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RESUMO 

 
SOARES, Marídea Santos Pessanha. Trabalhando os conteúdos de Sociologia 
no Ensino Médio por meio da Pesquisa de Campo.  2016. 50 f. Produto Final 
(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Sociologia) – 
Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio 
de Janeiro, 2016. 
 
 
 

O presente trabalho sugere uma metodologia de ensino-aprendizagem, com a 
utilização da Pesquisa de Campo, para abordagem dos temas de Sociologia no 
Ensino Médio, a fim de facilitar o aprendizado de conteúdos relacionados à 
disciplina. A motivação para a realização desse trabalho surgiu da dificuldade 
apresentada pelos meus alunos, em relação ao entendimento de certos conceitos 
sociológicos. A dificuldade de assimilação dos conteúdos relacionados à Sociologia, 
oriunda do distanciamento entre as teorias e os contextos sociais vivenciados pelos 
alunos, apresenta-se como justificativa ao desenvolvimento desse trabalho. Diante 
dessa realidade, resolvi propor uma estratégia de ensino com foco prático, onde 
através da Pesquisa de Campo, os alunos pudessem estabelecer relações entre os 
conteúdos estudados em sala de aula e os que observavam e interagiam longe do 
contexto escolar. As temáticas contempladas nesse trabalho foram Cidadania, 
Democracia e Participação Política. As pesquisas foram desenvolvidas pelos alunos 
do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Olavo Bilac, em São Cristóvão, 
localizado na cidade do Rio de Janeiro durante o terceiro bimestre de 2015. Os 
alunos foram orientados a realizar pesquisas em suas comunidades, observando 
ações as quais demonstrassem o envolvimento dos moradores em questões sociais 
diversas. Para tanto, foi feito contato com a Associação de Moradores, Ong's, Igrejas 
e outras organizações que desenvolvem projetos sociais dentro das comunidades. O 
foco de observação dos alunos-pesquisadores foi toda e qualquer ação voltada à 
saúde, lazer, educação, trabalho, política de gênero, meio ambiente, entre outras, 
onde a participação dos moradores fosse efetiva. Os alunos utilizaram as técnicas 
de investigação social incluindo observação participante, entrevistas, fotografias e 
relatos orais para compor os dados de suas pesquisas. Como resultado final, os 
alunos produziram uma espécie de Jornal Local e houve um debate com toda a 
turma sobre os benefícios da aprendizagem através da Pesquisa de Campo. O 
Jornal "O Caju" serviu como inspiração para os alunos desenvolverem seus próprios 
jornais. Como resultados iniciais dessa pesquisa pude perceber maior interesse de 
alguns alunos pela disciplina, aumento da capacidade desses mesmos alunos em 
elaborar discursos e argumentos críticos, ampliação do vocabulário e da 
comunicação oral e maior autonomia nas pesquisas e estudos. 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Ensino de Sociologia. Metodologia de Ensino. Pesquisa de Campo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 O presente trabalho buscou promover uma metodologia de ensino-

aprendizagem, que possa ser desenvolvida com os alunos do Ensino Médio, 

relacionada ao ensino de Sociologia. Esse trabalho, relacionado à prática docente 

no contexto atual do ensino é simultaneamente um desafio e uma oportunidade. 

Desafio de quebrarmos velhos paradigmas e construirmos uma educação sob outras 

bases. Oportunidade de experimentarmos novas metodologias de trabalho, as quais 

possam viabilizar um ensino com maior sentido aos nossos alunos. E a possibilidade 

de, nós educadores, aprendermos sempre através da experiência de ensinar 

repensando constantemente sobre as nossas práticas educativas e revendo as 

nossas concepções sobre o real sentido de educar. 

Quanto mais aprendemos sobre o mundo, quanto mais profundo 
nosso conhecimento, mais específico, consciente e articulado será 
nosso conhecimento do que ignoramos – o conhecimento da nossa 
ignorância. Essa, de fato, é a principal fonte de nossa ignorância: o 
fato de que nosso conhecimento só pode ser finito, mas nossa 
ignorância deve necessariamente ser finita. (POPPER, 1982, p. 57) 

 
 A metodologia sugerida nesse trabalho tem suas bases na Pesquisa de 

Campo. Sendo assim, me apropriei desse método de investigação científica a fim de 

elaborar uma estratégia de ensino com foco prático. 

 Os conteúdos de Sociologia desenvolvidos com os alunos somente pelo viés 

teórico, em geral não tem despertado o interesse por essa disciplina. Nesse sentido, 

procurei adaptar a Metodologia da Pesquisa de Campo, utilizando a técnica da 

observação participante, como uma possibilidade de aprendizagem mais 

significativa, sobre os conceitos de cidadania, democracia e participação política. 

 Como salienta lleizi Fiorelli Silva (2005), o ensino de Sociologia envolve duas 

dimensões: o saber acumulado da Sociologia e as necessidades contemporâneas 

da juventude, da escola, do ensino médio e dos fenômenos sociais mais amplos. 

Isto é, por um lado os pressupostos teóricos e metodológicos para tal ensino 

encontram-se no acúmulo de elaborações desse campo científico, pois são eles que 

orientam a seleção de conteúdos e a criação de estratégias de ensino. É através das 

pesquisas e teorias produzidas no interior daquele campo, que nos informa sobre os 

modos de pensar sociológico. Contudo, a definição das técnicas de ensino-

aprendizagem nasce das necessidades contemporâneas. 
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 Dentro dessa perspectiva elaborei uma atividade com duas turmas de terceiro 

ano do Ensino Médio, na qual os alunos desenvolveram em grupos, pesquisas em 

suas comunidades no intuito de verificar como os moradores se organizam para 

definir e pôr em prática as pautas sociais que envolvem a coletividade. 

 Nesse sentido, o foco de observação da pesquisa foram as iniciativas 

populares relacionadas aos direitos sociais. Entre eles, meio ambiente, lazer, saúde, 

educação, trabalho, entre outros. Os alunos inicialmente perceberam a importância 

das redes de solidariedade constituídas nesses espaços, bem como a adesão cada 

vez maior dos indivíduos em causas coletivas. 

 Pretende-se com a estratégia de ensino sob a (metodologia) da Pesquisa de 

Campo, verificar em que medida sua utilização no ensino de Sociologia pode 

contribuir na assimilação dos conteúdos dessa disciplina, considerando a 

abordagem prática escolhida. Em outras palavras, de que maneira os alunos 

vivenciando ações que denotem cidadania, democracia e participação política 

podem ampliar as noções que tem em mente sobre esses conceitos? 
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2.  JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 A Sociologia é em geral colocada como importante para uma formação crítica 

e cidadã, possibilitando uma reflexão e compreensão da sociedade em que vivemos, 

problematizando questões cotidianas e oportunizando espaços para debates e 

transformações. 

 Entretanto, a cidadania pode ter várias interpretações, desde o conhecimento 

dos direitos e deveres, até uma interpretação mais ampliada da mesma, que 

pretenda a participação e intervenção social. Transmitir o conhecimento sobre 

direitos e deveres seria limitar a cidadania ao nível institucional e formal. Nesta 

perspectiva a Sociologia teria uma função basicamente informativa. Numa 

perspectiva mais ampliada podemos pensar a dimensão cultural da cidadania, 

pensando nos movimentos sociais e lutas para a ampliação do espaço político, 

visando cada vez mais a participação dos indivíduos em questões de interesse 

coletivo. 

 O desenvolvimento desse Produto Final voltado ao Ensino da Sociologia tem 

sua relevância, especialmente no contexto social em que vivemos, onde 

percebemos cada vez mais a participação da sociedade civil na construção dos 

direitos. A presença de sindicatos, instituições sem fins lucrativos, ong's, 

associações culturais e outros agentes sociais na atualidade, também tem exercido 

um papel importante na demanda por políticas públicas mais eficientes e 

democráticas. 

 Nesse aspecto, esse trabalho colabora no sentido de fornecer aos alunos os 

instrumentos necessários para compreenderem as relações sociais 

contemporâneas, principalmente no que se referem à mobilizações coletivas e 

enfrentamentos sócio-políticos atuais. A metodologia da Pesquisa de Campo, ao 

proporcionar contato direto com a realidade social, faz com que os conceitos 

sociológicos se consolidem na prática e não teoria, fazendo mais sentido para o 

aluno, pois esse conhecimento está pautado sobre uma estrutura viva e dinâmica: a 

sociedade em que vivem. 

 Kelly Mota ressalta que: “Justificar a sociologia em virtude da formação para a 

crítica e para a cidadania pressupõe preparar os jovens para um depois; eles 
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precisam aprender certos conteúdos para um dia exercer essas condições.” (2005, 

p. 99). 

 A estratégia de ensino utilizada com os alunos nessa proposta de trabalho 

visa criar condições para que o aluno estabeleça vínculos entre os conceitos 

sociológicos e os contextos sociais em que vivem. 

 A utilização da Pesquisa de Campo busca promover entre os alunos 

experiências reais sobre os conteúdos que estudam, possibilitando, dessa forma, um 

maior interesse pela disciplina. 

 Ao mesmo tempo, educar pela estratégia da pesquisa pretende criar um tipo 

de conhecimento mais autônomo, na medida em que o aluno vê por si mesmo e 

constrói seu próprio sentido sobre o que observa. 

 Ao confrontar teoria e prática, a experiência prática de campo permite aguçar 

o espírito crítico, aumentando o poder de compreensão e interpretação sobre os 

fenômenos sociais. 

 Nesse sentido, desenvolver as temáticas de cidadania, democracia e 

participação política sob a perspectiva da observação direta da realidade social, 

objetiva despertar a consciência dos indivíduos sobre os enfrentamentos políticos, 

econômicos e sociais nos quais estão envolvidos na atualidade. 

 Por fim, a adoção dessa metodologia de trabalho com os alunos, colabora na 

ampliação da consciência cidadã. O envolvimento do aluno com questões coletivas, 

dentro de sua comunidade, pode despertá-lo para outras questões, no futuro, nas 

quais requeiram ação e engajamento político maior.  
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3. EDUCAR NO SÉCULO XXI 

 

  Uma das maiores inquietações na minha experiência como educadora é 

conseguir atender os interesses pertinentes ao conhecimento dos alunos na 

atualidade: quem são meus alunos? O que e como desejam aprender? De que 

forma aprendem melhor?   Tentarei ao longo desse trabalho responder algumas 

dessas questões, não de forma conclusiva, mas de modo a sugerir algumas 

propostas, as quais viabilizem uma aprendizagem com maior criticidade e a 

autonomia do aluno.  

 Nesse sentido, procurei desenvolver um Produto Final pensando em alguma 

atividade prática – Pesquisa Social e Produção de um Jornal Local – através dos 

quais os alunos pudessem estabelecer uma relação com a teoria discutida em sala 

de aula. Um dos objetivos desse trabalho foi sair um pouco da escola, e expandir o 

olhar e os conhecimentos dos alunos para além dos livros didáticos e das aulas 

tradicionais. Os mesmos aceitaram bem a proposta da atividade, pois a mesma 

envolvia ações das quais, geralmente os alunos gostam: atividades em grupo, 

fotografia, filmagem, entrevista, criação de logotipo, entre outras. A atividade que 

sugeri: Pesquisa de campo e Observação Participante são metodologias de 

pesquisa amplamente utilizadas em diversos campos de estudo, com foco especial 

na Sociologia Urbana e na Antropologia. Através dessa técnica de investigação os 

alunos puderam olhar sua realidade com certo distanciamento bem vindo à pesquisa 

social. Desse modo, foram desenvolvendo um olhar próprio sobre a cultura local e 

sobre suas ações. 

 A ideia desse Produto Final surgiu, como mencionei no início desse trabalho, 

de uma percepção minha sobre a dificuldade das turmas em assimilarem alguns 

conceitos sociológicos. Comecei a pensar que somente a teoria fornecida através 

dos livros e das minhas aulas, sobre certos temas, não estavam sendo ferramentas 

suficientes para elaborarem pensamentos e discursos críticos. Foi a partir dessa 

realidade que procurei desenvolver o meu Produto Final, primeiramente pensando 

nos alunos de hoje e na forma como se relacionam com o mundo. E depois, 

elaborando uma atividade a qual colaborasse no sentido de fornecer os instrumentos 

necessários a construção desses saberes de modo crítico e mais autônomo. 

 Nossos alunos pertencem a uma geração que é indiscutivelmente digital. Em 

se tratando de estudantes adolescentes estamos falando de um grande número de 
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indivíduos cuja linguagem não é primordialmente a oral, mas a digital, mediada por 

tecnologias atuais, principalmente pelo uso massivo de smartphones. O acesso à 

tecnologias em qualquer tempo e lugar faz com que acreditemos ter o mundo em 

nossas mãos. Todo o tipo de informação ao nosso alcance, em um só toque de tela. 

Mas será que nossos alunos estão sendo orientados sob o uso dessa ferramenta de 

modo inteligente, tirando o máximo de proveito das tecnologias? Em geral, na rede 

pública, quando os alunos tem acesso as salas de computadores e as aulas de 

informática, as ferramentas digitais são subutilizadas. Não há compartilhamento de 

conhecimento avançado, tão pouco há preocupação com projetos e aulas que lhes 

permitam avançar digitalmente. A inclusão digital vai muito além do acesso às 

máquinas, tem que haver instrumentalização. 

 Uma professora durante o Curso de Residência Docente (2015) me relatou 

que ao passar uma atividade de pesquisa para sua turma se deparou com uma 

realidade muito comum. Seus alunos a confessaram que não sabiam pesquisar, e 

por esse motivo “recortavam” e “colavam” a informação inteira a qual estava 

disponível na internet e entregavam a suposta pesquisa à professora. Diante dessa 

realidade, a professora disse que resolveu, na aula seguinte, instruir seus alunos 

sobre como pesquisar e a partir daquele dia, ela se surpreendeu com a qualidade 

dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos quando ela sugeria trabalhos com 

pesquisa. 

 Essa ação positiva dos alunos em relação ao aprendizado só foi possível 

mediante a postura crítica da professora com seu próprio trabalho – a mesma se deu 

conta de nunca ter destinado uma aula a ensinar seus alunos como pesquisar. 

Então, como ela poderia cobrar desses mesmos alunos conhecimentos sobre os 

quais não lhes ensinaram?   

 Ainda persiste entre os educadores a lógica da memorização, da cópia e da 

repetição. Talvez por isso apresentem dificuldade em ensinar de forma construtiva. 

Mas não podemos aceitar hoje a reprodução dessa forma de ensino. Devemos nos 

questionar sobre as consequências da cultura da cópia, pois através dela não 

estaremos dando a oportunidade do aluno construir o seu próprio conhecimento, de 

elaborar seus próprios questionamentos, de ter a curiosidade e se motivar à 

pesquisar por seu próprio interesse em aprender, e não somente porque lhe é 

solicitado na escola. 

  A nova geração de alunos não desenvolveu novas metodologias de pesquisa 
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na era digital, apenas repete velhas fórmulas sob novas tecnologias. Se antes a 

geração anterior copiava do livro, na biblioteca convencional, atualmente, nossos 

alunos copiam dos artigos virtuais disponíveis na Internet, e dessa forma acreditam 

estar aprendendo. 

 O recurso à Pesquisa, conforme salienta Brasil (2006), representa uma 

relevante estratégia para o ensino de Sociologia na educação básica. Como 

apontado nas Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio referente à 

Sociologia, a pesquisa pode ser um componente muito importante na relação dos 

alunos com o meio em que vivem e com a ciência que estão aprendendo, 

convertendo-se em instrumento para o desenvolvimento e para a explicação dos 

fenômenos sociais. 

 Há necessidade, contudo, de estar atento à forma de organização dessa 

atividade, pois assim como na pesquisa bibliográfica, a Pesquisa de Campo mal 

direcionada pode se converter em ideias descontextualizadas e baseadas no senso 

comum. 

 

Há uma prática comum de mandar os alunos pesquisarem qualquer 
coisa e de qualquer modo, ou seja, se o tema em discussão é o 
desemprego, por exemplo, diz-se para os alunos procurarem 
desempregados e perguntarem a eles por que estão 
desempregados, o que acham disso e quem é o culpado por essa 
situação. Ora o resultado dessa "pesquisa" será normalmente um 
conjunto de ideias soltas, de senso comum, explicações 
individualistas e ademais, sem nenhuma perspectiva social para se 
entender seu resultado (BRASIL, 2006, p.126) 

 

  Nesse sentido, uma grande massa de educadores do século XXI tem sido 

responsável por perpetuar a “era da cópia”. Se pensarmos que nesse século, diante 

de tantas tecnologias a serviço da educação, nós ainda nos rendemos ao hábito da 

cópia, essa postura é algo inaceitável. Se nós educadores prezamos pelo 

crescimento dos nossos alunos, temos que romper com essa atitude a qual não tem 

levado ao aprendizado. 

 

A parte menos interessante da aprendizagem é a imitação. A mais 
gloriosa é a reconstrução, que implica saber escrever a própria 
história em meio a circunstâncias dadas, levando em conta a história 
dos outros, a realidade superveniente e as pressões de toda sorte 
(DEMO, 2000, P.151) 
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 Vivenciei uma situação durante uma Pós-Graduação em Arte, no ano de 

2012, que a meu ver ilustra muito bem a discussão em torno da cultura da cópia: um 

dos professores do curso trazia no seu lap-top, todo o conteúdo da aula a ser 

exposto no dia. Assim, sentado diante da turma ia “clicando” nos slides, 

apresentando sua aula. Confesso que dessas aulas pouco aprendi, além de pensar 

se era aquele o caminho pelo qual a educação, sob os moldes da era digital iria 

percorrer. Em suma, não havia ali, nada de inovador, apenas o suporte havia 

mudado da lousa para o computador, mas a estratégia era a mesma. 

  Por mais que esse professor tivesse realizado um trabalho anterior de 

pesquisa e seleção de conteúdos, como acredito ter sido executado, aquela 

apresentação de slides, tal como estava sendo demonstrada, soava como algo 

mecânico. Essa realidade não nos motivou e por não ter nos motivado, 

consequentemente pouco aprendemos. Apenas tivemos contato com o assunto, sem 

aprofundamentos ou questionamentos, apenas ouvimos falar sobre algo. 

  Essa realidade tem se repetido com frequência entre nossos alunos. Nas 

minhas aulas, quando eles são questionados sobre algum tema referente ao 

conteúdo de Sociologia, as respostas são as mesmas: "que já ouviram falar, mas 

não lembram o que é". Ou seja, é o mesmo que dizer não sei, não compreendi, não 

tenho conhecimento, pois não aprendi verdadeiramente. 

  Nós educadores estamos sendo responsáveis pela reprodução da 

metodologia do não-conhecimento que aqui relatei: repetição, cópia, transferência 

de conteúdo, conhecimento superficial, consequências que estamos vivenciando em 

sala de aula. O grande desafio agora é desconstruir esse velho modelo, 

apropriando-se de todo o arsenal disponível de softwares, sistemas, aplicativos e 

aparatos modernos, extraindo deles o maior ganho possível. O ideal seria 

conjugarmos aulas tradicionais com aulas atrativas aos alunos, lembrando sempre 

que eles precisam vivenciar e experimentar a educação digital. Não faz mais sentido 

insistirmos em estratégias as quais não interessam mais a nova geração. 

 Nesse sentido, temos a contribuição de Pierre Levy (2010) onde ele ressalta 

que é preciso deixarmos de lado a forma como fomos educados, no processo linear, 

na família, na Igreja e na sociedade. Pois o digital possibilita outro modo de pensar, 

outra forma de construir o conhecimento, pautado em uma lógica não mais linear, 

mas em um conjunto de nós ligados por conexões. 

  No caso da educação, tirar proveito das tecnologias só pode significar que 
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nós educadores devemos conhecer os sistemas e recursos digitais disponíveis no 

mercado, selecionar o que seria interessante para os alunos, estudar a viabilidade 

da ferramenta em nossa escola, e finalmente, apresentá-las aos alunos discutindo 

sobre os usos, vantagens e desvantagens das ferramentas digitais na educação. 

  As palavras de ordem da nova geração são “curtir”, “colar”, “compartilhar”, 

“visualizar”, “baixar”, “conectar”. Mas o que elas representam no contexto atual? Em 

que medida elas tem influenciado o conhecimento, o acesso à informação e o 

saber? A confusão entre informação e conhecimento, citação e plágio, são 

discussões relevante às quais não podem deixar de ser debatida com os nossos 

alunos. Não podemos fugir dessas questões que apontam de um lado um aluno 

motivado pelas tecnologias educacionais e do outro o uso que estamos fazendo de 

tais ferramentas em sala de aula. 

  Nessa visão o primeiro papel do educador é compreender o jovem e o meio 

em que este vive. A complexidade da vida do jovem é composta por sistemas: 

sistema familiar, escolar, social, igreja, etc. Fará diferença aquele educador que mais 

do que ensinar souber orientar. Ele precisa ser um agente transformador – primeiro, 

de si mesmo; segundo, dos seus educandos. Mudar suas práticas pedagógicas, o 

conteúdo a ser ministrado em suas aulas, adaptando-se à tecnologia que lhe dá 

suporte. É o papel que se espera dele na “era digital”. 

 Segundo Rubem Alves (1994) o educador não precisa ensinar as coisas, elas 

já estão na internet, nos livros e nas mídias. É ensinar a pensar. Não é dar 

respostas; é sim, provocar a curiosidade, o desejo de buscar o novo e contextualizar 

a física, a história, a filosofia e outros saberes. O estilo das novas gerações convida 

a uma atitude otimista diante do presente e do futuro das crianças e dos jovens. 

 De acordo com Tedesco (1995), estamos tendo novas formas de organização 

social, além da econômica e política, estamos vivendo a sociedade da informação. A 

velocidade com que as informações são transmitidas atualmente, possibilitada em 

grande parte pelo aumento do acesso à comunicação virtual por meio de celulares e 

similares, criou novas formas de saber e conhecer. Se por um lado, há na tecnologia 

digital mais autonomia e agilidade no modo de se aprender, também há um grande 

desafio: como instigar os nossos alunos a aprenderem certos conteúdos escolares 

no meio virtual, através de linguagens que os motivem? Pois sabemos que o maior 

foco de interesse dos alunos no mundo digital são jogos, músicas, compartilhamento 
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de vídeos em redes sociais, ferramentas de bate-papo e afins. Cabe ao professor 

instruir os alunos nesse processo e apresentar-lhes novas formas de aprender 

através do digital. 

 Portanto, hoje é impossível falar em educação sem falar que a tecnologia está 

inserida nela. Muitas escolas já possuem aulas de informática não só no ensino 

fundamental, mas desde a educação infantil. Sabemos que a cada dia as crianças 

estão aprendendo com mais facilidade as tecnologias e o computador passa a ser 

uma ferramenta utilizada por elas também, tanto para lazer (jogos, bate-papo) como 

para aprendizagem (pesquisas, digitações). 

 Tijiboy (2001) apresenta diferenças entre os paradigmas em relação à 

tecnologia: Paradigma antigo (Era Industrial): o conhecimento era somente pela 

transmissão do professor para o aluno; os estudantes eram passivos e recebiam 

ordens dos professores que tinham apenas o objetivo de classificá-los e selecioná-

los; numa aprendizagem competitiva, individualista e limitada, em que qualquer um 

podia ensinar. Novo paradigma (Era Digital/da Informação): a construção do 

conhecimento é coletiva entre estudantes e professores, pois os alunos são ativos, 

construtores, descobridores e transformadores de conhecimento; o papel do 

professor é de desenvolver os talentos dos alunos, pois vivem num contexto de 

aprendizagem cooperativa e com uma infinidade de informações onde ensinar é 

complexo e requer uma considerável formação. 

  Ao analisarmos estes paradigmas percebemos uma grande mudança que há 

dentro da instituição escolar quanto ao uso das tecnologias. Antes se formavam 

alunos passivos, capazes apenas de reproduzir aquilo que o professor transmitia. 

Com o novo paradigma, forma-se um novo perfil, a escola tendo que mudar seu 

modo de pensar para atender às necessidades de seus alunos. 

 Segundo Tajra (2008) é preciso que a educação pense e reconstrua o saber, 

remodelando conceitos, valores e hábitos, pois sem o conhecimento teremos 

dificuldade de sobrevivência, já que é a nossa atual matéria-prima. As tecnologias 

podem facilitar a nossa vida, criando uma nova forma organizacional. A Era Digital 

faz repensarmos sobre a educação, inovando o trabalho, assumindo 

responsabilidades para sermos eficazes, transformando a educação para criar um 

trabalho-aprendizado. 
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 Por fim, o educador deixou definitivamente de ser apenas o detentor do saber, 

transmissor de conteúdo, disciplinador e juiz da sala de aula, para se tornar 

treinador, guia, parceiro, orientador, intermediário e amigo entre o aluno e os 

conhecimentos que as tecnologias fornecem. A educação precisa ser menos 

informativa: a hora é de partilhar, aprender junto, compartilhar.  
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4. O ENSINO DA SOCIOLOGIA SOB A PERSPECTIVA HISTÓRICO-CRÍTICA NO 

ENSINO MÉDIO 

 A Pedagogia Histórico-Crítica surgiu em torno de 1979 com o objetivo de 

constituir uma passagem da visão crítico-mecanicista à visão crítico-dialética, que 

significa compreender a Educação no contexto da sociedade e de sua organização 

visando sua transformação. A Pedagogia Histórico-Crítica coloca a prática social 

como ponto de partida e chegada do processo de ensino, que tem o potencial para 

instrumentalizar os sujeitos para ação e transformação da realidade. Outro aspecto 

importante reside na conexão entre teoria e prática que permite ao estudante, 

através do domínio do conhecimento sistematizado, interferir em sua realidade 

transformando-a. A Pedagogia Histórico-Crítica defende a síntese entre qualidade-

quantidade, que no uso de métodos adequados estimule a iniciativa e leve em conta 

os interesses e necessidades dos estudantes, além de seus ritmos de 

aprendizagem. Segundo Saviani: 

A Pedagogia Crítica implica a clareza dos determinantes sociais da 
educação, a compreensão do grau em que as contradições da 
sociedade marcam a educação e, consequentemente como é 
preciso se posicionar diante dessas contradições e desenredar a 
educação das visões ambíguas, para perceber claramente qual é a 
direção que cabe imprimir a questão educacional (1991, p.103)  

 

  Ao trabalhar a temática democracia, cidadania e participação política com as 

turmas de 3º ano pude perceber que no início do projeto o conhecimento da turma 

sobre esses conceitos baseava-se no senso comum. Sobre democracia, as 

respostas dos alunos eram relacionadas à “participação do povo”, embora não 

ficasse explícito que tipo de participação se referiam. Quando se mencionava a 

participação política, essa era entendida como apenas o “direito ao voto”. Uma 

observação se faz importante: Quando os alunos foram solicitados a dar seu 

entendimento sobre o conceito de cidadania, por exemplo, a maioria não se revelou 

capaz de responder. No entanto, quando a pergunta foi reformulada “você se 

considera um cidadão?” ou “o que te faz cidadão?” as respostas mais citadas eram 

respectivamente: “sim, pois não jogo lixo na rua” e “respeitar às leis”. Ou seja, 

poucos revelaram uma interpretação ampliada sobre cidadania, mas ainda assim 

referiram-se a uma ou outra ação que demonstrasse algum grau de cidadania. 
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 Vale mencionar a pesquisa de Dulce Pandolfi (1999), intitulada “Lei, Justiça e 

Cidadania” onde a autora estima o grau de conhecimento dos cidadãos em relação 

aos seus direitos e deveres. A pesquisa se deu com a população da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, maior de 16 anos. A autora relata que a maioria dos 

entrevistados não soube citar ao menos três direitos e três deveres dos brasileiros. 

Em sua análise também se verificou que os direitos sociais são mencionados em 

primeiro lugar entre os entrevistados (25,8%), seguidos dos direitos civis (11,7%) e 

por último dos políticos, apenas (1,6%). Sobre os direitos sociais serem os mais 

reconhecidos entre os entrevistados, a autora explica que a palavra direitos (usada 

sobretudo no plural), no imaginário do povo é relacionada como um conjunto de 

benefícios garantidos pelas leis trabalhistas e previdenciárias na era Vargas. Por 

esse motivo, segundo ela, não é de se estranhar a maior percepção dos indivíduos 

sobre esse conjunto de direitos. Importante mencionar ainda sobre a pesquisao de 

Pandolfi, que o voto foi articulado pela maioria dos entrevistados como um dever, e 

não como um direito. Concluindo sua pesquisa Pandolfi revela que mesmo com a 

fraca participação política dos indivíduos, associada a pouca percepção sobre 

direitos e deveres, não significa que eles ignorem a política. Os indivíduos em geral 

demonstram preocupações com questões mais próximas do seu cotidiano, como por 

exemplo, falta de emprego, baixo salários e pouco acesso à saúde. Por esse motivo 

quando essas mesmas pessoas falam sobre direitos costumam elencar problemas 

de ordem social e financeira. Pandolfi acredita que a maior participação da 

sociedade envolvendo seus direitos passaria primeiramente pelo resgate da 

confiança nas instituições políticas e sociais, provedores desses direitos. Cabe, 

portanto, a todos os membros da sociedade o exercício contínuo de vivenciar a 

cidadania numa perspectiva mais crítica e participativa. 

 Nesse sentido, a proposta desse Produto Final foi ampliar a ideia dos alunos 

sobre esses conceitos, partindo do senso comum para um entendimento mais 

aprofundado sobre eles. Através da Pesquisa de Campo Exploratória, os alunos 

puderam observar, conhecer, verificar, testar e confrontar realidades as quais 

serviram para a construção mais apurada desses conceitos, compreendidos, até 

então, superficialmente. Não adianta dizermos para os nossos alunos que os direitos 

sociais são os relacionados à saúde, educação, trabalho, transporte, moradia, 

saneamento, lazer, entre outros. É necessário que eles vejam com os próprios olhos 
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como esses direitos estão sendo trabalhados pelos governos. Que os alunos 

possam avaliar quais desses direitos não estão sendo garantidos à sua comunidade 

e quais os mecanismos para cobrar providência das autoridades. Que possam 

compreender a correlação entre os direitos civis, políticos e sociais. Que eles 

conheçam as ações sociais desenvolvidas pela associação de moradores, pela 

igreja e outras instituições organizadas. E talvez o mais importante, que eles saibam 

a importância de se organizar enquanto sociedade para cada vez mais participar das 

tomadas de decisões, as quais dizem respeito à vida de todos os cidadãos. Assim, 

Deve-se facilitar ao máximo o processo transmissão-assimilação, 
permitindo a construção de conhecimentos significativos, 
privilegiando uma visão histórica do conhecimento humano, 
mediante a captação do movimento objetivo do processo histórico, 
levando o estudante à compreensão dos fatores que determinam a 
construção da realidade social, com todos os seus conflitos e 
contradições. (Saviani, 1991, p. 103) 

 O aprendizado dessas experiências somente através de aulas expositivas, 

textos e livros didáticos, segundo a minha visão, não tem contribuído para uma 

compreensão ampliada do conceito de democracia, o qual envolve poder, política, 

cidadania, direitos, entre outras questões. Na medida em que o aluno vivencia a sua 

experiência como cidadão e não apenas como um membro da sociedade, ele passa 

a se enxergar como um sujeito ativo. Tanto muda a sua visão de mundo, quanto o 

seu discurso e suas ações. Passa a entender que os direitos são fruto de muita luta 

social. O estudante passa a compreender o jogo político das instituições, seus 

interesses e ações no qual a escola se insere. Aquele olhar ingênuo, aquela atitude 

passiva, dá lugar a um indivíduo crítico e ativo, consciente do seu papel 

transformador. 

 Para esse Produto Final recorri ao conceito de Gasparin (2005), no que ele 

convenciona ser “Prática Social Inicial”. Segundo ele é o ponto de partida do 

processo pedagógico, momento de levar para a sala de aula todas as vivências e 

experiências que o educando já tem sobre o conteúdo a ser trabalhado. Isso é 

necessário para que o conteúdo mostre relação com a realidade social. Para 

Gasparin, o primeiro passo caracteriza-se por uma preparação, uma mobilização do 

aluno para a construção do conhecimento escolar. É uma primeira leitura da 

realidade, um contato inicial com o tema a ser estudado. 
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Uma das formas para motivar os alunos é conhecer sua prática 
social imediata a respeito do conteúdo curricular proposto. Cabe ao 
professor estimular os alunos para que possam vivenciar este 
conteúdo, tanto para mostrar que ele está presente no seu cotidiano 
quanto para retirá-los da tradicional posição de meros receptores de 
um conteúdo já pronto. (GASPARIN, 2005, p.15) 

 Nesse sentido, a minha proposta de Produto Final, para as turmas de 3º ano, 

Pesquisa Social mediante Observação Participante vai ao encontro com a ideia do 

autor. As noções prévias que os alunos tinham sobre os temas, associada à teoria 

fornecida pelos livros possibilitaram a construção de ideias iniciais sobre os temas. 

Quando motivados a irem à campo puderam reconhecer o contexto social, onde se 

operam tais conceitos, experiência que proporcionou um olhar próprio de sua 

realidade social, levando-os a confrontar teoria e prática. Aos poucos uniram o que 

ouviram em sala de aula com o que leram nos livros e observaram nas pesquisas, 

criando condições de elaborarem seus próprios entendimentos sobre o tema e não 

somente aquele fornecido pelo autor do livro ou da minha fala em sala de aula. 

  No que diz respeito ao ensino de Sociologia, a proposta de Saviani (1991) 

traz particular contribuição ao abrir espaço para a discussão e o rompimento de 

diversos paradigmas arraigados na pratica educacional vigente em escolas e 

universidades. Ela permite colocar a prática social como ponto de partida do 

processo de ensino e aprendizagem, favorecendo a utilização de métodos que 

estimulem a iniciativa de estudantes e professores e levando em conta os interesses 

e necessidades dos estudantes bem como seus ritmos de aprendizagem. 
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5. O ENSINO DA SOCIOLOGIA ATRAVÉS DA PESQUISA DE CAMPO 

 A Metodologia da Pesquisa de Campo cria uma possibilidade do aluno 

confrontar a sua realidade social com a teoria sociológica. A prática social e suas 

contradições aliada a teoria podem servir de estímulo para que o educando torne-se 

mais crítico sobre o mundo que o cerca, pois podem surgir questionamentos e 

reflexões sobre o que ele vê. A adoção da metodologia de Pesquisa de Campo 

surge como uma ferramenta a mais na construção do saber crítico. O professor deve 

saber avaliar se a prática da observação está desenvolvendo nos alunos uma 

curiosidade além do senso comum. A Pesquisa de Campo é apenas um momento 

fora da sala de aula, onde o aluno aprende (observa) o mundo sem estar preso às 

teorias que aprendeu. Posteriormente, em sala de aula, o professor deve explorar o 

que foi visto pelo educando e compreender sua visão sobre o que viu. Somente a 

partir desse exercício será possível dar passos maiores e construir junto com os 

alunos o dito saber sociológico. 

 Gasparin ressalta que: 

Desenvolver ações reais e efetivas não significa somente realizar 
atividades que envolvam um fazer predominantemente material, 
como plantar uma árvore, fechar uma torneira, assistir a um filme etc. 
Uma ação concreta, a partir do momento em que o educando atingiu 
o nível do concreto pensado, é também todo o processo mental que 
possibilita análise e compreensão mais amplas e críticas da 
realidade, determinando uma nova maneira de pensar, de entender e 
julgar os fatos, as ideias. É uma nova ação mental. (2005, p.146) 

 Desde a apresentação da proposta da Pesquisa de Campo às turmas e ao 

longo de todo o trabalho percebi uma parte expressiva dos alunos mais motivados e 

empenhados nas atividades vinculadas à Pesquisa. O trabalho desenvolvido, de 

certa forma, movimentou toda a escola, pois, professores de outras disciplinas, 

coordenadores e diretores percebendo o envolvimento dos alunos com a atividade, 

mostraram-se bastante favoráveis. Os alunos se interessaram em desenvolver mais 

trabalhos e projetos nesse gênero, como uma das formas de trabalhar os conteúdos 

disciplinares.   

 O desenvolvimento do Produto Final relacionado ao ensino de Sociologia 

assume entre outras responsabilidades a de revelar o caráter dinâmico da 

sociedade, os quais demandam novas formas de ver, sentir e agir sobre o mundo. 

Nesta nova forma de conceber o ensino da Sociologia, o modelo de formação 
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pautado somente na ideia de acúmulo de conhecimentos teóricos, não se mostra 

eficaz para atender a diversidade de alunos, bem como seus contextos 

socioculturais.  Pérez Gómes (1992) afirma que é importante que os professores na 

sociedade contemporânea possibilitem a compreensão da aplicação da teoria à 

prática e das técnicas ao mundo real de sala de aula.  

 Reforça-se a importância da Pesquisa de Campo como ferramenta 

pedagógica de incentivo à pesquisa e acompanhamento das transformações que 

demarcam o espaço em que a escola se encontra inserida, a partir das quais os 

alunos podem tirar suas conclusões estabelecendo ligações entre as aulas teóricas 

e a realidade. 

 A experiência da Pesquisa de Campo com os alunos nasce de suas próprias 

demandas de conhecimento, quando eles reivindicam um ensino mais 

contextualizado que demonstrem a importância de aprenderem os conteúdos 

escolares. Ao estabelecerem relação entre a teoria e prática, através da Pesquisa de 

Campo, os próprios alunos resgatam a importância e o sentido de conhecer sobre os 

fenômenos sociais nos quais estão incluídos. 

 Para De Marcos, enquanto um recurso didático, o trabalho de campo é: 

O momento em que podemos visualizar tudo o que foi discutido em 
sala de aula, em que a teoria se torna realidade, se “materializa” 
diante dos olhos estarrecidos dos estudantes, daí a importância de 
planejá-lo o máximo possível, de modo a que ele não se transforme 
numa “excursão recreativa” sobre o território, e possa ser um 
momento a mais no processo ensino/aprendizagem/produção do 
conhecimento (DE MARCOS, 2006, p. 106). 

 Também Urquiza e Asari (2007, p. 285) corroboram a ideia de que o trabalho 

de campo apresenta-se como uma estratégia “[...] que esclarece de forma 

significativa os fundamentos teóricos aplicados dentro da sala de aula, além de 

transcender os objetivos almejados pelo professor”.   

 
 Diante dos resultados obtidos durante o trabalho de campo, é importante 

atentar para a ação do professor, que deve despertar o interesse dos alunos, 

discutindo e fazendo perguntas que agucem a curiosidade de tal forma que eles 

sintam a importância e a necessidade da atividade em complementação à aula 

teórica (TOMITA, 1999). 

 Para alcançar um processo de ensino-aprendizagem mais favorável, é preciso 
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evitar um caráter enciclopédico e lembrar que o intuito não é formar sociólogos no 

Ensino Médio, mas permitir que os alunos tenham contato com a maneira constituída 

pela Sociologia para conceber a sociedade. 

 Para alguns autores, como Tomazi e Lopes Junior (2004), melhor do que 

priorizar os conceitos sociológicos clássicos e ter uma preocupação conteudista 

excessiva é levar os alunos a pensarem sociologicamente. 

 Tal pensamento sociológico é também um exercício de imaginação, como 

concebeu Wright Mills (1982) em seu livro A imaginação sociológica. Para esse 

autor, a imaginação sociológica possibilita que as pessoas se percebam como 

afetadas pelo contexto histórico-social no qual vivem. É no contraponto entre a 

trajetória individual e os condicionamentos da vida social que a Sociologia encontra 

espaço para a compreensão da realidade. 

 Como o ensino de Sociologia nos parece ter, acima de tudo, o objetivo de 

desenvolver o pensamento sociológico no aluno, e como pesquisar é exercitar esse 

pensamento, a pesquisa constitui um elemento importante para o ensino de 

Sociologia. Tal importância vem do fato de que “criar no aluno uma atitude 

investigativa que busque a compreensão da sociedade em que vive é finalidade da 

disciplina de sociologia, independente do grau de ensino em que é ministrada” 

(PEREIRA, 2009 p. 11). 

 Pesquisar significa indagar, buscar, inquirir, investigar; é o ato de colher 

informações e procurar respostas, ou seja, compreende tanto a busca como a 

produção de conhecimento. Os alunos, nesse sentido, estão acostumados desde as 

séries iniciais a pesquisarem, por exemplo, em livros e internet. Mas a nossa 

reflexão aqui é sobre a utilização de um tipo específico de pesquisa: a sociológica, 

científica, com questões, métodos, procedimentos, cuidados, que possam fazer o 

estudante investigar algum tema de interesse e acompanhar mais de perto a lógica 

específica da produção sociológica. 

 Esse Produto Final pretende contribuir no ensino de Sociologia, possibilitando 

a inserção do aluno no mundo da pesquisa, onde a prática da Pesquisa de campo 

possa lhe possibilitar um rico exercício do fazer científico. Lembrando que o nosso 

intuito, com a aplicação da Metodologia de Campo é permitir que os alunos tenham 

contato com a maneira constituída pela Sociologia para conceber a sociedade. 

 A pesquisa nesses moldes acompanha a lógica do pensamento sociológico, 

que tem dois papéis centrais ressaltados pelas Orientações Curriculares Nacionais 
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para o Ensino Médio (OCNEM): a desnaturalização e o estranhamento, ambos 

necessários à análise dos fenômenos sociais. 

 A desnaturalização permite que certas concepções e explicações tidas como 

naturais sejam questionadas, apresentando a realidade não como natural e imutável, 

mas como resultado de decisões e interesses humanos. A vida em sociedade passa 

a ser historicizada e compreendida como construída socialmente. 

 Segundo Fraga e Lage (2012) O estranhamento, por sua vez, é o processo de 

problematizar, colocar em dúvida aquilo que, a princípio, parece comum, corriqueiro, 

familiar. Estranhar é questionar a realidade social vivenciada cotidianamente e 

aparentemente conhecida. Os fenômenos sociais, que por fazerem parte da vida de 

todos aparecem como “normais”, dispensando maiores esclarecimentos, passam a 

ser problematizados, delimitados, compreendidos e explicados. 

 É importante frisar que qualquer pesquisa sociológica demanda certos 

procedimentos metodológicos, planejamentos e cuidados que precisam ser 

compreendidos pelos alunos e acompanhados de perto pelo professor. Do contrário, 

não se estabelecerá uma distinção entre o conhecimento sociológico e o senso 

comum. O ideal na educação básica é uma pesquisa simples, mas 

metodologicamente correta. 

 No desenvolvimento da Metodologia de Campo procurei planejar e orientar a 

execução dos trabalhos desenvolvidos pelos grupos de alunos de modo que 

pudessem ser atendidos os pré-requisitos de uma boa pesquisa.  
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6. METODOLOGIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  

 
  Ao trabalhar as temáticas de Cidadania, Democracia e Participação Política 

sob a perspectiva do Trabalho de Campo procura-se ir além das explicações 

didáticas, as quais em sua maioria soam muito abstratas para os nossos alunos. 

Mais importante do que compreender esses conceitos tal como são abordados nos 

livros didáticos é levar o aluno a perceber como a sociedade tem entendido e 

manifestado ações cidadãs, políticas e democráticas na atualidade. A observação da 

sociedade fornece elementos importantes para reflexão das ações coletivas onde 

somente o aporte teórico não é capaz de revelar. Nesse sentido, o uso da 

Metodologia de Campo pode ser importante para aluno e professor elaborarem um 

entendimento sobre a sociedade mais coerente com a realidade que se apresenta, 

usando a teoria como ponto de partida.  

 Segundo Moraes, Ramos e Galiazzi (2004, p.17) “ajudar os estudantes na 

construção de seus projetos pessoais de vida e estimulá-los para que tenham suas 

iniciativas próprias poderia ser uma das funções da escola. Isso significa contribuir 

para a construção de sua autonomia”. 

 É exatamente isso que o trabalho com projetos de pesquisa proporciona, 

incentivando os alunos a terem iniciativas próprias, desenvolvendo o seu espirito 

crítico e preparando-os para a vida. 

 Envolver os alunos em projetos de aprendizagem e pesquisa significa 

permitir-lhes um melhor conhecimento de si mesmos e do mundo, estabelecendo 

relações significativas entre os conhecimentos que já têm e os que são investigados, 

despertando ainda a curiosidade por outros. 

 Segundo Ramos (2002), desenvolver a autonomia dos alunos significa 

transformá-los de objetos em sujeitos, e para que essa transformação ocorra é 

necessário desenvolver a capacidade argumentativa dos mesmos. 

 A competência argumentativa é a capacidade de encontrar caminhos para 

realizar o que projetamos. Para construir a competência argumentativa é necessário 

despertar o interesse dos alunos em processos de fala, escrita e o envolvimento dos 

mesmos em pesquisas. Portanto, entendo com esse trabalho ter contribuído no 

sentido de desenvolver junto com os alunos o espírito crítico, ampliando a sua 

autonomia e capacidade de argumentar. 

 Num primeiro momento, antes de propor a atividade de campo, procurei 
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refletir com os alunos, como os indivíduos na sociedade se articulam para terem 

seus direitos garantidos. Falamos da necessidade de buscarmos nossos direitos de 

forma efetiva. Refletimos sobre os Direitos Humanos expressos na Constituição e 

como eles são operados na prática. Falamos sobre as ações do Governo em todas 

as suas instâncias, sobre o papel das ONG's, Igrejas, Associações de moradores e 

instituições afins no que se referem ao desenvolvimento de ações e estratégias 

coletivas, as quais se materializam em benefícios para a população. Nesse encontro 

foram mencionados pelos alunos ações das quais tenham participado em suas 

comunidades ou, mesmo que não tenham participado, souberam da sua existência. 

Procuramos listar essas ações para começar a traçar o nosso objeto de pesquisa. 

 Na listagem dessas ações foram relatadas pelos alunos num primeiro 

momento: 

. ações para melhor alocação do lixo, evitando entupimento de bueiros, proliferação 

de doença, poluição de rios, etc; 

. abaixo-assinados e carta ao prefeito para a construção de pontes, melhoramento 

de ruas, calçadas, reativação de praças, parquinhos infantis, entre outros; 

. propostas para evitar alagamentos em dias de chuva; 

. propostas para a criação de espaços culturais próximos às comunidades; 

. proposta para mais médicos de família visitarem famílias em condições precárias; 

. propostas de maior diálogos com vereadores e prefeitura para proposição de 

demandas sociais. 

 A metodologia de ensino-aprendizagem utilizada nesse Produto Final tem 

suas bases no método propostos por Gasparin (2005): 

O primeiro passo do método caracteriza-se por uma preparação, uma 
mobilização do aluno para a construção do conhecimento escolar. É 
uma primeira leitura da realidade, um contato inicial com o tema a ser 
estudado. [...] Uma das formas para motivar os alunos é conhecer 
sua prática social imediata a respeito do conteúdo curricular proposto 
(2005 p.15) 

  

Seguindo a sugestão de Gasparin (2005) procurei abordar o tema da 

pesquisa, primeiramente dialogando com os alunos sobre o que conheciam sobre o 

assunto. Nesse sentido procurei mapear o conhecimento prévio dos alunos sobre 

suas experiências relacionadas à cidadania. Essa etapa importante, desenvolvida 

com os alunos, denominada pelo autor como Prática Social Inicial, foi fundamental 

que eu pudesse dar prosseguimento as demais fases, até chegar a pesquisa 
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propriamente dita.  

 No segundo encontro com as turmas apresentei o Jornal “O Caju”, jornal 

local, onde foi ressaltada a importância e os objetivos desse tipo de jornal, os quais 

vão além da informação. Procura-se nesses jornais chamar à atenção das 

populações locais e da sociedade como um todo para a realidade vivida por algumas 

comunidades, além de convidar a sociedade a um enfrentamento dessas 

dificuldades e realidades, a fim de gerar maior consciência coletiva entre os 

indivíduos, com ganhos efetivos na vida social. 

 Solicitei aos grupos que relacionassem o que mais lhe chamaram à atenção 

no Jornal. Entre os aspectos mais discutidos: 

. A existência do Grupo Carcará (Comunidades Articuladas do Caju por Reforma e 

Ação); 

. Grupos de ativistas e moradores de áreas degradas, onde visitaram o bairro 

listando e fotografando os pontos e situações mais críticas; 

. A classificação dos problemas por áreas: educação, saúde, meio ambiente, cultura, 

urbanismo, etc; 

. A organização de eventos pelos integrantes do grupo Carcará com o objetivo de 

ouvir a queixa dos moradores, entre eles a Primeira Oficina de Formação Política e 

Participação Popular, em parceria com a Federação de Órgãos para Assistência 

Social e Educacional(FASE); 

. A revitalização da Casa de Banho D. João VI, no Caju como um centro cultural; 

. A parceria do Grupo Carcará com o “Viva Favela”, site produzido por moradores, 

com foco em notícias e ações sociais desenvolvidas pelos moradores; 

.As oficinas gratuitas desenvolvida pelo “Viva Favela” sobre jornalismo e direitos 

humanos; 

. O apoio da (FASE) ao Fórum Comunitário do Porto (FCP), grupo formado por 

moradores, organizações de defesa de direitos humanos, universidades e técnicos 

de engenharia na garantia dos direitos e contra violações desses direitos; 

. O artigo com título “Só com mobilização direitos são conquistados”. 

 A etapa descrita acima relaciona-se com a parte do Método de Ensino 

proposto por Gasparin(2005), intitulada Problematização. Nesta etapa, segundo o 

autor, há a discussão de questões ligadas ao conteúdo proposto, aqui podemos 

visualizar o conteúdo em diferentes dimensões sociais: conceitual, histórica, social, 

política, estética, religiosa, etc. Para Gasparin este momento de investigação abre 
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um caminho que pode sensibilizar o educando para uma aprendizagem significativa. 

 No terceiro encontro desse trabalho apresentei à turma o conceito de 

Pesquisa de Campo. Na mesma ocasião conversei com os alunos sobre a utilização 

da Metodologia de Trabalho de Campo na Sociologia e na Antropologia, ressaltando 

as características desse modelo de investigação social. Foram pontuados e 

debatidos alguns pressupostos da pesquisa científica, entre os quais: 

. Distanciamento entre o observador e o observado 

. Utilização do diário de campo 

. Observação participante 

. Utilização de entrevistas 

. Fotografia 

 No quarto encontro propus à turma a utilização da Pesquisa de Campo na 

aula de Sociologia, com intuito de trabalharmos o conteúdo do terceiro bimestre. 

Expliquei como seria utilizar a Pesquisa de Campo adaptada às nossas intenções: 

investigar quais ações estavam sendo desenvolvidas nas suas comunidades e 

bairros que tivessem relações com os temas: Cidadania, Democracia e Movimentos 

Políticos. Solicitei a opinião da turma quanto à adesão ou não da proposta de 

trabalho. A maior parte da turma demonstrou muito interesse em participar. Os 

alunos argumentaram que nunca realizaram esse tipo de pesquisa e que podia ser 

uma boa estratégia para aprenderem “a matéria”, termo usado por eles. No entanto, 

muitos alunos levantaram uma discussão de que talvez fosse muito difícil 

desenvolver esse trabalho no terceiro bimestre, pois como já havia previsto nesse 

bimestre o projeto da escola, “Rio 450 anos”, os alunos estavam com muitos 

trabalhos de outras disciplinas para desenvolver. Percebendo essa movimentação, 

deixei os alunos livres para decidirem se fariam ou não a minha atividade. Dei a eles 

o prazo de uma semana para se definirem. 

 No quinto encontro pedi para os grupos definirem as etapas da pesquisa. A 

partir dessa etapa, até a pesquisa propriamente dita, procurei desenvolver o método 

proposto por Gasparin (2005), sobre o que ele convenciona ser Instrumentalização. 

Na instrumentalização o educando vai se apropriar de instrumentos culturais e 

científicos necessários para modificar aqueles conhecimentos espontâneos 

mostrados na prática social inicial. Para isso o professor deve se colocar como 

mediador entre o aluno e o conhecimento científico. Através da análise, o 

conhecimento inicial vai se ampliando para um conhecimento mais complexo e 
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abrangente. Nesta etapa, o professor deve trabalhar o conteúdo de modo 

sistematizado, buscando conceituar os problemas levantados na etapa anterior. 

 Sendo assim, foram definidos as etapas da Pesquisa de Campo, as quais 

nortearam os alunos-pesquisadores sobre o que e como observar: 

1) definição do bairro ou comunidade a ser pesquisada, pois alunos do mesmo 

grupo, moravam em localidades diferentes. Sendo assim essa definição foi de suma 

importância para começar a definir as próximas etapas; 

2) definição das fontes de informação: contato com a Associação de Moradores, 

ONG's, Igrejas e moradores; 

3) separar as ações por setores: educação, lazer, esporte, meio ambiente, etc; 

4) levantamento das ações sociais que estavam sendo desenvolvidas naquele 

momento (tudo devia ser registrado no diário de campo ou formulários específico); 

5) estudo de como essas ações estavam sendo coordenadas pelos responsáveis e 

quais pessoas estavam envolvidas no processo (entrevistas e anotações); 

6) acompanhamento das ações que foram levantadas. Sugeri algumas perguntas 

para os alunos-pesquisadores: como as ações estão sendo desenvolvidas? São 

organizadas? Quais são as dificuldades encontradas? As ações estão sendo 

cumpridas nos prazos? Todos que se comprometeram estão “colocando a mão na 

massa”? Há reuniões semanais para tratar do assunto? As reuniões são objetivas? 

Qual a função dos envolvidos? (secretária, financeiro, administrativo, etc.) 

Observação: Sugeri aos grupos que todas as etapas acima fossem registradas em 

campos específicos com anotações e descrições. Alguns grupos sugeriram gravar 

áudio para depois transcrever. Outros sugeriram filmar com celular as ações. Sugeri 

que as etapas fossem fotografadas também, já que a Pesquisa de Campo proposta 

culminaria em um jornal. 

 No sexto encontro nos concentramos na confecção do jornal: 

1) definição do título 

2) material utilizado 

3) número de páginas 

4) formato 

5) fotografia e crédito 

6) linguagem textual do jornalismo 

7) revisão textual 

8) diagramação 
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 Essa etapa referente à produção dos jornais possibilitou o desenvolvimento 

de outras competências, além do aprendizado da Pesquisa de Campo. Isso foi 

possível, pois a atividade proposta envolvia vários saberes e aptidões. Sendo assim 

a Pesquisa de Campo também permitiu que os alunos aprendessem a fotografia 

como instrumento de pesquisa, diagramação do jornal, revisão de texto, gramática, 

vocabulário, entre outros conhecimentos. 

 Durante o sétimo encontro procurei dar atenção a cada grupo, tirando 

possíveis dúvidas, sugerindo ideias e mediando para que não se perdesse o foco do 

trabalho, o qual era a utilização da Pesquisa de Campo na abordagem dos 

conteúdos sociológicos. Nessa aula defini com os grupos como seria a avaliação 

dos resultados, pois esse trabalho substituiu a prova semestral valendo seis pontos: 

1) apresentação do jornal (diagramação, organização de ideias, texto) - 1,5 pontos 

2) adequação à proposta e ao tema - 2,5 pontos 

3) culminância (apresentação dos grupos com auto avaliação dos resultados) - 2,0 

pontos  

 Muitos alunos estavam com dificuldade de encontrar gráfica para “rodar” os 

trabalhos, pois a maioria só fazia a partir de 500 exemplares. Sendo assim, 

procuramos outras estratégias para a apresentação do Jornal com folha A3 ou 

Cartolina. 

 Nessa aula para minha surpresa, mais da metade da turma desistiu de 

realizar o trabalho-pesquisa, pois alegaram estar com um volume muito grande de 

tarefas, próximos das provas bimestrais e próximo da Culminância do Projeto da 

Escola “Rio, 450 anos”. Sendo assim, somente 4 grupos conseguiram executar e 

finalizar a Pesquisa de Campo. 

 No oitavo e nono encontros os grupos ficaram reunidos finalizando e 

revisando o texto, editando fotografias e terminando de confeccionar o jornal para o 

próximo encontro, o qual era a data da Culminância da Pesquisa. 

 Na data de culminância quatro grupos se apresentaram. A apresentação dos 

resultados ocorreu de modo muito organizado. Os grupos iniciaram apresentando o 

jornal, explicando o motivo da escolha do título, falaram das etapas do trabalho, das 

experiências obtidas e das dificuldades encontradas. Resumi a Culminância a partir 

do que os grupos consideraram como aspectos positivos e negativos: 

 Como pontos positivos os grupos citaram: 
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 boa forma de aprender, pois vivenciaram na prática a teoria debatida em aula; 

 aprenderam a realizar pesquisa social; 

 aprenderam a trabalhar em equipe; 

 aprenderam a trabalhar com prazos curtos; 

 o trabalho serviu como modelo para outras turmas; 

 alguns integrantes passaram a desenvolver ações sociais a partir da 

pesquisa; 

 alguns alunos tiveram ideias do que seguir profissionalmente: 

 esboçaram interesse em fazer faculdade de Sociologia e Serviço Social; 

 demostraram interesse em abrir ONG's; 

 demonstraram interesse em desenvolver projeto de esporte e meio 

ambiente; 

 estreitaram a relação com os moradores da comunidade; 

 perceberam a importância do participação coletiva nas políticas públicas. 

 

 Como pontos negativos foram relatados: 

. a turma toda não ter participado; 

. pouco tempo para a pesquisa; 

. as datas que os grupos podiam se reunir muitas vezes não coincidiam com 

as reuniões das associações e entidades; 

. falta de acesso a algumas informações (datas, documentos, fontes) 

. informações imprecisas por parte dos informantes; 

. falta de verba na escola para rodar o material (falta de papel, tinta, máquina 

quebrada) 

 A culminância do Projeto, isto é, a apresentação do Jornal com os frutos da 

Pesquisa de Campo, aproximou-se do que Gasparin (2005) denomina Catarse. Esse 

é o momento em que ocorre a síntese mental por parte do educando dos conteúdos 

trabalhados, é quando o educando compreende e fala sobre o conteúdo, mostrando 

que o mesmo foi assimilado e ajudou na transformação de seus conceitos prévios. 

Neste momento, o aluno traduz oralmente ou por escrito a 
compreensão que teve de todo o processo de trabalho. Expressa a 
sua nova maneira de ver o conteúdo e prática social. É capaz de 
entendê-los em um novo patamar, mais elevado, mais consistente e 
mais bem estruturado. (Gasparin 2005, p.130) 



34 

 

7. REFLEXÕES SOBRE O TRABALHO COM AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 Nessa parte do Produto Final procurarei discutir os resultados dos trabalhos 

realizados pelos alunos – Pesquisa de Campo e Elaboração de Jornal, ressaltando 

os seus pontos positivos e negativos e até que ponto os objetivos dessa atividade 

foram alcançados. 

 Ao analisar os trabalhos pude perceber que dos quatro grupos de alunos, os 

quais se propuseram a realizar a atividade, apenas um deles atendeu plenamente a 

proposta exigida, no que tange ao seu objetivo geral: levantar em seu bairro ou 

comunidade ações sociais desenvolvidas com a participação da comunidade, com 

intuito de verificar qual o grau de atuação dos indivíduos na vida social. Em outras 

palavras, verificar como os indivíduos articulam-se para terem seus direitos 

garantidos. Nesse sentido, a maior ou menor atuação dos indivíduos nas suas 

comunidades demonstraria a percepção que eles teriam sobre, democracia, 

cidadania e participação política. 

 O grupo que conseguiu alcançar os melhores resultados desenvolveu seu 

trabalho no Complexo da Maré. O título do jornal criado pelo grupo se relaciona 

perfeitamente com a proposta, cujo nome foi "Ações Sociais". Foram levantadas 

pelos alunos as ações sociais desenvolvidas por essa comunidade, conforme minha 

sugestão. Primeiramente o grupo se organizou relacionando as ações promovidas 

nesse espaço: 

 

1- Lona Cultural da Maré 

2- Vila Olímpica da Maré 

3- Centro de Artes da Maré 

4- Grupo Asas da Maré 

5- Redes de Desenvolvimento da Maré  

6- Horta comunitária da Maré 

  

 O grupo conseguiu relatar no Jornal "Ações Sociais" os objetivos de cada 

projeto desenvolvido na comunidade, apesar de não terem se aprofundado nas 

ações levantadas. Ainda assim, o grupo caminhou no sentido da Pesquisa de 

Campo. A presença dos alunos-pesquisadores na comunidade e a maneira pela qual 

realizaram suas investigações, de certa forma nos remete a observação participante. 
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Esse aspecto traduz-se em alguns momentos da pesquisa, como pode ser 

demonstrado a seguir: 

1- Presença dos alunos-pesquisadores nas fotos. Essa foi uma das orientações 

passadas por mim, quando solicitei a atividade. Sendo assim, uma integrante do 

grupo aparece entrevistando um beneficiário. 

2- Utilização de registros (fotografias) próprios sobre os projetos desenvolvidos pela 

comunidade. O grupo não utilizou fotos de terceiros, como aconteceu em outros 

grupos. Isso denota que houve por parte do grupo, uma preocupação em elaborar 

seu próprio material sobre a Pesquisa. 

3- As perguntas formuladas pelos pesquisadores na entrevista demonstram que o 

grupo não fugiu do seu objeto de pesquisa. Pelo contrário, conseguiram extrair a 

essência do trabalho social desenvolvido no Complexo da Maré. 

 Segue a entrevista elaborada pelo grupo a qual foi usada no Jornal Ações 

Sociais: 

 
Jornal: Você acha que as ações sociais melhoram a comunidade? De que forma? 

 

Érick: As ações sociais são de fundamental importância para a comunidade. Além de 

afastarem os jovens das drogas e do tráfico contribuem para a criação de 

oportunidade de emprego e de uma melhora na perspectiva de vida em todos os 

seus aspectos, tanto social quanto cultural. 

 

Jornal: Você conhece alguma ação social no bairro? Se sim, quais são os projetos 

realizados por ela? 

 
Érick: Sim. Conheço vários. Desde pré-vestibulares comunitários, a aulas de dança, 

e até mesmo debate sobre a história local da Maré. 

 

Jornal: Você conhece quem se beneficiou dela? Se sim, qual o resultado? 

 

Érick: Sim, conheço muito amigos que conseguiram passar para escolas de grande 

importância acadêmica e curricular. Eu mesmo já me beneficiei com ações e 

continuo obtendo benefícios agora, através do pré-vestibular gratuito vou concorrer a 

uma faculdade pública. 
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 Além do conteúdo do jornal, fruto da pesquisa realizada pelo grupo, pude 

notar  algumas preocupações com a estrutura do jornal. Essas orientações também 

foram fornecidas por mim quando solicitei a atividade de Pesquisa com a 

Culminância do Jornal. 

 Foram incluídos no Jornal os crédito das fotografias, o responsável pela 

Revisão, o autor do Projeto Gráfico e o responsável pela Diagramação. 

 A impossibilidade de imprimir o jornal em uma gráfica não desmereceu, de 

forma alguma esse trabalho. Aliás, esse aspecto não foi impeditivo para o grupo 

concluir o trabalho. O mesmo foi colado e diagramado manualmente, criando o 

mesmo efeito de um jornal impresso. 

 Quanto aos outros grupos, embora os mesmos tenham relatado em seus 

trabalhos, projetos referentes à cultura, saúde, educação, lazer, segurança, 

urbanização, entre outros, não o fizeram sob a perspectiva da pesquisa social, e sim 

da notícia. Os jornais produzidos por esses grupos, a começar pelos nomes, "Folha 

de São Cristóvão", "São Cristóvão News" e "São Cristóvão" trazem uma abordagem 

jornalística. Apenas narram os fatos, sem nenhuma análise social. Não foram 

realizadas entrevistas com moradores. Na verdade não houve contato com qualquer 

entidade, tal como foram orientados. As fotografias utilizadas por eles, em sua 

maioria foram retiradas da Internet. Não há crédito das mesmas. Em nenhum deles 

nota-se a presença dos moradores na solução de problemas coletivos. Nenhum 

deles apresentou qualquer tipo de iniciativa popular para demandas sociais. Não 

abordaram projetos ou ações sociais desenvolvidos no bairro ou comunidade. 

Apenas noticiaram ações da prefeitura, tais como Reativação de Praças, Obras de 

Saneamento, Trabalho da Comlurb e Cedae, e alguns citaram ações de violência no 

bairro contidas pela polícia. O jornal produzido por esses três grupos, tem como 

conteúdo principal aspectos culturais e históricos do bairro, e alguns relatos de 

estados precários de hospitais, praças abandonadas, denúncias de "gatos" de água, 

assaltos no bairro, entre outros problemas. Em nenhuma parte do jornal, fica 

evidente a mobilização dos moradores no enfrentamento desses problemas. 

 

 Sobre a dificuldade dos grupos em alcançarem os resultados propostos pela 

Pesquisa, cito alguns aspectos os quais podem ter contribuído: 
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1- Falta de percepção da minha parte, de que a maioria não havia compreendido a 

proposta da Pesquisa. Poucos encontros para um trabalho relativamente extenso. As 

aulas, em sua maioria, foram destinadas às fases da Pesquisa, sendo assim, não 

houve tempo suficiente para eu poder acompanhar os grupos com maior atenção. 

2- Turma grande, dispersa e barulhenta. A explicação do trabalho durante os 

sucessivos encontros não se dava num ambiente silencioso. Nem todos os alunos 

presentes nas aulas, estavam interessados na Pesquisa. 

3- Não houve a possibilidade de acompanhar o que os grupos estavam 

desenvolvendo nas aulas. Embora nos encontros eu pedisse para me mostrarem o 

que já haviam desenvolvido, os grupos se atrasaram e só me apresentaram os 

trabalhos quando os mesmos já estavam concluídos.   

4- Falta de costume com a atividade proposta. Os trabalhos em geral que envolvem 

pesquisa não oferecem propostas criativas. Em geral não dão espaço para os alunos 

refletirem. A facilidade dos grupos em encontrarem informações prontas, 

principalmente na Internet, certamente influenciou nos resultados desse Produto 

Final. 

5- Nenhum dos três grupos mencionados aproveitou os encontros das aulas para 

tirar dúvidas referentes à pesquisa, diferentemente do primeiro grupo citado, o qual 

seus integrantes estavam sempre em volta da minha mesa discutindo os rumos do 

mesmo. 

6- Trabalho realizado no terceiro período, com turma de terceiro ano. A turma nesse 

contexto se via envolvida com inúmeras atividades, tais como Enem, Formatura, 

Projeto da Escola, Provas Bimestrais, etc. 

 Os resultados aqui relatados demonstram que num primeiro momento os 

alunos se interessaram em fazer o Projeto de Pesquisa, mas depois, por inúmeras 

razões, os quais eles não conseguiram expressar, a Pesquisa ficou em segundo 

plano, sendo mais uma atividade a ser executada no terceiro bimestre. A cultura da 

"nota para passar" ficou nítida no resultado desse trabalho. Muitos grupos não se 

empenharam, pois como já tinham média suficiente, estavam preocupados em 

"terminar o terceiro ano" e "ganhar o diploma". 

 Essa realidade é extremamente preocupante e nos sugere uma reflexão 

profunda sobre os rumos da Escola e da Aprendizagem. Até que ponto os resultados 

desse trabalho não demonstram uma banalização sobre os processos de ensinar e 

aprender? Por outro lado, como nós educadores nos posicionamos diante disso?  
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Cabe a nós, educadores, usar dessas experiências para rever as nossas estratégias 

e alcançarmos êxito. Na vida, o erro em geral nos aponta um novo caminho, melhor 

e mais seguro a percorrer. Assim também ocorre na educação, os insucessos e 

obstáculos podem nos reorientar para a vitória. 
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8.  CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

  Num primeiro momento podemos ser levados a pensar que os resultados 

apresentados pelos alunos, com a Pesquisa de Campo e a Produção do Jornal, na 

aplicação desse Produto Final contribuem apenas parcialmente no aprendizado dos 

conteúdos de Sociologia. 

 A análise dos resultados da estratégia escolhida realmente demonstra que 

ainda há um grande caminho a ser percorrido, rumo ao ensino crítico da Sociologia. 

É de suma importância que toda a Escola se envolva com projetos desse tipo. Ainda 

há uma resistência no ensino como um todo, em relação às metodologias de ensino 

fora da sala de aula. A luta por mais tempos de aula destinadas à Sociologia, soma-

se como mais um entrave ao aprendizado crítico dela. Ainda assim, considero 

relevante o aprendizado através da Pesquisa de Campo voltado à disciplina. Mesmo 

que os resultados desse Produto Final nos apontem que apenas alguns alunos 

atingiram o objetivo da Pesquisa e consequentemente o aprendizado mais 

significativo dos conceitos de Cidadania, Democracia e Participação Política, o grupo 

que conseguiu resultados positivos nos encoraja a continuar nessa perspectiva. 

 Ainda que a maioria dos grupos tenha apresentado jornal sob uma 

perspectiva jornalística, no dia da culminância do trabalho e no debate geral com a 

turma, o discurso desses grupos demonstrou um maior envolvimento deles, com 

causas sociais. Muitos esboçaram a vontade de participar de ações dentro da 

comunidade, em trabalhos voluntários, doações, trabalhos sociais desenvolvidos por 

igrejas, entre outros. 

 Dessa forma, independentemente do que foi apresentado nos Jornais, 

acredito que os alunos, através dessa atividade conseguiram ampliar as noções que 

tinham sobre cidadania e participação política e social. Também pude notar no 

debate, os alunos mais articulados em seus discursos. A fala inicial baseada no 

senso comum deu lugar a discursos mais seguros, pautados em muito por suas 

experiências com a pesquisa. 

 A aplicação desse Produto Final serviu de base para possíveis estratégias 

futuras com outras turmas, na mesma perspectiva - O ensino de Sociologia através 

da Pesquisa de Campo. A primeira experiência com esses alunos foi fundamental 

para nos orientar sobre metodologia e orientações de Pesquisa com alunos do 

Ensino Médio, com replanejamento dessa estratégia de ensino, a fim de colhermos 
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bons resultados. 

 Sendo assim, os resultados apontados nesse Trabalho Final, não invalidam 

de forma alguma, o aprendizado sob a estratégia do Trabalho de Campo. Uma vez 

bem orientados e conscientes sobre a importância dessa experiência, há uma 

grande possibilidade dos alunos se sensibilizarem cada vez mais com questões 

coletivas, bem como aumentarem gradativamente o seu grau de participação e ação, 

tanto no âmbito escolar como nas suas comunidades e bairros.  Nesse caminhar 

rumo a uma sociedade mais democrática, é fundamental darmos voz a nossa 

juventude. A situação de ocupação das escolas em 2016 tem demonstrado a 

participação real dos estudantes no que se refere a Escola que desejam. Com essa 

atitude os alunos tendem a aumentar o grau de atuação e participação política para 

além do âmbito escolar, ensejando novos modelos de gestão democráticos. 
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