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RESUMO

Esta dissertação tem por objetivo compor diretrizes para o ensino das políticas públicas nas
aulas de sociologia por meio da construção de um currículo mínimo de temas e conceitos
fundamentais nas áreas multidisciplinares do campo de públicas de modo que atualiza
questões referentes às potencialidades e desafios de ensino de Sociologia no Ensino Médio.
Os métodos básicos de levantamento de informações adotados foram: 1) aplicação de um
roteiro de entrevista entre professores de sociologia de escolas estaduais, localizados na
Região Metropolitana do Recife-PE; levantamento e análise dos livros didáticos do PNLD
2015; Consulta a ementas de cursos existentes e entrevista com coordenadores de cursos;
consulta aos especialistas em políticas públicas; consulta a Professores de Sociologia do
Ensino Médio e observações de aulas de Sociologia no Ensino Médio da Escola Pública na
Comunidade Pontezinha PE. A proposta de construção de um programa didático de políticas
públicas para o Ensino Médio parte, a princípio, da constatação de duas evidências: 1– lacuna
de conceitos referentes às políticas públicas no currículo do referido Ensino Médio, 2 – falta
de preparação e orientação para a participação cidadã pelo conjunto da população para o
acompanhamento do ciclo das diversas Políticas Públicas. A pesquisa aponta para a veemente
necessidade da construção de uma tradição em Educação Política dado os altos níveis de
desinformação em relação ao papel do estado e das distintas políticas públicas na garantia dos
direitos humanos constitucionalmente definidos.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Política. Políticas Públicas. Sociologia e Ensino Médio.

ABSTRACT

This thesis aims to compose guidelines for the teaching of public policy in sociology classes
through the construction of a minimum curriculum of themes and concepts in
multidisciplinary areas of the field of publics, so that it can update issues relating to
potentialities and teaching challenges of sociology in high school. The basic methods of
gathering information used were: 1) application of an interview script among sociology
teachers of state schools, located in the Metropolitan Region of Recife-PE. 2) Survey and
analysis of didactic books of PNLD 2015; 3) Consultation with the menus of existing courses
and interviews with course coordinators; 4) Consultation with experts in public policy; 5)
Consultation with Sociology Teachers of high school and observations of sociology classes
in High School of Public School in Pontezinha Community in Pernambuco. Initially, the
proposed construction of an educational program of public policy for the High School
considers the finding of two evidences: 1 – gap of concepts relating to public policies in the
curriculum of that high school, 2 – lack of preparation and guidance for citizen participation
by the population as a whole to follow the cycle of the various public policies. The research
points to the vehement need to build a tradition in education policy given the high levels of
misinformation regarding the role of the state and of the various public policies in ensuring
the constitutionally defined human rights.

KEYWORDS: Political Education. Public Policies. Sociology and High school.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como eixo a focalização de conceitos mínimos fundamentais do
campo de públicas para a construção de um programa mínimo de Ensino de Sociologia, com
temas e conceitos referentes à agenda do Campo de Públicas a serem incluídos nos currículos
para o Ensino Médio.
Tal proposta está ancorada no entendimento de que a relação das políticas públicas
com o ensino das Ciências Sociais contribui para preparar, de forma direta, o alunado e
indiretamente, a sociedade, a avaliar e influenciar nos ciclos das políticas públicas como
também no seu funcionamento e desenho institucional.
Enfatiza-se didaticamente o Ciclo das Políticas Públicas como eixo articulador entre
temas e conceitos fundamentais como: direitos humanos e comunitários, que possibilitem aos
alunos de posse deste conhecimento, promover o reconhecimento dos direitos da cidadania;
da participação; do empoderamento e o controle social mais efetivo.
Para tanto, além de analisar os livros de Sociologia aprovados no Programa Nacional
do Livro Didático PNLD 2015 (BRASIL, 2014), buscou-se observar algumas propostas
curriculares de cursos superiores da área de Gestão Pública e Ciências Sociais para
levantamento das principais teorias, temas e conceitos, como também as áreas de aplicação
dessa expertise profissional.
Ao considerar que a inclusão do tema das políticas públicas é relativamente recente na
formação das Ciências Sociais brasileiras, parte-se da suposição (apoiada pela observação
próxima ao segmento envolvido) de que há uma lacuna substantiva, referente a esse domínio
do tema, pelos professores de Sociologia das escolas públicas. Acrescente-se a isso, a atenção
que se quer revelar no geral sobre a necessidade de esclarecimento, fiscalização e proposição
de políticas públicas pela sociedade, na perspectiva de construir um aprendizado, orientação e
ou preparação para o controle social.
Temos como objetivo propor orientações a um currículo mínimo e ementa básica,
partindo-se primeiramente do diagnostico dos temas presentes dos currículos existentes.
Sistematizar as categorias conceituais presentes nas ciências sociais junto aos profissionais e
professores em sala de aula, para o trato dos temas centrais das políticas públicas. Além de
levantar informações empíricas relevantes na trajetória da agenda pública brasileira recente
para inclusão nos currículos de Sociologia do Ensino Médio e especialmente indicar a
delimitação do espaço curricular possível para o campo de públicas no Ensino Médio.
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Salienta-se que estudos que se dediquem a apontar e analisar estratégias construídas
para um aprendizado social, acerca das dimensões centrais de programas e políticas públicas
tem sido pouco privilegiado. Há um espaço vazio nas formulações acadêmicas que analisam
tais elementos, importantes para compor estratégias institucionais que permitam favorecer a
articulação desses espaços de gestão descentralizada, gestão compartilhada e a participação
cidadã em profundidade. Desde a publicação de Marshall (1976), o conceito de cidadania tem
sido sistematicamente equacionado através da noção de direitos, sejam estes civis, políticos
ou sociais.
A defesa da disseminação do conhecimento referente ao Campo de Públicas, com
ênfase em seu potencial de explicação, assimilação e divulgação de concepções, valores
sociais e políticos, fundamenta-se nas necessidades estabelecidas pela nova ordem da
sociabilidade contemporânea pautada pela necessidade de maior participação na partilha do
poder de decisão. Esse fundamento está previsto desde a constituição cidadã de 1988 quando
indica a participação civil e controle social como mecanismos constitucionais.
Possivelmente o aprendizado reforçado pelas experiências dos movimentos sociais de
democratização do poder de decisão, relativos à execução de políticas públicas, geram
decisões que implicam o destino coletivo e encerram direitos universais da espécie; direitos
constitucionais; a cidadania e a participação, diretos individuais, civis, políticos, sociais, de
igualdade e liberdade, de acesso à cidade e à informação, aos direitos ambientais, à justiça
social e aos direitos econômicos fundamentais etc.
A princípio se faz necessário esclarecimento sobre o paradoxo da participação,
atividade que simultaneamente denota direito e dever prático de exercício da cidadania e
reconhecimento legal dos direitos. Dado que não podemos ignorar as consequências negativas
da não participação, referentes à falta de legitimidade e fragilidade da democracia
representativa em contextos onde a participação ainda é centralizada ou clivada por vieses
econômicos, de tempo e de classe.
Usa-se a princípio a definição de políticas públicas como uma ação (institucional ou
governamental) visando à resolução de um problema que abrange uma coletividade de
cidadãos, comunidade, portanto, dito público, como definido por Secchi (2010)1 , Melo
(1999), Arretche (2003), Souza (2006), e etc.

1

SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: conceitos, esquemas de análises, casos práticos. – São Paulo : Cengage
Learning, 2010.
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Busca-se então, construir uma reflexão que focalize os conceitos fundamentais
referentes ao tema, além de destacar pontos de inflexão (empíricos) relevantes da agenda
brasileira e instrumentos ou estratégias analíticas focalizando:
a) As dimensões centrais da discussão atual para análise de políticas públicas;
b) Os principais eixos analíticos que conduzem aos estudos da formulação, da
implementação e da avaliação das políticas – ou seja, eixos da análise institucional que
permeia as experiências de programas públicos descentralizados e, sobretudo,
c) O acompanhamento e monitoramento de programas públicos, na perspectiva de um
aprendizado no ensino médio das escolas públicas para o exercício do controle social pela
população.
É possível instituir um conjunto de conceitos do campo de públicas no âmbito de
disciplinas do Ensino Médio? Quais seriam? Com a ênfase institucional característica da
Ciência Política, ao articular saberes e áreas de conhecimento que perpassam a abordagem das
políticas públicas, do direito, da administração, da economia, da contabilidade, da sociologia e
antropologia numa proposta de currículo integrado, pode-se construir caminhos na disciplina
de Sociologia para o Ensino Médio.
A Sociologia por ser uma das ciências ou campo de estudo científico das relações
sociais e instituições humanas configura-se como meio de promoção da educação política que
enseja as bases de uma nova cultura política – prática e compreensiva - em conjunto com a
Ciência Política e Antropologia no que denomina Ciências Sociais. As três áreas integram
juntas às tradições de estudo do mundo público ou do pensamento social moderno, por meio
de métodos de quantificação e interpretação das dinâmicas culturais em diferentes contextos
da vida social. Cada área apresenta seus constructos e tradições conceituais específicas sobre
diferentes aspectos dos fenômenos na realidade social, desde as relações sociais e
institucionais, as diferenças culturais e suas particulares formas de organização da sociedade e
dos sistemas sociais pelas relações humanas. Nas últimas décadas as ciências humanas ou do
espírito tem adquirido novo status no paradigma científico, tecendo o reconhecimento do
caráter anterior das concepções para a ―harmonia‖ na organização da sociedade humana. O
atual paradigma científico coloca o desafio de superação da forma compartimentalizada e
disciplinar de produção de conhecimento, sugerindo um olhar interdisciplinar para
compreensão dos fenômenos estudados. Nesse contexto a Sociologia enquanto ciência que
investiga as dinâmicas de transformação da sociedade voltou ao currículo do Ensino Médio
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com a proposta de representar na sua tríplice vertente, o ambiente científico das ciências
sociais. Sua inclusão caracterizada pela intermitência, busca por ensejar uma leitura da
realidade social e política mais condizentes com os princípios constitucionais de exercício
pleno da cidadania por meio da participação orientada.
A proposta de construção de um programa didático de políticas públicas para o Ensino
Médio parte, a princípio, da constatação de duas evidências: 1- lacuna de conceitos referentes
às políticas públicas no currículo do referido Ensino Médio, 2 – falta de preparação e
orientação para a participação cidadã no conjunto da população para acompanhamento do
ciclo e desempenho das Políticas Públicas. Entendimento disseminado nos documentos e
regulamentos oficiais.

A Lei 9.394/96 estabelece como uma das finalidades centrais do Ensino Médio a
construção da cidadania do educando, evidenciando, assim, a importância do ensino
da Sociologia no Ensino Médio. Tendo em vista que o conhecimento sociológico
tem como atribuições básicas investigar, identificar, descrever, classificar e
interpretar/explicar todos os fatos relacionados à vida social, logo permite
instrumentalizar o aluno para que possa decodificar a complexidade da realidade
social (PCNEM, 1999, p.37).

A proposta aqui defendida apoia-se na ampliação crescente deste conhecimento
específico. As lacunas evidenciadas nas concepções culturais e no comportamento político
fundamentam em parte a necessidade social da aplicação deste conhecimento no currículo do
Ensino Médio, estância de ensino aprendizagem mais próximas das realidades municipais,
lócus dos principais obstáculos da sociabilidade democráticos aqui problematizados.
Na Figura 1 – Aplicação do Conhecimento pode-se visualizar algumas dimensões
institucionais distintas onde a expertise do campo de públicas tem relevância tanto na prática
social, quanto de forma técnica e profissional. As áreas institucionais abertas à aplicação
prática deste conhecimento vão desde os setores e organizações de pesquisa, academia,
organizações internacionais, governo e terceiro setor. Todos relacionados à gestão
compartilhada, diretamente útil à formação profissional e cidadã no engajamento institucional
para a gestão das necessidades sociais.
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Figura 1 – Aplicação do Conhecimento

Fonte: Apresentação do Prof. Dr. Fernando Coelho realizada no IV SIGESPE – Simpósio de Instituições e
Gestão pública da UFCG, entre os dias 13 e 15 de maio de 2015, no Campus Sumé-PB.

No conjunto de instituições mencionadas, percebe-se a importância da inserção desta
conexão de saberes para formação de atores sociais e profissionais que dominem e detenha
expertise tecno-política. O termo profissiografia tecno-política refere-se às dimensões práticas
da formação profissional duplamente marcada pelo aprofundamento de questões técnicas
procedimentais e das relações políticas. Expertise inclinada à orientação para o engajamento
em diferentes instâncias que promovam por meio do ativismo cidadão e institucional, à
avaliação e diagnóstico do processo de consolidação institucional democrática. Ao possibilitar
o entendimento das ações públicas estatais e não estatais em diferentes políticas sociais,
inclusive não estadocêntricas, que tem na população eixo proponente de ações públicas sem
fins lucrativos. Neste sentido a formação e capacitação mais aprofundada figura como
estruturante para concretização do estado democrático de direito numa sociedade atenta às
garantias sociais constitucionais. Destaca-se aqui o fato de não termos avançado nesta direção
de ensino para capacitação em educação política, com a última medida provisória de n° 746
de 22 de setembro de 2016 do governo interino que edita a reforma do Ensino Médio e retira a
obrigatoriedade do ensino de Sociologia.
De outra forma, o potencial didático desta formação apresenta-se por meio da
capacitação e preparação para engajamento institucional da população em projetos municipais
voluntários; comunitários; em associações e cooperativas. Como também no cotidiano escolar
em questões de convivência e projeção democrática. Especialmente quando a escola é situada
como ambiente de formação de papéis e identidades para atuação extraescolar.
Os temas propostos visam capacitar os jovens não só para a participação como
exigência para formação cidadã e formação política no sentido clássico de reconhecimento de
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seus direitos, mas também para ler, entender, pesquisar e acompanhar o desempenho de
diferentes instituições e políticas públicas, por meio de fontes oficiais de dados, gráficos e
tabelas de desempenho; gastos; objetivos e resultados das políticas públicas. Conhecimento
que pode contribuir para o monitoramento e compartilhamento das ações e decisões públicas,
bem como para propor políticas públicas a partir do entendimento da linguagem dos direitos
coletivos.
Esta configuração de dados e informes perpassa a consolidação ainda de uma estrutura
institucional que garanta e promova direitos constitucionais ainda em construção na
engenharia institucional brasileira. Num contexto de frágil participação e avaliação cidadã,
bem como de utilidade contestada do currículo do Ensino Médio para os desafios da realidade
contemporânea. Tais aspectos nos indicam a perspectiva de empoderamento e capacitação por
meio desta expertise aplicado na formação de uma profissiografia tecno-política. Expressão
elaborada para exemplificar a complementação indispensável do conhecimento de atuação nas
relações políticas, somados aos conhecimentos técnicos administrativos, conformando assim
um ethos profissional singular. Ethos característico das demandas de aperfeiçoamento da
Gestão Pública.
O ciclo das políticas públicas de origem nas tradições da Ciência Política funciona
como síntese e porta de entrada a ser ministrada nas aulas de sociologia, visando uma
aproximação gradual. A partir da problematização entre os campos que compõem as Ciências
Sociais e mais recentemente na composição do Campo de Públicas, áreas multidisciplinares
que convergem numa imbricação complexa de ciências distintas debruçadas em investigar as
particularidades e minúcias da lógica pública. Indagamos: é possível instituir um conjunto de
conceitos no campo de públicas no âmbito de disciplinas do ensino médio? Qual seria este
conjunto? Quais os temas significativos das diferentes tradições de Ciências Sociais poderiam
aglutinar-se numa contribuição específica para interpretação do fenômeno referente ao papel
político da participação social e da educação política na sociedade contemporânea? Quais
temas contribuem para as necessidades de compreensão e ação em relação às realidades dos
estudantes, das famílias, das escolas, do meio social, do meio ambiente e sua diversidade
social? Nossa incumbência é encaminhar diretrizes nessa direção de ensino aprendizagem
para orientação de uma nova sociabilidade desejável e possível.
Nos últimos anos o senso comum tem construído discursos negativos e sem
profundidade sobre os impactos e repercussão de programas sociais (como, por exemplo, para
o caso do Programa Bolsa Família, em que o discurso está amparado na suposta perpetuação
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dessas famílias sem formação técnica para o trabalho e em condições de pobreza,
assistencialismo, improdutividade).
Acontece que sem um monitoramento sistemático e um controle social mais próximo,
as suposições e ações consequentes continuam proliferando sem respaldo analítico. Por outro
lado, a adesão ou não a um programa público não pode sustentar-se apenas, pelo seu efeito
sobre o crescimento da percepção dos direitos humanos pela comunidade beneficiária: acesso
à renda, à alimentação, à cultura ou ao entretenimento, sem que se construa uma compreensão
maior sobre o ciclo completo das políticas e sobre suas responsabilizações2.
Reconhecer, pois, a necessidade e importância de aprimorar o conhecimento sobre um
tema tão próximo e cotidiano das pessoas parecem-nos fundamental para o exercício
democrático da participação e avaliação social e para a sociabilidade institucional
contemporânea.
Por consequência, a reduzida presença nos currículos de Sociologia para o ensino
médio dos conteúdos que tratam das políticas públicas de iniciativa não estatal e do ―Estado
em ação‖, acaba por ajudar a perpetuar um ciclo de desinformação no âmbito das
comunidades que têm sido chamadas a participar. Os desequilíbrios de informação terminam
sendo simplesmente anunciados como variável explicativa dos fracassos das políticas e
programas não investigados com o devido aprofundamento analítico.
Motivados por questões do tipo: I. Como o aprendizado social pode ser transformado,
de modo a tornar a participação e o controle social mais efetivo? ou II. De que modo, a
reflexão cotidiana sobre a dinâmica geral das instituições vinculadas aos programas públicos e
aos padrões de cultura política, facilita ou impede a mudança social? Parece importante
apostar na inclusão de um conjunto de temas e conceitos, sob a égide do campo de públicas,
nos currículos de sociologia para o ensino médio.
Como destacado nas Orientações Curriculares Nacionais OCNs (BRASIL, 2006), ―É
possível, observando a teoria, compreender os elementos da argumentação – lógicos e
empíricos – que justificam um modo de ser de uma sociedade, classe, grupo social e mesmo
comunidade‖, ou seja, destaca-se contribuição e mesmo justificativa específica da Sociologia
para o Ensino Médio em termos da promoção de uma compreensão mais aprofundada da
sociedade sobre os processos sociais.
2

Considerações como essas podem ser encontradas em trabalho apresentado por Cátia Lubambo: Avaliação da
Descentralização de Programas Sociais – o caso do Programa Bolsa Família no Nordeste, no V Seminário da
RBMA, Campinas, 2013. http://redebrasileirademea.ning.com/events/v-seminario-da-rede-brasileira-de-monitoramento-eavaliacao.
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A Sociologia, como espaço de realização das Ciências Sociais na escola média, pode
oferecer ao aluno, além de informações próprias do campo dessas ciências, resultado
das pesquisas as mais diversas, que acabam modificando as concepções de mundo,
da economia, da sociedade e do outro, isto é, o diferente de outra cultura, ‗tribo‘,
país, etc. Traz também modos de pensar (Marx Weber, 1983) ou a reconstrução e
desconstrução de modos de pensar (BRASIL, 2006, p. 105).
As tarefas que estes alunos e alunas são obrigados a realizar costuma ser
fundamentalmente de memorização da informação, da mesma forma que ela lhe é
transmitida ou apresentada. Praticamente não haveria lugar para outro tipo de tarefas
mais educacionais, como as ―tarefas de compreensão‖, cujo objetivo é incidir em
dimensões de reconstrução de significados ou mesmo na construção de novos
conhecimentos a partir da informação com a qual se entra em contato (SANTOMÉ,
1998, p. 247).

A Sociologia representa a possibilidade de uma leitura contemporânea da realidade
política num debate plural de ideias sobre a diversidade de culturas e de concepções sobre a
organização da vida social matizada pelo poder público. Com história no Brasil marcada pela
intermitência nos currículos básicos, reapareceu nos últimos anos como disciplina obrigatória
na grade curricular do ensino médio, a partir da Resolução N° 04 CNE/CEB Conselho
Nacional de Educação e Conselho da Educação Básica de 16/08/2006. Entre tantos debates
provocados pela ciência interpretativa da sociedade, recém-convidada a torna-se disciplina
escolar, alguns debates referem-se a questões normativas quanto à função; seleção;
metodologia e forma de inserção no currículo da educação básica.
Neste cenário as propostas da Sociologia tem a incumbência de apresentar
contribuição síntese no currículo das tradições das Ciências Sociais em diálogo direto com a
História; a Geografia; a Filosofia; a Matemática e a Língua Portuguesa em relação à produção
textual. Este debate permeia à composição dos livros didáticos de Ciências Sociais para o
ensino médio, denotando desafios deste momento da consolidação da Sociologia, em
expectativas e exigências quanto à adequação e seleção dos conteúdos. Dado que vem sendo
debatido em relação à base nacional comum e às especificidades na aglutinação de temas e
conceitos para cada ano letivo, cada comunidade escolar e região brasileira, respeitando-se as
universalidades, regionalidades e particularidades locais. Desta forma justifica-se a
pertinência do objeto de pesquisa diante do atual momento de redefinição de conteúdos, de
redefinição curricular e de consolidação de manuais de sociologia, de livros didáticos e
paradidáticos para o Ensino Médio.
A construção histórica das instituições e o reconhecimento dos direitos permite
introduzir um entendimento mais claro a respeito dos desenhos institucionais e suas relações
com gestão das necessidades humanas, bem como a disseminação do entendimento técnico da
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organização política. Entendemos que esse conhecimento figura como patrimônio de domínio
público, ou seja, patrimônio das comunidades humanas, apontando novos caminhos para a
participação e atuação por meio da democratização desta expertise que vai desde a
institucionalização das demandas de políticas públicas e a linguagem dos direitos em tempos
de cidadania global.

O reflexo dessa situação global está presente nas mídias de massa, que impõe
padrões estéticos, éticos e políticos. Segundo Foucault, essas mídias têm tal poder
sobre a subjetividade que assumem o controle sobre certos comportamentos,
determinando, assim, certos movimentos sociais e interferindo, sobretudo, no
consumo de determinados produtos, em suma, invadindo a subjetividade e
gerenciando a vida do indivíduo (EPISTEMIOLOGIA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS,
2008, p. 167).

No excerto percebe-se o papel de indução das subjetividades pela mídia e seus
interesses em detrimento de uma orientação para emancipação, papel da educação em face
dos fenômenos sociais tão sutis que fogem à percepção e à reflexão do senso comum. A
educomunicação como perspectiva de ensino apresenta a mídia como elemento didáticopedagógico que: entretanto, permite a ampliação da cidadania em sala de aula por meio da
análise e emissão de opiniões sobre as diferentes mídias e suportes de informação.

Professores interessados no uso de notícias em sala de aula podem contribuir para
efetivação de uma proposta em que o exercício da cidadania seja tão importante
quanto os conteúdos programados, aponto de estarem integrados. Para que isso
ocorra é fundamental, a existência de um espaço, onde os alunos, juntamente com o
professor, possam emitir opiniões e formar análises. Ou seja, o texto jornalístico
pode colaborar nesse debate sobre as questões presentes no cotidiano dos alunos,
garantindo assim interesse, e consequentemente, uma discussão ampliada (GAIA,
2001, p. 33).

Na perspectiva da educomunicação a mídia aparece na escola como um veículo de
potencialização da cidadania e do senso crítico que facilita o processo de mudança de opinião.
Nesse sentido Gaia (2001), afirma que o objetivo de um trabalho educativo nesta perspectiva
é, portanto, transforma a informação midiática em conhecimento de conteúdo educacional de
interesse de professores e estudantes. Constituindo uma forma de estimular o debate sobre a
cidadania e, consequentemente, a criticidade do grupo.
Santomé lança especial atenção sobre a variedade de suportes e fontes de informação
que merecem uma abordagem escolar, ―Em uma sociedade da informação como a atual, onde
as fontes e os suportes informativos são tão diversos, é lógico pensar que as instituições
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escolares não podem ignorar esta peculiaridade‖ (SANTOMÉ, 1998). Aqui o autor frisa a
necessidade de a escolar despertar um senso crítico individual e coletivo por meio da
educação dos processos sociais em relação à engrenagem, estrutura e funcionamento social no
desvelamento das diferentes fontes de informações e os interesses de grupos sociais ocultados
pela manipulação da mídia. Para Penteado; Fortunato (2015), a influência da mídia é
percebida em diversos campos da atividade humana, entre eles a política. Apesar de o campo
político apresentar uma configuração específica, com regras e capitais próprios, como explica
Miguel (2002), os meios de comunicação também interferem nas práticas políticas, criando
uma dinâmica própria dentro do jogo: os veículos de comunicação tornam-se novos espaços
de disputa e novas ferramentas de persuasão, além de incorporar novos atores nos pleitos
políticos. Na sociedade contemporânea ou, nos termos de Castells (2009), na sociedade em
rede, o poder da comunicação é central dentro da disputa política, principalmente por sua
capacidade de produção de sentidos e significados.

Poder entender as diferentes informações oferecidas pelos meios de comunicação de
massa através de todo tipo de suportes faz com que as instituições escolares também
se valham de tais recursos para educar. Ajudar os estudantes a compreender a
informação que continuamente lhes é oferecida, aprender a descobrir as tendências,
preconceitos, silêncios e manipulações, é algo imprescindível para poder ser uma
pessoa autônoma e para poder formar sociedade democráticas e solidárias
(SANTOMÉ, 1998, p. 239).
Se concordarmos que qualquer currículo traduz uma expressão dos esforços
realizados na sociedade (da qual a instituição escolar faz parte), sobre as formas de
atividade política, formas de representação, de normalização moral bem como das
visões do passado, presente e futuro que devem ser consideradas legítimas e
verdadeiras, é obvio que uma pedagogia crítica deverá começar pela análise das
estratégias de manipulação de informação utilizadas pelos grupos sociais que
controlam o poder para ‗ajustar‘ a realidade a seus interesses 3.

O sistema educacional parece operar e promover a forma da racionalidade social. As
análises de Santomé (1998) apontam uma educação orientada para compreensão dos
diferentes processos sociais e construção de uma emancipação intelectual na crítica em
relação aos interesses, movimento e sucessão dos contextos sociais. Trabalhar o
funcionamento e organização do mundo pelo poder político como objeto didático, em especial
a análise crítica dos suportes e fontes de informação figuram como estratégia didática de
promoção do senso crítico no cotidiano. Dado que possibilite ao individuo, sujeito, uma
interpretação que o coloque acima da subordinação dos diferentes interesses sociais por meio
3

Id.Ibid.
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da compreensão crítica e histórica dos fenômenos sociais, possibilitando identificar seu papel
nesse meio social impar, em constante construção pelo fluxo social das ações individuais e
coletivas. Destaque ao papel de influencia e indução da mídia na compreensão e
comportamento coletivo, cultivando assujeitamento do individuo na massificação de
idiossincrasias, formas de ver, sentir e agir no mundo.
No dia 23 de maio de 2014, foi constituído pela presidência o Decreto de Número
8.243 que institui a PNPS (Política Nacional de Participação Social) e o SNPS (Sistema
Nacional de Participação Social). O efeito imediato dessa iniciativa será o surgimento de uma
complexa estrutura de conselhos, comissões, conferências, ouvidorias, mesas, fóruns e outros
mecanismos participativos. Instituídos para promover o diálogo com a sociedade civil e
governo em torno de objetivos específicos e em relação a uma eficiente gestão das
necessidades e demandas sociais na direção de concretização de uma democracia social
pautada pela participação comunitária em questões e decisões nacionais que direcionam o
destino coletivo da nação. A instituição do Sistema Nacional de Participação Social representa
uma mudança de foco do Estado como ente exclusivo na propositura de ações institucionais,
dado que abre espaço para iniciativas e tomadas de decisões pelo conjunto da população.
Para Souza (2007), a institucionalização de canais de participação autorregulados é
uma visão e prática fundamental para o estabelecimento de espaços públicos de participação.
A institucionalização de mecanismos de participação ―deve acompanhar a realidade social,
tem que ser algo demandado e desejado pela sociedade‖ (SOLER, 1994, p. 61 citado por
SOUZAb, 2007). Cada experiência de participação é única pela realidade sócio-política
singular em que se estabelece. Porém a visão de auto-regulação é comum nas ações para a
criação de novos espaços públicos de participação. ―Desta forma, os esforços para a criação
de novos espaços de participação, para a abertura do Estado e para a redefinição dos atores
políticos, são desafios instigantes a quem se interessa por estudar ou por tornar efetiva a
gestão pública participativa‖ (SOUZA, 2007, p. 627).
Para Euzeneia (2015, p. 87), que analisa a variedade de inovações institucionais, o
critério de diversidade considera, por fim, a variedade dos formatos das IPs - Instituições
Participativas de inserção societária. Esse componente é particularmente inovador, pois
enfatiza a multiplicidade de formas institucionalizadas de participação que incentivam o
engajamento de movimentos sociais e atores da sociedade civil na esfera estatal. No caso dos
movimentos que se caracterizam por alta diversidade de instituições participativas, seu
engajamento ocorre não somente nos arranjos participativos comumente enfatizados, como os
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conselhos de políticas e as conferências setoriais, mas também envolve outros formatos e
procedimentos de atuação institucional, como o plano diretor urbano e o plano plurianual
participativo, as comissões e comitês temáticos e os convênios governamentais de
implementação e gestão de programas de públicos.
De modo geral tais estruturas demandarão um conjunto de pessoas preparadas para
refletir e lidar com linguagens associadas à formulação, execução, monitoramento e avaliação
de programas e políticas públicas em diferentes instâncias institucionais. A despeito de o
decreto sobre o sistema de participação social ter sido vetado, essa é uma questão de tamanha
importância para a sociedade e que vai somar a nossa justificativa de incluir o campo de
públicas no ensino médio, para capacitar a população a entender as relações institucionais e a
gênese dos programas públicos. Nesta perspectiva este projeto soma esforços na construção
da participação social democrática, na direção de instrumentalizar os estudantes do ensino
médio e a sociedade a perceber a necessidade da participação orientada pela tradição de
conhecimentos disponíveis.

Diante destas constatações, entende-se que o verdadeiro núcleo do controle social
deve repousar na sociedade, ou melhor, no cidadão. Por outro lado, entende-se que,
para atuar como principal ator da arena social, o cidadão necessita de qualificação
pessoal, através das diversas formas educacionais, além de informações oportunas e
inteligíveis, de modo a que possa dispor de condições favoráveis ao exercício
consciente do controle social, em especial no tocante aos princípios da eficiência,
eficácia, equidade e efetividade dos serviços públicos (RIBEIRO FILHO;
TEIXEIRA; SILVA, 2007, p. 313).

Observa-se a relação entre participação e eficiência na gestão por meio do
acompanhamento social. As pesquisas sobre o ensino de Sociologia são bem incipientes e de
certa forma, há um campo a ser explorado com o rigor da investigação científica. A maioria
das pesquisas já executadas como Silva (2007), Meucci (2011) e Scarselli (2015), visam o
processo de institucionalização da disciplina no ensino médio, poucas pesquisas tentam
discutir mais detalhadamente os conteúdos, as metodologias e os recursos do ensino,
aproximando questões de ensino das Ciências Sociais de propostas curriculares.
Problemáticas como estas são indicadas nas OCNs (BRASIL, 2006), inclusive em relação à
existência de maior propensão e expectativa no potencial da sociologia para formação
política. Creditamos essa expectativa ao fato da sociologia trabalhar com diferentes
explicações conceituais, num debate constantemente atualizado pelas recentes pesquisas.
Dado que desperta um senso crítico analítico por meio do debate e comparação de diferentes
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perspectivas em abordagens sobre o movimento e dinâmica constante da realidade social. A
partir de pesquisas embasadas em diferentes graus de rigor metodológico na articulação de
dados empíricos para levantar explicações dos processos sociais. Não se limita as opiniões
pessoais ou explicações do senso comum, mas parte destas para comparar dados e buscar
novas formas de interpretação da realidade social.
Como indicado ―Talvez o que se tenha em Sociologia é que essa expectativa de preparar para a cidadania – ganhe contornos mais objetivos a partir dos conteúdos clássicos
ou contemporâneos – temas e autores‖ (BRASIL, 2006, p. 104). Não há dúvidas quanto ao
potencial da sociologia para contribuir não só com a prática cidadã, mas especialmente com a
reflexão diária que a prática social exige. Neste sentido afirmações como: ―A Sociologia,
como espaço de realização das Ciências na escola média, pode oferecer ao aluno, além de
informações próprias do campo dessas ciências, resultados das pesquisas mais diversas, que
acabaram modificando as concepções de mundo, a economia, a sociedade...‖ OCNs
(BRASIL, 2006, p. 105), este potencial muitas vezes é descrito como desnaturalização de
concepções e promoção do estranhamento por meio do contraste com valores, concepções e
culturas distintas.
A Base Nacional Curricular Comum busca caminhos pertinentes para organizar a
reforma curricular, adaptada às novas competências e expectativas de formação que situa o
Ensino Médio como etapa funcional num sistema nacional de educação que atenda por um
lado ao projeto nacional e por outro as necessidades educacionais de preparação para os
desafios da vida na sociedade atual. Sociedade atual marcada comparativamente por um
acentuado desenvolvimento material e tecnológico ao passo que coexistem baixos índices de
desenvolvimento humano delimitados pelo processo histórico institucional. É neste contexto
que a interdisciplinaridade articula-se com a construção de novas competências e a superação
de um paradigma científico estanque.

[...] certas competências a serem construídas são claramente disciplinares, enquanto
outras, sem serem realmente transversais, situam-se no cruzamento de pelo menos
duas ou três disciplinas. Assim, uma atividade realizada conjuntamente por um
professor de ciências e por um professor de francês em torno da escrita científica
(relatórios de experiências, relatos de observação) pode desenvolver uma
competência que, sem ser transversal, não pertence totalmente às ciências, nem
totalmente às letras (PERRENOUD, p. 75, 1999).

A interdisciplinaridade pode complementar a formação de novas competências. A
presença da Sociologia perpassa a construção de outras competências cognitivas, linguísticas,
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de interpretação, de fortalecimento da escrita e dos hábitos de leitura.

Vem reforça a

possibilidade de formação mais sólida de jovens leitores, escritores e pesquisadores mirins,
em pleno desenvolvimento de suas capacidades intelectuais para além de métodos
decorativos, onde a produção de conhecimento seja uma meta da educação básica. Deste
modo, traz uma nova interpretação do espaço escolar que possibilita romper com o ostracismo
e reprodutivismo ao passo que retroalimenta as possibilidades de desenvolvimento da
pesquisa simplificada numa linguagem acessível para produção de conhecimentos na escola
média. A sociologia é indicada para empreender a construção do conhecimento e
emancipação intelectual desde a dimensão do Ensino Médio promovendo a articulação
adequada e o debate aberto entre áreas de conhecimento. Outras competências indiretas se
relacionam com a competência discursiva; oral ou linguística; competência cívica; cidadã;
participativa; analítica; interativa; competência no processamento de informação e para
organização coletiva; competência constitucional; legal; funcional; social; competência
informacional; redativa; organizativa ou ainda associacional.
As políticas públicas possuem o status em diversas áreas de fundamentar a construção
dos direitos sociais, erigindo instituições e inovações democráticas para problemas de
dimensão coletiva. Questões relevantes sobre a problematização dos aspectos da evolução
institucional e sobre os limites das ciências sociais hoje e os direitos são apresentadas por
(REIS, 1999).

Como identificar nossos pontos fortes? Que sinais animadores podemos localizar no
cenário econômico, social e intelectual? Sabemos, em termos puramente
quantitativos, que apesar do fato de que a desigualdade está crescendo dentre e entre
nações, existiriam hoje condições para se eliminar a miséria material no mundo. Mas
sabemos também que não dispomos de condições políticas e mesmo técnicas para
resolver o problema. Os cientistas sociais não conseguem equacionar o quebracabeça da política social: como sensibilizar os que são passíveis de tributação, como
fazer chegar os recursos aos mais necessitados, como minimizar o desperdício, a
grande e a pequena corrupção? Quais são as externalidades negativas da pobreza
hoje? Como os não-pobres percebem tais externalidades? Que processos afetam
positiva e negativamente a solidariedade entre grupos, classes ou nações? Tais
questões urgentes têm sido amplamente negligenciadas. Claro que esses problemas
não são novos, é parte de nossa tradição de pesquisa. Mas não temos sabido muito
bem como enquadrá-los na moldura do presente. Como entender, por exemplo, a
problemática dos direitos sociais em um contexto histórico no qual as bases
tradicionais de legitimação da cidadania estão abaladas? Por exemplo, até mesmo
direitos sociais já sacralizados nas constituições mais duradouras do Primeiro
Mundo foram revistos nos anos recentes. Entre nós, as propostas recentes de revisão
de direitos trabalhistas indicam claramente uma fragilidade sem precedentes no
mercado de trabalho formal. (REIS, p. 8, 1999).
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O apanhado dos desafios estruturais da organização social exposto por REIS, (1999) e
nesse os desafios das ciências sociais na contemporaneidade, apontado nas limitações de
aplicação prática dos estudos sociais, faz refletir sobre os impactos reais da ciência social na
organização da sociedade. Como frisa Fernando Pessoa apud Cavalcante Filho: ―Não há
ciência social, ou, pelo menos, não há por enquanto. Em matéria social há só opiniões‖. Tal
reflexão poética faz perceber que a ciência social ainda não estruturou ações e instituições de
modo equânime, nem efetivou a engenharia humana ao passo que aponta tal distância.
Em relação a educação como sugere Castro (2009), resta saber se a sociedade
brasileira e suas lideranças serão capazes de desencadear esse processo e criar as condições
necessárias e suficientes para implementar uma verdadeira reforma da educação. Caso
contrário, a história se repetirá. Vamos melhorando aos poucos, incluindo os pobres e
excluídos sempre que é possível.

Passamos por mudanças quase insuficientes para nos

manter competitivos num mundo em que a riqueza das nações se mede pelos conhecimentos e
pelas competências de seus cidadãos. As novas exigências da globalização poderão convencer
o país – e suas elites – de que, na sociedade do conhecimento, a educação de má qualidade é
mau negócio. Cada talento perdido é uma perda de capital humano, perda de competitividade.
Sobre as distintas dimensões de estudos na área de políticas públicas Celina Souza
(2003) afirma:

[...] a articulação entre a análise da política pública e o papel das instituições, ou das
regras do jogo, nem sempre é muito clara. Estudos baseados, por exemplo, no
modelo do ciclo da política pública, em especial a definição de agenda setting,
podem ser muito promissores para a compreensão da política pública, assim como
modelos construídos com base na teoria das elites, como o das redes sociais
(SOUZA, 2003, p 18, grifo do autor).

A autora menciona a articulação e comparação das agendas de pesquisas e análises de
políticas públicas com a agenda de políticas selecionadas e executadas governamentalmente,
possibilitando compreensão do papel das instituições nos processos sociais. Torna-se mais
clara a adequação das agendas de pesquisas as prioridades sociais com a articulação das
agendas selecionadas para ser executadas pelos governos. Alinha-se deste modo a agenda de
pesquisa, com a agenda de execução e outra, a agenda de demandas sociais.
Como poderemos identificar a seguir, parte da literatura indica que a existência de
conselhos, assembléias, parlamentos mirins, conferências e fóruns ativos nas escolas, geridos
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por princípios democráticos, possibilitem uma cultura participativa e a assimilação de
demandas dos alunos, dos pais e da comunidade escolar como um todo, contribuindo para
construir uma cultura democrática por meio da gestão compartilhada. Novas formas de
funcionamento institucional mais adequado ao modelo constitucional, que fazem da escola
espaço primeiro de projeção da sociabilidade democrática: contudo, a participação requer o
resultado de sua ação positivada nas decisões que comprovam o valor prático e o resultado
objetivo de seus impactos. Caso contrário à avaliação e participação pode continuar sujeita a
uma percepção negativa, marcada pela esterilidade nos resultados sobre os programas e a
percepção da solução dos problemas reais.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 O ESTADO DA ARTE DO CAMPO DE PÚBLICAS

Pires et al (2014) tece diagnóstico sobre o campo de públicas e traz um recorte
histórico da constituição, desenvolvimento e formação do campo nos últimos doze anos
registrando seu processo de eclosão, ao evidenciar a formação histórica marcada pela união e
associação de estudantes, professores (mestres e doutores) e coordenadores de graduações em
Administração Pública, Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas, Gestão Social e
Políticas Públicas. Esses cursos têm em comum o setor público como objeto de estudo e
investigação social com ênfase no fortalecimento do ethos republicano e dos valores
democráticos ao apontar proposta multidisciplinar de conhecimentos.
O trabalho evidência o boom de criação de novos cursos no campo de públicas nos
últimos anos e elenca os desafios concernentes à ampliação e revalorização do setor público
no país, na última década, trazendo em síntese as contingências históricas nacionais,
contextuais e conjunturais para a formação nesse campo. Campo marcado pela busca da
distinção em relação a objetos e objetivos de estudos, busca da identidade e autonomia em
relação às diretrizes há bem pouco tempo confusa com os cursos de administração de
empresas.

Ou seja, procura-se delimitar dois campos que, embora técnica e cientificamente
lidem com questões, temas e problemas de gestão, o fazem se relacionando com
objetos distintos e objetivos não só diferentes, mas delineados por meio de processos
e mecanismos completamente específicos (PIRES, et al, 2014, p. 111).

A diferenciação dos campos da administração pública e empresarial fundamenta a
delimitação de objetos dentro de epistemologias distintas, possibilitando contestar o
mimetismo do público com o privado, como também a restrição e subordinação da formação
da gestão pública a lógica estritamente empresarial. A lógica pública parece se distinguir da
lógica empresarial especialmente no que diz respeito à matização do poder de decisão,
enquanto na lógica empresarial um indivíduo, grupo ou família toma as decisões pertinentes,
na lógica pública todos os cidadãos, por convenção, são sócios da instituição pública,
impedindo a inclinação de interesses exclusivamente pessoais.
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Percebe-se que os cursos tem trajetória clivada por contextos econômicos específicos e
por aplicação de concepções administrativas distintas em diferentes conjunturas de
desempenho econômico. Trajetórias que se evidenciam no processo de ajuste estrutural do
Estado com privatizações iniciadas no governo Collo, em 1990, que impulsionaram
acadêmicos a transpor a lógica empresarial para organização estatal.

Sem embargo, nos anos setenta, o enforcement do currículo mínimo de
administração – com lógica de Administração de Empresas, a diluição do ethos de
administração pública com a sobreposição da gestão empresarial no ‗EstadoEmpresa‘ e o milagre econômico (e o consequente boom do ensino de Gestão
Empresarial), retraíram o ensino de graduação em administração pública no país;
cada vez mais, a administração no Brasil tornava-se, então, sinônimo de
administração de empresas (PIRES, et a,l 2014, p. 120, grifos dos autores).

O trabalho destes autores lançam luzes sobre a oscilação dos contextos históricos e
redefinição do espaço público perante crises e transformações do Estado no Brasil das ultimas
três décadas, evidenciando que a ampliação de políticas públicas acentua inclusive mudanças
no perfil e demanda de formação para o setor público. Certamente a distinção entre
administração pública e empresarial reside nas lógicas diferenciadas de funcionamento e nos
parâmetros legais. Na lógica pública parte-se do pressuposto de que todos os cidadãos são
sócios do poder público municipal, estadual e federal por meio da convenção constitucional.
Especialmente diante do pacto constitucional que convenciona a organização social e o
funcionamento institucional público do acesso aos direitos. ―Nesse processo de articulação
entre serviços e cidadãos é que emergem dois conceitos importantes na administração das
políticas sociais: descentralização e intersetorialidade‖ (JUNQUEIRA, 2005). Na sequencia
podemos visualizar o quadro com a oferta de cursos de gestão pública em instituições
públicas de ensino superior.
Quadro 1 - Levantamento dos Cursos de Gestão Pública nas Universidades Públicas.
SIGLA
ENAP

INSTITUIÇÂO
Escola Nacional de Administração Pública

ESAF
USP

Escola de Administração Fazendária
Universidade de São Paulo

UNESP

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

UNIP

Universidade Paulista

CURSO
Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental
Administração Pública
Bacharelado em Gestão de Políticas
Públicas
Bacharelado
em
Administração
Pública
Superior Tecnológico em Gestão
Pública
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Quadro 1 - Levantamento dos Cursos de Gestão Pública nas Universidades Públicas.
(Continuação)
SIGLA
UFBA

INSTITUIÇÂO
Universidade Federal da Bahia

UFRN
IFRN

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Instituto Federal do Rio Grande do Norte

UNB
UFMG

Universidade de Brasília
Universidade Federal de Minas Gerais

CURSO
Superior Tecnológico em Gestão
Pública
Gestão de Políticas Públicas
Superior Tecnológico em Gestão
Pública
Gestão de Políticas Públicas
Gestão Pública

UNIMO
NTES
EG
–
FJP
UFJF

Universidade Estadual de Montes Claros – MG

Sequencial

Escola de Governo Fundação João Pinheiro – MG

Administração Pública

Universidade Federal de Juiz de Fora – MG

UFRJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro

UNIRI
O
UFRRJ
–
Seropéd
ica
UFF
UDESC
UNEAL
CEFET/
AL
FUNES
A
UFPE

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Bacharelado em Administração
Pública
Gestão
Pública
para
o
Desenvolvimento
Econômico
e
Social
Administração Pública

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Administração Pública

Universidade Federal Fluminense
Universidade Federal do Estado de Santa Catarina
Universidade Estadual de Alagoas
Cent. Fed. De Educ. Tecnológica de Alagoas.

UFPR

Universidade Federal do Paraná

UFRGS
UNICE
NTRO
FECEA

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade Estadual do Centro Oeste

Gestão em Administração Pública
Administração Pública
Administração Pública
Tecnológico em Administração
Pública
Bacharelado em Administração
Pública
Mestrado em Gestão Pública para o
Desenvolvimento do Nordeste
Superior de Tecnologia em Gestão
Pública
Gestão Pública
Sequencial

UECE

Universidade Federal do Ceará

UFCG

Universidade Federal de Campina Grande

UEG

Universidade Estadual de Goiás

UEA

Universidade do Estado do Amazonas

UFAM
FAI

Universidade Federal do Amazonas
Faculdades Adamantinenses Integradas – Público
Municipal – SP
Faculdade Pública de Paulínia – Público Municipal - SP

FUPES
PP
FIMES
ETFTO

Fundação Universidade do Estado de Alagoas
Universidade Federal de Pernambuco

Fac. Est. De C. Econ. De Apucarana – PR

Faculdades Integradas de Mineiros – GO
Escola Técnica Federal de Palmas – TO

Bacharelado em Administração
Pública
Bacharelado em Administração
Pública
Bacharelado em Administração
Pública
Bacharelado em Administração
Pública
Bacharelado em Administração
Pública
Sequencial
Bacharelado em Administração
Pública
Bacharelado em Administração
Pública
Tecnológico em Gestão Pública
Tecnológico em Gestão Pública
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Quadro 1 - Levantamento dos Cursos de Gestão Pública nas Universidades Públicas.
(Final)
SIGLA
UFMA
UFAC
UFRR
UFAP
UFS

INSTITUIÇÂO
Universidade Federal do Maranhão – MA
Universidade Federal do Acre
Universidade Federal de Roraima
Universidade Federal do Amapá
Universidade Federal do Sergipe

UFPI
UFES
UFMS

Universidade Federal do Piauí
Universidade Federal do Espírito Santo
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

UFPR
UFR

Universidade Federal do Paraná
Universidade Federal de Rondônia
Fonte: Elaboração do Autor.

CURSO
Gestão Pública
Gestão Pública da Cultura
Administração Pública
Bacharelado em Administração
Graduação
em
Administração
Pública
Pós-graduação em Gestão Pública
Mestrado em Gestão Pública
Bacharelado Administração Pública
EaD
Pós-Graduação em Gestão Pública
Pós-Graduação em Gestão Pública

A maioria das instituições elencadas promovem cursos desde a graduação,
especialização, mestrado e doutorado, como também oferta de cursos à distância e
semipresenciais. Recentemente o país assiste uma crescente oferta de graduações e pósgraduação na macro-área de Gestão Pública. Desde os anos 2000 a disseminação de cursos
inclinados à produção de conhecimento e soluções de problemas nacionais, bem como para
promoção do novo padrão de governabilidade instituído desde 1980 nas mudanças da
Administração Pública relativas ao papel do Estado Pires et al (2014).

Uma vez retomada a capacidade de investimento público após a estabilização
econômica e ajuste fiscal conduzidos na segunda metade dos anos de 1990, a pauta
governamental volta-se para a ampliação das políticas públicas em um contexto do
Estado-Rede e de aprofundamento da democracia (PIRES, et al, 2014, p.113).

De acordo com a dinâmica da conjuntura econômica o estado reinventa seu conceito
de atuação e sua função, ampliando ou retraindo sua estrutura burocrática.

Com a

constituição de 1988 uma nova esfera pública foi desenvolvida com o fim da centralização
decisória e a instituição da participação na esfera pública como forma de descentralização
administrativa e aprofundamento democrático.

[...] a Constituição brasileira, promulgada em 1988, acabou absorvendo grande parte
das reivindicações do movimento de ―Participação Popular na Constituinte‖,
institucionalizando várias formas de participação da sociedade na vida do Estado,
sendo que a nova Carta Magna ficou conhecida como a ―Constituição Cidadã‖ pelo
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fato de, entre outros avanços, ter incluído em seu âmbito mecanismos de
participação no processo decisório federal e local. Com referência à participação
direta, a Constituição destaca o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular
(ROCHA, 2005, p. 136).

Em relação à democracia participativa, a constituição estabelece os Conselhos
Gestores de Políticas Públicas nos níveis Municipal, Estadual e Federal com representação do
estado e da sociedade civil, indicando que a gestão das políticas de seguridade social, da
educação da criança e do adolescente deve ter caráter democrático e descentralizado Rocha
(2005). A descentralização além de orçamentária e administrativa deu ênfase à participação da
esfera social nas decisões eminentes de políticas, como em soluções públicas para gestão
social por meio da interação dialógica com as dimensões institucionais. Tenório (2005)
enfatiza a gestão social como o processo gerencial dialógico no qual a autoridade decisória é
compartilhada entre os participantes da ação (ação que possa ocorrer em qualquer tipo de
sistema social – público, privado ou de organizações não-governamentais). O adjetivo social
qualificando o substantivo gestão será entendido como o espaço privilegiado de relações
sociais em que todos têm o direito à fala, sem nenhum tipo de coação.

O acréscimo que fazemos à discussão sobre gestão social integrada a proposta
habermasiana de uma cidadania deliberativa, está relacionada ao significado de
participação. Por sua vez, a necessidade de agregar a estes dois conceitos anteriores
o de participação, está vinculada à ênfase que se faz primordial quando se deseja
dizer que a gestão social deve ser praticada como um processo intersubjetivo,
dialógico, no qual todos têm direito à fala. E este processo deve ocorrer em um
espaço social, na esfera pública. Esfera onde se articulam diferentes atores da
sociedade civil, que ora em interação com o Estado, ora em interação com o
mercado, ora os três interagindo conjuntamente, vocalizam as suas pretensões com o
propósito de planejar, executar e avaliar políticas públicas ou decisões que
compartilhem recursos em prol do bem comum. Assim, entendemos gestão social
como o processo gerencial deliberativo que procura atender às necessidades de uma
dada sociedade, região, território ou sistema social específico (TENÓRIO, 2005, p.
121).

Assim podemos entender a gestão social como processo de interação na esfera
pública, em conjunto com atores da sociedade civil - pessoas físicas e jurídicas - envolvendo
estado e mercado para gerenciamento das demandas públicas de interesse geral ao bem
comum. O novo contexto político e econômico de 1988 na implantação dos preceitos
constitucionais criam as condições de ampliação da esfera social no setor público. Ampliação
que enseja a revalorização da administração pública e retroalimentação de cursos na área.
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A gestão social parece matizar melhor o poder público sobre a esfera social da
sociedade civil, estranho é de fato uma única pessoa responder pela coisa pública, pela
demanda pública, dado que favorecem excessos a ausência de pesos e contra pesos dentro de
uma estrutura viciada e ineficientemente minada pelos desvios de função, de interesses e de
objetivos. (COSTA, 2012) enfatiza: ―[...] a falta de uma visão global da comunicação por
parte dos gestores e uma cultura organizacional viciada impede o avanço de um trabalho mais
estratégico da área‖. Outros trabalhos evidenciam a fragilidade da estrutura institucional e as
variáveis características que configuram um quadro favorável à ineficiência e corrupção. Por
exemplo, os trabalhos de Melo (2012), sobre os condicionantes da corrupção subnacional no
Brasil.

Para tanto, considerou-se a percentagem de funcionários com formação superior e o
índice de instrumentos de planejamento. Os dados revelaram uma relação negativa e
significante entre essas duas variáveis e o número de casos de corrupção, nos
municípios: quanto menor o número de funcionários capacitados e de leis
específicas para a administração, tanto maior o dos casos de corrupção no município
(MELO, 2012, p. 60).

O estudo sugere que a ausência de instrumentos de planejamento e de funcionários
com qualificação superior constituem condições favoráveis à corrupção. Já o trabalho de Rêgo
(2009), analisa a influencia da implementação do orçamento participativo na cultura política
dos habitantes da cidade de João Pessoa. Os dados indicam a não influência do orçamento
participativo na cultura política local indicando: ―[...] sinal da ausência ou pequena
importância dada à formação política do cidadão, através de divulgação desses mecanismos
de participação popular‖, o estudo sugere maiores investimentos na educação política-cultural
dos habitantes.
Como descrito por Pires et al (2014), à homologação das DCNs do Campo de Públicas
e a proliferação dos cursos de graduação nesta área são evidências de um movimento bottowup e incremental de delineamento de uma nova área de conhecimento multidisciplinar no país,
marcada mais pelo adjetivo Público ―e pelos valores formativos atinentes à esfera pública, tais
como o ethos republicano e a cultura democrática‖ e menos pelo substantivo (administração,
gestão, política etc).
Faria (2005) e Souza (2006) assinalam que os últimos anos registraram acentuada
relevância do campo de conhecimento denominado políticas públicas, com a crescente
institucionalização da avaliação das políticas públicas como recurso que confere maior
legitimidade e reconhecimento social. Ao enfatizar a efetividade das políticas públicas para o
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atendimento do beneficiário final das políticas sociais, faze um apanhado das conjunturas
econômicas e políticas na América Latina.

As últimas décadas registraram o ressurgimento da importância do campo de
conhecimento denominado políticas públicas, assim como das instituições, regras e
modelos que regem sua decisão, elaboração, implementação e avaliação. Vários
fatores contribuíram para visibilidade desta área. O primeiro foi à adoção de
políticas restritivas de gasto, que passaram a dominar a agenda da maioria dos
países, em especial os em desenvolvimento. A parir dessas políticas, o desenho e a
execução de políticas públicas, tanto as econômicas como as sociais, ganharam
maior visibilidade. O segundo fator é que novas visões sobre o papel dos governos
substituíram as políticas Keynesianas do pós-guerra por políticas restritivas de
gastos. Assim, do ponto de vista das políticas públicas, o ajuste fiscal implicou a
adoção de orçamentos equilibrados entre receita e despesa e restrições à intervenção
do estado na economia e nas políticas sociais. Esta agenda passou a dominar
corações e mentes a partir dos anos 80, em especial em países com longas e
recorrentes trajetórias inflacionárias como os da América Latina. O terceiro fator,
mais diretamente relacionados aos países em desenvolvimento e de democracia
recente ou recém-democratizados, é que, na maioria desses países, em especial os da
América Latina, ainda não se conseguiu formar coalizões políticas capazes de
equacionar minimamente a questão de desenhar políticas públicas capazes de
impulsionar o desenvolvimento econômico e o de promover a inclusão social de
grande parte da população (SOUZA, 2006, p 20).

A parte o ajuste na receita e despesas em busca do equilíbrio nas contas públicas e
oferta eficiente dos serviços faz notória a ausência de coalizões políticas para o redesenho de
políticas públicas que promovam a inclusão e desenvolvimento social. Neste contexto de
aspiração a democratização social, a incipiente participação escolar por meio da avaliação das
políticas públicas figura como ampliação gradativa dos deveres e direitos da projeção
democrática. A avaliação da qualidade da educação dos filhos por meio da avaliação
institucional da educação ofertada pelo Estado constitui a validação ou não do modelo
proposto de política educacional. Assim avaliação e participação social relacionam-se aos fins
de ajustes e redefinições estruturais das políticas públicas executadas objetivando
possibilidades de redesenho destas para otimização da eficiência e satisfação nos resultados.
Busca-se então adequado aperfeiçoamento institucional na garantia dos direitos sociais,
configurando nova forma de operar a divisão do poder de decisão com vistas à maximização
dos resultados por meio da eficiência democrática. O reconhecimento dos direitos individuais,
a participação e avaliação das políticas sociais apresentam-se como horizonte de nosso
aperfeiçoamento democrático. A participação pode contribuir na escola para promover o mais
avançado e adequado projeto político pedagógico contextualizado com as necessidades e
direito individuais e comunitários.

33

O surgimento de cursos que problematizam a gestão social incide na superação de tais
desafios justapondo aspectos técnicos e políticos. A conformação do campo de públicas
acontece na junção de cursos como Ciências Sociais (Sociologia, Ciência Política e
Antropologia), Direito, Administração Pública e Economia, com tradições epistemológicas e
origens distintas, mas que tem incomum a esfera pública como objeto de estudo e pesquisa.

De um lado, um peso maior a política e a reflexão sociológica; de outro, maior
importância à solução de problemas de gestão referentes às políticas governamentais
e aos serviços públicos. Daí a importância da visão e do agir tecnopolítico para o
campo de Públicas como antítese á dicotomia política e administração, pois essa
visão/modo de agir procura dar igual importância à política e à gestão na análise dos
problemas governamentais e de relacionamento Estado-sociedade, e nisso se
construir, com a definição de objetos de estudo comuns e soluções integradoras,
pesquisas que avancem para a interdisciplinaridade do campo (PIRES, et al, 2014,
p. 124).

O que estamos presenciando é a reunião de cursos que tendem a potencializar a
construção de um olhar técnico e profundamente reflexivo sobre o espaço público. O campo
de públicas figura na conjuntura atual como catalisador do debate sobre soluções técnicas para
construção de nossa engenharia institucional ainda em processo de sedimentação de direitos
constitucionais e garantias sociais. Apresenta-se no horizonte a busca da eficiência na gestão
compartilhada e a superação dos entraves da corrupção generalizada. Espécie de alinhamento
prático-conceitual com a efetivação da democracia substancial.

Nesse sentido, o conceito de democracia, em uma visão ainda contemporânea, vai
além de apenas ditar conceitos universais, afim de evitar que um modelo
democrático, no fim, torne-se um modelo ditatorial, outros elementos que
constituem um Estado Democrático devem vir a tona para um sadio
desenvolvimento e convívio social. Neste sentido, surge, também o pensamento
da Democracia substancial, formada pelo conceito dos regimes políticos adotados
dentro de um sistema democrático. Como aponta Noberto Bobbio4, ―a democracia
formal é mais um Governo do povo; a substancial é mais um Governo para o povo‖,
buscando, portanto, na democracia substancial uma igualdade formal, jurídica e
social para todos. (RODRIGUES; GONÇALVEIS, 2014, grifo dos autores).

Este processo de alinhamento da estrutura institucional na busca de uma democracia
substancial por meio do fortalecimento do cidadão e do estado está presente na carta magna
desde a redemocratização. A abertura constitucional trás contida a necessidade da
4

BOBBIO, Noberto. Dicionário de política, volume 1. 1. ed. Editora Universidade de Brasília: Brasília. 1.988. p. 327-328.

34

participação social para legitimação dos processos decisórios. Para Melo (1999) neste cenário
contemporâneo de economia global, a administração pública deve buscar a eficiência na
alocação de seus recursos com base na satisfação das necessidades dos cidadãos. Vistos agora
como clientes numa perspectiva gerencialista de um estado regulador, que enfatiza a
eficiência e a eficácia da ação pública na melhoria dos serviços públicos.

Posteriormente, com a popularização das metodologias participativas de avaliação e
com o crescente reconhecimento e propaganda da avaliação como instrumento de
―empoderamento‖ dos beneficiários, a avaliação começou a levar em consideração,
de maneira mais sistemática, as necessidades e as expectativas dos beneficiários dos
programas. A reforma gerencialista do Estado, com sua ênfase nos resultados, em
detrimento dos processos, e na satisfação daqueles que passaram a ser denominados
―clientes‖, viria a sacramentar a ênfase nos beneficiários (FARIA, 2005, p. 104,
grifo nosso).

O autor demonstra a finalidade e mudança de centralidade com foco nos direitos dos
cidadãos aos serviços públicos, agora como avaliadores da qualidade do serviço prestado pelo
Estado. Galvão (2012) destaca que as pessoas têm a ideia que cidadania é apenas o exercício
dos direitos, ou a forma do acesso a estes, como ter certidão de nascimento e outros
documentos, passando despercebido o fato dos direitos demandarem deveres que todo cidadão
precisa cumprir, inclusive o de participação. Para Capela (2004) parece paradoxal que os
direitos da cidadania sejam os deveres do Estado.
Sobre os autores e trabalhos que destacam o status científico da área de conhecimento
multidisciplinar do campo de públicas: Celina Souza (2003), Marcus André Melo (1999) e
Fernando Coelho (2006) etc. destaca-se diferenciação na profundidade e foco das análises
políticas.

A área temática recoberta pelo que se passou a denominar análise de políticas
públicas abrange um conjunto bastante heterogêneo de contribuições. Esse conjunto
pode ser algo arbitrariamente desagregado em três subconjuntos de trabalhos. O
primeiro subconjunto toma como objeto o regime político, instituições políticas ou o
Estado Brasileiro em termos de seus traços constitutivos, para investigar uma
política específica. O segundo subconjunto de trabalhos engloba trabalhos sobre
políticas setoriais que combinam a análise do processo político com a análise de
problemáticas internas às próprias áreas setoriais. O terceiro subconjunto consiste
nas análises de avaliação de políticas (MELO, 1999, p. 66).
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Entre os diferentes focos das análises políticas estão os processos de constituição dos
regimes políticos, as políticas setoriais e a avaliação de políticas públicas. Tal qual Melo
(1999, p. 70) descreve a primeira geração de estudos de políticas públicas no Brasil representa
uma inflexão em relação às análises de natureza histórica e sociológica sobre as relações
Estado/Sociedade no Brasil, introduzindo uma agenda de pesquisa rigorosa em debates
clássicos como autoritarismo, patrimonialismo, clientelismo e corporativismo.
A constituição do campo e a distinção de sua identidade representa um avanço,
embora no diagnóstico realizado por Coelho (2006) sobre o ensino de administração pública
sejam indicadas questões como ―Assimetrias de informação, identidades difusas, carências de
tecnologias próprias (ou adequadas) e ínfima base acadêmica [...] em âmbito nacional – como
área de especulação teórica das ciências sociais aplicadas‖. Figuram ainda no diagnóstico dos
desafios, questões referentes à falta de identidade do ensino com o mimetismo de
administração de empresas, escassez de material didático e falha na interface teoria-prática
profissional.
Nesse diagnóstico é apontada a falta de material didático específico, dado que até bem
recente não se restringia apenas ao Ensino Médio, como aponta ―A baixa produção de
materiais didáticos específicos, contextualizados para o setor público e sistematizados a partir
da práxis, é também um obstáculo no ensino de graduação‖. Fato que evidencia no horizonte
um desafio importante a ser superado (COELHO, 2006, p. 129). As escolas de governo como
ENAP e ESAF, respectivamente: Escola Nacional de Administração Pública e Escola de
Administração Fazendária se destacam na produção de material específico para o ensino.
Sobre o termo campo da ―esfera‖ pública que caracteriza a área de investigação científica
destaca-se:
Campo de Públicas é uma expressão utilizada por professores, pesquisadores,
estudantes, egressos-profissionais e dirigentes de cursos de Administração Pública,
Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Gestão Social e Políticas Públicas, de
universidades brasileiras, para designar essencialmente, um campo multidisciplinar
de ensino, pesquisa e fazeres tecnopolíticos, no âmbito das Ciências Sociais
Aplicadas e das Ciências Humanas, que se volta para assuntos, temas, problemas e
questões de interesse público, de bem estar coletivo e de políticas públicas
inclusivas, em uma renovada perspectiva republicana ao encarar as ações
governamentais, dos movimentos da sociedade civil organizada e das interações
entre governo e sociedade, na busca do desenvolvimento socioeconômico
sustentável, em contexto de aprofundamento da democracia (PIRES, et al, 2014, p.
112).
Em certo sentido, a situação parece madura para o surgimento de novos tipos de
mecanismos protetores do tecido social. Parece que estamos vivendo uma nova
Grande Transformação, com todas as tensões e dificuldades que isso traz. A própria
idéia de separar a sociedade como esfera analítica distinta do mercado (e também do
Estado) pode ser percebida como um esforço ideológico cultural de preservação do
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social. Ante a ameaça desagregadora do mercado, triunfante no nível ideológico, a
postulação de uma esfera analítica da solidariedade parece uma volta à dicotomia
comunidade/sociedade, mas, claramente, ela incorpora dimensões e questões que
não estavam presentes um século atrás (REIS, p. 10, 1999).

Os autores observam neste movimento a ênfase em mecanismos de proteção social
como tendência paradigmática de construção e preservação de padrões institucionais
regulados socialmente, desvirtuando lógica predatória para a permanência e funcionamento
saudável da vida em sociedade com freios e contra pesos medidos na balança social da
participação da sociedade civil.
Delimitado entre as disciplinas mencionadas e de constituição recente, a esfera de
estudo denominada campo de públicas vem estruturando também cursos em diferentes
vertentes da gestão social. É justamente sua interseção e conformação por meio da
confluência da análise organizacional e de políticas públicas de forma interdisciplinar, que
destaca sua potencialidade na integração de conhecimentos sobre a coisa pública.

2.1.1 Papel das Escolas de Governo na Gestão Pública

As escolas de governo surgiram com o propósito de formar a futura geração de
especialistas nas burocracias públicas e convivem hoje com o desafio de capacitar quadros
gerenciais, dirigentes e profissionais atentos aos valores republicanos e engajados na
superação da cultural burocrática, configurando-se como centro de excelência em gestão
pública Pacheco (2002). Além de se posicionar como escola corporativa de governo
alinhando-se as diretrizes de governo de aperfeiçoamento da gestão pública, atua também com
papel de antecipar tendências, inovação e promoção de soluções de políticas voltadas ao
melhoramento da gestão.

No contexto das reformas por que vem passando o Estado nas últimas décadas, o
primeiro requisito para a busca da excelência, para as escolas de governo, é ter
clareza sobre seu foco de atuação. Em vários países, sob governos de distintas
colorações políticas, o setor público vem sendo impulsionado a transformar-se,
passando de uma administração burocrática, voltada para si própria, a uma
administração gerencial, ágil e voltada para o cidadão ou para finalidades e missões
estrategicamente definidas para suas instituições (PACHECO, 2002, p. 76).
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As escolas de governo como centro de aprendizagem permanente, ajudam a produzir
mudanças desejadas no setor público e se constitui como instituições promotoras de
desenvolvimento nas demais organizações públicas. Zouain (2003, p. 6) afirma que o enfoque
predominantemente encontrado na literatura sobre a temática relacionada à capacitação de
dirigentes públicos e Escolas de Governo no Brasil, por via de regra, estabelece o campo de
atuação de Escolas de Governo a uma dimensão institucional, estatal e administrativa, uma
vez que relaciona e, de certa forma, restringe sua missão às ideias de profissionalização do
serviço público e/ou modernização da burocracia do Estado. Entre os cursos de formação no
Brasil, vale mencionar os cursos de analistas de orçamentos e de analistas de finanças e
controle orçamentário, com formação multidisciplinar combinada à administração de
conhecimentos específicos para identificar e analisar problemas, bem como viabilizar ações
governamentais nas suas áreas de atuação. O próximo tópico levanta aspectos relevantes sobre
a problemática do ensino de sociologia e suas aplicações no Ensino Médio.

2.2

O CAMPO INTERDISCIPLINAR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NAS CIÊNCIAS
SOCIAIS

A interdisciplinaridade como é tratada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN
2000), sinaliza para novas possibilidades integrativas de áreas distintas de conhecimento na
preparação e orientação do educando para a vida civil. A organização da base curricular da
sociologia (BNCC, 2016, p. 634) considera os conhecimentos que os estudantes trazem do
Ensino Fundamental, pois, sobretudo em História e em Geografia, e desde os anos iniciais,
com o estudo das noções básicas de tempo e de espaço, há muitos pontos de contato com a
abordagem sociológica. Considera, ainda, que a oferta da Sociologia deve se dar em diálogo
com os demais componentes do Ensino Médio, muito especialmente os da Área de Ciências
Humanas. Assim, discussões que envolvem processos históricos de modernização,
características geográficas, da organização social, econômica e política dos territórios, e a
interface com a filosofia política e social, devem ser reconhecidas como formas de diálogo
interdisciplinar. Isso ganha contornos mais claros quando se consideram discussões
transversais, como aquelas trazidas pelos temas integradores: Economia; educação financeira
e sustentabilidade; Culturas indígenas e africanas; Culturas digitais e computação; Direitos
Humanos e cidadania e Educação ambiental. Entre os pontos de destaque da BNCC para a
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sociologia no Ensino Médio figura a compreensão de formular perguntas sociológicas capazes
de orientar a realização de pesquisas sobre aspectos da realidade brasileira e os movimentos
da conjuntura global.
Através da organização curricular por áreas e da compreensão da concepção
transdisciplinar e matricial, que articula as linguagens, a Filosofia, as ciências
naturais e humanas e as tecnologias, pretendemos contribuir para que,
gradativamente, se vá superando o tratamento estanque, compartimentalizado, que
caracteriza o conhecimento escolar [...] Na proposta de reforma curricular do Ensino
Médio, a interdisciplinaridade deve ser compreendida a partir de uma abordagem
relacional, em que se propõe que, por meio da prática escolar, sejam estabelecidas
interconexões e passagens entre os conhecimentos através de relações de
complementaridade, convergência ou divergência (BRASIL, 2000, p. 21).

A organização curricular interdisciplinar mostra-se como desafio no qual a sociologia
tem grande potencial para reunião destas diferentes perspectivas disciplinares na explicação
dos fenômenos e mudanças sociais. De forma complementar a este entendimento o artigo 36
da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, (1996) Seção IV Ensino Médio, indica uma
educação que contemple o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura. Nos
Estados democráticos de direito, esses processos de transformações históricas estão
intimamente ligados à estruturação de políticas públicas e instituições sociais.

No Ensino Médio, a área das Ciências Humanas se amplia, reunindo, além dos
componentes Geografia e História, a Filosofia e a Sociologia, o que representa um
novo desafio para a organização dos saberes formativos da área e para a necessária
articulação entre eles. Nessa etapa, os/as estudantes intensificam os questionamentos
sobre si próprios e sobre o mundo em que vivem. O desenvolvimento da autonomia
para a participação social e a maior capacidade de abstração e de reflexão
possibilitam que os sujeitos dessa etapa, gradativamente ampliem sua compreensão
sobre questões sociais, éticas e políticas e sua atuação fundamentada e crítica na
vida pública. Desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, a Geografia e a
História abordam as noções de temporalidades, espacialidade e diversidade, na
perspectiva dos direitos humanos, da interculturalidade e da valorização da
diferença. Nos anos finais da mesma etapa, o compromisso é aprofundar os
questionamentos sobre os modos de organizar a sociedade, sobre as pessoas,
culturas e grupos humanos, relações de produção e de poder, a transformação de si
mesmos/as e do mundo e de promover pontos de vistas e parâmetros para
ressignificar seu próprio mundo (BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM,
2016, p. 628).

A interdisciplinaridade da área que recobre o campo de públicas apresenta-se com
potencial sincrético que reúne e redime áreas afins em propósitos didáticos e republicanos.
Uma vez que o estudo da realidade social comporta certa complexidade e interconexões
ignoradas por disciplinas estanques. A Base Nacional Curricular Comum (BNCC 2016) é o
mais novo documento oficial em construção com amplo debate e participação, em que

39

definem os objetivos da aprendizagem na educação básica. Neste estarão claros os
conhecimentos, competências e habilidades essenciais aos quais os estudantes brasileiros têm
direito a ter acesso na educação básica até o Ensino Médio.

A organização da base curricular da Sociologia considera os conhecimentos que os
estudantes trazem do Ensino Fundamental, pois, sobretudo em História e em
Geografia, e desde os anos iniciais, com o estudo das noções básicas de tempo e de
espaço, há muitos pontos de contato com a abordagem sociológica. Considera,
ainda, que a oferta da Sociologia deve se dar em diálogo com os demais
componentes do Ensino Médio, muito especialmente os da Área de Ciências
Humanas. Assim, discussões que envolvem processos históricos de modernização,
características geográficas da organização social, econômica e política dos
territórios, e interfaces com a filosofia política e social, devem ser reconhecidas
como formas de diálogo interdisciplinar. Isso ganha contornos mais claros quando se
consideram discussões transversais, como aquelas trazidas pelos Temas
Integradores: Economia, educação financeira e sustentabilidade, Culturas indígenas
e africanas, Culturas digitais e computação, Direitos humanos e cidadania, Educação
ambiental (BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM, 2016, p. 634). 5

No atual contexto de cidadania global com sociedades marcadas pelo fluxo constante
de informação, muitos se perguntam, qual o papel da escola na nova ordem social marcada
pelas tecnologias da informação? Qual o papel da escola na sociabilidade contemporânea
marcados por novos desafios científicos de integração de conhecimentos? A construção da
BNCC (2016) aparece como possibilidade de preencher uma lacuna na definição entre os
conteúdos, as habilidades e competências a ser trabalhada de forma programática em cada ano
de ensino. Inaugura assim uma nova forma na ordenação e articulação de saberes numa
prática mais precisa e eficiente de aproximação da realidade empírica por meio da pesquisa
simplificada, na produção e disseminação de conhecimentos. A pesquisa simplificada
apresenta-se como ferramenta didática e democratizante ao promover a emancipação
intelectual e descentralização na produção de conhecimento ampliada ao nível médio. Noutro
momento a BNCC (2016) aponta para diretrizes e matrizes integradoras de unidades
curriculares satisfazendo as necessidades de articulação entre áreas de conhecimento no
desenvolvimento dos objetivos compartilhados de aprendizagem nas distintas disciplinas
quando se refere ao Ensino Médio.

5

grifo nosso).
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Quadro 2 - Comparação dos Conteúdos dos PCNEM e BNCC
Parâmetros Curriculares Nacionais

Base Nacional Curricular Comum
UNIDADE
CURRICULAR
1
–
DA
SENSIBILIZAÇÃO
INICIAL
À
PERSPECTIVA
SOCIOLÓGICA
À
REFLEXÃO SOBRE A DESIGUALDADE
SOCIAL

Ação Individual e Processos Sociais,
Manutenção da Ordem e Mudança Social,
Família, Estado e Trabalho
Senso Comum, Ciência da Sociedade,
Socialização Total, Redes de Relações Sociais,
Interação Social, Sistemas Sociais, Castas,
Estamentos e Classes Sociais, Exclusão,
Concentração e Estrutura, Normas e Padrões,
Processo de Socialização, Fatos Sociais,
Cultura, Observação Participante, Diversidade,
Cidadania Plena, Sociedades Complexas,
Experiências Culturais, Rede de Relações,
Papeis Sociais, Identidades Sociais, Ideologia,
Industria Cultural, Meios de Comunicação de
Massa, Alienação, Conscientização, Vida
Social, Linguagem, Comunicação e Interação,
Sentido, Instituição Social, Fato Social, Política
Relações de Poder, Estado, Sistemas
Econômicos,
Soberania,
Estrutura
de
Funcionamento, Sistemas de Poder, Formas de
Governo, Regimes Políticos, Público Privado,
Centralização, Descentralização, Democracia,
Legalidade, Legitimidade, Direitos dos
Cidadãos, Formas de Participação, Movimentos
Sociais, Poder Público, Cotidiano, Objetivação
e Subjetivação.

(EM31CH01) Diferenciar a abordagem sociológica
do senso comum (interface com Filosofia: discurso
científico e outros discursos).
(EM31CH02) Identificar a relação entre fenômenos
sociais e contextos históricos.
(EM31CH03) Reconhecer a Sociologia como modo
de leitura crítica da realidade social.
(EM31CH04) Reconhecer a Sociologia como modo
de desnaturalizar e estranhar estilos de vida, valores
e condutas sociais.
(EM31CH05) Relacionar trajetórias de vida e
processos de socialização.
(EM31CH06) Analisar o papel de diferentes
instituições sociais, tais como família, escola e
instituições
religiosas,
nos
processos
de
socialização.
(EM31CH07) Identificar a concepção de gênero
como construção social.
(EM31CH08) Identificar como marcadores sociais
as dimensões étnico-raciais, religiosa, regional,
entre outras. [CIA].
(EM31CH09) Identificar o trabalho e a ocupação
como marcadores sociais.
(EM31CH10) Reconhecer como critérios de
localização social a posição de classe e a de
prestígio. (EM31CH11) Relacionar classe, ―status‖
social e padrões de consumo.
(EM31CH12) Pesquisar a realidade brasileira a
partir da noção de desigualdade social.
UNIDADE
2:
DA
INTRODUÇÃO
À
ABORDAGEM SÓCIO-ANTROPOLÓGICA À
REFLEXÃO SOBRE A DIVERSIDADE
SÓCIOCULTURAL
(EM32CH01) Reconhecer o relativismo cultural
como critica ao etnocentrismo.
(EM32CH02) Aplicar a noção de alteridade
adotada pela perspectiva sócio-antropológica.
(EM32CH03) Refletir sobre as regras de
convivência com o outro em diferentes espaços de
sociabilidade como a escola, a vizinhança e a
cidade.
(EM32CH04) Identificar formas de cooperação em
diferentes dimensões da vida social, tais como
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Quadro 2 - Comparação dos Conteúdos dos PCNEM e BNCC
(Contnuação)
Parâmetros Curriculares Nacionais

Base Nacional Curricular Comum
família, escola, trabalho, grupos juvenis, entre
outros.
(EM32CH05) Identificar formas de preconceito,
discriminação, intolerância e estigma. (EM32CH06)
Relacionar formas de discriminação e formas de
manifestação de violência.
[DHC] (EM32CH07) Reconhecer os Direitos
Humanos como instrumento de combate a
diferentes formas de violência.
[DHC] (EM32CH08) Relacionar desigualdade
social a manifestações da violência, incluindo a
aquela decorrente da injustiça ambiental. [EA]
(EM32CH09) Relacionar identidades coletivas e
movimentos sociais. (EM32CH10) Analisar, em
perspectiva histórica, os movimentos sociais
baseados em classes sociais, como os operários e
trabalhistas. (EM32CH11) Analisar os movimentos
sociais contemporâneos, tais como o feminista, os
que militam pela igualdade racial, pela questão
indígena, pelos direitos dos homossexuais, o
ambientalista,
entre
outros.
[CIA][DHC]
(EM32CH12) Pesquisar a realidade brasileira a
partir da noção de diversidade sociocultural.
UNIDADE
CURRICULAR
3
–
DA
FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO E DO
CIDADÃO
MODERNO
AO
ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO NO BRASIL
(EM33CH01)
Identificar
processos
de
modernização econômica, política e social. [ES]
(EM33CH02)
Identificar
processos
de
modernização e transformações das relações de
trabalho. (EM33CH03) Relacionar processos de
modernização e formação do individuo moderno.
(EM33CH04)
Relacionar
processos
de
modernização e formas de exercício do poder e de
dominação.
(EM33CH05)
Relacionar
transformações
tecnológicas e relações sociais.
[CD] (EM33CH06) Pesquisar as relações entre
trabalho e cidadania.
(EM33CH07) Conhecer as formas de organização
dos estados modernos.
(EM33CH08) Relacionar sistemas políticos e
formas de participação política e social.
(EM33CH09) Identificar as dimensões civil,

Fonte: Elaboração do Autor.
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Destaca-se o caráter sequencial das categorias das ciências sociais no texto dos
parâmetros curriculares nacionais, apresentando os conceitos de forma sistematicamente
ordenada em argumentos que evidenciam a trilha conceitual de explicação da dinâmica da
realidade social pela lente científica da Sociologia para o Ensino Médio. A singularidade da
BNCC (2016) exemplificada de forma mais detalhada na divisão entre unidades curriculares,
evidenciando as três dimensões fundamentais das Ciências Sociais, a saber, a unidade sobre
Sociologia, Antropologia e Ciência Política, respectivamente aprofundada em cada ano da
formação básica. Se no PCNEM encontra-se a tônica geral do fundamento do ensino em
Ciências Sociais, na BNCC estes conteúdos são equacionados, separados e sequenciados,
numa distribuição de temas aprofundados em cada ano específico.
No Ensino Médio, a definição de uma base comum deve se comprometer com a
criação de alternativas que superem a fragmentação dos conhecimentos e tornem o
trato com o saber um desafio interessante e envolvente para os/as estudantes. Na
BNCC, esse compromisso é assumido pela via da maior ênfase nas articulações
entre as áreas de conhecimento e na organização dos objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento em Unidades Curriculares. Tal organização visa a subsidiar os
sistemas de ensino e escolas a construírem combinações entre Unidades Curriculares
que contemplem seus projetos e estabeleçam interfaces entre a base comum dos
currículos e a parte diversificada, inclusive a Educação Técnico Profissionalizante.
Por esta razão, embora haja, em alguns casos, relações de precedência entre
Unidades de Conhecimento de um mesmo componente curricular, elas podem ser
organizadas em diversos arranjos temporais. Como no Ensino Fundamental, para o
Ensino Médio são definidos, para cada área de conhecimento, objetivos gerais de
formação, relacionados aos eixos de formação da etapa. Em seguida, discorre-se
sobre como os componentes curriculares contribuem para o alcance desses objetivos
gerais de formação e apresentam-se os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento dos componentes curriculares por área de conhecimento,
organizados em Unidades Curriculares. (BASE NACIONAL CURRICULAR
COMUM, 2016, p. 487).

Os objetivos de aprendizagem na organização interdisciplinar envolvem o letramento
científico no ensino de nível médio em junção com aspectos indissociáveis como trabalho,
ciência, tecnologia e cultura. Nos termos que definem o letramento científico, essa nova
articulação do ensino médio tem vista a autonomia frente à produção de conhecimentos e de
hipóteses com base em evidência de fatos pesquisados em profundidade. A partir da escola
produzindo uma compreensão crítica dos processos sociais do mundo contemporâneo. Bem
como a entender a transitoriedade do conhecimento.
Também a ―ciência‖ tem múltiplo papel formativo no Ensino Médio. Compreende o
―letramento científico‖, que pode garantir um conhecimento crítico do mundo e do
tempo em que se vive, em lugar de uma noção dogmática de conhecimento. O
letramento científico é aqui entendido como a capacidade de mobilizar o
conhecimento científico para questionar e analisar ideias e fatos em profundidade,
avaliar a confiabilidade de informações e dados e elaborar hipóteses e argumentos
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com base em evidências. Essa dimensão formativa envolve reflexão sobre os
fundamentos dos vários saberes e possibilita ao estudante reconhecer o caráter
histórico e transitório do saber científico, bem como a possibilidade de diálogo com
outras formas de conhecimento e com outras convicções (BASE NACIONAL
CURRICULAR COMUM, 2016, p. 491).

O exercício da prática científica ganha maior peso na organização da base nacional
curricular possibilitando o aprofundamento dos instrumentos conceituais para organização e
produção de conhecimentos úteis a comunidade.
No trabalho Sociologia: Objeto e Principais Problemas, Fernandes (2011 p. 87)
distingue que as divisões de uma disciplina científica dependem da natureza dos problemas
com que ela deve lidar. O que resulta quase sempre dos progressos das investigações, nas
quais os problemas fundamentais se evidenciam e torna-se possível estabelecer o grau de
afinidade existente entre eles. Os objetos que enfatizam relações com a organização social,
participação cidadã e a reflexão sobre as políticas públicas, apresentam convergências a serem
reunidos com objetivos didáticos de compreensão histórico-sociológica.
A partir de certa delimitação pode-se deduzir que algumas ciências compartilham os
mesmos princípios metodológicos, variando em teorias, categorias conceituais e diferentes
aspectos dos fenômenos da vida social moderna. ―Enfim, a sociologia não é uma ciência única
em cuidar sozinha de seu objeto. Existem outras ciências, e algumas delas também investigam
o comportamento dos seres vivos e suas relações com o meio‖ (FERNANDES, 2011). A
Figura 2 – Campo Multidisciplinar das Políticas Públicas apresenta as áreas de conhecimento
relacionadas à explicação dos fenômenos públicos.
Figura 2 – Campo Multidisciplinar das Políticas Públicas.

Fonte: Carta de Balneário Camboriú (2010, p. 3).6.
6

A figura foi proposta, preliminarmente, por um professor da EACH-USP e um professor da FCL-Unesp na
reunião com coordenadores de curso que antecedeu a audiência pública no CNE em abril de 2010.
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Entre as áreas que convergem no estudo do mundo público por meio da matriz de
formação multidisciplinar, situam-se as Ciências Sociais; o Direito; a Economia e a
Administração Pública. Áreas de investigação social empenhadas na gestão das necessidades
sociais ao passo que reunidas favorecem a construção de uma profissiografia tecnopolítica e
de um ethos republicano característico dos estados nacionais modernos.

Em linhas gerais, esses projetos de curso tiveram origens a partir de múltiplas áreas
de conhecimento (administração, ciência política, sociologia, economia,
planejamento urbano, direito e serviço social) e distintos arranjos departamentais,
resultando em novas propostas em termos de concepção acadêmico-profissional e
design curricular. Em outras palavras, observou-se um experimentalismo difuso na
adoção de nomenclaturas de cursos e na elaboração da matriz de disciplinas,
considerando a experiência prévia de grupos de pesquisa e o consórcio de áreas de
conhecimento em torno de um formato multi/interdisciplinar (PIRES, et al, 2014, p.
121).

A aproximação multidisciplinar resulta numa inovadora concepção profissional e
acadêmica em relação à organização curricular que dialoga com um insurgente paradigma
científico interdisciplinar.
A partir das temáticas multidisciplinares compartilhadas entre as disciplinas, busca-se
evidenciar as relações possíveis na construção de um programa mínimo das Ciências Sociais
para o Ensino Médio. Este esforço de integração de conceitos visa lançar luz sobre fenômenos
sociais, objetos, metodologias e problemas de pesquisas compartilhados por estas distintas
tradições, caminhando na direção de efetivar a proposta da Sociologia como síntese de uma
reflexão e compreensão mais aprofunda.
O enfoque das Políticas Públicas foi institucionalizado e desenvolvido nas
universidades e departamentos de ciência política, sociologia, economia e administração,
fundada nas virtudes do bom governo e no pressuposto de que ―os problemas de governo
podem ser equacionados pelo uso do conhecimento social‖ Melo (1999). Elas são
caracterizadas como ferramentas das instituições políticas em democracias estáveis, mas com
a persistência de plataformas fora do governo, dado que especialistas analisam criticamente a
condução das ações e o desenho das políticas públicas.
Como apresentado pelo autor um dos principais problemas enfrentados na
institucionalização deste campo disciplinar, foi em relação à demarcação do objeto no interior
das ciências sociais, mas precisamente entre a sociologia, a ciência política e em relação ao
campo do direito com suas relativas indistinções entre os cientistas sociais e os especialistas
setoriais em políticas públicas, conforme expresso no texto a seguir:
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A área temática recoberta pelo que se passou a denominar análise de políticas
públicas abrange um conjunto bastante heterogêneo de contribuições. Esse conjunto
pode ser algo arbitrariamente desagregado em três subconjuntos de trabalhos. O
primeiro subconjunto toma como objeto o regime político, instituições políticas ou o
Estado brasileiro em termos de seus traços constitutivos, para investigar uma política
específica. O segundo subconjunto de trabalhos engloba trabalhos sobre políticas
setoriais que combinam a análise do processo político com a análise de
problemáticas interna as próprias áreas setoriais. O terceiro subconjunto consiste nas
análises de avaliação de políticas (MELO, 1999, p.67).

Entre os traços constitutivos do estado brasileiro, objetos de pesquisa na primeira
subdivisão de estudos, encontram-se o patrimonialismo, o clientelismo e autoritarismo. A
segunda subdivisão de objetos de pesquisas enfatiza a problemática do padrão de intervenção
do estado, mantendo um diálogo estreito entre a sociologia e a economia e mesmo em
pesquisas sobre previdência social, saúde ou assistência social ao analisar contribuições em
torno do sistema brasileiro de proteção social direcionado pela análise do welfrestate
brasileiro. Numa aproximação com a sociologia em temas como cidadania, participação
política, processos decisórios e grupos de interesses. Na terceira subdivisão classifica-se a
avaliação dos programas governamentais e os impactos redistributivos de políticas com
relações mais enraizadas em especializações da administração pública, da sociologia e da
economia, considerando inclusive questões relativas ao papel das variáveis políticas na
implementação e no desenho de programas governamentais.
Como assinalado por Melo (1999), os trabalhos mais significativos sobre políticas
públicas de corte social produzido durante a fase final do regime autoritário exibiam
orientação fortemente normativa voltada para o diagnóstico do estado social da nação e para a
reconstrução da política social sobre a democracia emergente. Na década de 1990 a
maturidade institucional da política social brasileira, estava em destaque com sua
complexidade organizacional, estrutura de financiamento e diversidade de benefícios.
Sem omitir as clivagens entre a estrutura e os níveis de bem estar social perante as
patologias persistentes nos sistemas como: clientelismo; autoritarismo; corporativismo;
centralização decisória; fragmentação institucional e os escassos níveis de controles sociais
existentes. ―A análise de políticas desse período em diante passam a visitar temas mais
empíricos a partir de uma problematização de natureza marcadamente sociológica: tipos de
clientes de políticas, impacto de políticas sobre a estrutura social e familiar, exclusão social e
etc‖ (MELO, 1999, p. 74). Observamos assim uma mudança no enfoque das pesquisas que
passam a uma problematização sociológica dos impactos sociais das políticas públicas. Melo
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(1999), descreve que a orientação empírica que gradativamente foi se impondo substituiu
ensaios generalistas produzindo uma visível diferenciação temática nas várias áreas de
política. Novas áreas são sistematicamente pesquisadas nos diferentes setores das políticas
públicas, destacando-se pesquisas sobre a política de terras, política industrial, política de
energia, pecuária de corte, planejamento urbano, previdência social, política de saúde e outras.
As temáticas das relações entre regime político e produção de políticas foram ampliadas pelo
processo de democratização na década de 1980, referindo-se ao impacto dos novos atores da
ordem democrática e da nova pluralidade institucional das políticas públicas. A análise de
políticas públicas experimentou uma expansão significativa impulsionada pela transição
democrática na década de 1980, fato relacionado ao deslocamento na agenda pública.
Na década de 1970, concentram-se os debates sobre o modelo de desenvolvimento
brasileiro e os impactos redistributivos da ação governamental. ―Centrais para essa agenda
emergente de pesquisa são as questões de desenho institucional: descentralização,
participação, transparência, e redefinição do mix público privado nas políticas‖ (MELO, 1999,
p. 80). Como relata o autor os debates centralizavam o tipo de racionalidade em que se
ancorava o projeto de modernização conservadora do regime burocrático autoritário, de forma
que a redemocratização fomentou diagnósticos que buscavam informar o projeto reformista
da nova república voltando-se para questões relativas ao modus operandi do Estado.
As mudanças na agenda política condicionam redescobertas na agenda de pesquisas
em relação às políticas municipais que pautam a descentralização, seguida da valorização dos
aspectos formais da democracia. Se antes a atenção era na eficácia do Estado para corrigir as
desigualdades sociais e promover o desenvolvimento econômico, mesmo com déficits de
transparência, a questão democrática destaca-se com fim em si mesmo e como precondição
para tal eficiência nas ações do Estado.
O progressivismo a brasileira dos anos 80 é fortemente marcado pelo otimismo
republicano de que a democracia é virtuosa – produz resultados tangíveis para a
maioria da população – e pela crença de que uma nova institucionalidade
democrática é precondição, não só necessária, mas também suficiente para a
superação do legado histórico de desigualdade e pobreza. (MELO, 1999, p. 80).

Questões de desenho institucional tornaram-se central nessa agenda ao tomar o modo e
a qualidade da intervenção pública na economia e na sociedade com objeto de estudo criandose por extensão um programa de pesquisas de caráter empírico relativas à eficiência de
políticas e programas como descreve Melo (1999). A nova agenda de questões desde então é
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impulsionada pelos conceitos de capital social, cultura política, sociedade civil e cultura
cívica em pesquisas que examinaram as bases de sustentação social das políticas sociais.
Não obstante o diagnóstico e perplexidade causada pela constatação após o fim do
regime autoritário, os obstáculos à consecução de políticas sociais efetivas continuaram a ser
basicamente os mesmos. Decorre dessa constatação certo desencantamento em relação ao
potencial de intervenção social da ação Estatal, fato que centralizou maior interesse sobre as
condições de efetividade da ação pública. A proliferação de pesquisas de políticas públicas
nos anos 1980 alimentou-se na difusão internacional da ideia de reforma do Estado. Como
exemplo a publicação de Brasil 1985: relatório sobre a situação social do país pela Unicamp,
representando um marco em relação à nova agenda de pesquisas relata Melo (1999). Sobre o
conceito de capital social Putnam (2000) enfatiza:

A superação dos dilemas da ação coletiva e do oportunismo contraproducente daí
resultante depende do contexto social mais amplo em que determinado jogo é
disputado. A cooperação voluntária é mais fácil nua comunidade que tenha herdado
um bom estoque de capital social sob a forma de regras de reciprocidade e sistemas
de participação cívica. Aqui o capital social diz respeito a características da
organização social, como confiança, normas e sistemas, que contribuam para
aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas (PUTNAM,
2000, p. 177).

Putnam (2000) define e lança luz sobre diferentes lógicas de apropriação dos capitais:
―Uma caraterística específica do capital social – confiança, normas e cadeias de relações
sociais – é o fato de que ele normalmente constitui bem público, ao contrário do capital
convencional, que é normalmente um bem privado‖.
As recentes tematizações acompanham o deslocamento ocorrido na agenda de
pesquisas causada pela transição democrática, se antes a ênfase recaía nos procedimentos ou
aspectos minimalistas referentes às regras do jogo democrático, as novas pesquisas sobre
consolidação democrática ampliam as discussões com elementos maximalistas referentes à
dimensão social da democracia. Como indicado nos trabalhos de Putnam (1996) citado por
Melo (1999), os estoques de capital social nas comunidades de baixa renda, a cultura
associativa e padrões de solidariedade são importantes variáveis na construção de cultura
cívica como também para construção institucional. Sobre a pobreza Melo (1999) frisa ainda
os poucos debates sobre o efeito desagregador em situações de privação aguda e sobre a
efetividade das políticas públicas em relação ao aspecto de ―hobbesianismo social préparticipatório‖. As PP figuram como elementos de reordenação dos espaços sociais e da
sociabilidade democrática na garantia dos diversos direitos fundados institucionalmente.
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Destacam-se trabalhos que chamaram atenção para o fato de que as práticas
participativas e de governança urbana podem ser entendidas como conferir a quem pode o
poder, a quem não pode a participação, Melo (1999), se antes o objeto de encantamento da
imaginação social brasileira era a ação estatal, após os anos 90 esse objeto passa a ser
representado paulatinamente pela sociedade civil.
A complementaridade das ciências debruçadas em estudar as relações humanas e o
comportamento social com teorias; conceitos e métodos; objetos e fundamentos distintos
compõe a diversidade explicativa e interpretativa da dinâmica da realidade social que toma
como centro as instituições e formas organizativas.
Entre as distinções gerais que caracterizam as três ciências ou disciplinas a Ciência
Política como campo destinado ao estudo do mundo público e das instituições modernas,
como do comportamento e cultura organizativa do estado de direito, traz o potencial de
explicação da nossa estrutura institucional e o papel participativo no exercício da cidadania no
seu aperfeiçoamento. Destaca-se que, embora alguns temas sejam demarcados como
prioridades em cada campo, a ciência política traz uma contribuição que vai desde a
compreensão da cidadania, dos direitos políticos, sociais, individuais, dos movimentos sociais
e os diferentes sistemas de governo.
A Sociologia é caracterizada como estudo dos processos; dinâmicas sociais;
mudanças; configurações e transformações sociais, como também os estudos das concepções
e os valores sociais. A Antropologia com o estudo das diferentes culturas e variações nas
formas de organização humanas em diferentes regiões do mundo e seus particulares sistemas
simbólicos de interpretação da realidade. Estas disciplinas juntas dão forma ao campo de
pesquisa multidisciplinar englobando temas que problematizam aspectos estruturais do
ambiente público e da vida social.
O estudo das instituições, dos processos e das diferentes formas de organização
humana evidenciadas por essas disciplinas permite-nos levantar a hipótese de convergir
conceitos direta ou indiretamente relacionados com o campo de públicas e as transformações
na estruturação institucional da sociedade Brasileira. Fazendo um apanhado dos estudos e
dados de pesquisas que compartilham objetos, métodos, teorias e enfoques emprestados por
áreas afins. A Sociologia transita como centro aglutinador de um campo mais amplo de
investigação com contribuição em estudos sobre processos de socialização, classes sociais,
desigualdade, pobreza, estratificação, mobilidade, poder, ideologia e etc. A Sociologia
definida como ciência interpretativa têm como objeto de investigação a sociedade e os
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diferentes processos sociais, as ações e relações humanas. Tem contribuído singularmente ao
apresentar diferentes explicações e perspectivas interpretativas para a condição de existência
coletiva da humanidade. A Antropologia com enfoque no levantamento das diferentes
culturas humanas traz uma riqueza conceitual com potencial explicativo a temporal.
Quadro 03 – Conteúdos da Tríplice vertente das Ciências Sociais.
Sociologia
Individuo

Ciência Política

Antropologia

Sociedade Sistemas Políticos; Formas Diversidade

e

Sistemas

Socialização; Sociabilidade; de Governo; Estado; Família; Culturais; Gênero; Papel e
Interação Social; Relações Monarquia;

Democracia; função

Social;

Sociais; Condições Sociais; República;

Instituições Etnocentrismo; Relativismo;

Sistemas

Cidadania; Diversidades Étnicas e etc.

Sociais; Modernas;

Sociabilidade; Fato Social; Participação;
Classes
Desigualdade;
Estratificação;

Movimentos

Sociais; Sociais; Direitos Humanos e
Pobreza; etc.
Mobilidade

Social; Poder; Ideologia e
etc.
Fonte: Elaboração do Autor.

Juntas representam resgate da constituição histórica das instituições e da racionalidade
social a partir das burocracias fundadas na moderna estrutura institucional que demarcam a
construção da sociabilidade nos estados democráticos.

Esse tipo de análise contextualizada no sistema social brasileiro, enquanto uma
estrutura baseada em classes sociais, abre espaço em sala de aula para uma reflexão
sobre o processo histórico de construção das desigualdades sociais, que aponta para
problemas, como a exclusão (social, econômica e política) e a concentração (de
poder e de renda). Ao falar de sistemas sociais, também poderia ser realizada uma
menção conceitual, ainda que não muito aprofundada, à noção de estrutura e à escola
estruturalista de pensamento (PCNEM, 1999, p. 38).

Entre as contribuições mais tangíveis da Sociologia na dimensão do Ensino Médio,
duas competências e habilidades destacam-se 1 – construção de um habitus de leitura e 2 –
maior produção textual, a partir do desenvolvimento do que chamamos de imaginação
sociológica, motivando jovens a relacionarem os acontecimentos de sua vida cotidiana e sua
biografia pessoal, aos acontecimentos nacionais e globais da humanidade. Para poder
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compreendendo os fatores que influenciam na dinâmica da realidade social de qual fazem
parte. Como também esclarecer e provocar reflexões sobre as diferentes formas de
organizações políticas.

Ampliar a noção de política, enquanto um processo de tomada de decisões sobre os
problemas sociais que afetam a coletividade, permite ao aluno, por um lado,
perceber como o poder se evidencia também nas relações sociais cotidianas e nos
vários grupos sociais com os quais ele próprio se depara: a escola, a família, a
fábrica etc.. E por outro, dimensionar o erro de assumir uma postura que negue a
política enquanto uma prática socialmente válida, uma vez que no discurso do senso
comum ela é vista apenas como mera enganação. Até mesmo porque negar a política
seria contrariar a lógica da cidadania, que supõe a participação nos diversos espaços
da sociedade. Neste aspecto, as Ciências Sociais contribuem para uma reflexão que
tenta identificar práticas políticas mais éticas, muito embora o contexto brasileiro
seja profundamente marcado por práticas paternalistas, clientelísticas, fisiológicas
etc... (PCNEM, 1999, p.41).

O Campo de Públicas de recente institucionalização como disciplina traz contribuições
mais apuradas ao reunir aspectos institucionais, de gestão técnica e diferentes aspectos das
tradições teóricas, convergindo conhecimentos num consórcio científico e organizacional com
outras áreas afins as Ciências Sociais.
Esta conexão de saberes apresenta-se como potencial explicativo sob a lógica da
gestão pública e os desafios institucionais contemporâneos. Fato que também favorece
diretamente a construção no ensino médio de um despertar para um ativismo
cidadão/participativo. Ativismo por meio da assimilação de um conhecimento capaz de
construir atitudes, habilidades e competências para uma profissiografia na expertise tecnopolítica. Formação útil para diversos cargos públicos com conhecimento de caráter técnica,
propedêutico e preparatório para as demandas do mundo público.
Todo o arsenal metodológico e interpretativo, a diversidade de enfoques, perspectivas,
teorias, temas e conceitos que iluminam a compreensão sobre o mundo social podem
significar reconfiguração na forma de perceber o espaço escolar e a própria construção da
sociabilidade e dos valores sociais como aponta Weber citado nas OCNs (BRASIL, 2006,
p.105) quando afirma:

A Sociologia, como espaço de realização das Ciências Sociais na escola média, pode
oferecer ao aluno, além de informações próprias do campo dessas ciências,
resultados das pesquisas as mais diversas, que acabam modiﬁcando as concepções
de mundo, a economia, a sociedade e o outro, isto é, o diferente – de outra cultura,
―tribo‖, país, etc. Traz também modos de pensar (Max Weber, 1983) ou a
reconstrução e desconstrução de modos de pensar. É possível, observando as teorias
sociológicas, compreender os elementos da argumentação – lógicos e empíricos –
que justiﬁcam um modo de ser de uma sociedade, classe, grupo social e mesmo
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comunidade. Isso em termos sincrônicos ou diacrônicos, de hoje ou de ontem.
(BRASIL, 2006, p.105).

Há um potencial explicativo abrangendo temas como instituições, cidadania, estado,
direitos, cultura política, participação social, empoderamento, níveis de controle social e etc.
Dado que funciona como dispositivo para despertar de uma compreensão profunda e menos
superficial do mundo público e das formas de organização social. Compreensão que favorece
indiretamente o protagonismo jovem numa sociedade em constantes transformações e
sedimentação institucional. Como bem enfatiza BNCC (2016), quando da apresentação do
mundo como problema aberto em relação a seus processos produtivos, ambientais, de
organização social e cultural entendendo seu papel na construção individual e coletiva da vida
social.

Configura-se, dessa forma, um desafio à comunidade educacional, o de superar as
limitações de um ensino que, tradicionalmente, se voltou-se apenas para duas
funções formativas: a pré-universitária e a profissionalizante. Deve-se, mais
amplamente, garantir aos estudantes uma formação que, em sintonia com seus
percursos e histórias de vida, faculte-lhes tanto o desenvolvimento de condições
fundamentais para sua realização pessoal e existência digna quanto à efetiva
participação na construção de um mundo à espera de contribuições criativas e
responsáveis. Isso implica que, em lugar de pretender que os jovens apenas
aprendam o que já sabemos, o mundo lhes seja apresentado como problema em
aberto quanto a seus aspectos sociais, produtivos, ambientais e culturais. Desse
modo, eles podem se perceber convocados a assumir responsabilidades para
equacionar e resolver questões legadas pelas gerações anteriores, valorizando o
esforço dos que os precederam e abrindo-se criativamente para o novo (BASE
NACIONAL CURRICULAR COMUM, 2016, p. 488).

Nossas considerações levam em conta a direção de formação humanística para a
cidadania e enfatiza nos marcos regulatórios do ensino médio a recente ênfase da educação
contextualizada nas problemáticas locais. Estes parâmetros permite a sociologia desfrutar de
um conjunto de fundamentos que ajudam a promoção de uma emancipação intelectual e
mesmo potencial de qualificação para a participação e exercício da cidadania na adolescência.
Reforça-se a contribuição direta para a construção de uma cultura política, cívica e de
participação social, promotora do engajamento social comunitário, inclusivo, coletivo e
voluntário, ao preparar recursos humanos passiveis de engajamento qualificado nos quadros
institucionais por meio da ampliação da compreensão dos direitos e deveres, institucionais e
sociais. ―Essa necessidade de uma qualificação técnica específica tem se revelado um desafio
importante para a sociedade civil não só porque ela é condição necessária para uma
participação efetiva, mas também pelas implicações que ela tem assumido na prática‖
(DAGNINO, 2002, p. 284).
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Nossa intenção recai sobre a dimensão de formação preparatória para a avaliação e
participação social mais esclarecida, constituída a partir de um programa mínimo centrado nos
conceitos fundamentais da área de investigação social. Isso, sem pretender que esse eixo
teórico proposto seja o único, mas que encaixe resposta as problemáticas e necessidades de
compreensão apresentadas no Ensino Médio.
Sintetizar a princípio a bagagem conceitual nesta formulação significa focar na
dinâmica da disciplina, nos conceitos de ciência e debater as possibilidades e limites do
pensamento científico em conjunto com as demais áreas. As especificidades do pensamento
sociológico que pautam os estudos que narram a modernidade como cenário que tornou
possível o desenvolvimento de uma forma de pensar, compreender e agir no mundo, ancorado
num diagnóstico que a sociedade é uma construção histórica aberta e em movimento.
O estudo dos fenômenos institucionais pode tornar-se um caminho de ampla
conscientização compartilhado pelos jovens e comunidades circunscritas à escola. O conceito
de instituição social apresentado como central na análise sociológica permite-nos aproximar
relações com a expertise desenvolvida na área das políticas públicas e conjecturar uma
proposição que reúna as diferentes instituições, pesquisas e elaborações conceituais. De forma
que se pretende fornecer a partir do eixo teórico-metodológico, sistematicamente adaptado às
necessidades de formação no Ensino Médio, uma carga conceitual compatível com as
necessidades de compreensão dos desafios contemporâneos do mundo público. ―De qualquer
modo, os dados oferecidos pela reflexão sociológica constituem, no caso, os mais legítimos
pontos de partida para as decisões que precisam ser tomadas nessa esfera da política e da
administração‖ (FERNANDES, 1976, p. 111).
A recente expansão de cursos no campo de públicas problematizando a formação de
profissionais para atuarem no mundo público, permite-nos sugerir a relevância desse recorte
de saber direcionado para superação dos desafios presentes nos arranjos institucionais. Para
além dessa formação superior técnica e profissional para administração faz necessário cultivar
uma formação social mais ampla no debate do mundo público propulsora de uma consciência
sobre a importância da eficiência nos gastos públicos para a organização social. Indispensável
para a cidadania e o desenvolvimento humano que atenda as incipientes necessidades técnicas
e formativas no Ensino Médio, em diálogo com a formação inicial nos debates do campo
público. De outra forma, por que não pensar o valor dessa expertise no fortalecimento da
cidadania desde o Ensino Médio? Tanto as diretrizes quanto as demandas do atual contexto
histórico nacional parecem indicar sua pertinência para a construção de um olhar sobre a coisa
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pública e seu funcionamento na comunidade brasileira. Capacitar o potencial jovem para as
transformações e renovações necessárias à engrenagem institucional. No próximo quadro a
relação entre as diversas formações e as áreas de atuação profissional.
Quadro 4 - Formações e áreas de Atuação Profissional
ÁREAS DE FORMAÇÂO
Graduado em Gestão Pública;

ÁREAS
DE
ATUAÇÃO
PROFISSIONAL
Governo;

Bacharel em Gestão Pública;

Setor

Bacharel em Administração Pública;

Universidade;

Tecnólogo em Gestão Pública;

Institutos de Pesquisa;

Especialista em Políticas Públicas;

Terceiro Setor; ONGs;

Gestão de Políticas Públicas;

Mercado Privado e Organizações Internacionais.

Público

Municipal;

NO

Estadual

CAMPO

e

Federal.

Gestão Social; Políticas Públicas;
Cientista Social; Sociólogo; Antropólogo e Cientista
Político.
Fonte: Elaboração do Autor.

Percebe-se a instituição de campo fértil de formação superior, em consonância com a
alta demanda de pessoal qualificado para a gestão social das necessidades institucionais
humanas. O quadro aponta as amplas possibilidades de formação e de engajamento
profissional nos diferentes setores do mercado público e privado.

2.3 AS DISCIPLINAS DO ENSINO MÉDIO: SOCIOLOGIA E SUAS APLICAÇÕES

O sociólogo brasileiro Florestan Fernandes escreveu interessante sistematização em
1954 sobre os desafios, fundamentos e concepções contrárias à implementação da Sociologia
no currículo da escola secundária Brasileia. Naquela sistematização Fernandes realiza
levantamento de trabalhos de diferentes intelectuais sobre o porque da Sociologia ser ensinada
no curso secundário. Ao destacar a princípio duas compreensões – uma em relação ao
aumento das oportunidades docentes concedidas aos licenciados em Ciências Sociais necessidades e interesses de maior absorção profissional da demanda de formados para o
magistério nos curso secundário e normal; outra, motivada pela compreensão da Sociologia
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figurar como meio ideal para atingir as funções que a ciência precisa desempenhar na
educação dos jovens na vida moderna.
Nesse estudo o argumento central para os especialistas, indica que a transmissão de
conhecimentos sociológicos liga-se à necessidade de ampliar a esfera dos ajustamentos e
controles sociais em novas formas de organização do comportamento humano, possibilitando
tomada de consciência por meio de escolhas racionais. O relato de Reis (1999) sobre o
surgimento das Ciências Sociais evidencia o potencial e a necessidade de promover maior
esclarecimento por parte da população sobre as demandas sociais.

As ciências sociais surgiram como parte do projeto iluminista. Surgiram com base
na crença de que é possível progredir, melhorar as condições de vida de toda a
sociedade. Todas as proposições do Iluminismo são de natureza progressista,
universalizamte, inclusiva. Nesse sentido, havia uma ideologia em expansão que
dava sentido à prática da ciência em geral e da social em particular: afirmação
crescente da liberdade, da afluência, do bem estar, da convivência pacífica, da
democracia. É verdade que a expansão vertiginosa das comunicações na virada dos
séculos dezoito e dezenove transformou de forma revolucionária a vida da sociedade
e tornou possível muitas das conquistas da era moderna alfabetização, diálogo,
opinião pública, democracia etc. (REIS, 1999, p. 9).

Reis (1999) identifica nos meios de comunicações o elemento do aperfeiçoamento dos
processos sociais e das transformações da sociedade, evidenciando o papel central das ideias e
informações promotoras da opinião pública na sociedade atual. Para os especialistas listados
por Fernandes, a utilidade da Sociologia fundamenta-se em sociedades pautadas pela
economia capitalista em constante mudança e constantes alterações das condições de
existência social. Em tais condições uma visão Sociológica favoreceria maior organização do
comportamento humano.

Salienta-se, ao contrário, que a transmissão de conhecimentos sociológicos se liga à
necessidade de ampliar as esferas dos ajustamentos e controles sociais conscientes,
na presente fase de transição das sociedades ocidentais para novas técnicas de
organização do comportamento humano (FERNANDES, 2011, p. 90).

A organização social pressupõe aqui uma anterior organização conceitual promotora
da compreensão emancipada sobre as constantes transformações da sociedade e o horizonte
dessa organização dentro dos limites atuais. A segunda versão da Base Nacional Curricular
Comum (2016) indica as potencialidades e missões da sociologia na dimensão do Ensino
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Médio no desenvolvimento de valores e atitudes compatíveis com a democracia e a
diversidade de direitos.

Acompanhando tendência já consolidada nos currículos estaduais, entende-se que a
presença da Sociologia no Ensino Médio corresponde ao ensino compartilhado das
tradições que compõem as Ciências Sociais, isto é, Antropologia, Ciência Política e
Sociologia. Igualmente assentado é o entendimento de que a Sociologia responde a
duas ordens distintas de missão no Ensino Médio: de um lado, a de compartilhar
teorias e conceitos consagrados pelas comunidades científicas dessas três tradições
e, de outro, a de contribuir para estimular os estudantes a desenvolverem valores e
atitudes compatíveis com a democracia, ao ensiná-los a estranhar e a desnaturalizar
o senso comum, e, com isso, a desenvolver leitura crítica sobre fenômenos como
intolerância, preconceitos, estereótipos e estigmas. De fato, a presença da Sociologia
no Ensino Médio deve ser encarada como uma disciplina que favorece o debate e a
pluralidade de ideias na escola. São importantes instrumentos a discussão em torno
do próprio lugar do conhecimento científico e da sua relação com o senso comum; a
reflexão sobre as condições de realização da pesquisa sociológica; bem como a boa
compreensão dos conceitos básicos para o pensamento sociológico, que tendem a
emprestar aos estudantes renovada capacidade de representação da realidade social,
cultural e política. (BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM, 2016, p. 164,
grifo nosso).

A relação da sociologia com as concepções, valores e atitudes democráticos,
favorecem a construção de um ambiente plural de visão de mundo, para além do
aprofundamento do lugar e papel do conhecimento científico na organização social
democrática. Soma-se a este ―renovada capacidade de representação da realidade social,
cultural, política‖, indicados como desenvolvimento da imaginação sociológica e acuidade
intelectual emancipada. A modernização da educação pública passa pela iniciação a pesquisa
científica e promoção de inovações que traduzam a educação como estratégia de competição
internacional na produção da economia do conhecimento, meio pelo qual as pesquisas de
ponta desenvolvem produtos e reservem capital tecnológico para injeção de fluxo econômico.
Deste modo indica-se um debate sobre a democratização do conhecimento científico, das
ferramentas, instrumentos e concepções modernas da pesquisa. Democratizar as ferramentas
científicas; é democratizar a produção de conhecimentos como também democratizar o
desenvolvimento, garantindo a autonomia individual e coletiva, ajudando a superar o
estacionamento do Ensino Médio em métodos reprodutivistas e decorativos em contraste com
o potencial do capital humano.

Espera-se, afinal, que o ensino de Sociologia contribua para fazer emergir, entre
os/as estudantes, processos cognitivos que levem ao questionamento do ponto de
vista a partir do qual costuma-se observar e vivenciar os eventos sociais, políticos e
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culturais da vida contemporânea. A Sociologia deve ser capaz de despertar entre
os/as estudantes a necessidade de formular perguntas sobre as causalidades e
consequências desses eventos, e estimular sua disposição para a realização de
pesquisas e leituras que permitam sua melhor compreensão. Para isso, o/a
estudante deve compreender, em suas diferentes implicações, as relações entre
indivíduos e sociedades. Para tal, deve considerar a escala dos processos sociais,
incluindo as mudanças advindas das tecnologias, para melhor compreender como a
sociedade impõe limites e, ao mesmo tempo, apresenta oportunidades para a
intervenção humana (BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM, 2016, p. 164,
grifo nosso).

A compreensão científica dos fenômenos sociais permite a produção de
conhecimentos sobre fenômenos circunscritos à escola e possibilita a construção de uma
sociedade secularizada. Dado que compreende os distintos sistemas de organização social,
desmistifica preconceitos e aprofunda compreensões ao realizar a democratização do
conhecimento e das ferramentas de produção deste. Na busca pela reconfiguração da
organização social mais justa e sustentável em suas múltiplas dimensões. Fomentar o ativismo
intelectual jovem por meio da pesquisa e da participação técnica minimamente orientada é o
horizonte de formação e qualificação das próximas gerações devido às abismáticas
necessidades de recursos humanos qualificados para a modernização da administração pública
que ainda hoje é dirigida por uma lógica escusa.
Como observado no PNE – Plano Nacional de Educação, as vinte metas educacionais
dos próximos anos, em especial as metas 4 e 8, estão relacionadas ao histórico de
desigualdade do Brasil e a diversidade característica da formação da identidade do país.

Elaborar um plano de educação no Brasil, hoje, implica assumir compromissos com
o esforço contínuo de eliminação de desigualdades que são históricas no País.
Portanto, as metas são orientadas para enfrentar as barreiras para o acesso e a
permanência; as desigualdades educacionais em cada território com foco nas
especificidades de sua população; a formação para o trabalho, identificando as
potencialidades das dinâmicas locais; e o exercício da cidadania. A elaboração de
um plano de educação não pode prescindir de incorporar os princípios do respeito
aos direitos humanos, à sustentabilidade socioambiental, à valorização da
diversidade e da inclusão e à valorização dos profissionais que atuam na educação
de milhares de pessoas todos os dias (BRASIL, 2014, p. 9).
Nesse sentido, não se deve perder de vista que no papel da Sociologia na experiência
de socialização escolar, pelo menos dois aspectos devem ser valorizados: seu
potencial para funcionar como ponte entre a vida escolar e a vida fora da escola, e a
sua condição de ciência voltada para a reflexão sobre a vida em coletividade, que
problematiza os efeitos da desigualdade social e a potencialidade da diversidade
sociocultural, ambos fenômenos muito presentes na vida brasileira. A abordagem
teórica, conceitual e temática, cara à Sociologia, pode e deve ser potencializada, com
o uso de pesquisas consolidadas e/ou com aquelas realizadas pelos próprios
estudantes, com um duplo propósito: o de lançar mão da pesquisa como meio
privilegiado de ensino prático do que é a Sociologia, deixando mais claro como sua
práxis demanda que se articulem teorias, conceitos, métodos e técnicas de pesquisa a
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serviço da produção de conhecimento científico sobre um determinado aspecto da
realidade; mas também o de fazer da pesquisa um suporte para o estímulo à
formulação de debates e questionamentos acerca do fenômeno estudado,
contribuindo por essa via para o desenvolvimento da reflexividade social, cultural e
política do/ da estudante (BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM, 2016, p.
165, grifos nosso).

Não restam dúvidas que a democratização do conhecimento passa pelo acesso nos
diferentes níveis de ensino as ferramentas de produção de conhecimento em condições
escolares selecionadas, replicadas na colisão de dados, fatos e teóricas com alto potencial
explicativo dos fenômenos sociais para promoção da reflexividade sobre a organização
coletiva. Neste debate sobre as especificidades e principais carências do modelo do atual
Ensino Médio, o PNE (BRASIL, 2014), indica claramente demandas por uma educação
engajada com a profissionalidade pertinente a etapa de formação do Ensino Médio. ―Outro
desafio nacional é assegurar acesso pleno de crianças e jovens de 6 a 17 anos aos ensinos
fundamental e médio, inclusive com ampliação da oferta de educação profissional‖ (BRASIL,
2014, p.11), demarcando diretrizes claras para educação em tempo integral.

Há ainda a necessidade de que os estados e municípios projetem a ampliação e a
reestruturação de suas escolas na perspectiva da educação integral, e, nesse contexto,
é estratégico considerar a articulação da escola com os diferentes equipamentos
públicos, espaços educativos, culturais e esportivos, revitalizando os projetos
pedagógicos das escolas nessa direção (BRASIL, 2014, p. 11).

Destaca-se aqui a direção apontada para revitalização dos projetos pedagógicos
escolares descritos no PNE e a necessidade de preparar as novas gerações para uma sociedade
em constante mudança, afetadas pelo surgimento e formação de economias capitalistas como
descreve Fernandes (2011) ao indicar as questões de uma sociedade em constante transição,
afirma que essas sociedades ―delimitam as funções por assim dizer universais do ensino da
sociologia‖, como por exemplo, ―preparar as novas gerações para uma civilização em
mudança‖. No debate sobre a significação do ensino das Ciências Sociais Fernandes (1976),
assinala a intervenção racional, apoiado em conhecimentos antropológicos e sociológicos
obtidos empiricamente. Enfatiza com acentuado destaque a conscientização das condições
instáveis da vida política democrática e o entendimento dos processos sociais para escolhas
racionais. Dado que favorece diretamente a mudança de determinados comportamentos
individuais e coletivos.
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No que concerne à função geral do ensino de ciências sociais em um sistema
educacional que o comportasse, o ponto em que insiste é o relativo às condições de
vida política nas sociedades democráticas. Elas exigem capacidade pronta de escolha
e de ajustamento rápido a situações extremamente instáveis, o que torna necessário
um adestramento educacional prévio para o exercício contínuo do espírito crítico
com base no conhecimento histórico-sociológico do meio social ambiente
(FERNANDES, 1976, p. 107).

As pesquisas sociológicas fundamentam-se nas características das sociedades
capitalistas em constantes crises e mudanças estruturais, o que se evidencia nas recorrentes
inovações nos padrões de ordem técnica de produção, no perfil de mercado e nas
especializações profissionais em constantes reformulações para atender as novas
competências técnicas.
Algumas competências de formação são apontadas como contribuição da Sociologia
ou da Teoria Sociológica indicadas nos PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,
1999) e problematizada na dissertação de Meneses (2015), sobre teoria Sociológica nos
Planos de Curso de Sociologia da Rede estadual de Pernambuco. O quadro n° 1 elenca e
detalha as contribuições diretas do ensino de sociologia a partir de eixos e competências como
representação e comunicação; investigação e compreensão e contextualização cultural.
Quadro 5 - Competências e habilidades a serem desenvolvidas em
Sociologia, Antropologia e Ciência Política.


Representação e comunicação






Investigação e compreensão


Identificar, analisar e comparar os
diferentes discursos sobre a realidade: as
explicações das Ciências Sociais,
amparadas nos vários paradigmas teóricos
e as do senso comum.
Produzir novos discursos sobre as
diferentes realidades sociais, a partir das
observações e reflexões realizadas.
Construir instrumentos para uma melhor
compreensão
da
vida
cotidiana,
ampliando a ―visão de mundo‖ e o
―horizonte de expectativas‖, nas relações
interpessoais com os vários grupos
sociais.
Construir uma visão mais crítica da
indústria cultural e dos meios de
comunicação de massa, avaliando o papel
ideológico do ―marketing‖ enquanto
estratégia de persuasão do consumidor e
do próprio eleitor.
Compreender e valorizar as diferentes
manifestações culturais de etnias e
segmentos sociais, agindo de modo a
preservar o direito à diversidade,
enquanto princípio estético, político e
ético que supera conflitos e tensões do
mundo atual.
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Quadro 5 - Competências e habilidades a serem desenvolvidas em
Sociologia, Antropologia e Ciência Política.
(Continuação)




Contextualização sociocultural

Compreender as transformações no
mundo do trabalho e o novo perfil de
qualificação exigida, gerados por
mudanças na ordem econômica.
Construir a identidade social e política, de
modo a viabilizar o exercício da
cidadania plena, no contexto do Estado de
Direito, atuando para que haja,
efetivamente, uma reciprocidade de
direitos e deveres entre o poder público e
o cidadão e também entre os diferentes
grupos.

Fonte: (BRASIL, 1999 p. 85).

No quadro de competências e habilidades a serem desenvolvidas em Sociologia,
Antropologia e Ciência Política, os PCNs (1999) apontam um conjunto de habilidades e
potencialidades a ser desenvolvidas nas escolas partindo da representação e comunicação,
para competências como investigação e compreensão e contextualização sociocultural. Como
se pode perceber, as competências e habilidades apontadas por Fernandes (1976) como
necessidades contemporâneas da sociedade e a função da ciência na educação dos jovens, é
também ratificada nas indicações da aplicação prática da teoria sociológica como sugerido
nos PCNs (BRASIL, 1999) e por Meneses (2015). Tais capacidades, habilidades e
competências pressupõem contribuição significativa para a construção de um processo
educacional por meio de uma sociabilidade democratizante.
A sociologia contribui para formação de jovens mais reflexivos e engajados na
compreensão e transformação paradigmática do modelo de produção da existência. As
competências sociológicas permitem compreensão global dos diferentes caminhos e
alternativas de intervenção prática na vida e dinâmica de interação social e as condições
naturais de produção da existência. Ao passo que se apresentam como meio para injetar
capital intelectual de nível superior na aceleração da modernização da administração e
exigências da sociedade contemporânea em relação à cidadania, eficiência administrativa e
harmonia para vida política na construção democrática. Dado que enseja o aperfeiçoamento
da sociabilidade contemporânea nas suas dimensões políticas; culturais; ambientais e
econômicas para alimentar a exigência de uma nova institucionalidade.

O ensino das ciências sociais no curso secundário seria uma condição natural para a
formação de atitudes capazes de orientar o comportamento humano no sentido de
aumentar a eficiência e a harmonia de atividades baseadas em uma compreensão
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racional das relações entre os meios e os fins, em qualquer setor da vida social
(FERNANDES, 1976, p. 106).

O debate que se estende à contribuição que reside nas Ciências Sociais, com a
sustentação de conhecimentos conjuntos com o campo de públicas e a sistematização de
dados obtidos empiricamente, poderá favorecer a mudança de determinadas atitudes em
sentido desejável. Além de construir a autonomia da escola básica em relação à promoção de
um debate nacional por meio da produção de conhecimentos sobre a engrenagem pública.
Exemplificam-se algumas afirmações significativas dos especialistas respaldados no estudo de
Fernandes (1976, p. 108) evidenciando que o escopo da Sociologia deve ser, antes de tudo,
munir os estudantes de instrumentos de análise objetiva da realidade social. Entre os
especialistas citados, figura o entendimento de que a sociologia poderá sugerir-lhes pontos de
vistas mediante os quais possa compreender o seu tempo e as normas com que poderá
construir a sua atividade na vida social.
Outra concepção defendida dá ênfase ao estabelecimento de um ―conjunto de noções
básicas e operativas, capazes de dar ao aluno uma visão não estática nem dramática da vida
social‖. Um terceiro especialista defende que mais que ensinar técnicas é suscitar atitudes
mentais capazes de levá-lo a uma posição objetiva diante dos fenômenos sociais, estimulando
o espírito crítico e a vigilância intelectual social e psicologicamente útil. Outro entendimento
aponta como objetivo permanente das Ciências Sociais o estudo da natureza e das relações
humanas, favorável à compreensão e tolerância. O que entendemos como compreensão da
dinâmica da realidade social e da atuação dos processos sociais na vida individual e coletiva,
de forma que possam acomodar-se com êxito e conseguir algum grau de compreensão e
emancipação, perante a complexidade do todo social.
Fernandes (1976) argumenta ainda que as transformações ocorridas nas sociedades
modernas substituíram os ajustamentos sociais baseados no conhecimento pessoal íntimo e
em normas estabelecidas pela tradição, por ajustamentos sociais baseados em situações de
interesses e em convicções sensíveis às flutuações dos movimentos sociais ou aos influxos da
propaganda. Desta forma o que habilita a Sociologia é a necessidade de defender a liberdade e
segurança dos indivíduos, por meio de uma preparação educativa suscetível em adestrá-los,
especificamente, para a escolha com fundamento racional. Ao indicar a participação nas
atividades políticas destaque para o fato de o ensino secundário ser formativo por excelência,
não devendo visar à acumulação enciclopédica de teorias e conhecimentos. Mas a formação
do espírito dos que os recebem. O que torna mais importante a maneira pela qual os
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conhecimentos são transmitidos do que decorar o conteúdo da transmissão. Neste sentido o
contributo da Sociologia é visto como conjunto de pontos de vista, como técnica social e
mesmo como ciência particular. ―De fato, é de esperar que a educação pelas ciências sociais
crie personalidades mais aptas à participação das atividades políticas, como essas se
processam no estado moderno‖ Fernandes (1951).
Para Kuenzer (2010) superando a fragmentação das legislações anteriores, que
atribuíam ao Estado reduzido compromisso com a oferta pública, a LDB de 1996 propõe a
educação básica como concepção que assegura a integração entre as diferentes etapas e
modalidade de ensino, de modo a propiciar a todo e qualquer cidadão, respeitando a
diversidade, a formação considerada como mínimo necessário para á participação na vida
social e produtiva. Suas finalidades estão definidas no artigo 22:

A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios
para progredir no trabalho e em estudos posteriores (Art.22, Lei n ° 9.394/96).

Neste sentido a proposta de construção de um ―novo humanismo‖, que, ainda segundo
o parecer, possibilita ―integrar a formação para o trabalho num projeto mais ambicioso de
desenvolvimento da pessoa humana‖, relacionado com competências, ―valorizadas pelas
novas formas de produção pós-industrial que se instalam nas economias contemporâneas‖ e
finalmente o fortalecimento das relações entre cultura e trabalho, ciência, técnica e
tecnológica, e a superação da dicotomia entre trabalho intelectual e trabalho manual,
valorizando-se a educação profissional propriamente dita (OLIVEIRA, 2000).
Segundo as conclusões de Cândido apud Fernandes (1976) a legislação vigente
contrária ao ensino das Ciências Sociais é uma das características centrais que atestam a
difusão de noções científicas sobre a organização econômica, social, política e cultural,
menosprezada como objeto de instrução e temida como instrumento de educação. Ao
observar o fato de o ensino secundário no sistema educacional Brasileiro preencher função
educativa auxiliar e dependente, objetivando apenas preparar os estudantes para admissão no
nível superior.
À compreensão defendida neste estudo particular deste eminente sociólogo é que o
Ensino Médio é caracterizado por sua natureza e fins pretendidos, como ensino aquisitivo de
caráter humanístico literário, enciclopédico e de ação propedêutica, mais presa às tradições
acadêmicas do passado, do que as necessidades intelectuais impostas pelo presente. O que é
mantido pela antiga mentalidade pedagógica e interesses ultraconservadores no cerceamento
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das tentativas de inovação curricular e renovação pedagógica, motivados numa suposta
conservação da ordem social. ―A posição do ensino secundário no sistema educacional
brasileiro, permite defini-lo sociologicamente, portanto, como um tipo de educação estática,
que visa unicamente à conservação da ordem social‖ (FERNANDES, 1976). De modo geral,
prevalece á opinião de que os ajustamentos sociais proporcionados pelos meios tradicionais
como família e religião são satisfatórios. O autor indica o fato de que - a preservação de
antigos critérios de avaliação - só poderia nascer de acomodações transitórias de interesses
sociais ou de equívocos produzido pela força das tradições. De modo que sua análise
diagnóstica um paradoxo, pois, em nome da tradição se mantém todo um sistema educacional
arcaico, que está produzindo efeitos que cedo ou tarde acabarão de solapar a ordem social
defendida pela tradição nas concepções de grupos conservadores. Esse entendimento da
educação como mecanismo de conservação e reprodução da ordem social torna ainda mais
gritante à necessidade de modernização do ensino e das escolas para garantir a igualdade de
oportunidades independente das origens; dos determinantes econômicas e de renda;
geográficas e de classes.

Mas, em consequência, se estabelece uma vinculação muito forte entre a defesa da
estabilidade do sistema educacional brasileiro e as concepções ou interesses
educacionais que orientam as intervenções políticas administrativas de camadas
conservadoras, socialmente poderosas e influentes. Eis o corolário desta situação:
um ensino médio sem possibilidade de torna-se - instrumento consciente de
progresso social - isto é, incapaz de proporcionar uma - educação dinâmica
(FERNANDES, 1976, p.113).

Neste excerto o autor chama atenção para as condições sociais de formação histórica
da sociedade brasileira. Para uma escola sem conexão com as transformações
contemporâneas, visto que aponta para uma cisão enquanto a escola não puder operar como
instrumento consciente de progresso social e não for organizada tendo em vista estas
condições específicas de formação cultural, histórica, social e política. Tanto para corrigir
efeitos negativos, quanto para alterá-los em sentido socialmente construtivo e adequado às
funções dinâmicas dos contextos rurais e urbano nas especificidades e desafios do Brasil. A
inclusão dos conteúdos do campo de públicas figuram como pertinente no contexto de
urgência de reforma, adequação e modernização do ensino.
É neste plano que o ensino das ciências sociais no currículo do Ensino Médio precisa
ser examinado. Existem outras necessidades gerais, inerentes à vida social nas sociedades

63

civilizadas contemporâneas, que recomendam a introdução das ciências sociais na escola
secundária. O autor enfatiza ser impossível formar o homem para viver nestas sociedades,
sem desenvolver adestramentos complexos, dentro de uma ampla área dos conhecimentos
científicos sobre os móveis psicológicos e socioculturais do comportamento humano.
Fernandes (1976), ao avaliar as condições históricas de formação política do Brasil e a
ausência de condições de participação e promoção de uma cultura política.

No decorrer de 65 anos de política republicana, as camadas sociais que se achavam
afastadas do exercício direto do poder não tiveram oportunidade para compreender
que as ações do governo interessam a todos os cidadãos, afetando-os diretamente em
seus interesses e segurança ou indiretamente por empenharem de um modo ou de
outro o próprio futuro da Nação, como uma comunidade política. Isso ocorreu
principalmente porque na antiga ordem senhorial e escravocrata um amplo
contingente da população não tinha acesso direto e responsável a papéis políticos
socialmente autônomos e porque nenhuma instituição social inclusive os partidos
se incumbiu dos adestramentos políticos que se tornaram necessários para a
coexistência dos cidadãos, em uma democracia. A atenção para o fenômeno só
surgiu quando se verificou que esse estado de coisas comprometia o funcionamento
do regime democrático e punha em risco o futuro da Nação (FERNANDES, 1976, p.
116, grifo nosso).

Aqui percebemos como função da escola preparar para entender as consequências e
impactos coletivos das escolhas individuais nas comunidades políticas e, por conseguinte, as
consequências das decisões políticas no destino nacional. Ao utilizar conhecimentos
científicos na solução de problemas que estiveram tanto nas próprias raízes materiais e morais
da história brasileira, quanto na constituição da própria agenda das ciências sociais.
Seguindo a reflexão de Fernandes (1976), muitos intelectuais não situaram
devidamente a importância funcional que a escola assumia dentro de um contexto específico
de imposição mesma das condições e circunstâncias histórico-sociais de formação da
sociedade brasileira.
Fernandes lembra-nos que a escola embora não esteja acima dos entrechoques dos
interesses econômicos e das lutas políticas, ela poderia ter desempenhado um papel
constitutivo de formação da consciência cívica dos cidadãos, contribuindo para criar uma
ética de responsabilidade e uma atitude de autonomia crítica em face do funcionamento das
instituições políticas ou das injunções personalistas dos mandatários do poder. E enfatiza,
quanto à escola secundária brasileira, não é difícil perceber qual a contribuição das ciências
sociais para a formação de atitudes cívicas e para a constituição de uma consciência política
definida em torno da compreensão dos direitos e deveres dos cidadãos. A questão não se
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resume em entidades abstratas ou estudo do homem geral, mas de gradualmente partir dos
dados do senso comum para as noções gerais e as construções comparativas.
Seguindo o mesmo raciocínio Fernandes (1976), afirma que o currículo atual, apesar
de suas intenções humanísticas, não forma uma concepção cosmopolita do mundo, na
ausência de elementos de cultural geral que a pressupõem. Apesar de ser por excelência o
veículo de transmissão do patrimônio cultural, não só de uma civilização, mas de todo um
povo, de uma comunidade de interesses, de ideias e ideais de vida e valores existenciais de
caráter nacional. O que se confirma ―[...] tendo em vista que o ensino das ciências sociais na
escola secundária brasileira se justifica como um fator consciente ou racional de progresso
social‖ Fernandes (1976), indica contribuições evidentes em relação à manipulação de
técnicas racionais de tratamento de problemas políticos, econômicos e administrativos.

Aos argumentos apresentados, seria possível acrescentar que esse ensino possui um
interesse prático-específico, que hoje ainda não é evidente. É que ele poderá
contribuir para as gerações novas manipular técnicas racionais de tratamento dos
problemas econômicos, políticos, administrativos e sociais, os quais dentro e pouco
tempo, presumivelmente, terão que ser explorados em larga escala no país
(FERNADES, 1976, p. 119).

Aqui Fernandes (1976), visualiza o papel da educação sociológica contextualizada as
demandas de direitos sociais da sociedade ao passo que enquadra a formação técnica de uma
nova geração que representa a oxigenação de nossa ainda jovem democracia. De forma direta
as formulações descritas indicam um potencial formativo da Sociologia para atuação
participativa por meio da compreensão da estrutura e funcionamento da sociedade no decorrer
do tempo de sua construção social histórico-sociológica, suas diferentes concepções e práticas
culturais ao passo que orienta para uma intervenção do sujeito no processo da existência
coletiva. Por meio do ensino fundamenta os dilemas da modernização institucional, além da
centralizar o papel da ciência social na reconfiguração social e o surgimento de novos atores
sociais. É de nosso interesse frisar especialmente o trecho ―atingir as funções que a ciência
precisa desempenhar na educação dos jovens na vida moderna‖, expressando uma formação
para orientar o comportamento e a tomada de decisões. Habilidades úteis às adaptações
estruturais que se fazem necessárias a vida social contemporânea para superação de dilemas
históricos e o equacionamento de técnicas e soluções coletivas eficientes.
Ao analisar onde recai a ênfase dos especialistas descritos por Fernandes (1951),
percebe-se que os efeitos mais desejáveis residem nas contribuições indiretas da Sociologia
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em relação à compreensão e mudança de atitudes, bem como a promoção de uma
―transparência‖ ou conscientização dos processos sociais. Transparência que contribuirá para
aprofundar a consciência social e descortinar mitos do senso comum, a partir de pesquisas
mais aprofundadas sobre as formas de organização funcional da sociedade, contribuindo para
conscientização de uma sociedade secularizada.
Chamamos a atenção para os impactos da vida coletiva tanto no meio ambiente,
quanto no meio social, consequências não antecipadas e ignoradas tanto por a realidade social
não ser translúcida para um primeiro olhar não orientado e ou capacitado para perceber as
conexões e interconexões dos fenômenos sociais. Fenômenos ocultos ao senso comum, em
decorrência da pouca disseminação das pesquisas que retratam em profundidade os processos
do mundo social.
Destaca-se o potencial da síntese sociológica para entender a trama das relações
sociais e as condições de vida política presididas pelos estados de direitos democráticos. À
parte das potencialidades das Ciências Sociais no ensino médio para formação de
competências úteis a compreensão das relações humanas e atuação prática na sociedade,
encontram-se dificuldades e desafios desta disciplina em sua inserção comprimida
inadequadamente ao ensino médio. Entre as dificuldades do presente contexto do ensino de
Sociologia nesta dimensão do Ensino Médio, figura por um lado, respectivamente as
necessidades de professores com formação específica em Licenciatura em Ciências Sociais, e
por outro a ausência de concursos públicos, como indicado por Silva (2015). Além da urgente
modernização da infraestrutura física das escolas para adaptação a proposta de tempo integral,
as escolas, por exemplo, da Paraíba, segundo dados do TCU – Tribunal de Contas da União, a
falta de infraestrutura didático-pedagógica, desestimula o alunado que se sente humilhado ao
chegar à escola.

A inexistência ou desatualização dos diagnósticos da infraestrutura da rede escolar
de ensino médio foi situação apontada como de alta ocorrência por 75% dos
Tribunais de Contas, representando uma das principais deficiências de planejamento
das secretarias de educação. Foi recorrentemente observada ausência de atualização
de dados sobre as condições da rede física das escolas. Com efeito, resta prejudicado
o processo de decisão sobre as demandas prioritárias quanto à construção ou reforma
das unidades escolares (TCU, 2014, p. 18).

Em diagnóstico de 2010, Silva apresenta dados da microrregião do Cariri Ocidental
Paraíbano, destacando que de 30 professores de sociologia da rede estadual, apenas 4 possui
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formação em Licenciatura em Ciências Sociais, problemática ainda recorrente. ―A falta de
formação específica [...] foi apontada como de alta ocorrência por 44% dos Tribunais que
abordaram o assunto, enquanto a abrangência restrita dos programas de desenvolvimento
profissional [...] foi mencionada por 40% dos Tribunais‖. Para além destas dificuldades nas
condições estruturais do ensino público (SILVA et al 2015) salienta:

No caso da licenciatura em Ciências Sociais há uma questão diferencial em relação
ao lugar destes profissionais na região do Cariri da Paraíba. É diferencial porque
existem diversos fatores que permite pensar em oportunidades de mercado para
Cientistas Sociais nesta região, quais sejam a falta de concurso público para
professor de Sociologia no Ensino Médio, o cumprimento de carga horária por
professores de outras disciplinas ocupando o cargo de quem realmente tem formação
específica, o sistema de ―curral eleitora‖ que privilegia alguns que usam o voto em
troca de serviços pessoais (emprego, material de construção, etc). Isso reflete
negativamente na consolidação da sociologia no nível médio de ensino. (SILVA;
2015, p. 84).

Revela-se aqui o assistencialismo arraigado nos vícios políticos e lacunas
institucionais de uma cultura prática dissonante da eficiência defendida legal e
institucionalmente.

Entre as três variáveis contextuais, a usurpação do especialista

qualificado com formação na área de sociologia, a ausência de concursos, o assistencialismo e
o apadrinhamento são indicados como elementos que descaracterizam a consolidação da
sociologia, como também a oferta de ensino qualificado por meio do engajamento
especializado de mão de obra de nível superior específico. Como indica o autor ―[...] não cabe
mais aos profissionais estranhos à sociologia atuar ou cumprir carga horária nas áreas de
competência do cientista social‖. Podemos observar nos dados do TCU, 2014 uma ratificação
dos achados de Silva (2015), quando correlacionados aos dados nacionais de disponibilidade e
formação com o déficit de 32 mil professores no conjunto das disciplinas obrigatórias do
Ensino Médio.
A auditoria do TCU identificou déficit de pelo menos 32 mil professores no
conjunto das disciplinas obrigatórias do ensino médio nas redes públicas estaduais.
Física é a disciplina com maior carência, representando 30% do total e alcançando
todos os Estados. Em seguida aparecem as disciplinas de química (15% do déficit e
carência em 25 Estados) e sociologia (14% do déficit e insuficiência de professores
em 20 Estados) (TCU, 2014, p. 23).

Não obstante as dificuldades apresentadas não se restringem as três mencionadas,
uma vez que a Sociologia detém apenas 45 mim por semana nas salas do Ensino Médio, como
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também dificuldades relacionadas à necessária modernização das instituições escolares. Neste
sentido pontua-se o debate sobre a federalização da escola pública visando dá suporte,
estrutura e condições financeiras para a melhoria da qualidade da educação pública. O que de
fato afeta a qualidade da educação do ensino público e o direito dos estudantes e das famílias
de acesso ao ensino com vistas a fundamentar um futuro mais qualificado para as
competências profissionais e sociais dos cidadãos.

Um quadro de profissionais da educação motivados e comprometidos com os
estudantes de uma escola é indispensável para o sucesso de uma política educacional
que busque a qualidade referenciada na Constituição Brasileira. Planos de carreira,
salários atrativos, condições de trabalho adequadas, processos de formação inicial e
continuada e formas criteriosas de seleção são requisitos para a definição de uma
equipe de profissionais com o perfil necessário à melhoria da qualidade da educação
básica pública. Portanto, estabelecer política de valorização dos profissionais da
educação em cada rede ou sistema de ensino é fundamental para que a política
educacional se fortaleça. Quanto mais sustentáveis forem às carreiras e quanto mais
integradas forem as decisões relativas à formação, mais ampliadas serão as
perspectivas da equidade na oferta educacional. Para assegurar que todos os
professores da educação básica tenham formação específica de nível superior, obtida
em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, o planejamento
deve se dar a partir da análise das reais necessidades de cada escola, consideradas na
gestão de cada rede ou sistema, com contínuo aperfeiçoamento das estratégias
didático-pedagógicas (BRASIL, 2014, p. 12-13).

Pode-se inferir que as orientações do PNE apesar de avançadas em indicar as
condições mínimas de formação, carreira e valorização, não foram plenamente conformadas
no atual sistema educacional brasileiro e talvez não tenha definido formas de sanção,
fiscalização e alinhamento das metas nas realidades locais das diferentes regiões. ―O art. 70
da LDB prevê como despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas destinadas
à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis,
compreendendo a aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e
equipamentos‖ (TCU, 2014). Especialmente as escolas com jornada de ensino em tempo
integral, requerem uma estrutura planejada para o estimulo de práticas diversas.
Observa-se a meta - 6 do plano nacional de educação em relação à modalidade de
educação integral com definição da jornada escolar superior a sete horas diárias pautadas pelo
programa mais educação. Os parâmetros desta formação são fundamentados no inciso 1° do
decreto de n° 7.083 de 27 de janeiro de 2010 onde indica a definição da ampliação da jornada
escolar diária nas atividades e diretrizes pertinentes e adequadas ao EM.
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Desenvolvimento de atividades de acompanhamento pedagógico, experimentação e
investigação científica, cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital, educação
econômica, comunicação e uso de mídias, meio ambiente, direitos humanos, práticas
de prevenção aos agravos à saúde, promoção da saúde e da alimentação saudável,
entre outras atividades‖. (art. 1º, § 2º). Desenvolvidas dentro do espaço escolar, de
acordo com a disponibilidade da escola, ou fora dele, sob orientação pedagógica da
escola, mediante o uso dos equipamentos públicos e o estabelecimento de parcerias
com órgãos ou instituições locais‖. (art. 1º, § 3º). (BRASIL, 2014, p. 28).

Estes parâmetros apresentam-se como inovações e novas diretrizes para a atuação
escolar em consonância com as demandas de formação para a vida na sociedade
contemporânea marcada pela constante produção e transformação de conhecimentos. O
aprimoramento de técnicas de pesquisas e caminhos didáticos pedagógicos relacionados às
problemáticas locais de produção da existência, do relacionamento com o corpo, com as
emoções, relações e reações sociais, com o solo e a diversidade socioambiental.
Já a meta – 14 dialoga diretamente com a qualificação stricto sensu na formação de
quadros de nível superior e indica estratégias para superação da problemática: ―Meta 14:
elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a
atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil)
doutores‖. Não obstante a carência de mão de obra qualificada e sua oferta numa dimensão
razoável, à lenta inserção de quadros profissionais qualificados sugere aproveitamento débil
do capital humano de nível superior, tendo em vista que professores são agentes de
transformação da realidade social na defesa de direitos humanos e sociais próximo a
segmentos de distintos perfis socioeconômicos.

O Brasil possui um amplo sistema de pós-graduação stricto sensu, o que tem
favorecido o crescimento acentuado da pesquisa e da produção científica, sobretudo
em termos da publicação de artigos em periódicos, pois já ocupamos, segundo
informações da CAPES, a 13ª posição mundial nesse quesito. Vem crescendo
também o registro de patentes, decorrentes, em grande parte, de pesquisas voltadas à
inovação, que geram produtos, processos ou serviços. Em 12 de dezembro de 2013,
havia 3.337 programas recomendados pela CAPES, com 5.082 cursos de pósgraduação. Em 2012, o Brasil titulou 47.138 mestres e 13.912 doutores. Embora
esse número seja bastante expressivo no cenário internacional, ainda titulamos
menos doutores do que países como Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha,
Japão e Índia (BRASIL, 2014, p. 46).

Segundo dados publicados pelo TCU, 2014 demostram em comparação dos países
com padrões altos de qualidade educacional, a valorização da profissão docente como
elemento em comum.
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Pesquisas realizadas em países que apresentam altos padrões de qualidade
educacional detectaram como pontos comuns de suas políticas educacionais a
valorização da profissão docente (COLCLOUGH, 2004). Trata-se de fator decisivo
na qualidade do processo de ensino e aprendizagem e, por consequência, no alcance
do objetivo prioritário da escola. A Resolução CNE nº 2/2013 define doze
disciplinas obrigatórias em todo o país: artes, biologia, educação física, filosofia,
física, geografia, história, língua estrangeira, português, matemática, química e
sociologia (TCU, 2014, p. 23).

Os dados revelam o desafio da educação brasileira em comparação com os países
destacando avanços e lacunas substanciais na política e sistema de educação nacional. Em
relação à lacuna na formação do sociólogo e cientista social, no que se refere a preparar os
formandos para o debate sobre políticas públicas. Adentra-se uma questão de formação,
preparação e desenho curricular das licenciaturas com escassez de disciplinas e conteúdos
com enfoque em políticas públicas, e ausência total de economia e administração pública.
Podemos constatar algumas defasagens na formação do professor, por não estar
capacitado para o debate sobre o estado em ação e as políticas públicas, tanto devido à
escassez de disciplinas ofertadas nos currículos da licenciatura, quanto aos desenhos dos
cursos e projetos políticos pedagógicos. O fato é que as universidades não preparam de forma
direta o professor para abordar as políticas públicas, embora sejam temas recorrentes de forma
transversal em várias disciplinas. Somam-se a estas lacunas disciplinares dos cursos de
formação de professores nos currículos das licenciaturas outras referentes aos estudos da
organização econômica e o estudo estatístico, como indicado pelos especialistas como
indispensáveis ao cientista social contemporâneo para compreensão e explicação científica da
dinâmica de transformação social. A seguir o quadro analítico dos livros didáticos aprovados
no Programa Nacional do Livro Didático PNLD 2015, com diagnostico dos temas e conceitos
relacionados aos autores. De forma geral há pouco aprofundamento na perspectiva das
políticas públicas e em relação aos direitos sociais, mesmo quando incluído os autores e a
tradição da Ciência Política o tema é rarefeito. Não atingindo uma dimensão de orientação
mínima que equacione os direitos constitucionais as políticas públicas implantadas.
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Quadro 06 - Análise dos Livros Didáticos de Sociologia Aprovados no PNLD 2015.
Livros
Capítulo
Conceitos
Autores Abordados
Temas
sobre PP
Didáticos
Relacionados
Livro 1 –
Sociologia
para Jovens
do
Século
XXI

Não há

Troeltsch
Weber,
Bottomore,
Huberman,
Marx, Lênin, Singer,
Wanderley,
Reis,
Pochmann,
Amorim,
Chesnais.

Movimentos Sociais

Movimentos Sociais
Instituições,
Cidadania,
Globalização,
Trabalho, Direitos,
Estado, Democracia e
Mídia.

Livro 2 –
Tempos
Modernos,
tempos
de
Sociologia

Como
subitem

Nunes
Leal,
Caldas,
Maquiavel, Tocqueville,
Michel

Participação
Política,
Direitos e Democracia.

Democracia, Política,
Desigualdades

Livro 3
Sociologia
hoje

–

Não há

Max Weber, Charles
Tilly, Maquiavel, Hobbes,
Locke, Rousseau, Bobbio,
Matteucci,
Pasquino,
Przeworski e etc.

Política no Brasil. Temas
contemporâneos de Ciência
Política.

Política, poder e
Estado. Globalização.

Livro 4
Sociologia

-

Como
subitem

Souza, Marshall, Santos,
Aristótelis, Montesquieu,
Foucault,
Bauman,
Toqueville,
Arendt,
Maquieval, Hobbes, Lock,
Gruppi,
Rousseau,
Poulantzas,
Althusser,
Weber,
Therbom,
Habermas.

Cidadania, política e Estado,
Políticas públicas: dilemas
da cidadania, Condições da
Cidadania no Brasil, Poder e
política:
exercício
e
participação,
Cidadania:
entre o público e o privado.

Cidadania, Política,
Estado,
Poder,
Participação, Público,
Privado, Sociedade,
Governo,
Capitalismo.

Livro 5 –
Sociologia em
Movimento

Não há

Bobbio, Hobbes Adam
Smith, Lênin, Keynes,
Oliveira Vianna, Holanda,
Leal,
Montequiel,
Rousseau,
Tocqueville,
Mill, Luxemburgo, Dahl,
Schumpeter,
Carvalho,
Santos e Marshal.

Privatização do Espaço
Público.
Movimentos
Sociais. Estratificação e
Desigualdade.

Poder,
Política,
Estado, Democracia,
Cidadania, Direitos
humanos.

Livro 6 –
Conecte
Sociologia
para o ensino
médio.

Não há

Elias, Weber, Marx, Lock,
Marshall, Lefort, Ianni,
Bauman, Durkheim.

A Estrutura e estratificação
Social. Direitos Cidadania e
movimentos sociais.

Poder, Política
Estado.

e

Fonte: Elaboração do Autor.

O primeiro livro analisado - Sociologia para os jovens do século XXI - apresenta uma
distribuição singular quando a análise se debruça sobre a presença ou ausência do campo de
conhecimento denominado políticas públicas. Indiretamente relacionadas à cidadania,
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participação, empoderamento, cultura política, cultura cívica e instituições, são apresentadas
três unidades sobre o tema – Movimentos Sociais/ Estado/ Relações Sociais.
Este livro contém especialmente na unidade I, composta por 8 capítulos, o capitulo 3
– ―O que se vê mais, o jogo ou o jogador?‖ Indivíduos e Instituições Sociais. Já na unidade 2,
temas como- Trabalho, Política e Sociedade. No capítulo 9 ao 15, apresenta a unidade II, os
capítulos 13 – ―É de papel ou é pra valer?‖ Cidadania e direitos no mundo e no Brasil
contemporâneo. Capitulo 14 – ―O Estado sou eu‖. Estado e Democracia e no capítulo 15 –
―Você tem fome de quê?‖ Movimentos sociais ontem e hoje. Na unidade III – Relações
Sociais Contemporâneas, com o capitulo 16 – ―Na telinha da sua casa, você é cidadão?‖ O
papel da mídia no capitalismo globalizado.
O conjunto de temas na obra em questão permite-nos a constatação de que o livro não
adentra discussão que focalize as várias políticas públicas e seu ciclo, mesmo tocando em
questões indiretas relacionadas ao papel das instituições, de modo fragmentário e esparso.
Não relaciona as Políticas Públicas com os direitos humanos e sociais e a gestão das
necessidades sociais.
O segundo livro - Tempos Modernos, Tempos de Sociologia - dividido em três partes,
apresenta na parte I, o capítulo 4 – Saber sobre a astúcia e as manhas da política. Debatendo a
nova ordem política, democracia e Ciência Política no Brasil. Já na parte III traz o capitulo 9 Participação política, direitos e democracia e o capítulo 10 – As muitas faces do poder. Este
capítulo é apresentado especialmente em um tópico ou subitem, numa coluna a parte de uma
folha, conceituando em três parágrafos o que são políticas públicas de modo bastante
resumido e superficial.
O terceiro livro (Sociologia Hoje) dividido em três unidades aborda na unidade 3 –
Poder e Cidadania nos seguintes Capítulos: 11 – Política, poder e Estado. Capítulo 12 –
Globalização e Política. Capítulo 13 - A sociedade diante do Estado. Capítulo 14 – A política
no Brasil e capítulo 15 – Temas contemporâneos da Ciência Política. Apesar da riqueza de
temas e imagens a ser trabalhados, não apresenta uma discussão detalhada relacionando os
Direitos Sociais há Políticas Públicas.
O quarto livro cujo título é – Sociologia - traz no capítulo 7 – Cidadania, Política e
Estado, apresentando subitem sobre, Políticas públicas: dilemas da cidadania, e o capítulo – 8
Movimentos Sociais. O tema é trabalhado, embora sem profundidade conceitual.
O quinto livro (Sociologia para o Ensino Médio) dividido em 7 unidades, traz na
unidade 4 – Poder, política e Estado. Unidade – 5 Direitos, cidadania e movimentos sociais e
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na Unidade 7 – Mudança e Transformação Social, sem relacionar os temas tratados à
dimensão de elaboração e desenho das diversas áreas de políticas públicas.
O sexto livro aprovado (Sociologia em Movimento) contém 6 unidades, entre estas
trabalham-se temas relacionados indiretamente aos temas das políticas públicas, os quais
estão presentes na Unidade 3 – Relações de poder e movimentos sociais: a luta pelos direitos
na sociedade contemporânea. Trabalhar no capítulo 6 - Poder, política e Estado. No capítulo
7- Democracia, cidadania e direitos humanos e capítulo 8 – Movimentos Sociais. Apresentouse dentre os livros como o minimamente mais adequado, embora as políticas públicas não
sejam trabalhadas com o aporte e profundidade na articulação conceitual necessária. Já na
Unidade 4 – Mundo do Trabalho e Desigualdade Social, o capítulo 10 – Estratificação e
desigualdades Sociais, na unidade 6 – A vida nas cidades do século XXI – questões centrais
de uma sociedade em construção.
Debate temas como ordem e conflitos, conflitos urbanos e privatização do espaço
público que apresentam maior aproximação. Embora não apresentando em conjunto os temas
propostos e defendidos aqui como ciclo das políticas públicas; educação financeira; estatuto
da criança e adolescente; direitos humanos; direito constitucional; formas de sistema político;
eleições; participação e democratização social; federalismo; descentralização entre outros com
seu potencial de fazer compreender a importância dos impactos das políticas públicas na
organização da vida coletiva das sociedades. A importância destes conteúdos para a
linguagem dos direitos no movimento de construção de nossa engenharia institucional e a
garantia da efetivação dos direitos socioambientais.
Entre as constatações que a análise comparativa da organização dos conteúdos
evidência entre os seis livros de Sociologia aprovados no PNLD 2015, é claro, a luz do nosso
recorte e interesse, destaca-se a forma dispersa que os conteúdos das Políticas Públicas
aparecem no decorrer dos livros, exceto o de Sociologia hoje, o qual apresenta unidade
específica sobre poder e cidadania. Embora também não inclua uma abordagem sistêmica das
políticas públicas como tema na grade de seus conteúdos.
Entre os seis livros do PNLD 2015, apenas dois apresentam superficialmente os temas,
no entanto sem análises; exemplos; gráficos de resultados; desempenhos; público alvo; metas;
objetivos; desenhos; análises e principais problemas. O que favorece a permanência de uma
compreensão superficial em relação à trama conceitual deste campo específico do
conhecimento, fundamental para o exercício da cidadania. Entre os autores trabalhados e
explicações conceituais correspondentes, aparecem alguns de forma detalhada com textos
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introdutórios do autor sobre o tema em questão, imagens, citações e principais ideias in box.
Forma de organização utilizada no conjunto dos livros, com organização didática incipiente,
mas com distribuição interessante e concisa para captar a atenção e interesse do público alvo
por meio da diversificação de estratégias didáticas.
Entendemos o Campo de Públicas ou das políticas públicas como tema aglutinador de
um conjunto diverso de conceitos de várias áreas que se debruçam sobre a edificação
institucional e as formas de organização humana. Compreensão que situa as PP como núcleo
articulador destes conceitos que enfatizam a participação, o empoderamento e o controle
social para concreção de uma real democratização social. Respeitadas ai as garantias cidadãs e
sociais de emancipação política para participação orientada a inaugurar dinâmica de
renovação mais célere à dimensão política.

2.4

PARTICIPAÇÃO SOCIAL COMO DIREITO PÚBLICO NA ESCOLA E NA
SOCIEDADE

2.4.1 A Participação na Sociedade
Primeiramente cabe dizer que somos a única espécie que constrói instituições para
garantir e defender os direitos para a permanência de um funcionamento equilibrado dos
impactos da vida coletiva no meio ambiente, social e econômico. As aves não estão
preocupadas em erigir instituições, com o trabalho, com a crise política e econômica, horários,
metas e objetivos de organização coletiva. Esta distinção coloca em evidencia a associação
humana por meio do contrato social convencionando as regras de funcionamento e
constituição do modelo gerencial. Figura aqui a identidade de sócios das instituições humanas
nas dimensões do governo municipal, estadual e federal. Instituições que configuram a
complexa organização estrutural para um funcionamento saudável das condições coletivas,
mas que ainda negligencia toda a diversidade de espécies e biomas autossustentáveis. As
instituições em perspectiva são formas de matizar, organizar e equilibrar os impactos
coletivos no meio ambiente e no próprio meio social.
Não poderíamos deixar de dizer, com alguma neutralidade, que a humanidade não parece
residir longe da complexa cadeia animal: contudo, os demais não precisaram criar instituições
para harmonizar sua existência com meio. O conceito de Cidadão pressupõe uma interação
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harmoniosa com os direitos de acesso a cidade, com a diversidade étnica e diferentes espécies
e biomas, sugerindo mesmo uma noção de participação harmônica e eficiente no meio social.
Não obstante o conceito de cidadão apresentado pelo Dicionário de Políticas Públicas (2015)
é intrinsecamente relacionado e complementar ao conceito de Cidadania, remetendo-se ao
individuo pertencente a uma comunidade e portador de um conjunto de direitos e deveres. Já a
construção histórica do conceito de Cidadania remete ao contexto das revoluções burguesas
dos séculos 17 e 18.
A revolução Francesa é o principal marco histórico na origem do cidadão moderno; a
partir dela se desenvolve o Estado-nação com a prevalência do princípio da soberania popular
e o fim dos privilégios estatutários, pondo cada homem em relação direta com a autoridade
soberana do país. Desde então se construiu espaço para existência de um código uniforme de
direitos e deveres de que todos os homens são investidos em virtude de sua participação na
comunidade.
As raízes históricas da cidadania datam do mundo greco-romano, pois é em Atenas no
século democrático que se forjou a primeira compreensão conceitual sobre cidadania: cidadão
é o sujeito que participa da polis. Para Aristóteles, cidadão ―é o homem que partilha dos
privilégios da cidade‖. A cidadania é ativa: cidadão é quem participa diretamente dos
negócios da polis, exercendo os poderes deliberativos e judiciários. Na visão Aristotélica,
somente como cidadão o homem realiza plenamente sua natureza; sua relação com a polis é a
da parte com o todo. No entanto o exercício da cidadania na Grécia antiga só se fazia possível
em um contexto em que a desigualdade da vida privada era o pressuposto da igualdade como
cidadãos. O que se manifestava menos pela isonomia, do que pela isegoria, ou seja,
especialmente na igualdade do direito a palavra nas assembleias e instâncias políticas. O que
significa dizer que mesmo partindo de condições e origens distintas todos detinham o direito
ao uso da palavra no espaço dedicado à defesa pública dos direitos sociais, DICIONÁRIO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS (2015).

A nova cidadania configura-se como elemento de

―ampliação e redefinição dos direitos de cidadania como base da administração pública‖ para
se efetivar a participação popular (BITTA, 1992, p.217 citado por SOUZAb, 2007, p. 617).
Participação esta que possibilita uma relação democrática e eficiente entre sociedade e estado.

O controle social, como função administrativa do Estado, é consequência necessária
e natural ao princípio republicano, sob o qual repousa o nosso sistema
constitucional. Num país onde os recursos são escassos e a carga tributária é
elevada, a sociedade deve reivindicar e pressionar o gestor público no sentido de que
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o mesmo apresente resultados efetivos no sentido de melhorar a vida de todos. A
pressão cidadã deve caracterizar-se, portanto, como uma das variáveis do controle
social sobre o poder público (RIBEIRO FILHO; TEIXEIRA; SILVA, 2007, p. 309).

A participação apresenta-se como mecanismo potencial para o controle social sobre o
poder público. Em relação a participação, ao exercício da cidadania e sua relação com a
pobreza no contexto Brasileiro o trabalho de Teles (2001) trás um apanhado dos contrastes,
dualismos e desconcertos do Brasil ―moderno‖, cosmopolita e civilizado, que convive com a
realidade da violência diária e das injustiças sociais, indicando a irresolução de nossa dívida
social na conciliação de maior igualdade e liberdade. Aspirações presentes na constituição de
1988, por uma sociedade democrática e mais igualitária.

É, portanto, no horizonte de uma sociedade que se fez moderna e promete a
modernidade, que a pobreza inquieta. Nas suas múltiplas evidências, evoca o enigma
de uma sociedade que não consegue traduzir direitos proclamados em parâmetros
mais igualitários de ação. Sinal de uma população na prática destituída de seus
direitos, a pobreza brasileira não deixa, de fato, de ser enigmática numa sociedade
que passou por mudanças de regime, teve a experiência de conflitos diversos, de
mobilizações e reivindicações populares, que mal ou bem fez sua entrada na
modernidade e proclama, por isso mesmo, a universalidade da lei e os direitos nela
sacramentados (TELES, 2001, p. 15).

Interessante observar que este verbete, tanto quanto Cidadania, encontra-se ausente no
dicionário crítico de Sociologia (BOUDON, R e BOURRICARD, F, 2000). Ainda segundo
Teles (2001) destaca-se no contexto social brasileiro certo aspecto de esterilidade dos
princípios universais proclamados pela modernidade, com evidente persistência de
desigualdades na distribuição e escasso acesso democrático aos bens e riquezas nacionais,
configurando uma pobreza de raízes seculares. Na formulação moderna da pobreza
contemporânea, é registrado o empobrecimento dos trabalhadores, seja pela deterioração dos
salários, seja pela degradação dos serviços públicos que afetam a qualidade de vida nas
cidades. As condições sociais presentes nos debates das décadas de 80 e 90, historicamente
marcadas por uma constante convulsão social, provocada pela miséria desmedida que
alimentava conflitos insolúveis e demandas inegociáveis como descreve Teles (2001).
Pobreza caracterizada numa impossibilidade de construção de uma esfera política que se abra
democraticamente as reivindicações percebidas como justas e legitimas.
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É confirmada também neste diagnóstico a necessidade inadiável de políticas sociais
abrangentes. Não faltará consenso que ―Jamais na história brasileira foi tão importante e
necessária à construção de uma eficiente democracia política‖ no sentido mais radical da
expressão. ―Dada à assustadora estrutura de desigualdades sociais, a realização destas
reformas é a própria garantia do processo de transição‖ Castro e Faria (1989) citado por Teles
(2001) ―[...] apenas a consolidação democrática assentada num forte e estável sistema
partidário, articulado com outros mecanismos institucionais de representação, será capaz de
promover a necessária legitimidade para a negociação de prioridades sociais‖.
De acordo com Bedin (2012) sob tal cenário de insegurança e de riscos que envolvem
o ser humano e seu entorno vital, pretende ser analisada a questão da cidadania moderna e
seus desdobramentos éticos comandados por um antropocentrismo alçado a um pedestal todo
poderoso, mas a contra gosto e com relutância é forçado a reconhecer que seus pés são de
barro e começam a perder o chão. Procede a interrogação posta por Milton Santos: se a
cidadania moderna e o Estado nacional estão sendo profundamente afetados pelos efeitos
nocivos de uma economia transnacionalizada a mercantilizar as pessoas, tem ainda relevância
a política enquanto ―arte de pensar as mudanças e de criar as condições para torna-las
efetivas?‖.
Na lógica denunciada por Teles (2001) à imagem de um país que construiu base
econômica e institucional para melhorar as condições de vida da população, diminuir a escala
das desigualdades sociais e viabilizar a erradicação da pobreza. Dado que não ocorreu, não
em virtude da lógica cega da economia, mas por um jogo político excludente que repõe velhos
privilégios, criam-se outros e exclui as maiorias.
O enigma da pobreza brasileira é apontado pela persistência do registro, do discurso
político e da ausência de uma opinião público crítica, capaz de mobilizar vontades políticas na
defesa de padrões mínimos de vida para que o país seja chamado de civilizado. Inacreditável
que o aumento da pobreza em determinados períodos não tenha suscitado debate público
sobre justiça e igualdade, pondo em foco as injustiças inscritas na trama social. Pobreza
despojada de dimensão ética e dissociada da questão da igualdade, da justiça numa sociedade
em que direitos não faziam parte das regras que organizam a vida social tal qual relata Teles
(2001).

A persistência de uma percepção dos direitos como doação de estado protetor seria
inexplicável sem essa peculiar experiência de cidadania dissociada da liberdade
política, como valor e como prática efetiva, e que se funde, se reduz, ao acesso aos
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direitos sociais [...] Por isso mesmo vale interrogar sobre a eficácia desses direitos
na moldagem da sociedade brasileira, pois são eles que põe em foco os paradoxos da
mesma sociedade (TELES, 2001, p. 23).

A pobreza não existe como problema que diz respeito aos parâmetros que regem as
relações sociais. ―Essa é uma matriz cultural própria de uma sociedade que não sofreu a
revolução igualitária de que falava Tocqueville; em que as leis, ao contrário dos modelos
clássicos, não foram feitas para dissolver, mas para cimentar privilégios dos donos do poder‖
(DA MATA, 1985 apud TELES 2001).

É nesse sentido que gostaria de mencionar um dos conceitos da ciência social que
me parecem, hoje, mais sugestivos da promessa de radicalização do projeto
modernizante e emancipacionista das ciências sociais. Refiro-me ao conceito de
cidadania. Esse conceito hoje simboliza bem o ‗progressismo‘, o movimento
inclusivo e universalizante que historicamente caracterizou as ciências sociais. Digo
hoje porque em outras conjunturas ―cidadania‖ não tinha o mesmo élan progressista
e muitos até a identificavam como mistificação política para encobrir a verdadeira
dominação. Hoje, no contexto de revalorização da democracia política, a noção de
cidadania voltou a ocupar um lugar central dentro das ciências sociais. Claro que a
afirmação da cidadania como projeto tem hoje conotações novas, bastante distintas
das que teve no passado. Assim, é importante observar que, hoje, a idéia de
afirmação da cidadania se descola crescentemente do projeto de afirmação do Estado
nacional. No passado, expandir a cidadania era simultaneamente fortalecer a nação.
À medida que o Estado nacional se consolidava, universalizava-se a condição cidadã
em um dado espaço geopolítico. Hoje, demandas por cidadania expressam muito
mais claramente a tensão entre demandas por igualdade e por diferença, ou melhor,
evidenciam os dilemas da inclusão versus exclusão que a mística do Estado nacional
tendia a ocultar. (REIS, 1999, p. 11).

Num contexto de apropriação do poder político por minorias privilegiadas a igualdade
e inclusão nos direitos de cidadania encontram-se longe de sua plenitude, e apesar da
radiografia da sutura do sistema político como problema central, poucas e lentas mudanças
tem sido observadas no decorrer das décadas. Não se enfrentou o problema com a gravidade
que lhe é característica. A modernidade anunciada pela universalidade das regras formais não
chega a ter o efeito racionalizador indicado por Weber, convivendo mesmo com éticas
particularistas que ao serem projetadas no espaço público, repõe hierarquias onde deveria
existir igualdade entre os cidadãos. A reposição de hierarquias e de diferenças no solo social
tem haver com o modo que os direitos, a lei e a justiça social montaram os termos da moderna
cidadania brasileira. Já de acordo com Guerra (2012) uma nova adequação psíquica toma
espaço no que tange ao redimensionamento do conceito contemporâneo de cidadania e o que
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ela, como fundamento do Estado Democrático de Direito quer comunicar. O valor da
solidariedade, versão secularizada da fraternidade eleva-se como pre-compreensão para
concreta materialização dos direitos humanos, considerando-se sua individualidade e as
relações interpessoais e grupais (relações estas responsáveis pela construção do ser integral e
responsável).

É nisso que se explicita o aspecto mais desconcertante da sociedade brasileira, uma
sociedade que carrega uma peculiar experiência histórica na qual a lei, ao invés de
garantir e universalizar direitos, destitui indivíduos de suas prerrogativas de
cidadania e produz a fratura entre a figura do trabalhador e a do pobre incivil.
Chama sobretudo a atenção uma lei que, ao proclamar e garantir direitos sociais,
sacramenta desigualdades, repõe hierarquias pelo viés corporativo e introduz
segmentações que transforma em pré-cidadãos todos os que não possuem carteira de
trabalho (TELES, 2001, p. 24).

Neste sentido Teles (2001) destaca que o acesso da população aos direitos e às
garantias sociais como serviços públicos foram decorrentes e adquiridos no Brasil
exclusivamente a partir da profissionalização que indicava o pertencimento a comunidade
nacional. O contexto brasileiro de construção da cidadania indica o descompasso do Estado na
construção dos direitos sociais instituindo novas formas de desigualdades, ―[...] os direitos
sociais não foram formulados do ângulo das necessidades sociais que eles supostamente
deveriam compensar‖ Teles (2001). Descreve assim as especificidades da constituição da
cidadania no Estado brasileiro. A conquista da Cidadania e o acesso aos Direitos Sociais dela
decorrentes funcionaram como privilégios vinculados e restritos aos trabalhadores com
carteira assinada e não como amplos direitos sociais.

É nessa matriz que sobretudo se esclarece o tipo de vinculo entre Estado e sociedade
que os direitos sociais definiram. Tal como foram institucionalizados na Sociedade
brasileira, estabeleceram uma relação vertical com o Estado, que retribui na medida
da contribuição de cada um, formalizando no mundo público da lei uma matriz
privada na qual as garantias contra as doenças, a invalidez, a velhice, a orfandade
depende inteiramente da capacidade – e da possibilidade, diríamos nós – de cada um
conquistar seu lugar no mercado de trabalho. Os direitos sociais podem ser
entendidos como uma espécie de contrato de serviços que o contribuinte estabelece
com o Estado (TELES, 2001, p. 25).

Observa-se na gênese do estado brasileiro que os sem vínculos empregatícios são
destituídos da condição cidadã. Cidadania definida como privilégio de classe, destituída à
população desempregada. ―Esses são os não iguais, os que não estão credenciados a existência
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cívica justamente porque privados de qualificação para o trabalho. São os pobres, figura
clássica da destituição‖. Configura-se uma imagem de que: ―Para estes é reservada a
assistência social, cujo objetivo não é melhorar a condição de vida, mas minorar a desgraça e
ajudar a sobreviver na miséria‖.

Trata-se de um peculiar modelo de cidadania, dissociado dos direitos políticos e
também das regras de equivalência jurídica, tendo sido definido estritamente nos
termos da proteção do Estado, através dos direitos sociais, como recompensa ao
cumprimento com o dever do trabalho. É a cidadania regulada, de que fala
Wanderley Guilherme dos Santos (1979). Dissociada de um código universal de
valores políticos e vinculado ao pertencimento corporativo como condição para a
existência cívica, é um modelo de cidadania que não construiu a figura moderna do
cidadão referida a uma noção de indivíduo como sujeito moral e soberano nas suas
prerrogativas políticas na sociedade. A rigor, este não tem lugar na sociedade
brasileira, já que sua identidade é atribuída pelo vinculo profissional sacramentado
pela lei, que o qualifica para o exercício dos direitos. O cidadão como indivíduo não
tem identidade e figuras próprias: a verdadeira figura da cidadania é o sindicato
(Paoli, 1989). É ele que tem a posso dos direitos e é através dele que o trabalhador
reconhecido pelo seu vinculo profissional pode ter acesso aos benefícios sociais
garantidos pelo estado. Daí Santos dizer que a carteira de trabalho, mais do que uma
evidência trabalhista, é uma certidão de nascimento cívico. [...] Desempregados,
desocupados, subempregados, trabalhadores sem emprego fixo ou ocupação definida
são na prática transformados em pré-cidadãos, ‗sujeitos ao tratamento hobbesiano
clássico‘, ou seja, a repressão pura e simples, tanto privada quanto estatal. Se é
verdade que esta definição estritamente coorporativa de cidadania já é coisa do
passado, também é certo que as marcas da origem deixam revelar seus efeitos na
cultura política deste país e na armadura institucional dos direitos sociais. (TELES,
1999, p. 22-23).

Excluídos do acesso aos direitos ficam a maioria de pobres sem acesso a serviços que
se instruíram como exclusivos da classe trabalhadora. Característica contextual dos
parâmetros de organização da vida social na instituição do ordenamento estatal. No qual os
direitos que institui o Estado não recobriam os pobres destituídos da condição de cidadão e
dos privilégios da vida em sociedade.

Enquanto a regulação profissional segmenta a sociedade em cidadãos e nãocidadãos, o perfil das instituições de proteção social irá, portanto, produzir a
segmentação estigmatizadora entre trabalho e pobreza (TELES, 2001, p. 27).
Se na esfera dos direitos sociais a questão da igualdade e da justiça é ocultada pela
hierarquização na distribuição dos benefícios sociais, aqui é a própria idéia de
responsabilidade pública que se dissolve, como se fossem naturais os azares do
destino que jogam homens, mulheres e crianças para fora da sociedade (TELES,
20001, p. 26).
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É por meio do trabalho: entretanto, que o indivíduo passa a ter existência civil; passa a
ser cidadão ao qual o Estado oferecia proteção dos direitos sociais; adquire personalidade
moral na prova do compromisso com a nação e finalmente ganhava identidade social
enquanto atributo que neutralizava o estigma da pobreza. Para concluir está resenha
parafraseando a autora: ―a pobreza vira a sombra que o passado projeta no presente‖. ―Esse é
o lugar dos não-direitos e da não cidadania. É o lugar no qual a pobreza vira ‗carência‘, a
justiça se transforma em caridade e os direitos, em ajuda que o individuo tem acesso não por
sua condição de cidadania, mas pela prova que dela está excluído‖ (TELES, 2001). A
responsabilidade pública é ―transformada em ajuda, uma espécie de celebração pública da
inferioridade. Indivíduos e grupos sociais em situações particulares de denegação de direitos‖.
As políticas públicas não se consolidam como forma de garantir o acesso igualitário e
constitucional aos direitos universais de cidadania.

Farah (2007) indica que, no Brasil, o grande marco para mudanças das
características das políticas públicas foi a Constituição de 1988. As reformas
introduzidas explica a autora, permitiram a mudança do perfil das políticas
brasileiras, que até então se caracterizavam pela centralização decisória e financeira
na esfera pessoal, que tendia para o estabelecimento de relações baseadas em troca
de favores de cunho clientelista, pela fragmentação institucional com a sobreposição
de agências públicas e a exclusão da sociedade civil do processo de formulação das
políticas, da implementação dos programas e do controle da ação estatal. A
constituição de 1988 incorporou os eixos da democratização dos processos
decisórios e a equidade dos resultados das PP, privilegiando os princípios de
descentralização como uma forma de empoderamento da sociedade e da participação
dos cidadãos de modo a aumentar a eficiência da ação do Estado. Nos anos de 1990,
sob impacto da crise fiscal, a falta de recursos passou a ser um fator limitante para a
ação do Estado, em que pese o aumento da demando social. Nesse sentido, Farah
(2007) explica que na agenda de PP brasileiras foram inseridas preocupações com a
eficiência, eficácia e efetividade das políticas (PENTEADO; FORTUNATO, 2015,
p. 131).

O surgimento da concepção do estado gerencialista insere critérios de eficiência,
eficácia e efetividade na aplicação da receita de arrecadação, agora preocupados com os
resultados das políticas públicas na ordenação do espaço urbano, a diminuição da maquina e
da intervenção pública para um estado regulador como indica Andion (2005) sobre a
redefinição do papel do estado.

A redefinição do papel do Estado foi acompanhada nas últimas décadas por uma
mobilidade dos agentes sociais em todos os níveis. Giddens (1996) descreve este
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processo como a emergência de uma democracia dialógica que provém não do
triunfo das instituições democráticas tradicionais, mas especialmente do
fortalecimento de uma sociedade civil ativa. O fato de a solidariedade
administrativa, promovida pelo Estado do Bem-Estar Social, ter cedido lugar para a
participação da sociedade civil nos espaços públicos reconfigura a noção de política
na atualidade. Essa reconfiguração não significa, segundo Giddens, um desinteresse
geral pelos temas coletivos como solidariedade e democracia, mas a concepção de
novas formas de se chegar a eles.

O empoderamento por meio de mecanismos de participação da sociedade, como prevê
a constituição de 1988, demonstra a preocupação em lançar freios para o controle social mais
efetivo das ações públicas estatais. Na elaboração de Lima (2008, p. 46) a parte das
singularidades do caso a brasileira, a história mundial da cidadania demonstra uma
necessidade de entendimento entre três aspectos distintos e complementares, a saber,
liberdade, participação e igualdade. No livro Cidadania no Brasil: um longo caminho,
Carvalho (2006) frisa o costume em desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e
sociais ressaltando a necessidade de aprofundar suas inter-relações.

Direitos civis – (...) direitos fundamentais á vida, à liberdade, á propriedade, à
igualdade perante a lei. (...) são direitos cuja garantia se baseia na existência de uma
justiça independente, eficiente, barata e acessível a todos. (...) A pedra de toque é a
liberdade individual. Direitos políticos – estes se referem à participação do cidadão
no governo da sociedade. Seu exercício é limitado á parcela da população e consiste
na capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, de votar, de
ser votado. (...) São eles que conferem legitimidade à organização política da
sociedade. Sua essência é a idéia de autogoverno. Direitos sociais – eles incluem o
direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria. A garantia
de sua vigência depende da existência de uma eficiente máquina administrativa do
Poder Executivo. (...) A idéia central em que se baseia é a justiça social
(CARVALHO, 2006, p. 9).

Como podemos perceber os direitos civis, políticos e sociais se referem a diferentes
garantias e responsabilidades que incubem tanto o Estado, quanto à ação do individuo cidadão
na participação em decisões relativas ao patrimônio público e a organização da vida em
sociedade. Dado que se apresenta como consenso entre os especialistas que estes direitos
fundamentam a democracia moderna, e esta por sua vez, não se reduz, mas ultrapassam a
existência de regras eleitorais mínimas, com a consolidação de instituições eficientes no
tratamento das sobrecargas de demandas. De acordo com Galvão (2012) podemos
acompanhar a trajetória de constituição dos direitos associando-os a épocas históricas e a
consolidação de instituições específicas. Os direitos civis surgem no século XVIII e se
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personificam através da atuação dos tribunais de justiça, das liberdades individuais, nas
expressões de direito de ir e vir. Os direitos políticos aparecem no século XIX a partir do
parlamento e de instituições do poder local, com a participação em eleições, conselhos de
direitos, associações sindicais e etc. Já os direitos sociais consolidam-se no século XX, por
intermédio do sistema educativo e dos serviços sociais, como direito a educação, saúde,
segurança, trabalho, lazer, moradia, alimentação e etc. Situados em momentos históricos de
ressignificação de valores e consolidação de direitos. No Brasil: no entanto, a ordem de
reconhecimento dos direitos foi outra. Primeiro vieram às conquistas sociais principalmente
na era Vargas, depois vieram os direitos políticos com o fim da ditadura e por fim os direitos
civis.
Para além dos diferentes direitos da democracia, a cidadania contemporânea
reapresenta uma nova acepção, na qual demarca o direito do cidadão inserir-se no processo de
tomadas de decisões de interesses coletivos e comunitário da gestão pública, tornando-se de
fato um agente ativo do destino de seu país. Exercício indispensável para a compreensão
contemporânea de democracia social participativa, como também para consolidação
democrática. O engajamento da população torna-se instrumento fundamental do resgate da
sociedade civil no seu papel de direcionar as estratégias de desenvolvimento. Marshall (1967)
evidencia que países nos quais a cidadania se desenvolveu com mais rapidez, estava
relacionada à introdução da educação popular que permitiu as pessoas compreender seus
direitos e a se organizarem na luta por eles. Entre os exemplos de destaque na autoorganização da esfera social, as experiências sustentáveis de economia solidária que
mobilizam de forma hibrida, recursos financeiros de diferentes fontes visto em Andion
(2005), as atividades econômicas não se dissociam das relações sociais existentes. As
organizações efetuam uma hibridação de diferentes tipos de recursos provenientes de três
fontes distintas: a redistribuição de recursos provenientes do Estado e agências de
financiamento privadas; o mercado de recursos provenientes de trocas mercantis; e a
reciprocidade dos voluntários.

Em síntese, os estudos realizados sobre as organizações da economia
solidária mostram que sua principal diferenciação reside no fato de atuarem
ao mesmo tempo como intermediárias e articuladoras de três esferas: a social,
a política e a econômica. Desta maneira, essas organizações assumem, ao
mesmo tempo, funções de espaços produtivos, geradores de bens, serviços e
empregos; de espaços de proximidade, geradores de socialização; e de
espaços públicos, geradores de reflexão e de ações políticas. Estas
características constituem o pano de fundo para compreensão dos princípios e
práticas de gestão aplicáveis a este tipo de organização (ANDION, 2005).
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A diversidade das organizações associativas que praticam a economia solidária
(associações comunitárias, organizações voluntárias e organizações não governamentais de
atuação social etc.) e as organizações filantrópicas, ações que podem ser caracterizadas como
política pública de iniciativa popular que equacionam os custos das demandas públicas em
responsabilidades compartilhadas entre as diferentes esferas sociais, do estado e do mercado.
Em relação ao equacionamento do problema da participação social na gestão das políticas
públicas, destacam-se trabalhos que se debruçam sobre fatores que seriam determinantes para
motivação da participação, ao indicar os requisitos que constituem condições efetivamente
importantes para os processos participativos como aponta (LUBAMBO e MIRANDA, 2007 e
LUBAMBO e outros 2005). Destacam-se nesta literatura relações entre temas como herança
política, fatores culturais, empoderamento, baixo capital social, baixa efetividade das
instituições políticas, estoque de confiança, transparência, prestação de contas, representação,
participação popular, herança de atraso, gestão participativa, conselhos, orçamentos
participativos, desenho e formatação institucional.
Parte desta literatura relaciona os problemas da ação coletiva com os problemas do
controle social dos cidadãos com as burocracias do setor público, evidenciando as
dificuldades da organização dos grupos pobres e os impasses e contratempos severos que
enfrentam para organização da ação coletiva e para participação. Por exemplo, os custos da
mobilização para participação. Custos de oportunidade; de tempo; de deslocamento; de
organização; de baixos níveis de informação e de poder de barganha e negociação.

Um fator que se associa às duas abordagens, simultaneamente, é a baixa efetividade
das instituições políticas formais em contextos marcados por altos níveis de pobreza,
exclusão sócio-política e desigualdades multidimensionais. As possibilidades de
essas instituições responderem aos grupos pobres e excluídos são reduzidas, em
virtude da combinação dos fatores citados (altos custos de oportunidade da
participação, baixos níveis de informação) e da assimetria de relações políticas que
tornam esses grupos particularmente vulneráveis ao clientelismo e a cooptação.
(LUBAMBO & MIRANDA 2007, p. 42).

A baixa efetividade das instituições é acentuada em condições de altos níveis de
pobreza e desigualdades multidimensionais, o que torna mais urgente e complexo responder
as demandas destes grupos de direitos. O trabalho de Lubambo e Miranda (2007) destaca o
desenho, arranjo e/ou formato institucional como variável que incide com efeitos positivos na
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mudança de práticas em relação à participação, salientando que a informação está
assimetricamente distribuída entre os grupos pobres e não pobres. O trabalho enfatiza que os
impactos efetivos dos mecanismos participativos vêm em função do acesso a informações e
consequentemente dos níveis de transparência de uma ação pública. Ainda segundo Lubambo
e Miranda (2007), a associação da capacidade de decisão desenvolvida na sociedade e à
instituição de estruturas de deliberação participativas, no âmbito do governo, defini distintos
níveis de empoderamento, nos quais incidem, diretamente, problemas de ação coletiva e de
controle social. Em especial o trabalho enfatiza a falácia do determinismo histórico e do
relativismo da cultura política, enfatizando que novos arranjos no desenho da engenharia
institucional constituem condições gradualmente facilitadoras do empoderamento dos grupos
com condições limitadas.
Controle Social pode ser definido como o controle realizado pela sociedade quando
participa, acompanha e verifica todas as ações da gestão pública, implementadas pelas
políticas públicas, definidas pelos diversos níveis de governo – federal estadual e municipal,
principalmente na área de aplicação dos recursos públicos, avaliando objetivos, processos,
resultados. Com a promulgação da constituição federal de 1988, a participação da sociedade
na gestão pública vem ganhando, cada vez mais, expressão no âmbito do controle social
RIBEIRO FILHO; TEIXEIRA; SILVA (2007). Nas palavras do autor a eficácia do cidadão,
no âmbito do controle social, passa pela variável educação como principal ação de governo no
campo da arena estatal, de vital importância para a arena social.

A escola, em conjunto com a família, deve provocar debates a respeito das questões
sociais, em especial aquelas ligadas à cidadania e a ética, inserindo, de maneira
informal, na grade disciplinar dos níveis fundamentais e médio, conceitos que
possam auxiliar ao cidadão a resgatar e exercitar os referidos valores sociais. A
titulo de ilustração, ressalta-se a realização da disciplina Educação Fiscal nas
escolas públicas e privadas, sob patrocínio do Ministério da Fazenda, com vista a
conscientizar, através da criança, o cidadão sobre a importância dos tributos, bem
como o processo de cobranças de resultados pela aplicação dos recursos arrecadados
pelo governo. Considerando que, na comunidade, a escola é tão importante quanto à
família, o professor então é peça fundamental na construção dos saberes, num
crescimento continuado, numa ação permanente, devendo inserir inovações
programáticas que tratem dos direitos a cidadania. A família, por sua vez, bem
estruturada, bem educada, bem informada e com acesso a informação certamente
formará gerações que farão o controle social de modo natural, exercendo a cidadania
e os devidos resgates dos valores individuais e coletivos (RIBEIRO FILHO;
TEIXERA; SILVA, 2007, p. 325).

85

Já o conceito de níveis de empoderamento social, trabalhado por Lubambo e Coêlho
(2005) é entendido como processo de fortalecimento da participação das comunidades pobres
e excluídas, ao instituir condições de participar na implementação de políticas públicas e no
processo deliberativo, perante as instituições e os atores políticos. O empoderamento torna
transparente e efetiva as ações públicas por meio da legitimidade democrática da participação
social na partilha do poder de decisão como no orçamento público.
O orçamento participativo se constitui em um antídoto contra a corrupção e o
desperdício do dinheiro público. Com sua implantação as obras faraônicas,
inacabadas para atender a interesses partidários, clientelísticos, mesquinhos, obras
para pagar dividas de campanha tendem ao desaparecimento. São realizadas as obras
necessárias que melhor atendam aos interesses da coletividade. O orçamento
participativo pode ser considerado também um antídoto contra a burocracia no
sentido pejorativo da palavra. Significa, portanto, a criação e ampliação dos espaços
democráticos, do controle social sobre o Estado (ANANIAS, 2005, p. 33).

O empoderamento equaciona assim o problema do controle social e da ação coletiva,
por meio de consultas aos grupos pobres e excluídos aumentando o monitoramento social. A
Figura 03 ilustra o processo de mudança institucional por meio do fortalecimento e da
ampliação da capacidade de influência nas decisões institucionais. Vide abaixo Figura 3 –
sobre as perspectivas da participação social no ciclo das Políticas Públicas para o
empoderamento.
Figura 3 – Perspectivas da Participação Social no Ciclo das Políticas
Públicas para o empoderamento.

Fonte: Lubambo e Côelho (2005, p. 262).
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A Figura 3 parte de contextos sociais pobres da sociedade, marcados por problemas
públicos e institucionais onde o diagnóstico é de baixa capacidade para ação coletiva e baixos
níveis de controle sobre a gestão das necessidades sociais. Ao promover a ampliação das
capacidades de acompanhamento e fiscalização; divisão do poder de decisão; redução na
assimetria de acesso a informações; redução dos custos de participação e ampliação do poder
de negociação por meio destas capacidades ampliadas em estratégias de empoderamento.
Empoderamento responsável por implicar mudança institucional, formal e informal como
também mudanças de práticas e capacidades de ações coletivas aprimoradas, tanto
institucionais quanto por parte das comunidades participantes. Experiências contemporâneas
que precipitam tendência a formatos institucionais eficientes; inclusivos; descentralizados e
democratizantes. Propõe-se a compreensão da lógica da política pública e da ação coletiva
tecendo o despertar de um olhar jovem sobre o estágio de nossa institucionalização e cultura
política na construção do ethos republicano desde a juventude.
Ao favorecer o equacionamento da participação social por meio de uma capacidade
ampliada e fundamentada nas referências pertinentes para a competência participativa.
Apostamos em ambientes escolares onde existam conselhos ativos que projetem nas escolas
uma saudável experiência democratizante por meio da participação na dinâmica do cotidiano
escolar. Como também na divisão do poder de decisão compartilhado entre pais, filhos,
comunidade e diretores pedagógicos, ao capacitar recursos humanos para compreender e
aprimorar a estrutura em direção a uma engenharia institucional mais receptiva a captar os
anseios compartilhados comunitariamente.
Alguns instrumentos legais de organização e reivindicação de interesses coletivos
apontam os caminhos estratégicos para ação coletiva com instrumentos legais de participação.
Entre estes a ação popular e a ação cívica pública, o mandato de segurança coletiva e o
mandato de injunção, a iniciativa popular de projeto de lei, as referências ao código de defesa
do consumidor e esclarecimentos sobre o direito de acesso à informação. Instrumentos
descritos no catálogo sobre capacitação em gênero e gestão pública do programa de ações
afirmativas, Branco (2001). Nesse catálogo identificamos contribuições para orientação
prática em ações que buscam o fortalecimento da participação do cidadão na divisão do poder
de decisão e inclusão de demandas da comunidade por via legal.
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Mecanismos Jurídicos Legais de Participa-ação Coletiva

Ação Cívica Pública

Iniciativa popular de projeto de lei

Mandato de segurança coletiva

Mandato de injunção

Código de defesa do consumidor

Acesso à informação e à cidadania

Estes mecanismos legais de ação coletiva são instrumentos estratégicos de
conscientização sobre as formas de interação com as instituições do estado moderno,
constituindo-se formas de reinvindicação de direitos, problemáticas e demandas comunitárias.
A inserção de tais mecanismos na problematização do ensino para a cidadania parece
indispensável orientação para interação institucional.

2.4.2 Participação na Escola

A reflexão de Soares (2013) enfatiza que a escola que melhor prepara o jovem para o
‗futuro da sociedade‘, sem dúvida é a escola que desde o presente momento dialoga com os
jovens, com suas comunidades, debatendo questões atuais de sua realidade político social ao
passo que incentivam e constroem projetos voluntários de intervenção escolar nas
comunidades circunscritas. Numa escola que debate a linha do tempo da constituição
institucional, incentiva projetos de contato dos jovens com as atividades voluntárias e de
pesquisa. Parece útil o ensino de técnicas simplificadas de pesquisa; de avaliação e análises de
conjuntura, motivando a compreender o movimento continuo da realidade global e
especialmente da realidade brasileira por meio da aplicação de princípios básicos da análise
política para aperfeiçoamento dos papeis de conduta cidadã.
Em relação à análise de conjuntura Herbert Souza (1984), afirma que a todo o
momento e em relação às mais variadas situações fazemos ―análises‖ de conjuntura sabendo
ou não, querendo ou não: quando decidimos sair de casa; sair do emprego; entrar num partido;
participar de uma luta política; casar; colocar um filho no colégio; evitar ou buscar uma briga;
descansar ou ficar atento, em todas essas situações, tomamos decisões baseadas em uma
avaliação da situação vista sobre a ótica de nossos interesses e necessidades. Para essas
decisões

buscamos

informações,

avaliamos

possibilidades,

fazes

hipóteses

de

desenvolvimento, relações possíveis, medimos forças e perigos antes de tomarmos decisões,
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selecionando o que é relevante. A dinâmica do contexto e suas constantes reconfigurações,
bem como o que traz consequências. Na proposta de Herbert Souza (1984) para análise de
conjuntura estão as categorias básicas a ser trabalhadas: os acontecimentos; cenários; atores;
interesses; relação de forças; articulação (relação) entre ―estrutura‖ e ―conjuntura‖, contexto
econômicos e instituições.
Compreender a realidade como construção social em movimento a partir da criação
de instituições que fundamentam e garantem o pacto social para vida coletiva, requer entender
a engenharia institucional, sua gênese e funcionamento. O que permite compreender o
fundamento do processo histórico de inclusão de direitos, de respeito à diferença e à
dignidade humana, parece ser papel da escola lançar luz sobre esse processo histórico
permitindo contextualizar a vida institucionalmente.

Mais do que reproduzir dados, denominar classificações ou identificar símbolos,
estar formado para a vida, num mundo como o atual, de tão rápidas transformações e
de tão difíceis contradições, significa saber se informar, se comunicar, argumentar,
compreender e agir, enfrentar problemas de qualquer natureza, participar
socialmente, de forma prática e solidária, ser capaz de elaborar críticas ou propostas
e, especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado (BRASIL, 2015,
p. 9).

A escola conectada ao movimento da realidade não poder ignorar em seu programa ou
projeto político pedagógico de sociedade, a realidade exterior à escola circunscrita na
comunidade. Inserida a população que atende demarcada por uma particular problemática
contextual dentro desse fenômeno histórico de fortalecimento institucional. Parte-se da
implementação de princípios da cultura democrática dentro da estrutura e do ambiente
escolar, projetando uma sociabilidade democrática para qual o estudante está sendo preparado
como agente de transformação social.
As demandas de participação da comunidade nas escolas fomentam uma
aprendizagem não formal vivenciada nos conselhos e colegiados, visto que articula a
educação formal com os mecanismos da educação não formal. ―Dada à importância das
experiências dos movimentos sociais para sistematização de novas metodologias alternativas
de participação social‖, Gohn (2006) sugere ainda transformar as escolas em centros de
referências civilizatórias nos bairros onde se localizam, ao propor à articulação dos processos
de participação da sociedade civil organizada com as escolas, por meio da gestão escolar
compartilhada. Situa-se a escola como centro, núcleo ou células bases de projetos
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efetivamente democráticos no fortalecimento da cultura política por meio da gestão
participativa.
Uma das formas de participação em ascensão tanto na escola quanto nas demais
instituições públicas a fomentar uma aprendizagem para o controle social é por meio da
instituição dos conselhos. ―Não se deve perder de vista que, por intermédio dos conselhos, a
sociedade civil exercita o direito de participar da gestão de diferentes políticas públicas, tendo
a possibilidade de exercer maior controle sobre o Estado‖ (GOHN, 2006. Pg. 34). Adotamos a
perspectiva da autora quando afirma o potencial da escola nesta formação para o ativismo
cidadão. Ativismo que reconhece no Estado o pacto social por meio do qual se exerce o poder
de influência; pressão; monitoramento e acompanhamento das ações de interesse público.
Embrionariamente a lei que institui a Política Nacional de Participação Social PNPS, e
o Sistema Nacional de Participação Social SNPS sugere um conjunto de mecanismos
institucionais especificamente para avaliação e participação social indispensável para o
contínuo avanço democrático. No atual contexto a participação social é uma tendência de
redesenho das instituições visando promover mais controle social e empoderamento do
cidadão e da comunidade na definição da agenda de prioridades, dentro do orçamento público.
Para que por meio da participação os direitos humanos fundamentais; civis; políticos; sociais;
constitucionais e institucionais sejam efetivados por meio da criação ética de instituições
democráticas que combatam privilégios de elites locais e promovam o aperfeiçoamento
democrático dos direitos de acesso a cidade. Estes mecanismos de participação configuram
uma forma institucional de descentralização de orçamentos e de tomas de decisão que
dividem o poder político e a responsabilização no que se convencionou identificar como
divisão do poder de decisão e democratização social.
Neste aspecto de democratização social e participação popular em relação aos níveis
de empoderamento e controle social das políticas, destaca-se a meta – 19 do PNE dialoga com
a construção de eficiente gestão democrática nas escolas públicas com consultas públicas a
comunidade escolar reforçando a necessidade de novos desenhos institucionais, ampliando
sua penetração social para efetivação democrática de parâmetros constitucionais.

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão
democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à
consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo
recursos e apoio técnico da União para tanto (BRASIL, 2014, p. 59).
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A gestão democrática da educação nas instituições educativas e nos sistemas de
ensino é um dos princípios constitucionais garantidos ao ensino público, segundo o
art. 206 da Constituição Federal de 1988. Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996), confirmando esse princípio e
reconhecendo a organização federativa, no caso da educação básica, repassou aos
sistemas de ensino a definição de normas de gestão democrática, explicitando dois
outros princípios a serem considerados: a participação dos profissionais da educação
na elaboração do projeto político-pedagógico da escola e a participação das
comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL,
2014, p. 59).

Neste sentido os conselhos, fóruns, assembleias e orçamento público são formas de
descentralização de poder decisório na alocação dos recursos econômicos, por meio da
participação de diferentes agentes sociais. Análises como a de (CÔRTES, 2005) ponderam as
experiências recentes de descentralização na gestão pública por meio da institucionalização de
fóruns participativas, conselhos e outros mecanismos que inserindo nova dinâmica, sugerem
avanços democratizantes em relação à influência no orçamento público de grupos pobres e
excluídos. Tal medida visa consolidar uma cultura de participação que promova o capital
social por meio do associativismo. Visto a persistência de aspectos críticos em relação à
clivagem de interesses na seleção e formação das agendas pelas elites dirigentes.

O acesso não universal à participação, grupos sociais econômica e politicamente
mais forte participando e formando as agendas, controles de agentes governamentais
sobre a dinâmica de funcionamento dos fóruns são consideradas como
características que indicariam restrição a participação geral e, principalmente, a
participação dos mais pobres (CÔRTES, 2005, p.18)

Num balanço sintético das experiências de denscentralização no contexto Brasileiro
apresentam-nos interpretações variadas para a atual configuração social nestas novas
instâncias deliberativas com objetivos democratizantes: contudo, culturalmente marcada por
uma herança de centralização, clientelismo e autoritarismo. Não obstante as possibilidades,
tendências e limites atuais dos mecanismos tecnológicos para equacionarem a participação
social ampla de forma segura numa democracia eletrônica ou virtual inaugurando no
ciberespaço a ciberpolítica capaz de matizar a ciberdemocracia participativa.

Com o desenvolvimento das TICs, a relação política ganha novo grau de
complexidade, pois as características comunicacionais dessas recentes tecnologias
permitem uma nova dinâmica; agora, é possível a execução de novas práticas que
rompam com o monopólio das grandes empresas de comunicação como esfera
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principal de produção, transmissão e circulação de informações, políticas inclusive.
Nessa nova dinâmica, ainda, surgem novos meios e formatos de comunicação que
são apropriados pelos atores políticos em suas práticas. A princípio, os chamados
ciberotimistas (cf. Lemos e Lévy, 2010) acreditam que seria uma nova fase da
política, em que as instituições perderiam poder para a ação mais descentralizada do
cidadão comum na formação de uma ciberdemocracia. Entretanto, os agentes e as
instituições também se apropriaram dessas ferramentas tecnológicas, adaptando suas
práticas para esses novos meios. Os governos apropriaram-se das novas tecnologias
para desenvolver serviços públicos para o cidadão, ancorados na lógica do aumento
da eficiência da gestão pública e no processo de desburocratização. São criados
mecanismos de controle das contas públicas (exemplo: emissão de documentos),
informações sobre serviços públicos e, em especial, arrecadação de tributos
(exemplo: Imposto de Renda) (PENTEADO; FORTUNATO, 2015, 136).

Como descreve Ribeiro (2000) existem duas implicações evidentes que a internet traz
para a discussão política na atualidade, ambas diferentemente vinculadas à relação
informação/poder. Em primeiro lugar, pode-se fazer política internamente ao ciberespaço,
política na realidade virtual. Em segundo lugar, desde o ciberespaço a comunidade virtual
pode influenciar a política no mundo real, numa nova prática de cidadania virtual que pode
ser potencializada.
A primeira ―implicação‖ diz respeito plenamente à existência do ciberespaço e da sua
importância não apenas como fenômeno político no quais questões como liberdades de
expressão e abertura de amplo debate democrático passam a ser retomadas, seja dentro de um
país específico ou globalmente, seja como parte de toda uma nova configuração de
interdependência de meios eletrônicos; econômicos, informacionais e na política (Schwartau
1995 citado por Ribeiro 2000). A segunda ―implicação‖, traz a questão do empowerment de
indivíduos e grupos em face de agências e instituições políticas operando no mundo real. Aqui
a grande vantagem comparativa está na flexibilidade de uma rede de ―muitos para muitos‖,
fragmentada e disseminada em escala global.
O testemunho e ativismo político à distância em comunidade virtual podem operar
independentemente, como catalisadores de uma opinião pública transnacional; mobilizável;
rápida e simultânea. Sobre as potencialidades e limites dos fóruns participativos.

Uns são otimistas sobre as possibilidades de fóruns participativos favorecerem a
democratização da gestão pública e o aprimoramento da implementação de políticas,
bem como de aumentarem a responsiveness e accountability de gestores e
burocracias governamentais, e, mesmo, a eficiência na implementação de políticas.
Os trabalhos que adotam a perspectiva cética compartilham a desconfiança sobre a
democratização que os fóruns provocariam. A natureza da vida cívica e da sociedade
civil, o desenho institucional dos fóruns e o ambiente econômico e político nos quais
eles se encontram não permitiriam acesso universal dos cidadãos a participação e
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não impediriam que os fóruns fossem controlados por atores com maiores recursos
de poder. Para estes últimos os fóruns participativos não produzem,
necessariamente, formas mais democráticas de relação entre governo e sociedade
civil. Além de não oferecerem oportunidades universais de representação dos
cidadãos, os participantes preferenciais reais seriam grupos sociais com maior
capacidade organizativa, detentores de interesses particulares, que possuem recursos
de poder diferenciados derivados de status social superior, ou de seu tipo de inserção
no mercado de trabalho ou profissional. As agendas e as dinâmicas de
funcionamento dos fóruns são controladas, principalmente, por representantes
governamentais, por profissionais ou por grupos social, politicamente e
economicamente fortes (CÔRTES, 2005, p.28).

A autora frisa que a maioria dos trabalhos realça a existência de mecanismos
participativos como elementos de influencia para a boa governança pública, indicando os
conselhos como tendência a novos arranjos institucionais democratizantes. Embora como
assinalado, os recursos de poder e status mobilizados tendam a clivar e definir a agenda. Entre
as formas de participação e controle social o orçamento participativo nas assembleias que
destinam recursos para obras específicas nas cidades.

Os processos de participação e controle social, forjados durante a década de 1980 e
consagrados na constituição de 1988, tornaram-se palavra de ordem para
governantes de capitais e grandes cidades no país, como se verificou em muitas
experiências durante a década de 1990. Deste modo é que se observa durante essa
década o estabelecimento dos conselhos municipais no que tange a descentralização
das políticas sociais. Além disso, inúmeros governos locais ocupados por partidos
ou coalizões de partidos progressistas, ao longo da década de 1990, vão desenvolver
práticas, objetivando democratizar a gestão e com isso ampliar o exercício da
cidadania e realizar uma inversão de prioridades na agenda de governo, visando dar
ênfase ao atendimento às carências urbanas mais imediatas [...] Grosso modo,
orçamento participativo consiste na deliberação em assembléia regionais da cidade,
de recursos que o governo municipal destina para obras e/ou melhoramentos
urbanos. As demandas são encaminhadas por delegados eleitos nas regiões que
representam bairros ou um conjunto de bairros e são decididas em uma assembleia
maior grade de prioridade, chegando até a deliberação final dos recursos para serem
investidos nos bairros (FERNANDES; BONFIM, 2005, p. 138-139).
Um primeiro olhar sobre o tema da política municipal no Brasil durante os anos 70 e
80 mostra que ele foi fortemente marcado pela análise empírico-descritiva centrada
no papel dos movimentos sociais e sua ―luta‖ contra o poder público, no sentido de
reconhecê-los como atores legítimos capazes de estabelecer canais de negociação
visando o atendimento de suas demandas por habitação, saneamento, infra-estrutura
e serviços públicos (FERNANDES; BONFIM, 2005, p. 133).

A participação está ligada a um novo modelo de desenvolvimento e compartilhamento
de responsabilidades. Segundo a concepção de (CARDOSO; NUNES, 2015, p. 41), A CF/88
inseriu no aparelho do Estado uma obrigação de as instituições e ações públicas estarem
permeadas pela participação popular, abrindo a oportunidade de agregarem novas formas de
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participação cidadã, para além da democracia representativa, e, assim, fomentar um novo
modelo de desenvolvimento. Não obstante, existem óbices muito fortes a instituição das
funções participativas e, principalmente, das funções deliberativas no seio das instituições
públicas, lócus do fazer do Estado.

O estudo aponta para a necessidade de um novo paradigma de Administração
Pública, que não seja apenas uma ruptura com o patrimonialismo cultural, mas que
engendre a redefinição do conceito dominante de democracia, desvelando que é na
estrutura de poder das instituições que perpassam as melhorias para democratizar a
gestão. Cabe salientar que, não se trata aqui de recomendar a expansão da
participação popular como única solução aos problemas do Estado, senão de alterar
o formato de exercício democrático que perpassa a questionar, tanto a tradição
elitista do fazer política, no âmbito da sociedade, quanto repensar as práticas de
precária experiência democrática, predominante na sociedade civil (CARDOSO;
NUNES, 2015, p. 42).

Como descrito trata-se da redefinição, aprofundamento e croncreção do conceito de
democracia para além do exercício da participação. Para Gohn (2006) a educação não formal
que tem origem nos movimentos sociais designa um processo com várias dimensões tais
como: aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; capacitação dos
indivíduos para o trabalho, aprendizagem de habilidades e ou desenvolvimento de
potencialidades individuais e coletivas para a participação nas dinâmicas de interesses sociais.
Exercícios práticos de reinvindicação que capacitam os indivíduos a se organizarem com
objetivos comunitários, voltados para a solução de problemas coletivos cotidianos, com
aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do mundo do
ponto de vista comunitário. O que entendemos como uma educação não para a vida, mas
engajada no processo prático do dia-a-dia da sociedade por meio do exercício da participação
e da cidadania. Dado que enseja a transmissão de informação e formação política
sociocultural como meta da educação não formal. A relação da educação política está
diretamente relacionada à participação e aos níveis de transparência e prestação de contas da
administração pública.

A abordagem acadêmica sobre a política local com ênfase na participação social não
só se restringiu à política urbana, mas também aos estudos acerca das políticas
sociais com foco nos papeis de conselho municipais. Sobretudo a partir de meados
dos anos 90, nota-se a produção de um número expressivo de dissertações de
mestrado e teses de doutorado sobre o tema, em diversas áreas das ciências sociais,
que não apenas a ciência política e a sociologia, mas também a pedagogia, o serviço
social, a administração pública e a saúde coletiva. Isso se dá como efeito da criação
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de mecanismo de participação social na administração originado no processo de
redemocratização com a constituição de 1988, que busca centralizar as políticas
sociais. Os conselhos gestores das políticas sociais no Brasil são um dos exemplos
da institucionalização da participação na gestão pública visando estimular
accountability nas ações de governo (FERNANDES; WASSHINGTON, 2005, p.
136).

Mesmo com avanços nas experiências de conselhos gestores participativos as
destinações de recursos limitados para deliberação popular nas assembleias, conselhos e
orçamentos, surgem como início de importantes janelas e práticas de inclusão política:
contudo, apresentando-se ainda como incapaz de resolver problemas da pobreza e exclusão
social. Apesar das problemáticas relacionadas à criação destas instâncias deliberativas,
algumas abordagens contemporâneas como Lubambo (2005) e Souza (2007), focam no
redesenho dos arranjos institucionais por meio da participação e descentralização das decisões
nos conselhos gestores, como forma de aprofundar a democracia e promover a criação de
capital social; a fiscalização; o empoderamento e o monitoramento do orçamento público
desvirtuando vícios e privilégios.

Parece razoável trabalhar com a hipótese de que nesse conjunto de reflexão a
participação e o modo de relacionamento das administrações com a sociedade civil
são tomadas como indicadores das possibilidades de mudança social efetiva na
sociedade brasileira contemporânea, de vez que, em acordo com as idéias de
ampliação da esfera pública e de constituição da chamada democracia deliberativa,
fundada na noção mais geral de democracia associativa. Procura-se, desta maneira,
repensar o paradigma de funcionamento do Estado que tem no constitucional o
elemento-base para proposição de políticas públicas, Na verdade, tais autores
pretendem estabelecer uma análise que traga a tona ―novas institucionalidades‖,
como no caso já citado de Santos e Avritzer (2002), capazes de ampliar espaços de
produção democrática de governo. Contudo, isto é realizado levando em
consideração o elemento constitucional como garantia dos direitos de todos à
liberdade, como na máxima do ―direito a ter direito‖, ou seja, a noção de uma
cidadania ampliada ou ativa, pensada como empowermente (FERNANDES;
BONFIM, 2005, p. 142).

A participação na esfera de decisão pública é elemento indispensável para efetivação
do método democrático no Brasil como sugere Tenório (2005, p. 117), ―[...] a participação
tem uma estreita vinculação com o processo de descentralização, podendo contribuir não só
para democratização do poder público, mas também para o fortalecimento de uma cidadania
ativa‖. Neste sentido diferentes formas de participação envolvem desde os movimentos
organizados em núcleos com identidades temáticas e com e sem burocratização das
demandas, na forma ampliada que da origem aos movimentos sociais e a educação política

95

não formal. Na educação não formal, as metodologias operadas no processo de aprendizagem
parte da cultura dos indivíduos e dos grupos. O método nasce a partir da problematização da
vida cotidiana; os conteúdos emergem a partir dos temas que se colocam como necessidades,
carências, desafios, obstáculos ou ações empreendedoras a serem realizadas; os conteúdos não
são dados a priori, são construídos no processo. (O que pressupõe a existência de uma análise
aprofundada ou familiaridade com os problemas da conjuntura local). Os métodos passam
pela sistematização dos modos de agir e pensar o mundo que circunda as pessoas.
A intencionalidade da educação não formal deixa em aberto caminhos, percursos,
metas e objetivos que podem se alterar constantemente. Há metodologias que precisam ser
desenvolvidas, codificadas com alto grau de provisoriedade, devido ao dinamismo, a mudança
e o movimento da realidade segundo o desenrolar dos acontecimentos, marcas que
singularizam a educação não formal, lembra a autora.
A educação não formal tem outros atributos diferentes da Formal: ela não é organizada
por séries/idade/conteúdos; atua sobre aspectos subjetivos do grupo; trabalha e forma a
cultura política, colaborando para o desenvolvimento do empowerment do grupo ao aglutinar
capital social. Gohn (2006) Enfatiza-se que em hipótese alguma ela substitui ou compete com
a educação formal escolar, a mesma poderá ajudar na complementação desta, via
programações específicas, articulando escola e comunidade educativa, promovendo
adaptações sistemáticas das demandas de temas que se relacionam com a escola e num grau
maior com a comunidade.
A autora aponta ainda alguns desafios para a educação não formal como; formação
específica de educadores; sistematização de metodologias; indicadores e mecanismos de
avaliação e acompanhamento. Os objetivos da educação não formal são desde educação para
a cidadania global; para justiça social; para os direitos humanos; direitos econômicos;
políticos; sociais; culturais; educação para a liberdade; igualdade; democracia; contra
discriminação; respeito às diferenças; a diversidade de crenças e para exercício e
manifestações das diferenças culturais. Como também para emancipação intelectual e
promoção dos direitos a partir de uma compreensão que busca orientar ações coletivas.
A atual descrença dos cidadãos na esfera política com baixíssimos índices de
credibilidade e confiança nas instituições comprometem atitudes favoráveis à cultura
democrática. Dado problemático uma vez que é por meio da esfera pública que se efetiva os
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direitos da sociedade civil7. Mais diretamente sobre percepção social e níveis de descrença
social nas instituições e serviços públicos alguns dados parecem relevantes. Considerando
algumas pesquisas sobre a percepção social das instituições e dos serviços púbicos prestados,
seguem alguns dados sobre a avaliação e percepção social, confiança e credibilidade
institucional. A avaliação é feita pelos cidadãos e demonstra indicadores em relação à
percepção IPEA (2010; 2011) Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada que desenvolveu o
SIPS - Sistema de Indicadores de Percepção Social que replicam critérios de seleção do
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgando dados da avaliação
cidadã por meio de consulta a população brasileira sobre políticas e serviços públicos.
Qualidade e satisfação com o serviço da justiça; da saúde; do trabalho; da cultura; da
mobilidade urbana e etc. Os indicadores sobre avaliação indicam visões bastantes críticas da
justiça. ―Diante de perguntas que solicitavam a atribuição de notas de zero a dez à justiça, a
média das respostas totalizava 4,55 [...], estando: portanto, abaixo do ponto médio da escala
adotada na pesquisa‖ (SIPS, Justiça, p. 5. 2010).
Indicadores do SIPS (2011) no quesito percepção da educação pública no Brasil, de
modo geral: ―[...] a percepção de 48,7% dos entrevistados é de que a educação pública
melhorou. Para 27,2%, não houve mudanças e 24,2% acreditam que a educação pública
piorou‖ (SIPS, Educação, p. 4, 2011).
Ter direitos significa ter autonomia para usufruir determinados benefícios legais
garantidos pelo Estado aos seus habitantes, contribuintes que se reconhecem no pacto
nacional como parte do Estado que se efetiva pela participação, monitoramento e controle
social deste. Destaca-se o caráter paradoxal destes dois momentos: um referente à constituição
de um projeto ou pacto nacional coletivo, constituído socialmente e outro em relação às ações
compactuadas que transpassam a responsabilidade institucional do estado, chegando mesmo
às responsabilidades comunitárias, escolares, da família, dos estudantes. Responsabilidade
indispensável para se reconhecer como integrante do pacto social, representado nas
instituições edificadas pelo Estado: entretanto, apenas legitimado por meio da participação
social no projeto nacional. Direito à voz nos espaços políticos de representação e auto
representação comunitária.
Segundo T. H. Marshall (1967), a cidadania concebe-se como a participação plena em
uma dada comunidade, com base em uma fundamental igualdade humana, ainda que esteja
alicerçada em diferentes castas, estamentos ou classes socioeconômicas e revele
7

O Estado civil surge após o Estado de Natureza mediado pelo contrato social, de acordo com os jusnaturalistas,
Hobbes, Rousseau e Locke. Ver os Clássicos da política. Francisco C. Weffort (org).
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desigualdades8 inerentes ao sistema de mercado. Quando se questiona a definição de
cidadania não está se referindo apenas à declaração dos direitos formais e legais escritos na
constituição, mas, sobretudo a concretude e a garantia ao acesso de fato aos direitos, em
complementaridade com a existência de instituições e programas específicos.
De modo que o processo de educação não formal que acontece nos movimentos sociais,
nos colegiados, conselhos, congressos, fóruns e assembleias, são novos formatos
institucionais que contribuem para aperfeiçoamento de métodos de gestão participativa em
função de causas públicas ao enfatizar: ―O caráter educativo que essa participação adquire,
quando ela ocorre em movimentos sociais comunitários, organizados em função de causas
públicas, prepara os indivíduos para atuarem como representantes da sociedade civil
organizada. E os colegiados são uma dessas instâncias‖ (GOHN, 2006, p. 33).
A autora destaca ainda que o processo Brasileiro de descentralização da educação não
descentralizou, de fato, o poder no interior das escolas. Este poder fica restrito as diretoras e
gestores que monopolizam e fazem a pauta das reuniões de forma centralizada,
diferentemente ―A gestão compartilhada em suas diferentes formas de conselhos, colegiados
etc. precisam desenvolver uma cultura participativa nova, que altere as mentalidades, os
valores, a forma de conceber a gestão pública em nome dos direitos da maioria e não de
grupos lobistas‖ (GOHN, 2006, p. 36).

A relativa preservação da antiga mentalidade educacional e da posição tradicional do
ensino de grau médio no sistema escolar sugere, desde logo, que algo se manteve
quase inalterado nas relações das escolas secundárias e superiores com as
necessidades sociais que satisfazem (FERNNADES, 1976, p. 114).

Para Lourenço (2008) a postura da sociedade brasileira é ambígua, pois se no âmbito
do discurso, reconhece a importância dos direitos humanos e do cidadão, na prática,
desenvolve um conjunto de ações regidas pela lógica de mercado, do status e da tradição.
Noutro momento o autor afirma que o caráter irregular e intermitente do ensino de sociologia
está também vinculado aos objetivos e a identidade instável do ensino médio. A saber, a
indefinição entre as ênfases num ensino propedêutico de caráter preparatório de iniciação ou
ensino técnico profissional e sua junção numa formação humanística para a cidadania global.
8

Em 2005 no Brasil, os 10% mais ricos da população respondia por 45% da renda, enquanto os 50% mais pobres
cabia apenas 14%. Ver Desigualdades e indicadores sociais no Brasil. In; O Sociólogo e as políticas públicas:
ensaios em homenagem a Simon Schwartzman. FGV, 2009.
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Diante de problemas funcionais e de desenho institucional, a escola precisa ser
constantemente repensada ―Existe a necessidade de ampliarmos o debate de como dinamizar
as potencialidades das instituições educacionais e principalmente a de romper com o atual
sistema tradicional, fragmentado e ineficaz‖ (LOURENÇO, 2008, p. 3).
Na perspectiva da reconstrução social, agrupam-se as posições que consideram o
ensino uma atividade crítica, cujo processo de ensino-aprendizagem deve se constituir em
uma prática social com posturas e opções de caráter ético que levem à emancipação do
cidadão e à transformação da realidade. Sob o norte de emancipação do individuo, o currículo
deve confrontar e desafiar o educando frente às situações-problema e temas sociais vividos
pelas comunidades Santos (2009, p. 221). Ao enfatizar as relações sociais, o currículo
reconstrucionista amplia suas ações para além dos limites da sala de aula, introduzindo o
educando em atividades na comunidade, incentivando a participação e a cooperação.
Para promoção de uma nova cultura política Aggio (2008) ver a necessidade de novos
atores e novos consensos para um novo ―projeto ideal de civilização [...] a partir de novo nexo
entre mundo da política e as demandas sociais e econômicas mais essenciais‖. Interpretamos
que dotar a população de autonomia decisória na participação ativa apresenta-se ao mesmo
tempo como tendência e utopia no cenário político determinado pela acirrada correlação de
forças de grupos de interesses. Aggio (2008) afirma em referência a conjuntura Brasileira que
em países onde não mais se luta contra a tirania ―a soberania já não pode ser amputada‖ nem
ampliada apenas normativamente. Conclui que da sua transformação e radicalização pode
emergir um novo tipo histórico de democracia que contemple a possibilidade da superação
das desigualdades sociais. Segundo este é evidente que as precárias condições de vida da
maioria da população brasileira, acrescidas pela descrença (instituições frágeis e em processo
de consolidação), podem ser catalogadas como principal responsável pela inflexão da nossa
democracia.
O desafio no momento é aperfeiçoar o regime democrático por meio da efetivação da
participação na formulação de políticas sociais e expansão das igualdades econômicas. O
Estado pode ser um ente equalizador de oportunidades desde que defina não seu tamanho ou
presença, mas a quem ele serve. Percebe-se assim uma disfunção da atuação do Estado
colocada por Aggio (2008), o que poderá ser superado com o redesenho de instituições onde o
poder de decisão possa ser partilhado efetivamente para além de grupos historicamente
privilegiados.
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Neste momento, no qual um certo entusiasmo pouco crítico com as experiências de
participação parece esta sendo superado por uma análise mais criteriosa, tudo parece
indicar que a natureza do desenho participativo passará a ter um enorme influencia
no sucesso das experiências participativas e que a escolha do desenho adequado será
uma das variáveis fundamentais para a continuidade dessas experiências no futuro
(AVRITZER, 2008, p. 61).

O autor analisar as instituições participativas em diferentes contextos e políticas
sociais participativas como (orçamentos participativos, conselhos de políticas e planos
diretores municipais), e conclui enfatizando a importância das recentes experiências na
adequação de diferentes desenhos institucionais e inovações políticas socialmente
democratizantes.

2.5

CONCEITOS CENTRAIS DO CAMPO DE PÚBLICAS E SUA INSERÇÃO
CURRICULAR

As diretrizes curriculares do ensino de graduação em administração pública aprovadas
no ano de 2014 distinguem a formação com o campo empresarial e definem os princípios
fundamentais a ser atingidos na diversidade de cursos que compreendem o ―campo
multidisciplinar de investigação e atuação profissional voltado ao Estado, ao Governo, à
Administração Pública e Políticas Públicas, à Gestão Pública, à Gestão Social e à Gestão de
Políticas Públicas‖ (RESOLUÇÃO Nº 1, DE 13 DE JANEIRO DE 2014). Entre os princípios
de

formação:

o

ethos

republicano

e

democrático;

a

interdisciplinaridade;

a

transdisciplinaridade e a formação humanística e crítica, objetivando desenvolver habilidades
e competências em reconhecer, definir e analisar problemas de interesse públicos relacionados
aos programas públicos.
O projeto pedagógico do curso superior tecnológico em gestão pública parte da
premência de formação de mão de obra profissional especializada na Gestão Pública,
propondo um quadro de competência técnico-científica. O curso busca desenvolver
programas, planos e projetos públicos, além promover análises e avaliações sobre a área
pública, analisa processos econômicos; institucionais; sociais; políticos e administrativos por
meio de métodos científicos de investigação e penetração na realidade social. A composição
do curso somam as disciplinas de Sociologia Urbana; Marketing na Gestão Pública;
Sociologia ambiental; Direito Regulatório; Direitos Humanos e Desenvolvimento Humano;
Contabilidade Ambiental; Economia Rural; Filosofia Política; Direito Ambiental; Língua
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Brasileira de Sinais; Estado e Políticas Públicas; Economia Política e tópicos especiais de
Gestão Pública. O currículo é alinhado com as demandas locais e globais do mundo público e
atualizado nas exigências multidisciplinares de produção científica de conhecimento e
aprofundamento da reflexividade social.
O perfil do curso enseja a formação profissional do pesquisador apto a atuar como
crítico político; humanística; administrado público; gestor social; analistas e formuladores de
políticas públicas.
A análise da literatura mais recente relacionada ao processo de formulação de políticas
públicas enfatiza o processo de seleção e formação das prioridades na agenda das decisões
públicas. Algumas teorias buscam compreender como algumas questões passam a ter acesso à
agenda de prioridades governamentais. A teoria ―pós-positivistas‖ lança luz sobre o papel da
dinâmica das ideias no centro das disputas políticas viabilizando a construção de consenso
entorno da definição de um problema, de sua imagem e solução. Está perspectiva teórica
elenca os fatores interpretativos como influentes na forma como dada política pública é
definida e interpretada, determinando sua entrada ou exclusão da agenda governamental de
prioridades, assim como ações e investimentos.

Para entender o processo de seleção, Kingdon estabelece uma importante
diferenciação entre problemas e questões (conditions). Uma questão, para o autor, é
uma situação social percebida, mas que não desperta necessariamente uma ação em
contrapartida. Esse tipo de questão configura-se como problema apenas quando os
formuladores de políticas acreditam que deve fazer algo a respeito. Dado o grande
volume de decisões e a incapacidade de lidar com todas as questões ao mesmo
tempo, a atenção dos formuladores de políticas depende da forma como eles as
percebem e as interpretam e, mais importante, da forma como são definidas como
problemas (CAPELLA, 2006, p. 26).

Os problemas chamam atenção dos participantes do processo decisório por meio de
indicadores; eventos; crises e símbolos; e feedback das ações governamentais. ―Portanto, as
questões podem se destacar entre os formuladores de políticas, transformando-se em
problemas, para posteriormente alcançar a agenda governamental‖ Capella (2006). Para
focalizar a importância da dinâmica das ideias no processo de formulação de políticas e na
elaboração do consenso em volta da definição de um problema, quanto mais a definição é
amplamente aceita, determina também qual a forma mais eficiente de encarar dada
problemática social. ―Do ponto de vista da estratégia política, a definição do problema é
fundamental. A forma como um problema é definido, articulado, concentrando a atenção dos
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formuladores de política pode determinar o sucesso de uma questão no processo altamente
competitivo de agenda-seting‖ Capella (2006).

O Monitoramento dos gastos, o acompanhamento das atividades de implementação,
o cumprimento (ou não) de metas, possíveis reclamações dos servidores ou dos
cidadãos e o surgimento de questões não-antecipadas são mecanismos que podem
trazer os problemas para o centro das atenções dos formuladores de políticas [...]
Essencial para entendimento do modelo é compreender que problemas são
construções sociais, envolvendo interpretação (CAPELLA, 2006, p. 27).

Central é o entendimento do papel preponderante das ideias no processo de
formulação de uma política pública, perante outros fatores variáveis como ―Grupos de
pressão, a opinião pública, as pressões do Legislativo e das agências administrativas, os
movimentos sociais, o processo eleitoral, entre outros fatores, determinam o clima político
para mudança da agenda governamental, podendo tanto favorecer uma mudança como
restringi-la‖ Capella (2006). Entre os vários atores sociais e institucionais, visíveis e invisíveis
elencados por Capella, a mídia é um destes objetos de ponderação sobre alcances e limites nos
processos de formulação de políticas, a saber:

A mídia é outro ator que recebe ênfases diferentes nos dois modelos analisados.
Enquanto para Kingdon os meios de comunicação geralmente retratam questões que
já estão presentes na agenda governamental, não tendo grande influencia em sua
estruturação, Baumgartner e Jones enfatizam a capacidade da mídia em direcionar a
atenção para diferentes aspectos de uma mesma questão ao longo do tempo, e
também mudar a atenção dos indivíduos de uma questão para outra. E mudanças na
atenção também podem contribuir para conectar as diferentes policy venues
(CAPELLA, 2006, p. 44).

A mídia de certa forma acaba por preencher o imaginário e a lacuna de formação
deixada pela escola, apresentando-se como meios hegemônicos de circulação de informação
para os diferentes grupos sociais. As pesquisas, teorias e autores que estudam a mídia e sua
importância estratégica na formação das ideias, imagens e interpretações na definição de
consensos em torno de uma política pública, enfatizam que as ideias matizam inclusive as
formas decorrentes de solução das demandas. Apontam sistematicamente para a necessidade
gritante de uma eficaz gestão do conhecimento, dado que mesmo com avanços, figura ainda
uma assimetria no acesso a informações e conhecimento fundamentais para construção crítica
de diagnósticos dos problemas públicos.
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O Estado tem o papel de agente promotor e é responsável pela criação,
desenvolvimento e implantação das PP. Contudo, ele é permeável a influências
internas (dos seus agentes, da burocracia, das normas institucionais, da acomodação
de interesses políticos etc.), e externas (movimentos populares, grupos de interesses,
mídia e etc.). A atividade de governar e de formular PP é complexa, pois, além das
influencias (internas e externas), também é afeta pelos fatores estruturais, pela
cultura política e até mesmo pela conjuntura política (interna e internacional). Nesse
sentido, acreditar nas PP como um mero mecanismo técnico de intervenção estatal é
ingênuo, uma vez que tal afirmação não reconhece a complexidade de fatores que
vão interferir em sua formulação, execução e avaliação, assim como o jogo político
e os arranjos que os cercam, que vão além dos procedimentos institucionais
(PENTEADO; FORTUNATO; 2015, p. 130).

A não identificação dos problemas para encaminhamento das demandas é relacionada
aos baixos níveis de informação da população, (mesmo na era da informação e do
conhecimento) são apontados como variáveis explicativas para os baixos índices de
participação, de empoderamento e controle social das instituições públicas. Mesmo sendo
estas financiadas pela carga de impostos tributados da ampla massa de cidadãos, numa
espécie de ―economia do suor‖ que sustenta as ações das instituições públicas nas demandas e
problemas coletivos de estruturação, funcionamento e organização social. A ausência de
compreensão institucional explica em parte a não indignação perante a ineficiência na
aplicação dos rendimentos sociais. Nesse sentido o currículo apresenta-se como instrumento
por meio do qual uma transformação estrutural pode envolver a sociedade com a
democratização de uma relação sustentável econômica e socioambiental.
Alguns conceitos básicos são sugeridos por (RUA, 1999) em Análise de Políticas
Públicas: Conceitos Básicos. Nesse trabalho a política é compreendida inicialmente como
conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se
destinam à resolução pacífica dos conflitos quanto aos bens públicos. Política pública é
conceituada como decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores. Podem ser
reivindicações de bens e serviços como saúde, educação, estradas, transportes, segurança
pública, normas de higiene e controle de produtos alimentícios, previdência social e etc. Entre
o conjunto de conceitos básicos situam-se: as novas demandas; demandas recorrentes; atores
políticos públicos; privados; burocratas; trabalhadores; agências internacionais; mídia e
cidadãos; arenas políticas; problemas políticos; ação coletiva; autoridades governamentais;
mobilização; demandas reprimidas; paralisia decisória e formulação; implementação e
avaliação de políticas públicas. Alguns desses poderão instrumentalizar tecnicamente a
compreensão no EM.
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Acreditamos que conceitos desta tradição em diálogo aberto com outros
conhecimentos, possam servir de porta de entrada para fortalecer a compreensão da função da
participação cidadão. Ao construir novos significados para um ativismo cidadão e
reconhecimento dos direitos na complexa estrutura institucional, os diferentes papeis
institucionais e relações de poder, favorecendo um ambiente democrático de convivência,
debate e análise a partir de uma carga mínima de constructos analíticos introdutórios a
compreensão do mundo público.
O conceito formulado por Giddens, utilizado no campo de estudos organizacionais,
tem a ver com a conceituação das relações de poder, enquanto relações regularizadas de
autonomia e dependência. O autor enfatiza que, por mais subordinado que o ator possa ser em
uma relação social, o fato de estar envolvido em tal relação lhe dá certo poder sobre o outro,
fazendo uso dos recursos que ele possui. A partir da dualidade da estrutura, o autor olha o
poder simultaneamente como capacidade transformadora – enfatizada pela filosofia da ação –
e como dominação – propriedade estrutural Peci (2003). Em relação ao engajamento das
escolas no enfrentamento estrutural das demandas das comunidades pode-se verificar na
descrição dos Parâmetros Complementares Nacionais PCN + (2015) a produção de soluções
diagnósticas.

Ao identificar propósitos e necessidades diferentes entre os estudantes, essas escolas
associam ao trabalho de promoção do aprendizado geral, comum, atividades
complementares, de interesse amplo ou particular. Nessas atividades, a presença da
comunidade tem sido essencial, pela participação em conselhos, em parcerias com
diferentes organizações da sociedade civil e pelo uso de outros espaços e
equipamentos sociais além daqueles disponíveis na escola. Em contrapartida,
freqüentemente, essas escolas se interessam por problemas da comunidade, usando
seus conhecimentos e recursos humanos para diagnosticá-los e encaminhá-los
(BRASIL, 2015, p.9).

Entendemos que a pesquisa histórico-sociológica no estudo das causas sociais, pode
contribuir diretamente para autonomia intelectual e produção, superação do modelo
educacional vigente em direção a construção de conhecimentos e de emancipação no ensino
médio por meio de protótipos de pesquisas que relacionam estes conhecimentos as histórias e
demandas das comunidades.

Ao lidar com as Ciências Humanas, este volume estará enfatizando propostas
relativas às disciplinas dessa área, mas grande parte das análises e recomendações
envolvem todo o projeto pedagógico da escola, transcendendo o trabalho das
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disciplinas e mesmo aquele que deve ser conduzido estritamente por professores.
Por exemplo, especialmente para jovens, cujas famílias estejam marginalizadas
economicamente ou apartadas de participação social, a escola de ensino médio
pode constituir uma oportunidade única de orientação para a vida comunitária e
política, econômica e financeira, cultural e desportiva. Boa parte desses temas e
atividades não eram reconhecidos como funções da escola, no tempo em que ela só
atendia a um público que, por meios e iniciativas próprios, se informava desses
assuntos fora do ambiente escolar. Mesmo hoje, esses outros papéis da escola –
sociais, cívicos e comunitários – podem ser essenciais para algumas escolas, mas
menos relevantes para outras. É preciso, enfim, considerar a realidade do aluno e
da escola, e evitar sugerir novas disciplinas ou complicar o trabalho das já
existentes, até porque esse tipo de aprendizado não se desenvolve necessariamente
assistindo a aulas, mas sobretudo em outras práticas. O que motiva essas sugestões
é lembrar a primeira finalidade da educação básica, de acordo com o artigo 22 da
LDBEN 96, a formação comum indispensável para o exercício da cidadania... e,
diante da obrigação do cumprimento dessa finalidade, o educador não tem direito
de ignorar a condição extra-escolar do educando (BRASIL, 2015, p.13).

Nesse Brasil com altos índices de desigualdade persistentes apesar dos avanços e
desenvolvimentos de políticas e programas, permanecem desafios os quais a educação não
pode se furtar em relação promoção de oportunidades de qualificação e mobilidade social.
Dado que uma educação desinteressada e desconexa das necessidades comunitárias, políticas,
econômicas, financeiras e culturais não pode alcançar êxito ignorando a realidade exterior a
escola. Para Kuenzero (2010) o debate sobre currículo envolve diferentes fatores, variáveis e
indicadores educacionais, contemplando desde vocações individuais e necessidades
educativas locais e regionais, considerando tanto especificidades quanto a diversidade
sociocultural, peculiaridades da organização social do trabalho, estrutura física e material,
disponibilidade de bibliotecas e laboratórios. A autora destaca que estes problemas continuam
os mesmos, constatando que a década foi perdida para o ensino médio.

A relação entre economia, sociedade e educação torna-se cada vez mais freqüente na
moderna literatura sociológica. ‗A despeito das idiossincrasias da história nacional,
da estrutura política e da tradição social, o desenvolvimento da educação sofre a
influência de um padrão dominante imposto pela pressão da mudança econômica e
técnica‘. Numa sociedade industrial avançada, é inevitável que o sistema
educacional esteja intimamente relacionado com a economia (SANTOS, 1967, p.
41).

Numa sociedade que se caracteriza por constantes mudanças na conjuntura econômica,
no padrão de produção e de ordem técnica, assim como no reconhecimento dos direitos,
impõe constantemente novas diretrizes para a construção dos currículos que atendam as
insurgentes necessidades e exigências formativas de cada época. A imbricação da educação
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com a economia e destas com a mobilidade social em conjunturas efêmeras, indica a baixa
pertinência de um currículo cristalizado, desatualizado das transformações valorativas, éticas
e institucionais. Sem a obrigação de responder, o questionamento de Boa Ventura de Sousa
Santos (2005) em Democratizar a Democracia ―Estaremos lutando por novos conteúdos de
emancipação social ou pelos velhos conteúdos apenas apresentados segundo novos discursos
ou prosseguidos por novos processos‖. A demanda recorrente pela atualização do currículo se
relaciona ao atraso na produção de outro modelo de organização social com vistas à
construção de uma democracia substantiva.

2.5.1 A Escola e as novas Demandas de Inserção Curricular

A escola é a segunda instituição após a família e se constitui como instituição de
construção de identidades, de significados e compreensão da relação do individuo com as
questões de organização da vida individual e coletiva. Tem a função de apresentar o mundo e
a diversidade aos recém-chegados. Entre tantas questões, se constituiu como espaço de
formação e ampliação das capacidades interativas; linguísticas; artísticas; cognitivas;
conceituais e vocacionais. A identidade do debate sobre escola e currículo no Brasil passa por
questões e propostas de ensino que tenha como base a diversidade étnica multicultural
característica da formação brasileira.

A educação está intimamente ligada á política da cultura. O currículo nunca é apenas
um conjunto de conhecimentos, que de algum modo aparece nos textos e nas salas
de aulas de uma nação. Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da
seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento
legítimo. É produto das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e
econômicas que organizam e desorganizam um povo (SILVA, 1995, p. 59).

O currículo antes de tudo é pontuado como arena de tensões entre poderes e interesses
políticos, de formação de significada e compreensão de si e do mundo. O que se nos apresenta
para além da imbricação nas relações de poder, como uma instância que expressa à
necessidade de consensos em relação ao projeto de organização coletiva. Como também a
busca por consenso nos conhecimentos fundamentais a serem transmitidos as novas gerações
para continuar tecendo a reconstrução e produção das condições de existência cultural.

Cabe primordialmente à instituição escolar a socialização do conhecimento e a
recriação da cultura. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a Educação Básica (Parecer CNE/CEB nº7/2010 e Resolução CNE/CEB nº
4/2010), uma das maneiras de se conceber o currículo é entendê-lo como constituído
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pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento,
permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos
com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as
identidades dos estudantes (BRASIL, 2003, p 112).

Importa não ignorar no currículo da construção cultural das identidades sociais os
pressupostos históricos da construção institucional da sociedade; formas; funcionamento;
fragilidades, virtudes e méritos na direção de promoção de igualdade e justiça social. Uma vez
que as instituições são grandes formas de organizar a identidade coletiva. Faz-se
imprescindível um conhecimento avaliativo do processo histórico, das escolhas e direções de
seus movimentos, retroalimentando formações e capacitações nas compreensões dos entraves
a ser superados na dimensão de organização do presente. A escola aparece inicialmente como
elemento de conservação da ordem dominante que por meio do conhecimento erudito
reproduz a estrutura social como argumenta Buordieu (2008).

A reprodução do sistema de ensino como instituição relativamente autônoma
permite, por sua vez, a reprodução da cultura dominante, e essa reprodução cultural
reforça, como poder simbólico, a reprodução contínua das relações de força no seio
da sociedade [...] O sistema de ensino, sobretudo o tradicional, cria a ilusão de que a
sua acção de inculcação é inteiramente responsável pelo habitus e de que este não
depende da classe de origem. A escola dissimula a reprodução do habitus de classe,
a sua função é a de conservação social e nada favorece mais os interesses das classes
dominantes do que este ―laisser faire‖ pedagógico. Os autores dizem que não há
nada de mais ingénuo do que reduzir todas as funções ideológicas do sistema de
ensino ao endoutrinamento ideológico e político. A aparência de neutralidade, de
que a escola se reveste, é um conceito demagógico que visa ocultar as suas
verdadeiras funções de legitimação da ordem estabelecida (BOURDIEU;
PASSERON, 2009, p, 24).

O currículo e a escola são elementos estruturais para a conservação ou mudança das
relações de poder no interior da sociedade, como espaço de sociabilidade multicultural,
envolvem relações políticas de interesses diversos que não podem ser camufladas, mas devem
ser problematizadas de forma crítica.

O currículo, visto como texto, como discurso, como matéria significante, tampouco
pode ser separado das relações de poder. Vincular a educação e, particularmente, o
currículo, a relações de poder tem sido central para o projeto educacional crítico.
Pensar o currículo como ato político consiste precisamente em destacar seu
envolvimento em relações de poder. (SILVA, 1999).
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Como podemos perceber o debate curricular ultrapassa o debate sobre técnicas,
procedimentos e métodos até questões de organização macroestruturais da vida em sociedade.
Inclina-se na tradição crítica a questões sociológicas, políticas, epistemológicas e culturais,
estando na moldura mais ampla dos determinantes sociais, da história e da produção
contextual. ―O currículo não é um elemento transcendente e atemporal – ele tem uma história,
vinculada às formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação‖
(SILVA, 1996, p. 83). O currículo desempenha a função de integrar a identidade nacional. A
escola e o currículo é lugar de promoção de vivências pautadas no respeito aos direitos
individuais e humanos, onde não se pode ignorar o fluxo constante da realidade social e os
desdobramentos dos diferentes desafios presentes na contemporaneidade.
Enquanto arena de disputa de poder, o currículo apresenta fértil campo de conflitos de
interesses divergentes especialmente quanto à inserção curricular de significados e práticas
culturais de diferentes grupos, evidenciando conflitos quanto aos projetos de ensino e de
construção da identidade nacional transmitidos nas escolas. Para silva (1999):

Conceber as práticas culturais como relações de poder implica, pois, ver o campo da
produção de significado e de sentido como contestado, disputado conflitivo. A luta
por significado é uma luta por hegemonia, por predomínio, em que o significado é,
ao mesmo tempo, objeto e meio, objetivo e instrumento (SILVA, 1999, p. 24).

Destaca-se o caráter instrumental e conflitivo do currículo na sociedade visto que
representa relações de poder em busca da hegemonia na definição, escolha e disseminação de
determinadas formas de compreensão do mundo, das relações humanas e ações políticas.
O processo de fabricação do conhecimento não é um processo exclusivamente lógico,
mas um processo social, no qual, convivem, lado a lado com fatores lógicos, epistemológicos,
intelectuais, determinantes sociais menos ―nobres‖ e menos ―formais‖ tais como interesses,
rituais, conflitos simbólicos e culturais, necessidades de legitimação e de controle. O currículo
não é constituído de conhecimentos válidos, mas de conhecimentos considerados socialmente
válidos Silva (1996).
O currículo no Brasil, marcado pela generalizada desigualdade cumulativa e
multidimensional, implica na necessidade de projeto de ensino engajado com a realidade
socioeconômica e a emancipação do público alvo da política pública educacional.

O currículo, enquanto instrumento da cidadania democrática, deve contemplar
conteúdos e estratégias de aprendizagem que capacitem o ser humano para a
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realização de atividades nos três domínios da ação humana: a vida em sociedade, a
atividade produtiva e a experiência subjetiva, visando à integração de homens e
mulheres no tríplice universo das relações políticas, do trabalho e da simbolização
subjetiva (BRASIL, 2000, p. 15).

Além da formação tríplice para a vida em sociedade; atividade produtiva e experiência
subjetiva, Demo (2011) defende tomar a pesquisa como princípio educativo quando afirma
que na escola deve emergir o desafio da ciência, até porque, em nome da pesquisa, todo
―professor‖ deve ser cientista. Esta colocação basta para revelar a distância do exercício do
magistério básico e o ambiente de produção científica. Um professor de 1° grau teria o maior
constrangimento em verse colocado como cientista ou pesquisador, porque foi domesticado
na universidade a aprender imitativamente e a atuar na escola como mero instrutor.
Vislumbrar a pesquisa na pré-escola, entre crianças que apenas brincam, ou na criança que
abre os olhos para a vida ao nascer, é desafio que gostaríamos de enfrentar em termos
preliminares. Faz parte da proposta política de pesquisa. No ambiente lúdico da criança é
possível visualizar atitude de pesquisa e fomentá-la via processo educativo, como postura de
questionamento crítico. O desafio de inventar soluções próprias, descoberta e criação de
relacionamentos alternativos, sobretudo motivação emancipatória a partir de um sujeito que se
recusa ser tratado como objeto. Emancipação quer dizer recuperar o espaço próprio que outros
usurparam, já que poder não é bem abundante disponível, mas apropriado no contexto do
conflito social. Trata-se, pois, de trajeto problemático, no qual estratégia política é essencial,
traduzida na competência de organização da cidadania individual e, sobretudo coletiva.
Como decorrência, só pode ser conquistada, nunca doada ou imposta. Não há como
emancipar alguém, se esse alguém não assumir o comando do processo. Emancipar é
emancipar-se.

Na escola é possível enfrentar a pobreza política, com vistas a conceber e a realizar
instrumentação conveniente da cidadania popular. Aí coloca-se, plenamente, a
concepção hoje corrente de educação política (Buffa, 1987; Saviani, 1987 citado por
Demo 2011). Educação política não se esgota propriamente na política (da qualidade
política), mas inclui sempre a face técnica, ligada a informação e ao ensino. Não
poderia ser cidadania competente aquela desinformada, analfabeta, destituída de
instrumentações técnicas para enfrentar a vida em sociedade. Qualidade formal,
pois, é parte integrante. A escola – que não faz milagres – pode fungir papel
estratégico como instrumento público de equalização de oportunidades, á medida
que se torna espaço privilegiado popular, universalizante no 1° grau, para concepção
e exercício da cidadania. Este tipo de educação é das poucas ofertas públicas
capazes de atingir o universo social na respectiva idade e nisso guarda
potencialidade central. Essa chance, para ser mais congruente em termos de direitos
sociais, deveria ser universalizada a partir do pré-escolar (0 a 6 anos de idade), no
contexto de uma política social da infância, preventiva, emancipatória, redistributiva
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e equalizadora (Demo, 1989 citado por Demo, 2011). Tudo é contraditado no dia a
dia de uma sociedade que relega educação ao nível dos piores serviços públicos,
manietando professores em situação de profunda indignidade profissional. Nessas
condições, a escola é tipicamente reprodutiva, mas não precisa reduzir-se a isso.
Pode ser o signo da imbecilização popular, mas pode ser instância fundamental de
formação da cidadania de um povo, por mais que nada aí tenha impacto automático
ou mecânico. Dentro desse contexto, o conceito de pesquisa é fundamental, porque
está na raiz da consciência crítica questionadora, desde a recusa de ser massa de
manobra, objeto dos outros, matéria de espoliação, até a produção de alternativas
com vistas à consecução de sociedade pelo menos mais tolerável. [...] Aí já temos,
em pleno sentido, educação política, processo emancipatório, dos quais faz parte a
pesquisa (DEMO, 2011, p. 80).

A pesquisa didaticamente simplificada apresenta-se como fundamento da emancipação
na produção de conhecimentos no Ensino Médio. No cenário atual a pesquisa tem sido
simplificada em jogos e aplicativos interativos que parece completar a equação do currículo
do Ensino Médio trazendo objetividade e autonomia na produção de soluções
contextualizadas. Educação, cultura e currículo pautam questões que envolvem conflitos de
projetos e interesses distintos, neste cenário as escolas enquanto instituições de instrução,
tendo consciências de seu papel, devem trazer para o centro da formação no currículo,
problemas da realidade em consonância com as respostas da evolução institucional. Um
currículo capaz de problematizar a realidade, identificar vocações e capacitar e promover
emancipação para as demandas contemporâneas de cidadania e participação no destino
coletivo.
Neste sentido um currículo voltado para a educação política e para a pesquisa, precisa
apresentar uma problematização profunda da realidade circunscrita na dinâmica do tempo
presente com reflexão engajadora às demandas de transformação da realidade individual,
coletiva e institucional.
A aposta num conjunto mínimo de conceitos e temas para mediar à construção dos
significados sobre a organização política, a estrutura institucional e o papel dos atores sociais,
permite situar uma problematização engajada com as necessidades de reorientação
paradigmática. A inserção de algumas teorias; temas e conceitos tornam-se pertinentes a partir
dessa leitura crítica do presente, como decorrência do processo histórico singular e do
contexto de formação do Brasil. A formação de ethos republicano ainda por se construir nos
valores e princípios democráticos; o aprofundamento da compreensão dos sistemas políticos;
o entendimento das formas de governo; as noções de políticas públicas; os mecanismos legais
de interação com o estado; a linguagem dos direitos humanos e os temas como gerencialismo;
federalismo e descentralização etc, compõe a tradição de debates indispensáveis para um salto
no currículo que reflita o salta da educação popular.
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O processo de inserção desta rede de conhecimentos deve acontecer de forma conjunta
com a reforma curricular nas instancias de educação superior e básica, visando à articulação e
integração das demandas de modernização curriculares que devem ser previstas com alguma
periodicidade dada as características dinâmicas do atual modelo econômico social. É possível
supor os efeitos colaterais da ausência desta formação, que tem por consequência abertura de
espaço para formação de um ethos que ainda não participa da gestão da coisa pública, apesar
de ser administrado pela burocracia estatal.
O debate sobre política educacional tem ficado cada vez mais atual, com vista as
constantes mudanças estruturais e o reconhecimento de novas demandas de inclusão de temas
contemporâneos no currículo, para uma educação que atenda as necessidades de formação e
transformação da vida coletiva nas sociedades modernas. Santomé (1998) enfatiza a
necessidade de uma pedagogia crítica na escola com as dimensões éticas das relações sociais.

Uma pedagogia critica precisa levar em conta as dimensões éticas dos
conhecimentos e das relações sociais. As instituições escolares devem ser lugares
onde se aprende, mediante a prática cotidiana, a analisar como e porque surgem as
discriminações, que significado devem ter as diferenças coletivas e, naturalmente,
individuais. Todo o vocabulário político que faz parte da evolução democrática de
uma sociedade, palavras como “poder”, “justiça”, “desigualdade”, “luta”,
“direitos”, etc., não devem se converter em parte de um vocabulário academicista,
que se refere a contextos históricos e espaciais distantes, afastados da vida cotidiana
de nossa comunidade [...] podem servir de ajuda para contemplar dimensões
referentes á necessidade cada vez mais urgente de ligar as instituições escolares aos
problemas mais significativos da realidade (SANTOMÈ, 1998, p. 263).

A BNCC (2016) indica que o ensino da área de Ciências Humanas, no Ensino Médio,
demanda intensificar ações interdisciplinares e transversais que incorporem os conhecimentos
e as expectativas dos/das estudantes. Ao levar em conta que a área estuda questões por vezes
muito próximas aos interesses dos jovens e adultos, é possível pensar em dinâmicas que
mobilizem os/as estudantes como protagonistas sociais. Práticas que potencializem esse
protagonismo e envolvimento orgânico entre estudantes e escola, aposta em propostas que
reconheçam o/a estudante como interlocutor/a legitimo/a. Pode ser, por exemplo, priorizar a
pesquisa e mobilizar recursos didáticos e pedagógicos que explorem diferentes linguagens
(textuais, imagéticas, gestuais, digitais) em leituras, registros, trabalhos de campo (com
entrevistas, observações, consulta a acervos históricos) e estudo em grupo.
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Notifica-se a existência de uma ampla fundamentação sobre a necessidade de
conteúdos referentes ao mundo público relacionado às funções e papeis das escolas. A parte a
necessidade de uma sólida formação no ensino médio é descrito na LDB (2003).

Para alcançar o pleno desenvolvimento, o Brasil precisa investir fortemente na
ampliação de sua capacidade tecnológica e na formação de profissionais de nível
médio e superior. Hoje, vários setores industriais e de serviços não se expandem na
intensidade e ritmos adequados ao novo papel que o Brasil desempenha no cenário
mundial, por se ressentirem da falta desses profissionais. Sem uma sólida expansão
do Ensino Médio com qualidade, por outro lado, não se conseguirá que nossas
universidades e centros tecnológicos atinjam o grau de excelência necessário para
que o País dê o grande salto para o futuro (BRASIL, 2003, p. 145).

É função do Ensino Médio além de preparar para socialização na vida pública
apresentar uma qualificação indicativa para atuação social e econômica, a qual a sociologia
pode contribuir no desenvolvimento de habilidades e competências que relacionam a
pesquisa, a leitura, a escrita e produção de conhecimento para compreensão mais ampla dos
processos institucionais. Urge de forma conceitualmente gradativa situar a pesquisa e a
produção de conhecimento para emancipação do ensino médio e dos jovens na reorientação
funcional do projeto de desenvolvimento político nacional.
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3 METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, de abordagem qualitativa, pois parte da
observação para o registro, análise e correlação de fatos ou fenômenos variáveis sem
manipulá-los, buscando conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na vida social,
política e econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto do individuo
tomado isoladamente como de grupos e comunidades mais complexas Cervo (2007, p. 61). A
pesquisa descritiva desenvolve-se principalmente nas ciências humanas e sociais abordando
problemas cujo registro não conta nos documentos. Os dados por ocorrerem em seu hábitat
natural precisam ser coletados e registrados ordenadamente. ―Comumente se incluem nesta
modalidade os estudos que visam a identificar as representações e o perfil dos indivíduos e
grupos, como também os que visam a identificar as estruturas, formas, funções e conteúdos‖.
(CERVO, 2007, p. 62). De forma breve a pesquisa descritiva em suas diversas formas
trabalha com dados e fatos colhidos na própria realidade.

A estratégia de investigação se compôs das seguintes atividades respectivamente:

1- Revisão da literatura que originou o item: quadro dos autores e temas na página.
2- Levantamento e análise dos livros didáticos de Sociologia aprovados no PNLD,
resultou no diagnostico da recorrência e ausência de temas no quadro de análise
dos livros didáticos.
3- Consultas a ementas dos cursos superior na área de: Gestão de Políticas Públicas
UFPE; Bacharelado e Licenciatura em Ciências Sociais UFRPE e UFPE e
Superior Tecnológico em Gestão Pública UFCG, Campus Sumé-PB.
4- Entrevistas com coordenadores dos cursos mencionados acima.
5- Entrevistas com especialistas do campo de públicas.
6- Entrevista com quatro professores de Sociologia do Ensino Médio.
7- Observação de aulas de Sociologia sobre democracia e políticas públicas.
Para promover a construção da proposta de currículo mínimo partiu-se da reunião das
contribuições da literatura acadêmico-científica; do diagnostico dos livros didáticos adotados
pelo PNLD em conjunto com as conclusões da consulta as ementas de cursos superiores.
Somou-se entrevistas com coordenadores dos cursos superiores da UFPE e UFRPE;
entrevistas com especialistas em políticas públicas; educação política e campo de públicas.
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Parte do núcleo básico da pesquisa foi à realização de entrevistas com professores de
sociologia estudantes do Mestrado Profissional em Ciências Sociais para o Ensino Médio.

3.1 CONTEXTO E SUJEITOS DA PESQUISA

No atual contexto a busca por formação continuada é característica do enfrentamento
as problemáticas da educação pública por meio da promoção da formação superior como
mecanismo de qualificação do nível educacional. Outros fatores contextuais dizem respeito a
problemáticas como ausência de profissionais com formação específica; usurpação de cargos
por pessoas sem formação adequada; acúmulo de jornadas de trabalho; e qualidade
contestável da formação no ensino de nível básico. Este diagnóstico contextual é marcado por
efervescente debate em relação à política pública educacional e a instituição de um articulado
sistema nacional de educação. Bem como de um currículo atualizado com proposta de
formação que respeite critérios universais e específicos em relação aos direitos individuais e
da espécie. Neste debate entra a função do Ensino Médio na sociedade, na vida e formação
dos jovens no século XXI.
Algumas notas estatísticas do Censo Escolar (2015), Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP apresenta dados que o ensino médio conta
com 8,1 milhões de alunos, 95,7% dos alunos frequentam escolas urbanas. A rede estadual
tem 6,8 milhões de alunos, tendo a rede estadual uma participação de 84,4% no total de
matrículas, concentrando 97,1% dos alunos da rede pública. 68,2% das escolas de ensino
médio são estaduais e 29,1% privadas. A União e os municípios participam com 1,7% e 1,0%,
respectivamente. O Ensino Médio é oferecido em 28,0 mil escolas no Brasil. 90,1% das
escolas com ensino médio estão na zona urbana e 9,9% na zona rural – menor participação da
zona rural em toda educação básica.
Os dados apresentados revelam a ausência de políticas públicas desenhadas para as
especificidades de acesso aos direitos de cidadania no espaço da zona rural. Na agenda de
debates atuais a política pública de educação básica, a necessidade cada vez mais crescente de
reformulação curricular; de modernização da infraestrutura didático-pedagógica e
consolidação de planos de carreiras atrativos a valorização dos profissionais da educação. Em
auditoria do TCU foi identificado déficit de 32 mil professores no conjunto das disciplinas
obrigatórias do ensino médio nas redes públicas estaduais. Entre as maiores carências Física,
representando 30% do total e alcançando todos os Estados. Em seguida aparecem as
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disciplinas de química (15% do déficit e carência em 25 Estados) e sociologia (14% do déficit
e insuficiência de professores em 20 Estados) (TCU, 2014).
Figura 04 – Déficit de professores com formação específica nas disciplinas obrigatórias do
Ensino Médio, na rede estadual de ensino, em 2012.

Fonte: TCU (relatório de auditória referente ao processo TC 007.081/2013-8).

Verificar-se o déficit nacional de professores formados em ciências sociais ou
habilitados no ensino de sociologia em 2012 era de 4.662 docentes. Como aponta Lakatos
(2010, p. 223) universo ou população de uma pesquisa é o conjunto de seres animados ou
inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum. A delimitação do
universo consiste em explicitar que pessoas ou coisas, fenômenos etc serão pesquisados,
enumerando-se suas características comuns, como, por exemplo, sexo, faixa etária,
organização a que pertencem e comunidade onde vivem etc.
Godoy (1995, p. 25) enfatiza ―Com o objetivo de aprofundar a descrição de
determinado fenômeno, o investigador pode optar pelos estudos de situações típicas similares
a muitas outras do mesmo tipo ou não usuais casos excepcionais‖. A autora evidência a
reunião ou aglutinação de elementos recorrentes ou casuais para lançar luz e evidenciar
determinados aspectos comuns ou de um único caso. Assim quando o estudo de caso envolve
dois ou mais sujeitos ou instituições chamam-se estudo de casos múltiplos, como foi o caso da
pesquisa realizada para este estudo. Esta aglutinação permitirá tecer uma matriz comparativa
que lança luz sobre diferentes inferências, decorrências lógicas, aspectos e hipóteses. Para
Melucci (2005, p. 238), a comparação pode ser considerada como um modo de fazer pesquisa,
um modo que é utilizado com o mais variados objetos de investigação, dos mais simples aos
mais complexos, em diversos âmbitos das ciências sociais e que, do ponto de vista técnico,
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pode utilizar meios estatísticos ou do tipo descritivo. De acordo com o seu uso metodológico
e epistemológico, o método comparativo permite obter explicações, descrições ou
compreender melhor a formação dos significados e do sentido nos fenômenos sociais.
Comparar dois ou mais objetos significa, de fato, colocar em evidência as suas reciprocas
peculiaridades e a relação que intercorre entre os fenômenos sociais e a especificidade dos
contextos nos quais se verificam. O contexto desta pesquisa pode ser caracterizado um
―estudo de casos múltiplos‖, seguindo a definição de Godoy (1995).
Entre os sujeitos da pesquisa dois já concluíram a pós-graduação no curso profissional
em Ciências Sociais para o Ensino Médio, um está concluindo o primeiro ano de formação e
outro se preparando para próximas seleções. Todos já exercem a docência como profissão,
sendo que destes um concilia trabalho e ensino. Os sujeitos foram definidos, de modo
específico, em cada uma das Etapas que constituíram o processo de coleta de dados descrito a
seguir.

3.2 PROCESSO DE COLETA DE DADOS

Esta pesquisa foi realizada em cinco Etapas:
Etapa 1 – Levantamento e análise dos livros didáticos do PNLD 2015: tópicos
abordados;
Etapa 2 – Consulta a ementas de cursos existentes e entrevista com coordenadores de
cursos;
Etapa 3 - Consulta aos especialistas em políticas públicas;
Etapa 4 - Consulta a Professores de Sociologia do Ensino Médio;
Etapa 5 - Observações de Aulas de Sociologia no Ensino Médio da Escola Pública na
Comunidade Pontezinha PE.
A análise dos livros de Sociologia PNLD 2015 se configura como uma das etapas
concretizadas. A partir desta análise foram diagnosticadas lacunas, autores e temas. Para além
dos livros didáticos segue algumas referências para construção de material didático referente
ao ensino de sociologia com abordagem de políticas públicas, tendo como base o seguinte
levantamento bibliográfico inicial, entre outros:
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Quadro 7 - Levantamento e Indicação de Autores e títulos
Autores
Karl Raimund Popper (1902)
Charles Wrignt Mills (1959)
Daneil Bell (1974)
Noberto Bobbio (1987)
Martin Carnoy (1988)
Nelson Carvalho Marcelino (1988)
Vera Teles (1990)
Nobert Elias (1994)
Noam Chomsky (1999)
Maria das Graças Rua (1999)
Marcos André Melo (1999)
Robert, D. Putnam (2000)
Klaus Frey (2000)
Raymundo Faoro (2001)
Luis Felipe Miguel (2002)
Celina Souza (2003)
Barry Ames (2003)
Norberto Bobbio (2004)
Marta Ferreira Santos Farah (2004)
(Orgs) Prefeitura Municipal de São Paulo, Tatau
Godinho e Maria Lúcia da Silva (2004)
Anthony Giddens (2005)
Carlos Aurélio Pimenta Faria (2005)
Cátia Lubambo (2005)
Manuel Castells (2005)
Robert, A. Dahl (2005)
Cátia Lubambo (2005)
(Org) Luciana Jaccoud (2005)
Thomas Hobbes (2005)
José Murilo de Carvalho (2006)
Ana Claudia Capella (2006)
Orgs. Luiz Carlos Bresser Pereira e Peter Kevin
Spink (2006)
Aristóteles (2006)
Fernando Abrúcio (2007)
Silvana Maria Brandão de Aguiar (2007)
(Orgs) Gilberto Hochman, Marta Arretche e
Eduardo Marques (2007)
Michael Lowy (2008)
Stella Maris Bortoni-Ricardo (2008)
Jacy Curado e Daniela Auade (2008)
Vanice Regina Lírio do Valle (2009)
(Orgs) Sergio Schneider; Marcelo Kunrath Silva;
Pailo Eduardo (2009).

Títulos
A Sociedade Aberta
A Imaginação Sociológica
O advento da Sociedade pós-industrial
Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral
da política
Estado e Teoria Política
Introdução as Ciências Sociais
Pobreza e Cidadania
O Processo Civilizador
O Lucro ou as Pessoas?
Atores Sociais, Sobrecarga de Demandas e etc
Agenda de Políticas Públicas Brasileira
Comunidade e Democracia
Políticas Públicas: Prática da Análise de Políticas
Públicas no Brasil.
Os donos do Poder: formação do patronato político
brasileiro
A Democracia Domesticada
Pesquisa em Políticas Públicas, Governo, Elites
Políticas.
Os entraves da democracia no Brasil
A era dos direitos
Gênero e Políticas públicas
Políticas Públicas e Igualdade de Gênero
Sociologia: Métodos de Pesquisa Sociológica
Avaliação de Políticas
Atores Sociais e Estratégias de Participação no
Programa Governo nos Municípios.
A Sociedade em Rede: do conhecimento a ação
política.
Democratização e Oposição Pública
Desenho Institucional e participação política
Questão Social e políticas sociais no Brasil
contemporâneo
Leviatã
Cidadania no Brasil
Processo de Formulação de Políticas Públicas
Reforma do Estado e administração pública
gerencial
A Política
Trajetória Recente da Gestão Pública Brasileira,
Gerencialismo.
Gestão Pública: Práticas e Desafios.
Políticas Públicas no Brasil
Ideologias e ciência social: elementos para uma
análise maxista
O Professor Pesquisador
Gênero e Políticas Públicas
Políticas Públicas, direitos fundamentais e controle
judicial
Políticas Públicas e Participação Social no Brasil
Rural
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Quadro 7 - Levantamento e Indicação de Autores e títulos
(Continuação)
Autores
Silvino José Fritzen (2009)
(Orgs) Jorge Abrahão de Castro, José Aparecido
Carlos Ribeiro (2009)
(Org) Flávia Mori Sarti (2010)
Flávio Rezende (2011)
Guillhermo O‘Donnell (2011)
Arend Lijphart (2011)

Títulos
Exercícios práticos de dinâmicas de grupo
Situação social Brasileira
Ética, pesquisa e políticas públicas
Controle de Gastos Públicos
Democracia, agência e estado.
Modelos de Democracia: desempenho e padrões de
governo em 36 países
Curso de Direito Constitucional
Federalismo e Descentralização
Direitos Humanos e Democracia
Formação do Campo de Públicas

Paulo Bonavides (2011)
Marta Arretche (2012)
(Org) George Rodrigo Bandeira Galdino (2013)
Coelho e outros In: Dossiê Campo de Públicas
(2014)
Geraldo Medeiros Junior et al (2015)
Multifaces da Gestão Contemporânea
Fonte: Elaboração do autor.

No quadro levantamento e indicação de autores e títulos são listados em ordem
cronológica os autores e obras pertinentes compor uma proposta avançada de ensino sobre
diferentes aspectos da sociedade e de sua ciência. Neste grupo incluem-se autores que
dissecam os vários aspectos da sociedade que dialogam com a esfera do campo de públicas;
políticas públicas e gestão social. Também traz autores de várias temporalidades que
sociologicamente refletem as particularidades dos fenômenos sociais na sociedade
contemporânea como, por exemplo: Daneil Bell (1974) O advento da Sociedade pósindustrial; Karl Raimund Popper (1902) A Sociedade Aberta e Manuel Castells (2005) A
Sociedade em Rede: do conhecimento a ação política. Os autores permitem entender em que
sentido e dimensão os indivíduos influenciam nas constantes transformações e na incessante
construção social, humana e institucional.


Etapa 2 – Consulta a ementas de cursos existentes e entrevista com coordenadores de
cursos.
Coletar dados é juntar as informações necessárias ao desenvolvimento dos raciocínios

previstos nos objetivos (SANTOSa, 2007, p. 101). Os procedimentos para a pesquisa de
campo e a pesquisa de laboratório são tipicamente empíricos. Os dados são coletados pela
montagem e ou observação de situações físicas, materiais, exigindo a escolha da situação
reprodutora dos fatos/fenômenos/processos que interessam ao pesquisador. Além destas
ações, exige-se a montagem dos instrumentos de captação e aferição das informações e dos
dados que foram obtidos. A coleta de dados envolve diversos passos como a determinação da
população a ser estudada, a elaboração do instrumento de coleta, a programação da coleta e
também o tipo de dados e de coleta. A coleta de dados aparece como uma das tarefas
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características da pesquisa descritiva, utilizando em sua operação de coleta de dados
instrumentos que vão desde a observação, a entrevista, o questionário e os formulários
(CERVO, 2007, p. 50).
A coleta e o registro de dados não constituem sozinhas uma pesquisa, mas sim
técnicas específicas para consecução dos objetivos, adotando variadas técnicas em uma
mesma pesquisa. Os instrumentos de coleta de dados são a entrevista, o questionário e o
formulário onde a informante conta com a presença do pesquisador ou auxiliar que registra as
informações, conforme Cervo (2007, p. 63).
Para esta pesquisa, foram realizadas entrevistas com os coordenadores dos principais
cursos das instituições públicas de ensino superior do estado de Pernambuco, além do
coordenador do Curso de Gestão Pública de instituição pública de ensino superior do estado
da Paraíba.
Quadro 8 - Entrevista com Coordenadores de Cursos Superiores
Entrevistado
Prof.
Dr.
(Coordenador)

Jose

Irivaldo

Prof. Francisco Jatobá de Andrade
(Coordenador atual)

Profa. Eliane
Coordenadora)

Prof.
Dr.
(Coordenador)



da

Fonte

Felipe

Instituição

Áreas de Conhecimento

Curso Superior de Tecnologia em
Gestão Pública da Universidade
Federal de Campina Grande Campus
Sumé UFCG - Sumé- PB.
Licenciatura Ciências Sociais da
Universidade
Federal
de
Pernambuco - UFPE.

Ciências Sociais Aplicadas,
entre os temas de Direito e
Ecologia Política; Legislação
Ambiental e Políticas Públicas.
Sociologia e pensamento social
Brasileiro, entre Democracia,
Métodos quantitativos e políticas
públicas.
Ênfase na área de Sociologia do
desenvolvimento,
Sociologia
Rural, Sociologia da Saúde,
Metodologia de Pesquisa e
Pesquisa Avaliativa nos temas
de:
Políticas
Públicas,
desenvolvimento
rural,
agricultura familiar, qualidade
de vida e felicidade.
Filosofia, Epistemologia e Ética.

(Ex-

Licenciatura em Ciências Sociais
pela Universidade Federal de
Pernambuco UFPE.

Sodré

Bacharelado em Ciências Sociais da
Universidade Federal Rural de
Pernambuco - UFRPE.
Fonte: Elaboração do Autor.

Etapa 3 - Consulta aos especialistas em políticas públicas.
Esta etapa teve por objetivo analisar a pertinência e espaço do campo de públicas para

o Ensino Médio. Ao mapear referências didáticas em relação à orientação para a participação
e formação de uma tradição em educação política, foram consideradas as análises e
concepções dos professores especialistas pesquisadores em relação a temas, conceitos e
noções como também habilidades e competências do campo de públicas, úteis à explicação da
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realidade institucional contemporânea e à capacitação dos jovens no Ensino Médio. Ficou
dado que o campo de públicas mostrou-se pertinente e mesmo imprescindível ao Ensino
Médio para a concretização de seu objetivo específico de preparação para o exercício da
cidadania por meio de uma compreensão da gênese, estrutura e funcionamento das
instituições sociais do estado moderno e do papel individual e coletivo como da educação
democrática aos direitos humanos.
Quadro 9 - Consulta aos especialistas em Políticas Públicas e Educação Política.
Entrevistado

Minicurrículo
Doutor em Administração Pública e Governo pela Escola de
Administração da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo
EAESP-FGV. Docente-pesquisador da EACH-USP na
especialidade de Administração Pública, atuando no curso de
Graduação em Gestão de Políticas Públicas onde foi
coordenar. Professor no Programa de Mestrado em Gestão de
Políticas Públicas com publicações nos temas de: ensino em
administração pública, capacitação no setor público e escolas
de governo, carreiras em gestão pública, planejamento
governamental, marketing de serviços públicos e políticas
públicas de educação.
Doutor (dez-2007) e mestre (mai-2002) em Ciência Política
pela Universidade de São Paulo (USP), com graduação em
ciências Sociais pela mesma universidade. Professor e
pesquisador do Insper. Coordenador de pós-graduação na
FIPE-USP e na Escola de Sociologia e Política de São Paulo.
Coordenador e professor de ações de educação política na
Oficina Municipal, Assembleia Legislativa de São Paulo e
Santa Catarina e no Centro de Integração da Cidadania. Foi
comentarista e apresentador do programa semanal despertar da
Cidadania na rede nacional Canção Nova 2007-10.
Atualmente é diretor da ONG Movimento Voto Consciente e
faz parte do conselho da Oficina Municipal, da Fundação
Konrad Adenauer do Brasil, do Instituto Cidade Democrática.
Em 2008 foi coordenador de projetos sociais do Instituto
Unibanco na área de educação – Ensino Médio.

Fernando de Souza Coelho

Humberto Dantas de Mizuca

José Maria Pereira da Nobrega Junior

José Maria Pereira Nóbrega é doutor em Ciência Política pelo
programa de Pós-Graduação em Ciência Política da
Universidade Federal de Pernambuco. Mestre pelo mesmo
programa. Graduado em História pela UFPE, é Professor
Adjunto da Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG), na qual leciona nos cursos de Gestão Pública e
Ciências Sociais do Campus de Sumé Paraíba. Desenvolve
pesquisas nas áreas de Segurança Pública, Criminalidade e
Violência e da Qualidade da Democracia na América Latina
com foco nos conflitos sociais existentes nas sociedades
democráticas. Atua como professor permanente no Mestrado
Profissional em Administração Pública – PROFIAP. Colunista
de segurança na Rádio CBN-Recife. É autor do livro:
Semidemocracia brasileira: instituições coercitivas e práticas
sociais. Concentra-se nas áreas de interesses de: Teoria da
Democracia; Estudos Institucionais; Políticas Públicas;
Segurança Pública; Violência; Criminalidade e Democracia na
América Latina.

Fonte: Elaboração do Autor.
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A entrevista teve por objetivo selecionar os conceitos fundamentais do conjunto de
disciplinas do campo de públicas que tem como característica a interdisciplinaridade destas
ciências que investigam o mundo público e a lógica pública. Buscou-se selecionar e construir
um currículo mínimo com conceitos que tematizam a pesquisa no campo de públicas e a
gestão pública eficiente. Os temas e conceitos do campo de públicas são úteis à explicação da
realidade institucional contemporânea, e podem ser didaticamente apresentados aos jovens do
Ensino Médio, contribuindo de forma ímpar para compor a proposta de temas, conceitos,
noções e competências mínimas.
A entrevista tornou-se nos últimos anos um instrumento do qual se servem
constantemente pesquisadores em ciências sociais e psicológicas, recorrendo às entrevistas
sempre que tem necessidade de obter dados que não podem ser encontrados em registros e
fontes documentais e que pode ser fornecidos por certas pessoas. (CERVO, 2007, p. 51).
Nesta pesquisa, a entrevista não se constituiu simplesmente uma conversa, por ter sido
orientada para um objetivo definido. Os fatos, as experiências e as opiniões foram utilizados
para compor uma proposta de currículo mínimo para a disciplina em foco.



Etapa 4 - Consulta a Professores de Sociologia do Ensino Médio.
Os métodos básicos de levantamento de informações adotados foram: 1) aplicação de

um roteiro de entrevista entre professores de sociologia de escolas estaduais, localizados na
Região Metropolitana do Recife-PE.
A composição do universo pesquisado e a amostra seletiva dos professores seguiram o
critério básico do exercício da docência em Sociologia no ensino médio. O critério da
formação acadêmica em Licenciatura em Ciências Sociais ou Sociologia e a condição de ser
ou não escola pública constituíram controles analíticos.
A princípio havíamos projetado a possibilidade de compor a amostra seletiva partindo
das instituições escolares em que existissem Ensinos Médios e professores formados em
Ciências Sociais. A seleção mostrou-se mais operacional, ao se partir de um grupo focal de
professores em atividade de ensino de Sociologia no Ensino Médio. Foram, assim,
selecionados alguns alunos do MPCS – Mestrado Profissional em Ciências Sociais para o
Ensino Médio da Fundaj - Fundação Joaquim Nabuco. A partir de consulta à lista de três
turmas que somavam vinte e nove estudantes da pós-graduação, seguiram as etapas de entrar
em contato via telefone e e-mail. Dos vinte e nove, tal qual registrado na secretaria, vinte e
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quatro já ensinam, sendo que vinte deles em escolas públicas estaduais e quatro em escola
privadas.
Deste universo total foram selecionados amostra de quatro professores, dois deles com
graduação em Ciências Sociais, um com graduação em História e outro graduado em
Geografia. Todos são professores de Sociologia no Ensino Médio na região metropolitana de
Recife. Um já concluiu o mestrado em CS do MPCS e dois deles ainda estão cursando. O
quarto professor de Sociologia selecionado tem intenção de cursar o mestrado e foi sugestão
de um dos selecionados anteriormente, justamente por lecionar sociologia numa escola
próxima a Fundaj e ter intenções de fazer a pós-graduação. A amostra dos professores
selecionados apresenta relevância ao destacar o perfil difuso dos professores de sociologia,
advindos de áreas afins as ciências humanas, mas que ministram aulas nesta disciplina e
buscam formação continuada e complementar as exigências profissionais de formação
específica.

Quadro 10 - Professores de Sociologia da Região Metropolitana de Recife
Escola em que Leciona

Endereço da Escola

Helton Fernandes da Silva

Entrevistado

Escola Major Lélio de Ensino Fundamental e
Médio

Cleiber Cardoso da Silva

Escola de Referência Em Ensino Médio Prof.
Candido Duarte

André Queiroz Pereira

Escola Estadual Desembargador Antônio da Silva
Guimarães

Marcelo Sales Gaudino

Colégio da Polícia Militar

Estrada de Aldeia, Km 07,
s/n
Pau-Ferro,
Camaragibe – PE. CEP:
54792-000
R. Dois Irmãos, s/n Apipucos, Recife – PE.
CEP: 52731-000
Av. Ernestina Batista –
Pontezinha - Cabo de Santo
Agostinho Jaboatão dos
Guararapes – PE. CEP:
54589-295
Município
do
Recife,
Bairro Derby
Rua Henrique Dias, 609 Derby. CEP 52.010-100

Fonte: Elaboração do autor.

Com o respaldo de contribuições de analistas da temática, a pesquisa se propôs a
analisar se há espaço na disciplina de Sociologia no Ensino Médio para abrigar temas do
Campo de Públicas. Tem como foco de observação central, formular uma proposta de agenda
curricular que inclua tema e conceitos sobre políticas públicas com vistas à orientação para a
participação. É, sobretudo, importante que tal agenda curricular apresente por meio das
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demandas surgidas na comunidade e da realidade social, alguma possibilidade de integração
aos conteúdos propostos.
A seleção da amostra o universo dos professores de Sociologia do Ensino Médio no
exercício da atividade relaciona-se com a distribuição territorial das escolas. Tal delimitação
metodológica seguiu-o critérios de representatividade em relação ao universo da RMR.



Etapa 5 – Observação Direta de Aulas de Sociologia no Ensino Médio da Escola Pública
na Comunidade Pontezinha PE.
Esta etapa foi destacada como um item à parte, por constituir um conjunto significativo

de informações importantes para a pesquisa.

3.3 PROCESSO DE ANÁLISE DOS DADOS
As análises dos diferentes dados produzidos e sistematizados buscou foco na
identificação e aglutinação de sugestões as propostas para as soluções dos problemas
pesquisados em relação ao ensino da sociologia; da educação política; do campo de públicas;
da formação nas ciências sociais e políticas públicas. A análise das entrevistas; ementas e
currículos e demais dados convergem para a proposta de currículo mínimo com os temas
mínimos fundamentais do campo, visando suprir as lacunas de formação para o exercício da
cidadania proposta como base do ensino médio, bem como assinalar os limites no currículo de
formação dos professores.

3.3.1 Descrição da observação direta das aulas de sociologia no ensino médio da Escola
Pública na comunidade Pontezinha PE.

A observação direta é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e
utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas
em ver e ouvir, mas em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar.

A observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de
objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu
comportamento. Desempenha papel importante nos processos observacionais, no
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contexto da descoberta, e obriga o investigador a um contato mais direto com a
realidade. É o ponto de partida da investigação social. (LAKATOS, 2010, p. 190).

Para Mann apud Lakatos (2010), a observação é uma tentativa de colocar o observador
e observado do mesmo lado, tornando-se membro do grupo ao trabalhar dentro do sistema de
referências deles. Há dois tipos de observação 1 - Natural, quando o observador pertence à
mesma comunidade ou grupo que investiga e 2 – Artificial, quando observador integra-se ao
grupo com a finalidade de obter informações. Lakatos destaca ―O objetivo inicial é ganhar a
confiança do grupo, fazer os indivíduos compreenderem a importância da investigação, sem
ocultar seu objetivo ou sua missão, mas, em certas circunstâncias, há mais vantagens no
anonimato‖.
Ao defender a aproximação do pesquisador a realidade lócus da pesquisa, o autor
aponta ainda os principais meios de investigação na pesquisa de campo como respectivamente
as técnicas de observação indireta como entrevista, estudo de caso, estudo de personalidades
ou instituições sociais além do questionário e formulário. Os registros na observação podem
ser anotações escritas, materiais obtidos com gravações e entrevistas.
As aulas que foram foco da observação direta foram ministradas acerca dos temas
Democracia e Políticas Públicas, no Ensino Médio da Escola Estadual Desembargador Silva
Guimarães, localizada na Comunidade de Pontezinha dia 20/05 de 2016 das 9:21h às 12:00h.
As aulas e os respectivos temas foram selecionados e planejados com antecedência de
um mês em conjunto com o professor graduado em Geografia e Mestre pelo programa de
Mestrado Profissional em Ciências Sociais para o Ensino Médio - MPCS pela Fundação
Joaquim Nabuco. O planejamento foi marcado pela flexibilidade para ajustes e adaptações
sucessivas em relação à agenda de atividades e planejamento do professor de Sociologia nas
turmas de 2 ° e 3° ano do Ensino Médio como também do calendário escolar. A observação
direta de três aulas de Sociologia, sendo uma aula no 2° ano e duas aulas, em duas distintas
turmas de 3° ano do Ensino Médio, foi seguida de breves intervenções conceituais feitas pelo
pesquisador desta dissertação, com duração em média de 5 minutos antes do final de cada
aula.
O objetivo da intervenção mínima, ao final da aula, foi no sentido de aproveitar a
presença de um jovem pesquisador sobre políticas públicas em aula referente ao tema visando
breve orientação temática e conceitual sobre os atuais desafios e debates sobre o
aperfeiçoamento democrático, políticas públicas e direitos constitucionais. Com o objetivo
também de conscientizar sobre o papel dos jovens primeiramente dentro da escola como
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política pública a ser preservada e aprimorada com a participação esclarecida, o
aperfeiçoamento e redesenho institucional como também para inauguração de outra lógica
pública ciente dos vícios e das tendências institucionais de descentralização de poder político
e reconfiguração do funcionamento da estrutura institucional em parâmetros contemporâneos.
Persiste a impressão de que os elementos principais das democracias: a lógica pública e o
povo, não encontraram método funcional de desenho institucional eficiente capaz de matizar o
poder público na esfera social.



Observação da Aula - 1 no 2° ano do Ensino Médio.
Na primeira turma, chegamos à sala e alguns estudantes esperavam na porta, enquanto

outros vestidos de mulher numa prenda das sextas feiras, dado que corriam e fazia muito
barulho pelo corredor fazendo com que o professor tivesse de disputar com sua voz a atenção
devido ao barulho, gritos para poder ser compreendido.
O professor apresenta-me a turma como visitante pesquisador e começa a aula sobre
Democracia, distribuído folha com conteúdo sobre o tema. Em seguida pergunta aos
estudantes o que eles já sabem sobre democracia e os últimos debates da conjuntura política
Brasileira atual, falando sobre o processo de impedimento inconcluso da presidenta. Em
seguida pergunta aos estudantes se a democracia esta sendo respeitada no Brasil. Vários
alunos falam ao mesmo tempo (no corredor muito barulho, alguns me disseram depois que
esse era um dia atípico, pois havia tido protesto na comunidade próxima que impediu muitos
alunos e professores de vir. O protesto se devia ao fato do atropelamento de uma criança em
frente à escola sem sinalização).
O professor pede silêncio e avisa que a nota será atribuída de acordo com a qualidade
da participação destes na aula. A aluna-1 olhando a folha fala que democracia tem haver com
escolhas e decisões. O aluno-2 diz que é um modo de expressar sua independência. O aluno-3
fala que democracia é a participação e opinião de todos.
Após essas participações interpretativas para introduzir o assunto o professor ler a
epígrafe contida na folha entregue sobre o tema. Dai segue debate se na democracia o povo
manda ou influência ou não manda. Alguém diz: ―O governo faz o que o povo quer‖. A aluna
- 4 fala: É uma falsa democracia, a gente se ilude que manda, mas quem mandam são eles. O
Professor segue a leitura do texto base e em seguida pergunta se acaso ele se candidatasse, a
turma toda diz que votaria nele e o professor diz que só com os votos da turma não se
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elegeria. No mesmo instante uma aluna diz que comprariam os votos dos demais para votar
nele. O professor passa a orientar os estudantes a escolher candidatos os quais conheçam a
história individual ou possam pesquisar na internet.
Continuando a leitura do texto base – Anexo - E material do professor que Cita
Aristóteles quando diz que a massa pode ser facilmente manipulada. A aula foge por instante
do tema, pois muitos professores haviam faltado e os estudantes não sabiam se teriam outras
aulas do dia. O professor retoma o tema entre as diversas ilhas de conversa formadas,
perguntando o que é Democracia Direta? A aluna responde a pergunta sobre o que é
democracia: ―é expor sua opinião sobre o negócio público‖, e o professor menciona a
democracia na Grécia Antiga e as reuniões na praça chamada Agora, como símbolo da
Democracia Direta e o fato de não haver políticos, mas a participação de todos os cidadãos e
suas decisões coletivas sobre a vida em sociedade naquela época e forma de democracia
particular. O professor pergunta se hoje existe democracia direta? Alguém responde: sim, nas
escolas. O professor prossegue: na política atual não somos nós que decidimos diretamente.
Hoje existem duas formas de democracia a direta e a indireta como exemplo a participação
dos pais na escola como símbolo da democracia direta.
Outra aluna afirma que mesmo falando em reuniões, ninguém aceita a opinião dos
estudantes. O professor diz que é assim mesmo na democracia, algumas opiniões são
descartadas em privilegio de outras. O professor pergunta quantos deles já participaram de
reuniões da comunidade, alguns indicam que sim e o professor ler a definição e pergunta o
que é democracia Indireta, orientando a questionar o que se ler e está escrito no texto. Ao
passo que menciona a possibilidade de o voto no Brasil não ser obrigatório e compara com os
UEA perguntando se aqui no Brasil deveria ser assim? Muitos irrefletidamente dizem de
súbito que deveria como quem se livra de uma obrigação. O professor questiona porque
deveríamos e o qual motivo desta escolha. Alguém responde que não adianta votar pra eleger
corruptos.
Uma garota ao meu lado no fim da sala transcreve desde o inicio da aula,
possivelmente material de outra aula o que a desvirtua do momento da sala. O professor
levanta a hipótese de um aluno se candidatar e numa possível eleição, pergunta quantos da
turma apareceriam para votar, caso o voto não fosse obrigatório, muitos se calam e poucos
dizem que iriam votar mesmo sendo domingo porque queria que seu amigo ganhasse a
disputa. Professor sugere voto obrigatório e começa a argumentar sobre pessoas sem tanto
poder econômico ter a chance de se eleger. Concluindo a aula, o professor diz: Nós elegemos
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os políticos para decidir por nós, essa é a democracia indireta. A partir deste momento final da
aula, faço breve explanação sobre o conceito de democracia e a evolução histórica do Brasil
em direção a uma democratização social com maior participação e voz da população para
tomada de decisões fundamentais para a comunidade, como também a importância de um
estudo mínimo diário para aprendermos a defender nossos direitos. O professor segue com a
lista de presença avaliando a participação, após essa etapa seguimos para a próxima aula no 3°
ano.



Observação da Aula 2 no 3° ano do Ensino Médio.
Aula sobre Políticas Públicas no 3° ano começou as 10:37, o professor me apresenta e

começa a aula entregando matéria sobre tema da aula ao retomar a aula passada sobre a
conjuntura política atual. Em seguida o professor explica que a avaliação será de acordo com
a participação de cada um. Um aluno diz: eu não gosto de política e então o professor
pergunta o que eles já sabem sobre políticas públicas. Um aluno diz olhando a folha: são
ações dos governos, decisões, metas e planos, promessas e ética.
O professor orienta a leitura silenciosa do texto base e determina algum tempo de
leitura.

Distante da sala, no térreo se escuta barulhos de tambores e um aluno

afrodescendente entra na sala em silencio vestido de mulher com vestido e brincos e pede a
folha tema da aula. Após a leitura:
Aluana1- O formador de políticas públicas é a sociedade.
Aluna2 – As decisões vão agradar uns grupos e a outros não.
Aluna3- Muitas vezes a gente reivindica, reivindica e nada acontece.
Aluno4- Reivindicamos emprego porque o índice de emprego está baixo
Aluno5- São grupos que procuram com o discurso dizer que se for eleito eu ajeito tua
rua, mas o que é bom pra ela talvez não seja bom pra mim.
Aluna6- A política é disputa entre os que querem fazer melhor.
Aluno7- Discordo do texto porque diz que é púbico, mas são poucos que decidem pela
sociedade em geral.
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Professor pergunta: quem regula os políticos? Um responde que é a sociedade, outro
diz que não, só o povo sabe o que está precisando e necessitando ao passo que outra aluna
menciona o veto do STF a doações empresariais para campanhas eleitorais.
A partir desse momento o professor concluindo a aula faz distinções entre uma política
pública e uma decisão política e passa a palavra para minha breve participação sobre o tema,
enquanto faz a chamada e avaliação da participação. Minha intervenção se resume em
explicar o que é uma política pública como uma ação governamental/institucional visando
resolver problemas que afetam grupos de indivíduos que pressionam por mudanças,
explicando a importância das políticas públicas para a concretização dos direitos e garantias
sociais fundamentais presentes na constituição de 1988. Ao demonstra-los o fato de estarem
utilizando de uma política pública de acesso a educação enquanto estão em sala de aula, com
os livros, cadeiras e professores e condições básicas para política pública de educação de
qualidade, terminando por explicar a variedade de políticas publicas e o fato deles poderem
futuramente cursar o ensino superior na universidade pública. Ao concluir está aula passamos
para a próxima turma de 3° ano do Ensino Médio, ultimo horários da manhã.
Segunda turma de 3° ano, terceira aula observada do dia, quarta aula do professor,
todas as turmas tinham entre 33 e 35 estudantes, mas no caso desta ultima turma por ser no
último horário e um dia atípico na dinâmica da escola por causa do protesto e da prenda entre
os alunos; da ausência de professores como também de minha presença, na ultima turma não
estavam todos presentes, mas um parte significativa destes. São 11:19 aula sobre Políticas
Públicas e professor de modo prático e procurando adiantar a aula apresenta-me e de entrada
pergunta o que vocês sabem sobre políticas públicas?
Aluna1 – Tomar decisão em pró do país que todo mundo participa
Professor: Você participa? Você já participou?
Aluna1- Sim, mas minha opinião não foi levada em conta.
Aluno2 – Eles preferem investir num campo de futebol porque eles vão continuar sem
consciência política pra escolher.
Aluna -3 Falsa democracia. (celular desperta durante a fala do professor).
O professor distribui material preparado pessoalmente e orienta para a leitura deste em
silêncio. Após 10 minutos retoma o texto e pergunta o que eles entendem por políticas
públicas agora? Mesmo tendo lido nenhum estudante participa e depois de algum tempo uma
aluna tenta falar lá do fundo da sala, a qual não se pode compreender. O professor não
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esperando mais a participação, segue para explicar a disputa de interesses entre grupos por
determinadas políticas públicas, explicando o fato de a política ser um conjunto de decisões e
passa a palavra para minha breve contribuição, de imediato a aluna de óculos sentada à frente
olha para o relógio.



Observação da Aula 3 no 3° ano do Ensino Médio.
A última aula tem duração reduzida para trinta minutos tendo em vista o horário de

almoço e a dispersão da maioria dos estudantes.
De início no filing ou espirito do momento, percebo a ânsia da turma para a conclusão
da aula, afirmo que serei breve, especialmente por saber que só temos alguns minutos para a
hora do almoço. Digo em poucas palavras que as políticas públicas é uma ação institucional
objetivando resolver um problema coletivo reconhecido como problema pela comunidade de
cidadãos que debatem e dialogam sobre os problemas, fato fundamental, uma vez que quando
não os reconhecem como problema e não pressionam as ações, soluções políticas não são
direcionadas. Menciono a importância das varias políticas públicas para concretização dos
diversos direitos e garantias sociais fundamentais como acesso a escola, a moradia, a
segurança, cultura, entretenimento, saúde e outros serviços públicos e concluo perguntando
qual a mudança percebida na forma de compreender antes e depois da aula as políticas
públicas. Os alunos sorriem afirmando a diferença entre o que elas entediam antes e depois da
aula. Despedimo-nos.
A impressão geral do diagnostico das observações e do contato com a comunidade
circunscrita a escola permite por meio desta, transcrever de forma breve um contexto social
comunitário marcado visivelmente por uma realidade socioeconômica e cultural
representativa das dificuldades públicas brasileiras no que tange a própria disposição,
estrutura, planejamento e organização do espaço social urbano no contexto que envolve a
escola. Ao adentrar o universo escolar, uma ressalva para a importância de um profissional
com formação especifica aprofundada capaz de mobilizar a pesquisa integrada. O papel do
professor pesquisador com formação superior específica na área que leciona para o
desenvolvimento metódico e com o rigor que exige o desenvolvimento tecnológico,
econômico e socioambiental em ações programáticas e multidisciplinares. Não obstante a
preparação e pesquisa no tema por mais de quinze dias na identificação de referencias; fontes
de dados; elaboração material; adaptação e construção de estratégias didáticas pertinentes ao
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nível de ensino. Dados de onde decorrem os méritos de encarar a realidade social da
comunidade lócus de pesquisa fazendo um trabalho diário que ultrapassa as dimensões
escolares e comunitárias no aperfeiçoamento de uma compreensão pratica do funcionamento
social e o engajamento jovem nos desafios contemporâneos. Não teria como penetrar naquela
configuração social sem sair carregado pela percepção da dinâmica e do estado da
comunidade contrastando diretamente com a era do conhecimento, dos direitos e das
tecnologias da comunicação e cibernética que em meio a tanto desenvolvimento material
ainda se conserva expressivo baixo desenvolvimento humano e capital social: contudo,
percebe-se a coexistência de vários paradigmas sociais no diagnostico da cena contemporânea
no século XXI, paradigmaticamente tão dístoante ao apresentar semelhanças com uma
realidade futurista nas possibilidades tecnológica de reorganização da sociabilidade
democrática. Ao mesmo tempo: contudo, tão comparável à época medieval nos traços
socioculturais que apontam quadro social negativado pela ausência de direitos social
fundamentais amplamente homogeneizados, uma vez que nem todos os seres humanos
encontram ou desfrutam das condições básicas ou mínimas para realizar suas
individualidades; distintos talentos; vocações; potencialidade e demissões interiores;
artísticas; cientificas e humanas no contexto escolar palco direto da concretização da
diversidade de direitos resguardados constitucionalmente nas letras mortas carentes de
políticas públicas arrojadas. Figura assim um diagnostico mínimo do contexto de pesquisa e
em relação aos dilemas mais gerais de nossa época em relação a diferentes aspectos
institucionais.
A opção metodológica e o estudo comparativo de múltiplos casos com o uso da
observação de modo complementar, haja vista os objetivos específicos apresentam-se como
pertinente ao se adequar in lócus aos propósitos da pesquisa para captar as demandas da
comunidade e relacioná-los aos temas e conceitos como também ao ciclo das políticas
públicas. A metáfora usada do espaço escolar como experimento para medir como se
comporta os átomos (atores sociais diversos) e as concepções sobre participação social,
controle social, políticas públicas e gestão compartilhada, deixa evidente a diferente
percepção dos jovens estudantes deste nível de ensino.
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3.4 ENTREVISTAS SISTEMATIZADAS
As concepções aglutinadas a seguir evidenciam a importância da temática por vários
motivos. A primeira justificativa apontada pelos professores pesquisados fundamenta-se na
necessidade de o cidadão saber seu papel dentro da sociedade ou organização social. Outra
justificativa apontada e complementar à anterior é que por meio da posse deste conhecimento,
este conhecimento possa ampliar a visão dos indivíduos para compreender como
determinadas coisas funcionam em Sociedade, ―como as instituições funcionam e como estes
podem interagir com as instituições‖.
―A forma como o currículo de Sociologia e Ciências Sociais está organizado não
tem esse debate. Acho que o debate sobre cidadania está mais presente e o debate
sobre o papel do cidadão dentro da sociedade. É interessante poder ajudar a ampliar
a visão dos indivíduos, a saber, sobre como é que certas coisas funcionam na
sociedade, certas instituições funcionam, como é que os indivíduos podem interagir
com elas. São todas instituições a democracia; as eleições; a justiça; a polícia; a
escola; a rede pública de saúde; são todas instituições da sociedade moderna [...] Eu
acredito que podem ajudar eles a ter um visão mais ampla em saber como eles
podem interagir com essas instituições. Nas aulas de direitos humanos até ano
passado abri um espaço maior para esse debate e percebi que em longo prazo ia
aguçando a curiosidade deles. Então acho que se esse conteúdo for levado para aula
de sociologia pode contribuir bastante‖ (PROFESSOR – 1).

A pergunta - 01 indaga sobre seu posicionamento em relação à inclusão ou não do
conteúdo do campo de públicas e das políticas públicas na prática do Ensino Médio. Podemos
verificar nas palavras do professor – 1 que tem formação em sociologia destaca a ausência na
forma da atual organização curricular do ensino básico e superior, apesar do rarefeito debate
sobre cidadania e papel do cidadão na sociedade. Com a função de ampliar a visão dos
cidadãos sobre o funcionamento das instituições e a forma de sua interação aparece como
fundamento da necessidade imposta pelas circunstâncias, indicando a pertinência do conteúdo
nas aulas de sociologia. Ao destacar a capacitação para interação com as diferentes
instituições, permite pensar no potencial de conscientização e uso dos instrumentos legais de
ação coletiva, como por exemplo: o mandado de injunção e etc.
―Acredito que a inclusão de políticas públicas e dos conteúdos vinculados a eles no
Ensino Médio, são na verdade algo que já deveria existir, a gente não deveria estar
tratando da inclusão deles, eles existem, mas de forma bastante superficial. [...]
penso que é algo no mínimo que poderia ser questionado a questão da gente estar
tratando da inclusão é uma coisa muito atrasada, porque na verdade isso ai já deveria
ter sido incluído e o que a gente poderia estar discutindo hoje é como aperfeiçoar
isso. Como poderíamos aprofundar de uma forma mais direta. Falar da inclusão
desses conteúdos na sociologia eu penso que realmente é algo que poderíamos estar
com outros questionamentos, mas entendo que dentro da realidade atual das
Ciências Sociais, da Sociologia ou da Ciência Política é algo que é importante
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dentro das questões atuais, mas poderíamos estar com um debate mais aprofundado‖
(PROFESSOR – 2).

O professor – 2 tem graduação em geografia e mestrado em ciências sociais. Deixa
clara a insatisfação com o caráter introdutório do tema que deveria estar, segundo sua
compreensão, sendo aprofundado neste momento, destacando a superficialidade atual do
tratamento e abordagem do tema. Ao enfatizar a superficialidade dos conteúdos atuais e
defender seu aperfeiçoamento permite projetar caminhos para qualificar a participação por
meio do aprofundamento nos conhecimentos referentes às políticas públicas.
―Eu sou totalmente de acordo, embora o currículo que a gente trabalha não tenha
dentro dos livros essa questão das políticas públicas inseridas, mas seria muito bom.
A gente trabalha políticas públicas na questão da contextualização, está dando
determinado assunto e acabamos tendo que puxar pro lado das políticas públicas pra
ver se esclarece mais a cabeça do alunado‖ (PROFESSOR – 3).

O professor – 3 tem graduação em sociologia, e verifica as ausências dos temas em
relação às políticas públicas nos livros didáticos adotados e ao mesmo tempo, a importância
do conteúdo para contextualização dos demais assuntos trabalhados, bem como para
promover esclarecimentos no entendimento da matéria por parte dos estudantes. As políticas
públicas aparecem como primeira ferramenta didática para a contextualização e mesmo
globalização da cidadania nas questões contemporâneas.
―Minha opinião entre ser contra e a favor, não tem como não ser a favor. O principal
problema é que a grade curricular do Ensino Médio pra você incluir, você terá que
tirar algo, não é uma simples inclusão, na realidade você tem que fazer a escolha.
Nesse momento não tenho nem a opinião do que se tiraria. Porque você poderia tirar
no sentido de acrescer mais horas aula a questão da sociologia ou se não for acrescer
mais hora aula pra sociologia e continuar somente com uma hora aula mesmo, você
vai ter que tirar algum tema ou conteúdo dentro da própria disciplina de sociologia.
Minha opinião para a inclusão é a favor, mas isso já geraria outro debate, que é
como, o que tirar e não tenho opinião do que tirar‖ (PROFESSOR – 4).

O professor 4 – tem formação em ciências sociais e levanta questões referentes ao
espaço da reforma, seleção, inclusão e exclusão de temas, sugerindo a antecipada
reconfiguração da grade curricular como primeiro obstáculo ao ensino proposto. Problematiza
o espaço atualmente comprimido da Sociologia no Ensino Médio e a incumbência e ou papel
desta disciplina de reconfiguração do ensino em condições limitadoras características do
presente contexto. Denota-se na análise da fala do professor 1 -, a ausência dos direitos
humanos como eixo de articulação conceitual, como também deste tópico em relação às
Políticas Públicas, funcionalidade e impacto positivo deste conhecimento específico na
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orientação e envolvimento dos estudantes. De modo mais crítico as falas evidenciam a
necessidade de aprofundamento do tema, em especial por identificarem que a comunidade
precisa e o momento político atual exige uma participativa popular mais bem informada por
uma orientação mínima não superficial. Dado que indica a falta de tradição em educação
política numa diretriz de preparação e orientação para a vida pública, desde as escolas,
projetando na prática a sociabilidade democrática e as regras, normas e princípios culturais
que as sedimentem. A desinformação da sociedade é a problemática mais presentemente
generalizada como fundamento explicativo para a complexidade do contexto histórico.
Também na percepção dos professores há constatação de baixos níveis de formação,
conhecimento e informação por parte da sociedade, numa época paradoxalmente caracterizada
como sociedade do conhecimento. Tal percepção dos professores indica uma sociedade com
latente produção de conhecimentos (recente expansão e interiorização de centros de ensino
superior), ao passo de sua má gestão, numa grande produção de conhecimento sem trânsito
social ou ainda com utilidade prática desarticulada e descartada onde a tecnologia poderia
justamente matizar sua distribuição.
O baixo aproveitamento do capital humano e de formação das capacidades humanas
comprova o deslocamento do aproveitamento das potencialidades e vocações, demarcando a
indiferença dos projetos escolas em relação aos dilemas do momento institucional
contemporâneo, e a inobservância em relação ao potencial único e inrrepetível de cada
individualidade abraçada pelas formas institucionais. Os professores são unanimes em relação
à necessidade de inclusão e promoção de abordagem mais ampla e aprofundada. Questão 02 Quando perguntados se os livros de Sociologia disponíveis no PNLD/2015 apresentam um
bom referencial sobre as políticas públicas?
―Não. Eles vão discutir bastante cidadania, o conceito de cidadania, o papel do
cidadão, discutem mais ou menos o que é democracia, não todos mais uma parte
deles, não vou lembrar exatamente, discutem os movimentos sociais. Esses três
elementos são tratados nos livros, democracia; movimentos sociais e participação
cidadã, que ajudam a dar uma esclarecida. Deixando de discutir de forma
historicista, mas pra entender o que é democracia você pega coisas pontuais da
história, por exemplo, a democracia na nossa sociedade, mas você debate o que é
democracia e como ela impacta a vida das pessoas e o papel das pessoas dentro
dela‖ (PROFESSOR -1).

Em relação ao referencial apresentado nos livros didáticos disponibilizados, o
professor julga não ser adequado mesmo apresentando temas recorrentes como cidadania,
papel do cidadão, democracia e movimentos sociais, restringindo-se como caminho exclusivo.
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―Como acredito que já dei a entender em minha opinião, não existe uma abordagem
que pode ser considerada mínima. O que existe são abordagens extremamente
superficiais e que até fazem com que haja questionamento de minha parte em
relação à questão de que tipo de subsídios os livros estão dando para os profissionais
de Sociologia no Ensino Médio. Já que os livros são uma forma de consulta, em fim,
um subsídio para a sala de aula, como é que esses livros, já que abordam tão
superficialmente, estão realmente contribuindo? Qual o papel esta sendo
desempenhado por esses livros pra auxiliar o professor? Penso que muito pequeno
nesse sentido em relação a esses conteúdos‖ (PROFESSOR -2).

O professor – 2 questiona a real contribuição dos livros adotados como auxílio aos
profissionais, ao fazer diagnostico da superficialidade e ausência de abordagem considerada
mínima em ralação ao conteúdo das políticas públicas. Não permitindo pensar os livros em
profundidade na articulação com as prioridades de informações e dados das diferentes regiões
caracterizadas por problemáticas sociais e políticas públicas distintas de enfrentamento das
demandas públicas.
―Todos dão pra trabalhar com questão de políticas públicas, todos dão. Já porque a
gente tem esse lado da contextualização, então não tem como você com conteúdo da
sociologia não puxar para o lado da política pública‖ (PROFESSOR – 3).

O professor – 3 apesar de concordar com a inserção, pertinência e aprofundamento do
tema na questão anterior, aqui argumenta ser possível trabalhar com todos os livros adotados
ao relacionar os conteúdos sociológicos ao tema políticas públicas, representados um
contraponto em relação às falas do demais.
―Quando apresentam é muito dentro da questão da cidadania ou como algo bem de
passagem, não há nenhum foco, não há foco‖ (PROFESSOR – 4).

O professor 4 – de forma breve aponta a dispersão e ausência de foco presentes no
livro. O livro apresenta-se como canal para matizar uma compreensão desembaraçada e
sistemática sobre o papel das políticas pública na efetivação da ordem democrática vigente.
Dado que a ausência do conteúdo resulta na falta de instrução adequada para a vida pública e
social e para a compreensão do momento contemporâneo ou espirito do tempo. Entendemos
que a ausência de foco e de abordagem contemporânea dificulta o uso da pesquisa e da prática
social como canal para o empoderamento dos jovens. Questão 03 - Quando perguntamos: há
espaço no Ensino Médio para tematizar a Gestão Pública as respostas foram:
―Acho que dependendo da forma como o ensino médio é organizado, da escola. Isso
é muito relativo porque você não tem só um Ensino Médio, você tem mais de um.
Tem o Ensino médio pro Eja que tem um formato, as aulas são menores, é tudo mais
apertado. Você tem o Ensino Médio que aqui no estado é chamado de regular que é
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aquele em que o estudante passa um turno na escola todos os dias de manhã, todos
os dias à tarde. Você tem o esquema chamado de escola integral em que o estudante
passa manhã e tarde na escola todos os dias. Então eu acho que você tem espaço,
mas tem que ver como é que você vai fazer pra adaptar esse debate de acordo com o
ritmo de cada modelo desses de Ensino Médio. Você tem o Ensino Médio das
escolas técnicas daqui do estado que tem uma grade cheia de disciplinas e tal. Então
o espaço ele existe e pode ser debatido na sociologia como em outras áreas de
humanas. Quando você tem educação em direitos humanos como é o caso das
escolas em tempo integral, tem um espaço muito bom pra debater isso‖
(PROFESSOR – 1).

Ao concordar com o espaço no currículo, o professor sugere distinções na proposta de
inclusão levando em consideração os diversos formatos de Ensino Médio, entre os quais o Eja
– Educação de Jovens e Adultos com formato mais comprimido; o Ensino Médio regular com
aulas em apenas um turno; o Ensino Médio de tempo integral com manhã e tarde na escola; o
Ensino Médio das escolas técnicas. Segundo professor a presença da educação em direitos
humanos nas escolas de tempo integral apresenta uma espaço especial para o debate.
―Sim. Penso que a questão da abordagem desses assuntos deveria ser realizada como
uma progressão ao tratamento das políticas de um modo geral, em todos os livros há
um espaço em relação a políticas e aí normalmente vem uma abordagem mais
histórica inicialmente nos capítulos dedicados a isso e depois vais se aprofundando
para questões mais atuais. Quando se chega a essas questões mais atuais deveria
haver espaço para o debate sobre políticas públicas, que políticas públicas existem
nesse debate atual em relação à política. Penso que justamente uma forma de
identificação dessas políticas públicas em relação a atualidades deveria existir de
uma forma não tão superficial‖ (PROFESSOR – 2).

Ao identificar espaço no currículo do EM o professor sugere abordagem gradativa no
tratamento das políticas, inicialmente histórica até uma abordagem das questões atuais.
Dentro das questões atuais o debate sobre a diversidade das políticas públicas promovidas
pela dimensão política social na atualidade, superando sua superficialidade.
―Acredito que haja embora, uma carga horária, estamos falando de sociologia e eu
tenho uma aula por semana em cada turma, tenho quarenta aulas por ano, (Risos),
não sei como eu, não sei como você, vai se virar com o aluno pra tratar essa questão
de gestão pública, porque o tempo da gente é muito curto. A gente tem um conteúdo
bom de sociologia para trabalhar e o que deram pra gente foi muito pouco tempo.
Fica difícil fugir muito do conteúdo das disciplinas‖ (PROFESSOR – 3).

O professor -3 apesar de identificar o espaço, levanta problemáticas em relação ao
escasso tempo de aula destinado à sociologia. O tempo como limite que figura distante da
função de liderar o currículo na articulação de áreas para integrar o currículo multidisciplinar
por meio da integração da pesquisa nas unidades didáticas integradas. Certamente o fator
tempo comprime a qualidade da abordagem da unidade.
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―Espaço do jeito que ele está agora não, mas você tem dois caminhos pra fazer isso
ou acrescendo mais horas aulas a disciplina de sociologia que normalmente nas
redes públicas e particulares também tem uma hora aula por semana. Acredito que
tendo mais hora aulas você abre espaço ou dentro da sociologia sacrificando alguma
temática que hoje esta sendo ensinada na sociologia. Do jeito que está o currículo
hoje não tem como‖ (PROFESSOR – 4).

O professor – 4 indica a impossibilidade do espaço atual e sugere o aumento de horasaula e ou a exclusão de outras temáticas, sugerindo a impossibilidade de operacionalização de
um método ou modos operandi adequado a Ciência Social no Ensino Médio. Questão 04 Quando perguntados haver ou não necessidades específicas para o Ensino Médio, segue:
―Existe. Acho que pensar o papel do Ensino Médio na vida dos estudantes, na
formação deles e parar de pensar ele como etapa preparatória para o vestibular. Para
pensar que no caso dos estudantes que estão na faixa de idade tida como adequada,
pensar que neste momento eles estão na adolescência, num momento de descoberta
de uma série de coisas. Descoberta da interação com o mundo, com as instituições
como exemplo as eleições. Acho que é o momento para o debate tanto de questões
sociais como ética e moral e ao mesmo tempo momento pra adquirir mais
conhecimento e aprofundar o que foi visto no ensino fundamental. Na etapa final do
Ensino Médio o individuo está preste a entrar na vida adulta. Então pensar ele não só
como algo preparatório para o vestibular é uma das necessidades específicas.
Entender o Ensino Médio como etapa que está no meio, não é o fundamental, mas os
estudantes já estão maiores e existe a possibilidade de você ter com eles uma série
de debates que você não poderia ter, por exemplo; acredito que é muito mais fácil
falar sobre aborto no Ensino Médio do que no 9° ano. Porque acho que os estudantes
do Ensino Médio, até pela faixa de idade deles tem uma compreensão maior sobre
aborto e outros temas que são tratados como delicados por questões morais e etc. Ao
mesmo tempo o individuo ainda não está na universidade, não é um adulto na
universidade, pensar as especificidades do Ensino Médio é algo que deve ser levado
em conta. Como eu falei nos vários modelos de Ensino Médio que existe, tipo lá na
escola mesmo eu dou aula no Ensino Regular e dou aula pro Eja, você vê a diferença
de idade, as aulas são mais apertadas, o conteúdo é muito exprimido, então o
estudante do Ensino Médio do Eja ele tem necessidades diferentes da do estudante
do Ensino Médio da manhã‖ (PROFESSOR – 1).

O professor 1 – aponta para um Ensino Médio como conclusão de um processo de
formação mais amplo e não só com vistas ao vestibular. Considerar o momento de descoberta
da interação com o mundo e o Ensino Médio como responsável em apresentar didaticamente
esse mundo, suas questões, instituições e problemáticas na orientação das descobertas da
forma mais atualizada e eficiente para seu engajamento na realidade de forma corresponsável
e ciente de seus processos e tendências. Sugere ainda aglutinar as diferentes necessidades
específicas como Enem, eleições, cidadania, participação, pesquisa e produção de
conhecimentos as necessidades e metas gerais do ensino em competências e habilidades
formativas de modo programático.

136

―Sim. Para o Ensino Médio as linguagens tem que ser adaptadas, os alunos, eles
precisam entender é como esses conteúdos realmente impactam na vida deles. É
necessário que o estudante entenda a vinculação entre aqueles conhecimentos que
existem nos livros, o que nesse caso pouco existem nos livros, e na realidade deles
como é que eles podem atuar com esses conhecimentos. A linguagem tem que ser
bastante adaptada, não se pode colocar artigos científicos com uma linguagem muito
rebuscada. O trabalho tem que ser para que ele entenda como essa linguagem
direcionada para esse público e por meio desse entendimento ele passe a ser um
sujeito ativo, participativo‖ (PROFESSOR -2).

O professor 2 – realça a necessidade de adaptação da linguagem evitando linguagem
rebuscada e abstrata para uso de abordagem mais concreta em relação aos impactos dos
conteúdos abordados na vida destes, permitindo entender à vinculação do conteúdo do livro
na sua atuação dentro do real e da organização social.
―Necessidades eu posso até dizer a você que não sei quais são, mas que deve existir
deve, (Risos), porque o ensino médio ele sofre muito, ele é achatado. Enquanto você
tem o fundamental em oito anos, você tem o Ensino Médio em três anos e tem muita
coisa pra se trabalhar no ensino médio. Agora o ensino médio sempre sofreu. Esses
anos que em sociologia da educação que a gente vem estudando, até as cadeiras de
educação nas faculdades, a gente sempre viu que o grande problema está no Ensino
Médio. Como eu já falei, é muito achatado, é muita correria, aquele ensino voltado
para você passar na faculdade, ensino voltado pra você arrumar um emprego, ensino
técnico‖ (PROFESSOR – 3).

O professor 3 – destaca o caráter estritamente utilitarista do atual modelo de Ensino
Médio a ser superado e o fato do curro espaço-tempo do EM.
―Veja, tem que amadurecer primeiro, tem que haver espaço e o espaço hoje está
ocupado, o espaço no currículo. Quanto às especificidades sim, é uma opinião, a
questão de políticas públicas esta vinculada no Ensino Médio a uma questão de
formação da cidadania porque até a nossa própria LDB coloca o Ensino Médio
como etapa escolar, de onde você esta terminando a formação cidadã, é a ultima
etapa do ensino básico. Então a questão do ensino de políticas públicas está muito
vinculada a isso, a questão da cidadania. Alguma outra coisa específica eu não tenho
pra lembrar‖ (PROFESSOR – 4).

Já o professor 4 – Discorre sobre a pertinência do Ensino de noções de avaliação e
análise de políticas públicas com a exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de
formação para participação cidadã na conclusão do ciclo de ensino básico do Ensino Médio.
Questão 05 - Quando questionados se eles acreditam haver espaço para o campo de públicas
dentro das aulas de sociologia:
―Acredito que sim, esses conceitos que você colocou ai, quando a gente vai discutir
as políticas públicas, como ela vai gerar impactos nas pessoas, como as pessoas
podem participar delas e etc. Do ponto de vista teórico você tem espaço pra fazer
essas reflexões, quando a sociologia está fazendo análise das instituições sociais
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onde as políticas públicas também entram. Você tem espaço pra isso do ponto de
vista reflexivo não só na sociologia como em outras matérias também. Agora
quando você pensa no tempo real, uma aula por semana, apenas 50 minutos, quando
você pensa nesses problemas de infra-estrutura, de grade, tempo, essas coisas
prejudicam muito mais do que o espaço teórico das disciplinas. A proposta das
disciplinas como a proposta da Sociologia como síntese das Ciências Sociais no
Ensino Médio, ela abre espaço para uma série de debates, não precisa ficar só
debatendo autores e conceitos, você tem o momento de debater autores e conceitos,
tem o momento em que você vai debater questões sociais, só que por um víeis
sociológico, de análise dos fenômenos sociais e não pelo víeis do senso comum.
Agora o problema é a forma como o currículo está construído, a grade, o tempo que
você vai ter. Essas coisas atrapalham muito mais, na verdade é só o que atrapalha,
acho que o espaço pra reflexão dentro da disciplina você tem na tradição de debate‖
(PROFESSOR – 1).

O professor 1 – Salienta que pertinência da reflexão, do espaço e disciplina ao colocar
ênfase na organização curricular, infraestrutura da escola e distribuição do tempo ao dar
preferencia a uma abordagem dos fenômenos sociais que superem o senso comum.
―É justamente nesse aspecto que acredito que deveria haver um aprofundamento,
justamente no capitulo em que fala, identifico até o capitulo que poderia ser
incluído, mas em fim isso aí é maleável depende da abordagem que se for colocar no
livro. O próprio livro pode receber esse conteúdo, tanto que tem espaço para isso.
Penso também como foi colocada à questão da interdisciplinaridade, é fundamental
não só nesse assunto específico, não só nesse conteúdo, mas em todas as práticas
que permeiam a questão da educação. As áreas da ciência precisam ser interligadas,
quando o estudante ver uma praça sem uma obra ele não vai pensar que aquilo é
somente uma questão econômica, a questão econômica esta diretamente ligada a
questões políticas que esta vinculada a questões culturais, em fim, isso envolve uma
série de ciências e saberes que precisam ser articulados e realmente faça com que os
estudantes entendam esse processo, essa dinâmica que não se restringe a um ponto
específico‖ (PROFESSOR – 2).

Já o professor 2 – frisa a pertinência e espaço no livro e a complexidade
interdisciplinar do fenômeno social num movimento constante.
―Tem, com certeza tem, seria bom que a gente desse uma carga horária que
contemplasse pra gente trabalhar essas questões de políticas públicas, mas com
certeza tem. A gente trabalha no dia a dia, sempre está puxando para o lado da
política pública‖ (PROFESSOR -3).

O professor 3 – enfatiza a carga horária mínima compatível com o trabalho com as
políticas públicas.
―Tem, você linkando a questão da cidadania com políticas públicas é extremamente
coerente. A política pública tem tudo haver com cidadania e cidadania tem tudo a
ver com políticas públicas. O tema cidadania hoje é muito tratado, tanto nos livros
do Ensino Médio, quanto esta se tornando um tema consagrado no Ensino Médio.
Vou repetir o que falei, este espaço será disputado com outras temáticas, então
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teríamos que ver qual temática que se tira pra incluir políticas públicas. Não tem
espaço vazio no currículo. Mas é extremamente coerente quando você linka políticas
públicas com a questão da cidadania‖ (PROFESSOR – 4).

O professor 4 – ressalta a pertinência e o vinculo entre cidadania e política pública no
currículo. Questão 06 - Quando indagados sobre quais conceitos e temas acreditam ser útil
para incluir na Sociologia do Ensino Médio:
―Democracia, Governo, Políticas Públicas e Elites Políticas; Desenho Institucional,
Participação Política e Empoderamento. Tem temas que vem arreboque dentro das
discussões, por exemplo, democracia, você debate governo e políticas públicas
acredito que dá pra fazer um debate sobre controle dos gastos públicos, como essa
coisa acontece entre as instituições. Dá pra fazer dentro do debate o processo de
formulação de políticas públicas. Tem uns conteúdos que eu colocaria como carro
chefe e automaticamente iria precisar de um momento para discutir alguns outros
temas. Entender a democracia como instituição que exige uma mudança de habito de
todos os indivíduos, uma entrega para os seus valores, temos escutado muito que
democracia vai muito além de você votar. O individuo precisa viver os valores
democráticos, viver isto na sua sociedade e colocar em prática‖ (PROFESSOR – 1).

As indicações de temas incluem mudanças de hábitos democráticos e seus valores para
a prática e vida em sociedade como sugere o professor 1 – ao indicar o controle dos gastos
públicos, desenho institucional adequado e a formatação de políticas públicas.
―Bem, conceitos alguns deles já existem penso que poderia ser aprofundados, por
exemplo o conceito de participação, participação popular, acredito que a questão de
movimentos sociais também deve ser aprofundado, uma outra questão, a democracia
e acredito que fiscalização pública que é um aspecto muito importante a ser
aprofundado, na verdade fiscalização pública, nunca cheguei a ver no livro didático,
mas em fim, talvez exista e eu não tenha tido conhecimento. Já vi alguns livros
falando sobre Robert Dhal, penso que a abordagem dele poderia ser aprofundada em
relação à democracia mesmo. Tem uma abordagem que se fala em relação ao
sufrágio universal na abordagem dele e que poderia realmente existir uma análise
mais aprofundada em relação ao que ele coloca. De nomes os outros autores que
estão aqui, não estou me lembrando agora as contribuições que eles colocam. O que
conheço é a Cátia Lubambo, ela fala em relação à questão da, apesar de eu nunca ter
visto a abordagem dela em nenhum livro didático, mas penso que a abordagem dela
também poderia ser colocada sobre o tema participação política. Vejo que a
abordagem dela tem muita vinculação a outro autor que eu conheço chamado
Leonardo Avirtz e penso que ela bebe bastante dessa fonte pra tratar dessa questão
da participação política e do aprofundamento da participação dentro da democracia,
esses dois autores poderiam ser abordados nos livros. Controle dos gastos públicos,
atores sociais e acredito até sendo um pouco ousado, em relação à avaliação de
políticas, a gente sabe da dificuldade de trabalhar em relação à política que já pouco
existe e ainda mais a avaliação de políticas no meu entender já estaria sendo uma
avanço bastante importante, mas penso que no momento em que for feita a
abordagem sobre política, ela tem que ser avaliada, então um trabalho em campo
fazendo com que um estudante pudesse verificar na prática se o que foi identificado
em sala está tendo algum impacto positivo ou negativo, isso levaria a vinculação do
que está sendo abordado em sala e a realidade para fazer com que os estudantes
entenda os processos realmente. Sendo ousado e sabendo que ela é importante, deve
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existir a questão da avaliação de políticas. Todos os temas são importantes, mas na
minha visão os fundamentais são esses que eu indiquei‖ (PROFESSOR – 2).

O professor 2 – propõe temas como sufrágio universal, participação popular e
fiscalização pública ao passo que sugere avanço pertinente para incluir noções em relação a
avaliação e ou análise de políticas públicas. Também sinaliza para a verificação prática da
realidade em relação aos conteúdos e, por conseguinte reabre o debate sobre a aproximação
das ferramentas de pesquisa no Ensino Médio e a necessidade de produção de conhecimentos
ao aproxima-los das fontes primárias de informação permitindo compreensão emancipada da
dinâmica do processo social.
―Educação já tem, a gente fala muito em educação, mas não como conteúdo. Tem a
questão do acesso a cidadania que a gente trabalha em sociologia essas de cidadania,
de direitos, direitos sociais, direitos políticos, direito civil de forma geral. Estamos
sempre trabalhando essa questão dos direitos, estamos sempre passando por direitos
econômicos, sempre por ai, direitos do consumidor. Esse aqui da Celina, Governo,
políticas públicas e elites políticas, formação do campo de públicas, processo de
formulação de políticas públicas. Esse tema aqui é fundamental, eu acho que
políticas públicas ela tem que sempre está sendo refeita, não pode estagnar uma
política pública ali parada pra sempre, tem um hora que ela tem que mudar, feito os
programas sociais do governo que estamos vendo ai, sim, vai ser assim pra sempre?
Tem que ter uma mudança não é, o que funcionou até aqui agora precisa de uma
reformulação pra que a coisa comece a andar de novo. Temos ai à política de cotas,
temos ai o bolsa família, por exemplo, que funcionaram e funcionaram bem, mas
chegou a hora de isso ter um novo formato, porque o que está acontecendo, tem
todas essas criticas a essas políticas, que não vamos dizer se essas críticas são
verdadeiras ou não, mas que tem que passar por uma mudança já. Não vamos ficar
pra sempre nessa, mas há que ter uma mudança. Não que eu seja do contra, eu sou a
favor, mas acho que o bolsa família já esta precisando de uma roupagem nova. Tem
que existir tem, mas com nova roupagem‖ (PROFESSOR – 3).

O professor 3 – indica um conjunto de temas relacionados ao direito e acesso a
cidadania como direitos econômicos, civis, sociais, políticos e do consumidor, como também
temais que tratem da formulação e formatação de políticas públicas, diferentes atores sociais e
elites políticas.
―O ciclo da política pública, elaboração, efetivação isso é importante, a questão do
gasto e conta pública também é importante, mas se você for observar bem, tanto a
questão do ciclo da política pública quanto à questão do acompanhamento das
contas públicas é algo que hoje não é tratado se quer na sociologia. Embora não seja
professor de sociologia do superior, mais creio que vai tratar nos primeiros debates
dos primeiros períodos onde tem a disciplina de sociologia, os cursos que tem a
disciplina de sociologia. Ou seja, isso são duas temáticas, o ciclo das políticas
públicas e o acompanhamento das contas [...] não é problemático você colocar, mas
é problemático você efetivar isso. Porque ai mexe com a formação de professores
que não sei se tem. Outros temas como democracia, processo de formulação de
políticas públicas, gênero e políticas públicas, controle de gastos públicos, isso ai
empodera o cidadão, avaliação de políticas públicas, embora talvez a avaliação seja
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muito técnica, mas as noções iniciais para o cidadão elas são importantes, você esta
lidando não só com demandas sociais, esta lidando também com o dinheiro público
e demandas sociais. Então o que acontece tem tudo haver com a cidadania, o
cidadão não pode esta sem o poder, sem os instrumentos pra acompanhar isso e onde
é que ele vai ter o conhecimento e o poder de acompanhar isso já que ele não é
especialista. Eu como cidadão não sou especialista nessa área, agora uma formação
básica no ensino médio que possa fazer com que tenha noções iniciais básicas sobre
isso é importante‖ (PROFESSOR – 4).

O professor 4 – condensa uma proposta temática em noções iniciais de políticas
públicas e a necessidade de orientação para o acompanhamento mínimo das demandas sociais
de controle das contas públicas por não especialistas ao passo que diagnostica uma cidadania
desqualificada pela ausência de orientação prática, instrumentos e ferramentas transparentes
de busca e pesquisa de informações. Questão 07 - Quando perguntados sobre quais devem ser
as finalidades do conteúdo de públicas no Ensino Médio:
―Ampliar o ponto de vista dos indivíduos sobre como as instituições funcionam e
geram impactos na sua vida. O individuo saber quanto dinheiro é investido naquilo,
como acontece o gasto público, como é investido, quais são as prioridades. Entender
que cada governo da prioridade pra um tipo de investimento, que tem um governo
que é mais popular, outro que faz política pública com víeis mais financeiro etc‖
(PROFESSOR – 1).

Neste sentido as finalidades do conteúdo de públicas situam-se para o professor 1 –
entre compreensão do funcionamento institucional, modelagem da sociabilidade e dinâmica
social e consciência dos impactos e consequências na vida cotidiana das decisões coletivas.
―Esse conteúdo vinculado a esse assunto e tema deve fazer com que os estudantes se
sintam entendedores capacitadas, ativos naquilo que eles podem atuar dentro do seu
contexto. Essa capacitação, esse entendimento que o estudante tem ele deve ser
levado a uma questão de que a partir dessa atitude dele dentro do seu contexto ele
possa também ter a possibilidade de replicar isso e além de replicar, fiscalizar. O
estudante a partir do momento em que ele é instrumentalizado em sala de aula por
meio de autores da sociologia no Ensino Médio, ele passa a ser um sujeito replicador
a partir do entendimento e fiscalizador dos processos políticos. Ele próprio fiscaliza,
ele tem a capacidade de atuar dentro dessas possibilidades de participação, já que ele
tomou conhecimento nas aulas, espera-se com a abordagem desses assuntos. Ele
pode fazer inclusive com que outras pessoas façam o mesmo caminho dele, por mais
que essas pessoas não tenham participado destas aulas, ele se torna e multiplicador‖
(PROFESSOR – 2).

O professor 2 – defende a propagação e disseminação de ideias e concepções que
ajudem a fortalecer a fiscalização e o monitoramento no desenvolvimento de capacidades para
a participação.
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―A questão da conscientização mesmo, o que é uma política pública, pra que serve a
importância das políticas públicas, valores das políticas públicas, revalorização de
políticas públicas, seria muito bom mesmo se você tivesse o alunado consciente
sobre isso ai. Muitas vezes ele está inserido dentro de uma política pública, mas ele
não tem a mínima realidade, não consegue se situar dentro das políticas públicas‖
(PROFESSOR – 3).

De outra forma o professor – 3 destaca a utilidade da conscientização que serve para
situar sua existência e prática social cotidiana circunscrita por distintas políticas públicas.
―Primeiro lugar é o empoderamento do cidadão ou o papel, especialmente numa
sociedade como a nossa sociedade extremamente desigual. Então o papel que o
estado tem ele é muito forte na nossa sociedade, as demandas que o estado recebe
são variadas e isso, essas demandas e o papel do estado, o cidadão precisa esta
empoderado para saber como minimamente o estado funciona. Saber os limites do
estado, uma política pública não pode tudo, ela não vai resolver tudo, não são todas
as demandas sociais que podem ser resolvidas através das políticas públicas e a
gente também não tem a noção disso, não tem a noção dos limites orçamentários do
estado. A noção porque existem esses limites orçamentários, então, ou seja, todas
essas pequenas nuances que fui colocando ela se resume no seguinte que a
justificativa das políticas públicas no Ensino Médio é o empoderamento do cidadão,
o grande mote é esse. Ao mesmo tempo em que é uma justificativa é uma
finalidade‖ (PROFESSOR – 4).

Já o professor 4 – coloca como foco o empoderamento do cidadão para entender
minimamente como o estado funciona, seus limites orçamentários e a necessária distinção das
demandas que tem caráter público, institucional, privado e individuais. Questão 08 - Quando
perguntados sobre quais as estratégias didáticas e metodológicas do conteúdo de públicas no
Ensino Médio:
―Eu seguiria o esquema que sempre uso, primeiro uma apresentada geral do
conteúdo dos conceitos básicos. Por exemplo ano passado eu fui explicar aos
estudantes a divisão dos poderes, dando uma explicada bem rápida sobre o que é o
poder legislativo, executivo e judiciários, o papel de cada um, como é que eles estão
presentes nas três esferas municipal, estadual e federal, como as leis são construídas
e depois começo a jogar uma série de questões entre três ou quatro para estimular o
debate, a curiosidade e a dúvida neles. Se for necessário levo alguma música pra
entender certas coisas, levo um filme uma propaganda, a leitura de um pequeno
texto e por ultimo depois do debate eu peço para que eles construam um pequeno
texto e eu já avalio individual ou em dupla ou pequenos seminários com grupos de
quatro ou cinco alunos que escolhem um tema e estudam por duas semanas e
apresentam seus resultados em dez ou quinze minutos durante a aula‖
(PROFESSOR – 1).

O professor 1 – aponta uma sequência de possibilidades para dado tema, desde
estimulo a curiosidade e a dúvida sistemática passando por elementos didáticos como uso de
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músicas, filmes, propagandas, leitura de excertos, produção de redações e pesquisa e
apresentação de resultados em seminários ao culminar no debate coordenado.
―A questão da vinculação entre a teoria e a realidade. Penso que as metodologias que
mais seriam adequadas para que os estudantes tenham realmente essas capacidades
que citei como entendimento e participação o professor precisa ligar a teoria com a
prática, só ficar na teoria vai fazer com que o estudante se torne um alienado, apesar
dele já ter conteúdo ele não sabe com aplicar aquilo. O que fazer com esse
conhecimento que tenho? Acredito que a metodologias que valorizassem a
interligação entre o contexto dele, a atuação dele naquele lugar que ele reside e o
que é abordado em sala‖ (PROFESSOR – 2).

O professor 2- indica a necessidade de vinculação entre o estudo teórico das
multidisciplinas interligando a atuação do estudante no contexto em que reside por meio dos
temas abordados em sala. Neste sentido, quais as práticas e ações que sugere tal
conhecimento? Para tanto uma sugestão seleção adequada de diretrizes escolares para
promoção temática de trabalho social voluntário específico as demandas de cada comunidade.
As escolas apresentam-se como centros voluntários de centros de transformação e coresponsabilização com potencial para ações mínimas por meio de diagnósticos e ações
criativas de baixo custo visando à promoção e o bem estar coletivo.
―Debate é o que a gente trabalha, leitura; debate; matéria de jornais; revista e
vídeos, tudo isso gerando para terminar no debate‖ (PROFESSOR – 3).

O professor 3 – indica leitura; debate; seleção de material de jornais; revistas e vídeos
como estratégias didáticas.
―Eu não tenho como lhe responder isso, primeiro porque nunca fui desafiado pra
isso, de tratar essas temáticas como conteúdo escolar, então fica muito difícil dizer
pra você quais caminhos estratégicos, didáticos, não tenho‖ (PROFESSOR – 4).

O professor 4 – relata nunca ter sido desafiado a refletir e formular abordagens
didáticas para estes conteúdos.
Questão 09 - Quando inqueridos sobre se a interdisciplinaridade característica do
campo de públicas seria um obstáculo ao professor de Sociologia da educação básica,
considerando os limites postos hoje na formação de Ciências Sociais no país, segue:
―Não um obstáculo, não vejo como a interdisciplinaridade pode ser um obstáculo ao
professor, mas conseguir fazer com que ela funcione dentro de uma escola é que
deve ser a dificuldade, de convencer outros professores a pensar seus conteúdos em
sintonia com outros conteúdos. Juntar todos esses conteúdos e levar pros estudantes.
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Não há algo que atrapalha, é algo que dá pra levar tranquilamente pros estudantes e
estimular a visão deles a entender como certos processos são complexos. O
problema é como você vai fazer isso dentro da escola, se vai ter espaço pra debate,
quanto tempo vai ter pra aula, se vai ter material, livro, uma sala com vídeo para
apresentar aos alunos e fazer o debate. Do ponto de vista teórico reflexivo da pra
fazer muita coisa o problema está quando você esbarra nos obstáculos da realidade
cotidiana da escola. Acho que não, pela memória que tenho da licenciatura, faz
quase oito anos que eu acabei, até há um estimulo a pensar isso nas cadeiras da
licenciatura, mas não é o suficiente. Pode acontecer de você chegar numa escola que
trabalha desse jeito e você na prática ali vai aprendendo a trabalhar, mas os cursos
de licenciatura, pelo menos aqui na federal deixa a desejar‖ (PROFESSOR – 1).

Nesta pergunta em especial verifica-se a disparidade de opiniões em relação ao
domínio e prática interdisciplinar no desafio de relacionar os diferentes conteúdos. O
professor 1 – não ver como obstáculo considerando a experiência prática nas escolas e
adaptação ao modelo de cada escola.
―Minha formação é em geografia e não em Ciências Sociais, mas tenho uma ideia da
formação em Ciências Sociais pelos contatos que tenho e penso que a abordagem
em Ciências Sociais ela poderia ter uma vinculação que durante a formação da
graduação o professor pudesse ser capacitado pra que ele a partir dos textos
acadêmicos pudesse adaptar essa linguagem para o que é a abordagem no Ensino
Médio, ou seja, os estudantes que fazem graduação em Ciências Sociais deveriam
ser instrumentalizados de forma mais capacitada a adaptar linguagens. A graduação
é feita numa linguagem e quando ele chega ao Ensino Médio ele precisa de outras
linguagens, penso que isso poderia ser feito de forma mais homogenia, em que já na
graduação ele pudesse adaptar a realidade que deveria existir. Sendo bastante crítico
penso que nenhuma aula de Ciências Sociais tenha a capacitação necessária, quanto
menos uma questão interdisciplinar. Se o professor de Ciências Sociais ele não é
capacitado nem ao menos para sua própria disciplina por meio dessa adaptação de
linguagem, o estudante do Ensino Médio não é o mesmo da graduação, então como
é que o professor vai fazer uma adaptação se utilizando de outras ciências pra fazer a
abordagem desses conteúdos. Nem na própria ciência dele, das Ciências Sociais ele
estaria totalmente capacitado‖ (PROFESSOR – 2).

Já para o professor 2 – defende que nem ao menos para sua própria ciência o professor
licenciado em ciências sociais estaria capacitado plenamente. Suas indicações sugere repensar
a formação da Licenciatura em Ciências Sociais adaptada às especificidades do Ensino Médio
ao apontar desafios anteriores como a integração de áreas de conhecimento e adaptação
conceitual da abstração teórica e científica ao Ensino Médio.
―Não, é não! De maneira alguma! Da pra dar aula interdisciplinar sem problema
algum, tem várias ciências ai, você consegue. A formação preparava, pelo menos até
em 2005 quando terminei bacharelado e licenciatura na UFRPE. (Risos)‖
(PROFESSOR – 3).

Para o professor 3 – não enxerga como obstáculo e afirma que sua formação capacita
para aulas interdisciplinares.
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―Acredito que você deveria considerar não só a formação em CS, porque a formação
em CS no país ela é escusa. Esse é um problema, mas outro problema que inclui
outras coisas é quem hoje está ensinando sociologia no Ensino Médio. Então, ou
seja, a inclusão das políticas públicas como tema ele vai esbarrar em dois muros, na
formação mesmo dos licenciados em Ciências Sociais ou Sociologia, é um limite. O
segundo limite é de quem hoje na sua imensa maior parte ensina Ciências Sociais,
sociologia no Ensino Médio não são se quer licenciados em CS, sociologia. Sim,
seria um obstáculo, como hoje é um desafio grande a sociologia no Ensino Médio
principalmente nessa questão de professor‖ (PROFESSOR – 4).

O professor 4 – salienta a formação escusa e incipiente, a distorção no aproveitamento
da demanda de professores com formação licenciatura na área especifica e a invasão de outros
profissionais nas áreas de atuação direcionadas aos licenciados em Ciências Sociais. Questão
10 - Quando inqueridos sobre como os jovens podem contribuir com as políticas públicas e a
realidade institucional contemporânea, a partir da aproximação conceitual com o tema? Veja o
exemplo do veto à institucionalização da Política Nacional de Participação Social e do
Sistema Nacional de Participação Social. Que reação esperar a partir de uma formação mais
antecipada no campo de públicas?
―Se em sala de aula o professor de sociologia levar os debates, isso pode ser uma
contribuição. Mas a melhor forma de os indivíduos participarem e terem
conhecimento sobre essas discussões é com a participação política em várias vias,
como participação comunitária, sindicato, grêmio, movimentos sociais. Na escola,
você leva conteúdo, leva um debate, estimula a debater, leva um texto, você quer
que eles se tornem mais críticos, mas eu tenho muito claro que a sala de aula é só
um espaço muito limitado, restrito. Muitas vezes muito afastado dos centros de
discussão, por exemplo, você debate racismo, mas você está afastado do movimento
negro que é quem debate isso e sente na pele. Apesar de ao mesmo tempo na sala de
aula o estudante está debatendo, ele participa no mundo comunitário, dos problemas
que atacam a sociedade como um todo. Mas quando ele está dentro da sala de aula
fica num debate muito teórico e ele precisa de um momento de atuação, agora como
ele vai atuar numa ou noutra instituição ai é um problema. Quando ele participa de
uma experiência prática sua percepção fica mais aguçada. Uma coisa é um estudante
que ler teoria política e outro que ler e participa ativamente do grêmio, está
conectado com o pessoal do movimento estudantil e tem contato com pessoal do
sindicato, de um partido e vai ao ato público, esse indivíduo vai ter uma consciência
muito mais clara sobre a importância de conter gastos públicos, a visão dele vai ser
muito mais ampla. Uma coisa é ele saber que precisa de dinheiro pra educação, ele
debate isso em sala e vê no jornal, outra é ele debater em sala, ver no jornal e ir ao
ato pressionar o governo do estado por mais investimento em educação. Nisso ele
ouviu o discurso dos sindicalistas, professores, pessoal do movimento estudantil
falando, a visão dele sobre o investimento em educação tende a ser mais aguçada‖
(PROFESSOR – 1).

O professor 1 – faz lembrar Santomé quando fundamenta a necessidade e importância
para a aprendizagem no enfrentamento problemas e situações práticas exteriores ao ambiente
escolar ligado ao real para a adequada mobilização dos conhecimentos em situações reais.
―A participação é importante, mas a participação consciente. Antes de os estudantes
participarem creio que seria interessante eles poderem entender, mas se eles
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participarem antes do entender o processo creio que não seja tão positivo assim, uma
formação antecipada é importante‖ (PROFESSOR – 2).
―Primeiro a gente parte da questão da conscientização, como falamos antes, no
momento em que a gente tem um jovem consciente ele vai reivindicar esse espaço
de debate que foi pelo veto ai, que se fecha, mas ele vai reivindicar esse espaço, tudo
passa pela conscientização, tendo o jovem consciente a gente consegue as mudanças
que a gente necessita, principalmente na questão de políticas públicas. O fechamento
desse espaço institucionalmente, isso ai ele consciente ele vai querer debater e a
porta vai está fechada como é que pode não é?‖ (PROFESSOR – 3).

Os professores 2 e 3 – reforçam a antecipação do entendimento para uma participação
eficientemente esclarecida, transparente e conscientizada de suas consequências.
―Estou entendendo, fica difícil você prever, porque isso não é somente uma questão
de formação, você pode dar informação e você ter uma conjuntura em que o
individuo não faça nada com essa informação. Mas estou entendendo sua pergunta
como se fosse o seguinte: quais os impactos que isso teria nos jovens se essa
temática for inclusa no Ensino Médio. O primeiro impacto é você entender que o
estado é seu, uma questão cidadã, o estado é seu, o estado não é algo acima que esta
pairando ou esta em outro lugar, um ser de outro planeta, esta aqui. Para nós é muito
estranho quando a gente fala do estado, o estado é ele, mas o estado não é ele, nós
somos o estado, é parte de nossa vida. Então o primeiro grande impacto é aproximar
o individuo do estado e da cidadania. Essas coisas tem impacto imediato, se a partir
dai você terá outros impactos depende da conjuntura. Essa questão do sistema
nacional de participação é uma questão de conjuntura, a conjuntura da correlação de
força não foi favorável pra que isso fosse implantado. Então mesmo que você tivesse
uma juventude informada por essa temática, você não teria essa política nacional de
participação, então fica difícil prevê outros impactos. O primeiro impacto é a
questão com certeza que aproxima o cidadão do estado, da cidadania‖
(PROFESSOR – 4).

O professor 4 – Promover a aproximação do sujeito social ao estado e a participação
cidadã. Questão 11 - A última pergunta: poderia escolher um tema das políticas públicas ou
próximo para ministrar uma aula teste?
―Democracia, Cidadania e Participação popular‖ (PROFESSOR – 1).
―Democracia e participação das mulheres na política. Eles precisam de estímulos
para refletir sobre o que eles estão falando, então a abordagem de temas como esses
são muito interessantes‖ (PROFESSOR – 2).
―Pode, poderia gostaria de trabalhar essa questão do sistema de cotas, educação de
uma forma geral, falar de educação vai ter que falar nessa questão. Cotas e acesso a
universidade, a própria bolsa família, vem ai a questão das organizações sociais
assumirem as escolas que já é um projeto que vem circulando e que vai depender de
quem vai ser o governante. Pode ser que a gente encare esse frio ai.‖ (PROFESSOR
– 3).
―Não me sinto capacitado pra isso, sendo sincero certo, acho que agora não, eu teria
que me debruçar sobre isso par poder didatizar, mas se eu tivesse de escolher um
tema seria o ciclo da política pública. Colaboração, formulação, avaliação acho
interessante‖ (PROFESSOR – 4).
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Neste quesito os temas escolhidos por todos os professores englobam desde a
Democracia, a participação popular e feminina na política, acesso a programas sociais como
cotas e bolsa família e o ciclo das políticas públicas. A partir deste momento foi reservado ao
entrevistado tempo para conclusão da entrevista num momento de fechamento onde é aberta a
palavra para as impressões do entrevistado em relação ao tema de modo livre. Nesta questão
específica as falas foram aglutinadas respectivamente e comentadas em seguida.
―É necessário aguçar cada vez mais esse debate. Você lembrou o acontecimento do
final de 2014 quando a oposição da gente, os partidos que se colocam no momento
como oposição ao governo federal, o qual chamamos de direita, eu lembro que
quando eles vetaram a lei de participação popular eu vi indivíduos vibrando e
comemorando dentro da câmara dos deputados federais. Quando estava indo
trabalhar eu fui da uma olhada no começo do dia nos jornais, de cara você tinha uma
foto do individuo que foi liderança da oposição a essa lei, que foi o Mendonça Filho
daqui que é do democrata do Pernambuco. Aí você vê indivíduos vibrando por ter
conseguido reprovar uma lei que permite maior participação popular, maior
vigilância popular sobre as instituições públicas. Você fica pensando, tem uma coisa
muito errada, esse é só um exemplo que podemos mostrar sobre a participação
pública. Estamos precisando avançar ainda nesse sentido, temos uma tradição no
Brasil que parece que elas pertencem a quem está no poder e geralmente quem estar
no poder vem das elites, então você tem um ciclo vicioso, fechado. Todos da classe
média alta, da elite. O objetivo do público está se perdendo, seja nas grandes cidades
como Recife, seja no interior, o interesse público está se perdendo. Já morei em
Gravatar e você vê como o poder público municipal vira extensão do quintal da casa
do prefeito. Então quanto mais você tiver participação política mais você controla
isso ai. Nas capitais você vê o mesmo vicio só que com outro formato, como o caso
do Estelita aqui no Recife, hora, como você tem tanta oposição ao projeto mais
querem empurrar o projeto pra atender os interesses de meia dúzia de empreiteiros?
Não está certo isso, então você vê que o público nas diferentes esferas Municipal,
Estadual e Federal, o significado dele se esvazia e no lugar disso fica as trocas de
favores ali, o que não é nada saudável, pode ser positivo pra meia dúzia que estão
ganhando, mas para o público como um todo o povo, para as pessoas é muito
nocivo‖ (PROFESSOR – 1).
―Agradecer a participação e poder contribuir com essas informações e desejo que
essas informações realmente sejam úteis e que realmente esse trabalho consiga
estimular a reflexão sobre as questões das políticas públicas. Que isso tenha algum
efeito no sentido de que esse debate realmente aconteça estimulado por esse trabalho
e que de fato existam implantações aprofundadas desses conteúdos que acredito ser
o objetivo máximo deste trabalho‖ (PROFESSOR – 2).
―Só agradecer a oportunidade e as indicações dos amigos, mas é interessante essa
questão das políticas públicas de as pessoas conhecerem as políticas públicas. O
problema é que a grande maioria da população não conhece nada, vai da questão do
direito há políticas públicas, gente que é beneficiada, mas não tem noção de quem
fez de quem faz e pra que serve aquilo ali. O grande problema da população
brasileira é a desinformação, principalmente a juventude hoje em dia, a gente esta na
era da informação e temos uma sociedade desinformada. A informação é a coisa que
mais flui rapidamente hoje em dia e a população altamente desinformada. Parece
que os mecanismos de informação estão sendo mal usados, especialmente a internet,
uma coisa que era pra abrir mais a cabeça da gente, tentar conhecer mais, está
acontecendo o contrário esta alienando, mais que o mau uso dessas tecnologias esta
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provocando essa desinformação, mas seria bom se realmente a gente pudesse fazer
um trabalho que as pessoas conhecessem o que é uma política pública, pra que
serve, até onde a política pública pode lhe levar muitas pessoas não sabem‖
(PROFESSOR – 3).
―É isso, a temática é interessante, ela se justifica por si própria, ela é importante pra
questão e formação da cidadania. Hoje em dia se fala muito, eu até discordo, já ouvi
muita gente defendendo a inclusão do ensino da constituição, ensinar a constituição
no Ensino Médio, isso é louco, ensinar a lei pela lei, saber decorar a lei pela lei
acaba sendo muito estranho. A questão da temática das políticas públicas no Ensino
Médio ela vem completar a formação cidadã, quando você vai pra constituição, pra
LDB o Ensino Médio tem essa tarefa de formar cidadãos e formar cidadão não é
somente disciplinar cidadão, acredito que muitas das escolas passam por essa
questão, o que é formar cidadãos? É disciplinar o cidadão ou empoderar o cidadão?
Claro que tem sempre um lado disciplinador, mas isso é inerente à escola, mas
também tem o lado de empoderar o cidadão, de ele conseguir ler o estado, como o
estado funciona. Sua temática á muito boa e você ainda sai com outro desafio que
não é somente esse da sua dissertação, mas de produzir materiais didáticos, algumas
propostas de materiais didáticos que não existem‖ (PROFESSOR – 4).

O professor 1 – ao finalizar sua participação relata os vícios da informalidade que
penetram a lógica pública descaracterizando-a a uma inclinação privada eivada por privilégios
e barganhas que limitam a atuação e o poder de alcance numa eficiência castrada. O professor
-2 ao agradecer diz esperar as implicações práticas da pesquisa. O professor 3 – frisa o
desconhecimento e desinformação da população de seus deveres e direitos de atuação. Neste
sentido faz pensar a importância do conhecimento mais amplo de como as políticas públicas
reconfiguram o espaço social e distorcem injustiças ao equacionar direitos de minorias e
amplos segmentos sociais. E o professor 4 – ressalta as competências de empoderamento do
cidadão para saber ler o estado em funcionamento.
Entre os resultados mais tangíveis das entrevistas com os professores de Sociologia do
Ensino Médio, a comprovação do diagnóstico lacunar no curricular, o alto nível de
desinformação e a ausência de orientação para a participação esclarecida no domínio público
e interação com as instituições do estado. Soma-se a ausência dos conteúdos específicos as PP
no currículo à oferta em educação política com vistas a instrumentalizar a participação
democrática nas decisões públicas negligenciadas historicamente. Como enfatiza o professor
– 2 na questão 01 sobre a inserção das políticas públicas no EM, no fato de que tais
conhecimentos já deveriam existir entre os conteúdos do Ensino Médio, podendo mesmo essa
ausência ser questionada. Outro ponto recorrente neste diagnostico dos professores diz
respeito a não existência de uma abordagem mínima no livro, que apresenta este conteúdo
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vasto e de fundamental importância para a formação para a cidadania, presente apenas de
forma superficial, considerando sua dimensão dentro da proposta do Ensino Médio.
Entre as propostas, a indicação de novos percursos didáticos e metodológicos que
ultrapassam os limites da sala de aula e exposições meramente teóricas, para uma orientação
educacional por meio da atuação prática na realidade e contexto de vida cotidiano dos
estudantes. Tal proposta é fundamentada no desenvolvimento de pesquisas sobre a própria
realidade lócus dos estudantes, a ativação do ensino médio como instância de produção de
conhecimentos em pesquisas publicadas pelas escolas médias em conjunto ações coletivas e
trabalhos voluntários. No geral os professores entrevistados percebem como primeiros
impactos a aproximação do cidadão do estado que possibilita construir o entendimento de que
o estado ―sou eu e que somos nós que o fazemos diariamente‖ nas palavras do entrevistado. A
seguir segue a consulta aos especialistas em políticas públicas, educação política e ciência
política respectivamente. Adotou-se os quadros como forma de concisão e organização do
parecer dos especialistas apresentando as opiniões dos professores e as sugestões da rede de
temas em conceitos indicados ao ensino médio. As questões foram elencadas no quadro
abaixo com os posicionamentos e análises aglutinadas em série. Após apresentação da
trajetória de formação acadêmica pessoal a pergunta 01 aos especialistas próximos ao campo
de públicas foi: qual a importância da formação em Políticas Públicas?
Quadro 11 - Análises das Entrevistas com Especialistas em Políticas públicas.
Pergunta 01 - Qual a importância da formação em Políticas Públicas?
Respostas
Análises
(ESPECIALISTA -1) ―Historicamente a formação em Faz apanhado histórico da origem do debate
Políticas Públicas estava muito espraiada ou muito difusa da administração no campo do direito
nas áreas de conhecimento mais tradicionais. Então tem
constitucional e administrativo ressaltando o
uma relação muito forte com a área de direito, porque a
própria área de conhecimento e campo do saber em processo de centralização das políticas
administração pública no Brasil tem origem na área de públicas como área de interesse específica
direito, no debate do direito constitucional, no direito que transforma direitos constitucionais em
administrativo. A área de políticas públicas mais stricto políticas sociais. Indica a importância da
senso estava muito limitada as Ciências Sociais em geral e
formação na área pela formação geral da
Ciência Política em particular. A gente não tinha uma
formação específica na área e essa formação mais sociedade para a cidadania. Fica evidenciado
específica na área em termo de administração pública um movimento histórico de integração das
e políticas públicas, mais políticas públicas, ela é muito áreas de conhecimento, antes difusa, cuja
recente, começa no final de 1999 e início dos anos 2000 convergência de saberes encontra um centro
em nível de graduação, quando começa a ficar patente
pragmático nas políticas públicas. Além da
diante das transformações do estado e os desdobramentos
da constituição de 1988 que o estado tem que relação deste centro de aglutinação de saberes
transforma os direitos sociais em políticas públicas, a que reúne diversas vertentes num saber para o
necessidade de um profissional com formação mais aprofundamento prático das disciplinas
específica na área. Acredito que a importância da tradicionais. É com o entendimento de que o
formação em políticas públicas hoje está mais diretamente
estado
precisa
transforma
direitos
relacionada de um lado, de um ponto de vista mais geral
constitucionais em políticas públicas, que
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Quadro 11 - Análises das Entrevistas com Especialistas em Políticas públicas.
(Continuação I)
Pergunta 01 - Qual a importância da formação em Políticas Públicas?
Respostas
Análises
na sociedade, a formação para a cidadania. Como surge a promoção da formação do especialista
conteúdo importante ou ponto de vista transversal das em políticas públicas. Entre as áreas de
diversas áreas de conhecimento, isso a gente pode tratar
abrangência do tema são elencadas desde a
desde a educação básica. A forma como as políticas
públicas podem ser trabalhadas de forma transversal em geografia; história; pedagogia; saúde; serviço
diversos conteúdos das áreas de humanidades, na história, social; engenharia; administração e outras
na geografia e assim por diante. E no ensino superior, relacionadas ao debate sobre produção da
além dessa formação transversal em diversas áreas de vida em sociedade, da cidadania ao estado em
conhecimento nessa ideia de formação para a cidadania,
ação.
mas também com a ideia de que política pública é o
próprio estado em ação e a ideia de que tudo aquilo
que temos em termo do Estado em ação se traduz em
políticas públicas. Pode-se fazer esse debate transversal
em qualquer área na pedagogia; na saúde; no serviço
social; engenharia e assim por diante e também uma
formação mais específica que a gente começa a construir
nos últimos 15 anos no Brasil em nível de graduação e
agora no nível de pós-graduação, cursos de mestrado e
doutorado com maior especificidade em administração e
políticas públicas‖
(ESPECIALISTA - 2) ―Relevante para o aprimoramento
de uma carreira que se desdobra em múltiplos aspectos
essenciais a complexa sociedade em que vivemos e
carrega um víeis exageradamente político que precisa ser
arrefecido em virtude de nossa cultura. Assim a formação
em políticas públicas tem como caráter essencial
institucionalizar de forma mais clara e formal o Estado
e consequentemente uma série de direitos e aspectos
fundamentais em nossa sociedade‖.

Destaca a institucionalização dos direitos por
parte do estado e lança luz sobre o
aprimoramento e disseminação das
condições políticas culturais e salienta a
distância da sociedade de uma aprendizagem
para a educação política. A formação nesta
expertise figura como função imprescindível
para institucionalizar de forma clara e formal
o Estado e o papel de orquestrador, fundador
e promotor dos diversos direitos e deveres que
possibilitam a organização funcional da
complexa sociedade.

Pergunta 02 - qual sua opinião em relação à inclusão do campo de públicas no Ensino Médio?
Respostas
(ESPECIALISTA -1) ―Acredito que é muito importante e
confesso que não tenho opinião formada sobre essa
disputa até por desconhecimento do EM. Para trazer
diversas disciplinas, muitas áreas de conhecimento brigam
para ter ali seus espaços, mas independente dessa questão
de uma área ou outra, o ponto de vista se vai ser
trabalhado na sociologia ou de forma transversal, esses
conteúdos são importantíssimos. Em primeiro lugar, por
uma não tradição de cidadania, nós estamos muito
distantes de uma educação política no Brasil. Temos
um déficit nesse processo, então acho fundamental isso
está presente na formação dos adolescentes dentro do
processo do Ensino Médio. Em segundo lugar,
considerando o primeiro fator da insuficiência e até da
inexistência de educação para a política que esta

Análises
Destaque a relevância da inserção, os
fundamentos apresentados a favor de tal
ensino são respectivamente a carência da
tradição em cidadania e a distância que
estamos de uma educação política no Brasil.
Em relação ao déficit deste processo de
formação no quesito educação política, uma
visão hegemonicamente do senso comum
sobre a política, sobre o estado e a e a
administração pública. As entrevistas ao
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Quadro 11 - Análises das Entrevistas com Especialistas em Políticas públicas.
(Continuação II)
Pergunta 02 - qual sua opinião em relação à inclusão do campo de públicas no Ensino Médio?
Respostas
relacionada a isso, uma visão muito do senso comum
que o jovem tem da política, do estado e da
administração pública. Visão que está fortemente
construída a partir somente de referências familiares, da
própria ausência da educação política na família. Às vezes
o único referencial que se tem é o ponto de vista
midiático ou da imagem social que se tem da política
que é uma imagem muito desgastada. Então sempre
quando fala de estado, administração pública do ponto de
vista do senso comum, o jovem vai pensar questões muito
pejorativas. Um debate só da corrupção, da ineficiência e
às vezes o jovem está muito distante disso. Percebo isso
pela chegada do jovem no ensino superior. Embora eu seja
docente num curso de Gestão de Políticas Públicas, o
próprio nome do curso já induz que as pessoas ali tenham
um mínimo de introdução aos conteúdos da política, mas
eu acabo na universidade ministrando aulas em diversos
outros cursos, sempre há uma disciplina de administração
pública, então você vê o distanciamento do jovem dessa
questão política e uma visão muito de senso comum e
muito distorcida do que é o estado, a administração
pública, de seus direitos enquanto cidadão. Então acho
à temática muito importante independente da forma como
vai ser trabalhada numa disciplina como a proposição do
estudo que estão colocando ou então de forma transversal
nos diversos conteúdos do EM, na história, na geografia e
outras áreas de conhecimento que possam ser tratados‖.
(ESPECIALISTA - 2)―Temos como desafio absoluto fazer
com que o cidadão tenha em relação ao estado, á
sociedade em que vive uma visão crítica e mais complexa
que o afaste do senso comum. Pessoas afirmam ter
direitos sem conhecê-los a fundo. Precisamos aprimorar
a capacidade de as pessoas entenderem o Estado e
compreende-lo em seus aspectos mais amplos. Isso eleva a
eficiência dos serviços e o sentimento de cidadania, além
de aguçar o senso critico‖.

(ESPECIALISTA - 3) ―Urge a inclusão de forma
satisfatória. Os professores licenciados em Ciências
Sociais, em minha opinião (já que não fiz pesquisa a
respeito), saem dos cursos formadores de professores
com muito pouco entendimento sobre o que é o estado
gerencial e como ele funciona na relação entre os
poderes republicanos. Ou seja, a formação em Ciência
Política é lacunar‖.

Análises
evidenciar o pouco conhecimento dos
professores em relação às políticas públicas
sinalizam para a reprodução do senso comum
em relação à temática. Dando espaço a visão
negativada da política e a indicação de que a
visão midiática se sobrepõe a ausência de uma
compreensão mais elaborada, compondo o
cenário e imaginários social desacreditado da
esfera política em debates restritos a
corrupção e ineficiência.

Aqui a ênfase é para o desafio de capacitar o
cidadão a uma visão crítica e complexa que
ultrapasse
o
senso
comum
numa
compreensão holística da organização
institucional em relação à linguagem e
reconhecimento
dos
direitos.
Tal
compreensão no entendimento no especialista
permite elevar a eficiência das ações públicas,
o sentimento de exercício de cidadania e o
acirramento do senso crítico.
Ao defender a urgência da inclusão, salienta o
déficit na formação dos Cientistas Sociais que
não contraem nos cursos de formação de
professores, uma bagagem suficiente sobre o
estado gerencial e as relações entre os poderes
republicanos, indicando lacunas na formação
superior. Diagnostico da necessidade de uma
formação mais sólida.

Fonte: Elaboração do autor.
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Quadro 12 - Análises das Entrevistas com Especialistas em Políticas públicas.
Pergunta 03 - Há espaço no Ensino Médio para abordar a Gestão Pública? Quais disciplinas do
campo de públicas poderiam integrar o currículo do Ensino Médio?
Respostas
Análises
(ESPECIALISTA -1) ―Eu pensaria menos em grandes
disciplinas e mais numa noção de conteúdos mínimos,
pensando em como esses conteúdos respondem a
algumas competências mínimas que a gente quer
desenvolver nesses jovens. Olha, que tipo de
conhecimento mínimo, que tipo de atitude nós queremos
despertar nessas pessoas, que tipo de habilidades nós
esperamos que eles tenham. Então acho que é um pouco
dessa relação que da origem as políticas públicas, ou
seja, noções de direito e a forma como ele consegue
entender o sistema jurídico como regrador do
processo da vida em sociedade dentro das
democracias. Pouco de elementos constitucionais, por
exemplo, acho superimportante, noções sobre o papel do
estado e os diferentes papeis que o estado pode ter na
sociedade, os diferentes projetos políticos que podem
derivar desse papel do estado. Entra também um
pouco das questões econômicas do estado, muitas vezes
as pessoas desconhecem isso fortemente. Acho que
também alguma relação que se possa ter dentro da
ciência política. Às vezes dependendo da profundidade
que se trabalha isso em história pode chegar, mas às
vezes não se chega estudar alguns autores clássicos de
forma muito introdutória em termos de política e a
relação disso com o debate de políticas públicas.
Desde autores clássicos e alguns contemporâneos, a
presença dos autores clássicos é fundamental. Eu acho
que de um ponto de vista mais prática operacional,
pensar o papel dessas pessoas enquanto cidadãos
perante os mais diversos diretos políticos, civis e
sociais e também a relação disso com políticas
públicas, com serviços públicos. O que daria a
formação dessas pessoas a entender questões de
cidadania. Eu não deixaria de fora, embora seja um
conteúdo da história, mas ela deixa a desejar um pouco
de compreensão da formação do estado brasileiro
muito rapidamente para ele compreender hoje a
estrutura do estado e suas instituições. Então você fala
às vezes com os jovens sobre os três poderes, a
repartição dos poderes, o papel dos poderes, as pessoas
não têm a mínima ideia do que seja isso. Então acho que
também passa por uma compreensão da estrutura do
estado e suas instituições, claro com foco no caso
brasileiro. Então pegaria pouco de tudo isso e colocaria
dentro de um conteúdo programático. Acredito que a
gente precisa avançar no EM para essas temáticas da

Nesta questão se posiciona menos a favor de
disciplinas e mais inclinado a conteúdos e
competências mínimas, objetivando o despertar
de atitudes e habilidades que se queira
desenvolver entre os jovens. Com especial
atenção promover a compreensão do sistema
jurídico como regrador do processo da vida em
sociedade nas democracias. Neste sentido
indica alguns conteúdos como elementos
constitucionais; os diferentes projetos políticos
que podem derivar do papel do estado;
questões econômicas de estado; autores
clássicos da política e a relação com destes com
as políticas públicas, além da formação do
estado brasileiro e a relação dos três poderes.
Questões fundamentais a sociedade, mas que
ainda figuram distante do Ensino Médio:
contudo, dada a importância, salienta que não
podemos ignorar na contemporaneidade o
debate sobre gestão pública e produção de
políticas públicas.
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Quadro 12 - Análises das Entrevistas com Especialistas em Políticas públicas. (Continuação)
Pergunta 03 - Há espaço no Ensino Médio para abordar a Gestão Pública? Quais disciplinas do
campo de públicas poderiam integrar o currículo do Ensino Médio?
Respostas
Análises
sociedade contemporânea que são muito importantes
à sociedade e estavam distante do EM. Acredito que a
gestão pública e as políticas públicas são temáticas
muito importantes nesse sentido, isso faz parte da nossa
organização hoje enquanto sociedade, enquanto cidadão.
Talvez algumas formas de avaliação do Ensino Médio
como o próprio Enem, embora haja críticas e ao mesmo
tempo críticas a algumas abordagens. Talvez uma boa
analogia seja, olha, eu recordo lá no final dos anos 80,
início dos anos 90, em que o ensino de geografia, estou
aqui pensando, eu acabei ensinando em cursinhos prévertibulares durante algum tempo em Ribeirão Preto,
quando fazia graduação lá no sistema coop e no
momento está crescendo muito a área de geopolítica,
início dos anos 90, processo de globalização e fim da
guerra fria. Aquele conteúdo esta crescendo muito
porque era um conteúdo próprio da discussão da época,
se a gente atualizar a discussão da época pra agora, 20
anos depois, a gente não pode ignorar essa discussão de
políticas públicas e gestão pública na sociedade
contemporânea. Então, acredito que a forma como
esses conteúdos no EM refletem uma discussão
contemporânea muito forte, não podemos ignorar
isso de maneira alguma‖.
(ESPECISLISTA - 2) ―As principais questões devem se Nesta fala a indicação diretiva no tratamento dos
dividir no plano das questões mais amplas, mais conteúdos enfatiza questões mais amplas e teóricas
teóricas: Estado, direitos, funcionamento da de um lado: estado, direitos e funcionamento das
burocracia e etc. E mais aplicadas, como por burocracias e por outro lado questões aplicadas de
exemplo, o funcionamento de certas políticas
vivência e percepção: avaliação de dados do
públicas, o avanço da avaliação e o senso crítico dos
indivíduos. Isso é fundamental e eleva a condição de funcionamento de políticas públicas específicas e
cidadão dos sujeitos em geral. Pode ser algo MUITO promoção do senso crítico.
prático, de vivência e percepção‖.
(ESPECIALISTA – 3) ―Disciplinas que poderiam entrar Compreende haver espaço no EM para o debate da
no currículo: Estado, Poder e Sociedade (faria uma Gestão Pública e entre as indicações inclui
abordagem sobre a realpolitik e as relações de poder abordagem sobre realpolitik envolvendo Estado,
encontradas nas relações institucionais); Estudos poder e sociedade. Estudos sociais do estado
Sociais do Estado (abordando o estado formalmente, o
abordando direito constitucional como fundamento
direito constitucional como resultado dos princípios
fundamentais da humanidade, e as instituições que da organização da humanidade. As instituições não
não fazem parte do estado, mas que se relacionam com estatais que se relacionam com este. Ao tecer
ele); Até mesmo Direito Constitucional (vejo o cidadão diagnostico da ausência destes conteúdos identifica
médio como desprovido de conhecimento nesta a presença da ideologia marxista de forma
matéria). Sim, há espaço para discutir a gestão preponderante entre os estudantes.
pública. Na verdade, é fundamental essa discussão, já
que há um predomínio de uma visão ―crítica‖ de forte
teor marxista que leva o estudante, ainda imaturo, para
um confronto desnecessário e imprudente contra o
estado‖.
Fonte: Elaboração do Autor.
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Quadro 13 - Análises das Entrevistas com Especialistas em Políticas públicas.

Respostas

Pergunta 04 - quais temas e conceitos nesta área de conhecimento os
professores precisam dominar para lecionar no Ensino Médio?
Análises

(ESPECIALISTA - 1) ―Acredito que não foge muito Aqui as indicações de inserção aparecem
daquilo que eu propus anteriormente em termos de direcionadas a quatro áreas que envolvem as
conteúdo mínimo, ou seja, eu acredito que mais do
politicas públicas, entre estas: noções jurídicas
que os grandes temas, são mais noções que essa
pessoa precisa ter das relações de quatro áreas de políticas públicas – direitos constitucionais entorno das políticas públicas. Então você tem , noções econômicas de políticas públicas e os
noções jurídicas de políticas públicas, no caso conceitos básicos aplicados às finanças
brasileiro as noções jurídicas estão ligadas públicas e o papel do estado nas finanças
diretamente ao conhecimento introdutório do direito
constitucional, noções econômicas de políticas públicas e a transformação dos direitos em
públicas, ou seja, conceitos básicos de economia políticas públicas. Principais sistemas de
aplicada ao setor público a chamadas finanças políticas públicas no Brasil como: educação;
públicas para as pessoas entenderem a escassez saúde; assistência social e etc, além do
relativa de recursos e as possibilidades. Esse eu acho entendimento da política como processo de
que é um debate, só fazendo um parêntese aqui
conflito entre distintos atores políticos e
importante que eu percebo que às vezes é um debate
meio que, é como se fosse um problema que não sociais.
existisse. Claro, políticas públicas são escolhas
diante de uma série de constrangimentos e restrições
a onde um conhecimento mais importante é de
ordem financeira e às vezes acredito que tem que ter
um pouco dessas noções do papel do estado, do
orçamento público, as noções de ciência política
tradicional aplicada às políticas públicas. Acho
que tem muito a ver com a transformação desses
direitos em políticas públicas, áreas principais de
políticas públicas, sistemas de políticas públicas
no Brasil, os principais como educação; saúde;
assistência social. Pensar um pouco de forma bem
básica como são produzidas as políticas públicas,
entendendo um pouco os processos políticos, os
conflitos, a questão dos atores, acredito que passa
por essas coisas. Noções jurídicas, econômicas e
políticas em torno de tema de políticas públicas‖.
(ESPECIALISTA - 2) ―Aqui você toca num assunto Alerta para o baixo nível de conhecimento dos
absolutamente fundamental. Os professores professores em relação ao tema politicas
conhecem MUITO pouco de políticas públicas e
públicas, deixando espaço para o senso comum
replicam muito do que o senso comum reproduz.
Aqui temos um desafio dos mais instigantes: e sua reprodução. O relato do especialista
matamos as licenciaturas em ciências sociais e identifica a viabilidade, dada à gravidade
filosofia no começo dos anos 90 e nunca tivemos lacunar e amplitude da problemática, a oferta
qualquer coisa do tipo em gestão pública. Aqui o em EaD para suprir em curto prazo as
desafio é gigantesco. O que podemos imaginar é que
de aprofundamento nestes
no prazo relativamente curto de tempo parte desse demandas
conteúdos.
conteúdo poderia ser ofertada em EAD‖,
(ESPECIALISTA - 3). ―Estado, política, poder, De forma direta e breve defende os conteúdos
formas clássicas de governo, teoria da separação dos que os professores precisam se inteirar para
poderes, federalismo, direito constitucional, teoria
promover tal discussão. Entre os temas, estado
da democracia contemporânea, estado gerencial,
conceito de políticas públicas, estado da arte das gerencial, democracia contemporânea, o estado
políticas públicas no Brasil, accountability e da arte das políticas públicas e transparência
políticas públicas‖.
pública etc.
Fonte: Elaboração do Autor.
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Quadro 14 - Análises das Entrevistas com Especialistas em Políticas públicas.
Pergunta 05 - inquerido sobre quais os conceitos do campo de públicas
úteis na explicação da realidade brasileira a partir do Ensino Médio?
Respostas

Análises

(ESPECIALISTA - 1) ―É difícil falar de conceitos
típicos do campo de públicas, ai eu acho que são
conceitos dessas áreas de conhecimento, mas quando
elas se unem pra estudar o setor público eu acredito
que são os conceitos clássicos de estado, diferença
entre estado e governo, democracia, modelos de
democracia e ai dentro da tradição brasileira um
pouco de como funciona as gramáticas políticas do
ponto de vista da construção de poder. Um pouco de
ênfase a questão da formação brasileira do
patrimonialismo, a própria organização do estado
dentro do modelo burocrático, a questão Weberiana da
racionalidade, do modelo calcado no formalismo, na
impessoalidade e a relação disso com a criação de
regras procedimentais. É muito difícil, essa é uma
pergunta que vou ter que parar pra pensar. Mas
acredito que não foge muito da tradução um pouco
dessas questões que coloquei. Para o aluno do EM e
eu acredito que o ponto principal é a forma com que
esse aluno diante de todos esses conceitos ele passa a
se enxergar como um cidadão. Acho que a
construção argumentativa disso é partir do aluno
como cidadão de direitos e a forma então como ele
se coloca dentro desse sistema. Que é um sistema
político, um regime político, uma forma de governo e
tudo isso como desencadeia em termo de políticas
públicas‖.
(ESPECIALISTA - 2) ―Algo que trafegue, sobretudo,
no campo dos direitos e funcionamento da
burocracia, da lógica tributária. No último ENEAP
assisti uma palestra sobre educação no campo
tributário e fiquei absolutamente certo que temos que
ter algo dessa natureza nas escolas. As pessoas
precisam compreender, definitivamente, qual o nosso
papel perante o Estado, qual o preço desse elemento
em nossas vidas, e, sobretudo, seu valor e as garantias
que nos oferta‖.

Entre os conceitos úteis a explicação da
realidade institucional no EM são indicados
os conceitos clássicos de estado, governo,
democracia, modelos de democracia e
gramaticas políticas de construção do
poder.
Patrimonialismo,
burocracia,
racionalidade, formalismo, impessoalidade e
a criação de regras e procedimentos,
pontuando o estudante dentro do sistema e
regime político e como as cadeias dos
conceitos se relacionam com a produção das
políticas públicas.

(ESPECIALISTA - 3) ―Estado em ação, democracia
minimalista e democracia deliberativa, políticas
públicas, accountability, federalismo‖.

De forma concisa sugere: o estado em ação,
democracia
minimalista,
democracia
deliberativa, accountability, federalismo e
políticas públicas.

Percebe-se generalizado consenso entre os
especialistas na tônica dos conteúdos
relacionados ao campo dos direitos e do
funcionamento
das
burocracias
para
explicação da realidade política no EM, bem
como a lógica tributária e a aplicação do
orçamento nas políticas públicas de
iniciativas estatais. Papel do estado, papel
dos indivíduos, além do preço dessa
organização e as garantias ofertadas.

Fonte: Elaboração do Autor.
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Quadro 15 - Análises das Entrevistas com Especialistas em Políticas públicas.
Pergunta 06 - Quais as estratégias didáticas e metodológicas no ensino
do conteúdo de públicas na instância de formação do Ensino Médio?
Respostas
Análises
(ESPECIALISTA - 1) ―Acredito que além das tradicionais, Em relação às metodologias e estratégias didáticas
claro que estamos falando da sala de aula do EM que tem adequadas ao ensino das políticas públicas no EM,
suas limitações de recursos, temporais. Claro que, uma boa além de aula expositiva dialogal onde o professor
aula expositiva, começando pelo tradicional, uma aula consiga lançar problemas e construir conceitos a
expositiva dialogal bem feita aonde o professor consiga
partir da realidade é passo inicial. Indica jogos e
lançar problemas e a partir disso construir conceitos
com os alunos a partir da realidade é o primeiro passo. dinâmica cooperativa onde os estudantes representem
Até porque essas questões aparentemente estão distantes da diferentes atores a partir dos conflitos de interesses.
vida deles, então tem que saber trazer para a vida do cara. Pensar a estrutura organizativa e o funcionamento
Isso eu estou falando em termos da aula expositiva com visitas didáticas programadas nas câmaras
dialogada dentro de sala de aula, mas partindo pra questões legislativas e assembleias legislativas. Analisar
mais lúdicas, acho que dá pra se pensar em jogos, questões como acontecem essas dinâmicas e o que pode ser
de dinâmicas cooperativas onde as pessoas representam copiado procurando fazer os estudantes situados no
atores. Os jovens começam a entender questões da problema, possam mobilizar conhecimentos para
democracia, das políticas públicas a partir dos conflitos de promover soluções.
interesse. De um ponto de vista mais organizativo de pensar
a estrutura e funcionamento, algumas visitas didáticas
durante o ano. Nada impede uma visita numa câmara de
vereadores, uma assembléia legislativa, cada vez mais
algumas câmara de vereadores e assembléias legislativas a
partir das escolas do bairro estão abertas a esse tipo de
atividade, inclusive os chamados parlamentos jovens que
são estratégias que o poder legislativo usa pra atrair jovens e
promover sua imagem perante o jovem. Talvez estudar um
pouco a forma como o poder legislativo tem feito isso, o
que dá pra internalizar disso dentro da escola. Então
acredito que seriam as estratégias tradicionais e a
combinação disso. Aulas expositivas dialogadas baseadas
em problemas ou resolução de problemas aonde o aluno
se sinta dentro do problema e tenha que mobilizar
conhecimentos da área pra poder resolver. Jogos,
dinâmicas que facilitem a interação dos alunos e questões
vivenciais de visitas técnicas, palestras para trazer a
política pra dentro da escola. Passa por estratégias
variadas nesse sentido‖.
(ESPECIALISTA - 2) ―Não tenho absoluta clareza sobre
isso‖.

(ESPECIALISTA - 3) ―Primeiramente, aulas teóricas com
leituras de citações que ajudem a debater a temática.
Depois, uso de documentários que tratem da política
nacional e internacional com debate sobre o que foi visto
nos documentários. Visitas técnicas com os estudantes
aos órgãos dos três poderes, sobretudo nos níveis
municipais. O professor precisa assimilar uma postura
profissional dentro da sala de aula. Se for ensina políticas
públicas com posturas despojadas e longe do caráter de
seriedade que a temática necessita, não terá sucesso.
Professor, como qualquer outro profissional, precisa mostrar
simbolicamente ao estudante que não esta ali para brincar.
Por isso, acho que o professor de Sociologia ainda não está
preparado para esta tarefa, pois sua formação é muito mais
como um militante político que um profissional do ensino
ou da produção científica/políticas públicas‖.

De forma direta afirma não ter clareza sobre as
metodologias e estratégias didáticas a ser utilizadas
no tratamento do tema no EM.
Indica aulas teóricas com leitura de citações
temáticas, documentários que tratem da política
nacional e internacional e posterior debate sobre o
visualizado nos documentários. Visitas técnicas aos
órgãos dos três poderes com destaque para os níveis
municipais. Além de uma postura profissional por
parte do professor em sala de aula.

Fonte: Elaboração do Autor.
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Quadro 16 - Análises das Entrevistas com Especialistas em Políticas públicas.
Pergunta 07 - A interdisciplinaridade característica do campo de públicas seria um obstáculo ao
professor de Sociologia da educação básica, considerando os limites postos
hoje na formação de Ciências Sociais no país?
Respostas
Análises
(ESPECIALISTA - 1) ―A interdisciplinaridade do ponto de Apenas
seria
um
obstáculo
à
vista que a gente idealiza, porque o próprio campo de interdisciplinaridade idealizada, embora ao
públicas no nível superior brasileiro, como lhe disse
inicialmente, ele hoje é multidisciplinar, mas não é olhar para a organização dos cursos
interdisciplinar. Ou seja, nos temos uma justaposição de superiores identifica as dificuldades dos
conhecimentos que ainda não dialoga e isso está muito
professores em relacionar os fenômenos das
relacionado ainda a formação nossa de professores no
campo. Nós viemos de áreas de conhecimento tradicionais, políticas públicas com o ponto de vista
nós fomos formados dentro das caixinhas. Eu ainda passei jurídico;
administrativo;
social
ou
por duas áreas, da administração pública e tive uma
formação razoável na Ciência Política em nível sociopolítico. Ao passo que identifica a
introdutório, mas mesmo assim me vejo com uma série necessidade de treinamento mínimo do
de limitações. Mas quando olho a organização dos professor que lecionará a Sociologia no EM.
cursos superiores da área, você vê as dificuldades dos
na
sua
experiência
o
professorem fazer esses relações dos fenômenos das Identifica
políticas públicas do ponto de vista jurídico, distanciamento no currículo das Ciências
administrativo e social ou sociopolítico por assim dizer.
Sociais do debate econômico e operacional
Quando a gente olha para os alunos que estão sendo
formados no campo, o campo já tem ai uma tradição de das políticas públicas.
mais de 10 anos formando alunos, muitos já foram pra
mestrado, alguns estão terminando o doutorado. Você vê
que essa pessoa formada dentro do campo, ela já tem essa
visão um pouco mais interdisciplinar, ela não olha o
fenômeno a partir de uma lente só jurídica, mais econômica,
mais sociopolítica ou mais administrativa. [...] Conhecendo
um pouco dos cursos de Ciências Sociais no Brasil, eu fui
professor substituto no centro de CS da UFSCAR no inicio
dos anos 2000 e acredito que não conheço muito a forma
coma a licenciatura em Sociologia está organizada, conheço
mais do ponto de vista dos bacharelados principais das CS.
Ai é uma questão muito opinativa de quem está distante,
mas acho importante, são duas coisas que eu percebia
muito dentro das CS, o distanciamento do debate
econômico e o distanciamento do debate num nível mais
operacional das políticas públicas, do concreto. Então
tinha uma questão do econômico e do administrativo. Ou
seja, o curso de CS, claro que tem por tradição uma
identidade sociopolítica, ali na sociologia, na ciência
política, pouco mais distante, mas está presente ali a
antropologia também. Creio que não seja talvez uma
barreira a interdisciplinaridade, mas precisava induzir
esse professor que vai pra sociologia no EM passar um
pouco por um processo mínimo de de adaptação talvez,
não vou usar o termo adaptação, treinamento, mas nessa
questão da relação entre essas diversas áreas do campo.
Isso a gente no ensino superior vem fazendo só que é um
processo de aprendizagem. Você pega um professor de
nosso curso a 8 anos atrás ele vinha dentro de uma caixinha
a própria vivência no curso multidisciplinar leva essa pessoa
a desenvolver e ele vai abrindo a visão para as outras áreas e
isso vai ampliando a forma como ele enxerga o fenômeno.
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Quadro 16 - Análises das Entrevistas com Especialistas em Políticas públicas. (Continuação)
Pergunta 07 - A interdisciplinaridade característica do campo de públicas seria um obstáculo ao
professor de Sociologia da educação básica, considerando os limites postos
hoje na formação de Ciências Sociais no país?
Respostas
Análises
Já no EM, acredito que passa um pouco por isso também,
mas tem que pensar em estratégias de adaptação. Ai já é
outra questão de pesquisa, a forma como os cursos de
Ciências Sociais no Brasil hoje estão postados em termos
de formação curricular, como que esta as licenciaturas,
quais as limitações. Essa é uma discussão que tenho feito
na pedagogia, eu participei de três bancas de mestrado e
doutorado nos últimos meses em pedagogia discutindo as
limitações formativas hoje do pedagogo no Brasil no nível
de graduação e pós-graduação, em relação a algumas áreas
importantes de pensar a ciência da educação. É interessante
a forma como os próprios pedagogos começaram a se dar
conta, claro que tem uma tradição política nisso também,
mas a forma como eles foram historicamente sendo alijados
do debate político-educacional, por sempre terem uma visão
da política educacional bastante reducionista ou dentro de
certa orientação ideológica. Ai as próprias grandes
universidades hoje no Brasil, Unicamp, USP dentre outras
então, espera ai, cadê o debate sobre economia da educação,
cadê o debate de políticas públicas e educação para além
daquela nossa orientação tradicional de políticas públicas.
Acredito que isso passa na verdade por todas as áreas de
conhecimento das humanidades que se fecharam nas suas
caixinhas e é uma questão natural nesse final de século XX
e início de século XXI uma tendência maior de
multi/interdisciplinaridade. Essas áreas começam a pensar
bom, a gente tem que se abrir um pouco mais, e qual é o
nível de abertura que a gente deseja de dialogo com as
outras áreas de conhecimento pra ter essa visão mais
ampla?‖.
(ESPECIALISTA - 2) ―Não sei se é o professor de
Sociologia o agente que deve lecionar políticas públicas. Os
docentes de outras disciplinas também podem contribuir.
Entendo que geografia, história, português, até mesmo
matemática devem contribuir. Aprendi no Ensino Médio
a fazer meu imposto de renda. Isso foi algo muito
relevante para minha casa e para minha vida. É essencial
que tais conteúdos sejam compreendidos e trabalhados
amplamente‖.

Neste quesito o especialista amplia a missão
do ensino das políticas públicas que não se
restringe a sociologia.

(ESPECIALISTA - 3) ―Acredito que qualquer professor da
área de humanas deve ter formação que transcenda o seu
campo de formação/atuação. Dominar instrumentos
tecnológicos e estatísticos/matemáticos, na minha opinião,
é o maior obstáculo desses profissionais‖.

Aponta outras problemáticas relacionadas à
formação do professor como o domínio
tecnológico e estatístico.

Fonte: Elaboração do Autor.
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Quadro 17 - Análises das Entrevistas com Especialistas em Políticas públicas.
Pergunta 08 - Como os jovens podem contribuir com as políticas públicas e a realidade
institucional contemporânea, a partir de uma aproximação conceitual e didática do tema? Veja o
exemplo do veto à institucionalização da Política Nacional de Participação Social e do Sistema
Nacional de Participação Social. Que reação esperar a partir de uma formação mais antecipada
no campo das políticas públicas?
Respostas
Análises
(ESPECIALISTA – 1) ―Acredito que uma questão Aqui se faz perceptível ênfase colocada para
importante dessa educação das políticas para os
além da função normativa e de formação dos
jovens, claro que ela tem um senso normativo
importante, dizer olha você é um cidadão, seus valores republicanos, uma pontuação em
direitos são esses e tal, mas para além desse horizonte relação à dinâmica política; seus limites;
de conscientização apontando um horizonte normativo
para ação dessas pessoas, a clareza para esses jovens constrangimentos; conflitos de interesses;
de quais são os grandes obstáculos e limites reais governança e governabilidade. Por meio do
que se apresenta para se fazer valer plenamente qual promova a compreensão do processo de
essa cidadania. O que estou querendo dizer é que às
vezes na nossa área temos uma educação muito construção democrática.
normativo orientado por um juízo de valor que é
muito importante, mas não se colocam para as
pessoas com clareza quais são as dificuldades,
limitações como que aquele processo é construído
gradativamente dentro de uma realidade democrática.
Então às vezes é que, estou fazendo uma analogia,
igual a um aluno no ensino superior de graduação em
administração pública, às vezes estou lá numa
disciplina mais técnica, ensinando uma série de
técnicas para o cara. Agora como se aquilo fosse
chegar na administração pública e fosse salva-la.
Se a pessoa não tem a visão política do outro lado,
dos limites, constrangimentos, das possibilidades
da clareza da governabilidade e governança dos
atores, dos interesses, das relações, fica difícil.
Então acredito que um pouco no EM é se ter essa
preocupação, claro é uma educação baseada num
conjunto de valores do ethos que são muito
importantes, tem um sentido e uma orientação
normativa, mas dar clareza para esse jovem das
dificuldades, limitações do processo de construção
democrático fortemente gradual, incremental com
conflitos de interesse, ou seja, precisa entender
como que ele se coloca dentro desse processo, mais
as dificuldades do próprio processo. Passa um
pouco por ai, dele entender a realidade em si para
além do ideal da orientação normativa‖.
ESPECIALISTA - 2) ―Vamos por parte. Primeiro no
seu exemplo: criamos uma polarização ideológica
absolutamente imbecil no Brasil que separa, de um
lado, os defensores da ―eficiência‖ e do outros os
partidários da ―participação popular‖. Não me lembro
de ter lido manuais de gestão pública que não
somassem esses dois elementos. Contei isso em
Havard, faz cerca de um mês, e um professor lá quase
caiu duro. Esses elementos são complementares e
estamos permitindo que se ideologize tais aspectos.
Isso é um erro grave e pode causar problemas
profundos. Segundo ponto de sua pergunta: os jovens

Primeiramente o especialista constata
polarização estéril entre partidários da
participação popular e os da eficiência.
Elementos técnicos complementares clivados
pela ideologia sectária num baixo nível de
compreensão. Em segundo lugar a defesa do
ensino de aspectos teóricos legais para
promoção da atuação deste jovem na defesa
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Quadro 17 - Análises das Entrevistas com Especialistas em Políticas públicas.
(Continuação)
Pergunta 08 - Como os jovens podem contribuir com as políticas públicas e a realidade
institucional contemporânea, a partir de uma aproximação conceitual e didática do tema? Veja o
exemplo do veto à institucionalização da Política Nacional de Participação Social e do Sistema
Nacional de Participação Social. Que reação esperar a partir de uma formação mais antecipada
no campo das políticas públicas?
Respostas
Análises
(ESPECIALISTA - 3) ―Não sei responder esta questão Indicação de aprofundamento nas temáticas
em sua plenitude. Mas, na minha opinião, o jovem relacionadas ao estado visando à participação
precisa se aprofundar muito nas questões ligadas ao e
relação adequada aos níveis de
estado para poder ter uma participação adequada transparência vertical.
no que tange ao seu accountability vertical‖.
Fonte: Elaboração do Autor.

Quadro 18 - Análises das Entrevistas com Especialistas em Políticas públicas.

Respostas

Pergunta 09 - Que alternativas no mercado profissional
se abrem diante dessa nova possibilidade?
Análises

(ESPECIALISTA - 1) ―A oportunidade você diz
olhando para esse jovem que esta recebendo está
formação? Acho que de modo geral, todo requisito,
vou tentar resumir isso numa frase, todo requisito que
a gente tem para as pessoas exercerem plenamente sua
cidadania, são requisitos que passam a ser também
importante de maneira mais ampla para as pessoas
exercer o seu papel no mercado de trabalho. De
maneira geral essa formação mais consciente, mais
cidadã, essa formação mais ampla que a pessoa tem
que amplia o potencial de cidadania dela, também
amplia esse horizonte em termos dela se inserir no
mercado de trabalho. Pensando assim, na iniciativa
privada você tem cada vez mais processos avaliativos
que passam também por questão de competências que
estão além daquelas competências profissionais, mas
questões de vivência, questões valorativas, de
conhecimento amplo. Então de forma geral não da
pra fazer essa associação, mas quando olhamos pras
democracias ocidentais desenvolvidas você vê
claramente essa relação entre uma complementação
da formação profissional-técnica com a formação
pra cidadania no mercado de trabalho. Claro que
há exceções, mas a tendência é você ter fortemente
essa relação, pelo menos no modelo europeu, não
estou falando do modelo norte-americano que não
entra muito nesse debate, mas no modelo Europeu tem
muito essa relação de competência técnica profissional
se unindo com a formação para a cidadania. De um
ponto de vista mais específico tem essa relação de
entrar no mercado de trabalho em termo de concursos
públicos. Muitos concursos públicos no Brasil

Em relação ao quesito oportunidade
profissional, menciona exemplos onde à
formação cidadã plena, se complementa as
exigências de competências técnicas. Cita o
terceiro setor como possibilidades de
engajamento profissional aberta a esta
específica conexão de saberes.
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Quadro 18 - Análises das Entrevistas com Especialistas em Políticas públicas. (Contiuação)
Pergunta 09 - Que alternativas no mercado profissional
se abrem diante dessa nova possibilidade?
Respostas
Análises
vão continuar tendo e muitos concursos pro EM, aonde
esses conteúdos incidem, certamente já temos preparação
pra isso, uma perspectiva mais utilitarista do uso desses
conhecimentos. Se você olha pro mercado de trabalho em
termos da organização da sociedade civil, chamado
terceiro setor, que é uma oportunidade entre mercado e
estado, certamente as pessoas que vão trabalhar no
terceiro setor tem um conhecimento mínimo de políticas,
políticas públicas e gestão pública, é um diferencial. No
setor privado você tem a convergência ainda como
tendência de boa formação técnica e boa formação para a
cidadania, no setor público a valorização desses conteúdos
enquanto organização de concursos públicos pro EM e no
terceiro setor que é um setor que trabalha com o setor
público, esse conhecimento pode ser um diferencial
para esses jovens‖.
ESPECIALISTA – 2) ―Demanda por docente e por
formação, mas não contaria com isso de forma tão clara.
O que entendo como mais essencial é: alunos mais bem
preparados para o exercício da cidadania é o ganho
maior. A despeito de tantas dificuldades‖.
(ESPECIAISTA – 3) ―Com formação mais profissional do
Cientista Social, ele só tem a ganhar no mercado. Não só
de ensino, mas de pesquisa e de outras possibilidades que
se abrem para uma formação mais técnica‖.
Comentário de Fechamento do (Especialista – 1)
ESPECIALISTA - 1) ―O único ponto que estou aqui
pensando sua entrevista foi me permitindo refletir é a
responsabilidade nossa enquanto educadores dentro de
uma sala de aula, de torna aquele ambiente perante essas
temáticas, que são temáticas que sempre tem um conteúdo
valorativo. A gente tem, e é muito difícil a gente ter
isenção e existe essa objetividade, Weber já coloca isso
100 anos atrás, mas é uma posição mínima de neutralidade
no debate dessas questões para poder apresentar as mais
diversas correntes e as mais diversas ideias em debate.
Eu tenho uma preocupação muito disso dentro da
universidade, de uma postura às vezes de imposição do
professor dentro de sala de aula, claro que é direito do
professor ter o seu lado, expressar abertamente qual é sua
visão, mas não impor ou fechar isso e temos percebido
isso dentro do campo de públicas. Sendo a universidade
um lugar que deve prezar por ser um espaço aberto, plural
e diverso a gente também deve prezar por esse debate
aberto de conhecimento de diversas vertentes, diversas
ideias até porque nosso debate é um debate valorativo
e tem ali seu juízo de valor, tem ali sua orientação
macro política. Então acho que a mesma preocupação
que a gente tem hoje no ensino superior, ficar difícil
garantir isso e trazer para dentro do EM. Estou pensando
aqui de forma alta que são questões que a gente vive no
ensino superior e a forma a qual a gente trás isso para o
EM‖.

Indica as demandas de formação, mas ressalta
que o ganho maior seja a formação dos
estudantes no exercício da cidadania.
Menciona a formação técnica profissional do
Cientista Social como ganho maior para o
ensino e pesquisa.
Análises
No momento de fechamento o especialista
levanta a questão da neutralidade na postura
do professor tanto do ensino superior, quanto
no professor do Ensino Médio, em relação à
imposição de sua forma de compreensão em
detrimento de um ambiente plural de ideias.

Fonte: Elaboração do Autor.
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Agora segue o momento de fechamento onde é dado espaço para as ultimas
impressões do entrevistado. Como os especialistas 2 e 3 responderam as questões da
entrevista via e-mail, o momento selecionado para fechamento e impressões se restringe neste
bloco de entrevista ao especialista codificado como - 1, o qual a entrevista foi realizada via
Skype, gravada e transcrita. Já entre os professores de sociologia apenas uma entrevista foi via
Skype, todas gravadas e transcritas.
Assim como no caso dos professores, a consulta aos especialistas em políticas
públicas; educação política e ciência política possibilitaram por meio da análise das
entrevistas a produção de um conjunto conciso de conceitos e propostas de inserção de
teorias, temas, conceitos e metodologias de ensino. Entre os quais: pensar a estrutura
organizativa; o funcionamento; a dinâmica política; seus limites; constrangimentos; conflitos
de interesses; governança e governabilidade; os direitos; funcionamento da burocracia; da
lógica tributária; conceitos clássicos de estado, governo, democracia, modelos de democracia
e gramaticas políticas de construção do poder; conhecimento do funcionamento formal e
informal que envolve as instituições e os atores políticos; elementos constitucionais; questões
econômicas de estado; formação do estado brasileiro; relação dos três poderes. Entre as
metodologias propostas para o ensino específico do campo de públicas: aula expositiva
dialogada; documentários sobre políticas nacionais e internacionais; visitas didáticas
programadas nas câmaras legislativas e assembleias legislativas. As consultas aos
especialistas além de aprofundar questões de conteúdos essenciais ao debate na área
evidenciam também a pertinência histórica, contextual e estrutural da inserção gradativa de
conceitos e temas do universo público; dos direitos institucionais; como também da educação
financeira.
As entrevistas dos professores justaposta a dos especialistas configuram in lócus um
radio x do atual contexto do ensino de Sociologia no Brasil e representam as questões,
dilemas e limites na configuração do Ensino Médio. As contribuições dos especialistas
permitiram aprofundar numa proposta sofisticada para as demandas de modernização das
concepções, funções e significados das ações públicas na nova era de globalização da
cidadania.
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4

UMA AGENDA DE TEMAS PARA O CAMPO DE PÚBLICAS NA
SOCIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO.
A análise dos dados constará de duas dimensões: i. Domínio dos professores sobre

conteúdos sociológicos relacionados com as políticas públicas e ii. Proposição de unidades
didáticas integradas.

4.1 DOMÍNIO DOS PROFESSORES SOBRE CONTEÚDOS
RELACIONADOS COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS.

SOCIOLÓGICOS

Sobre o domínio dos professores nos conteúdos sociológicos relacionados às políticas
públicas e de modo geral ao campo de públicas, mesmo não tendo formação ou cursado
especificamente os temas e conteúdos indagados, os professores demonstram entender e situar
a importância de um currículo que contemple tais assuntos, defendendo inclusive a inserção
curricular no currículo nos cursos superiores destes conhecimentos para superar o desafio de
formação de quadros de professores nas temáticas propostas. Podemos caracterizar o
entendimento e domínio parcial dos professores sobre estas temáticas, como relacionados aos
temais gerais do curso ao qual tem origem, na licenciatura em ciências sociais, possibilitando
uma aproximação conceitual não aprofundada, mais introdutória ao campo de investigação
social.
A análise da dinâmica capturada nas experiências empíricas, em relação às demandas
centrais oriundas do contexto escolar, permitiu construir uma proposta singular. A pesquisa
empreendida apresentou caminhos possíveis para a organização curricular eficientemente
engajada na organização social e nas demandas de orientação comunidades.
As especificidades contextuais localizadas em cada escola, realidade e comunidade
representam demandas em movimento de acontecimentos circunscritos a escola que servem
como porta de entrada para um trabalho didático engajado com a realidade e interesses dos
diferentes jovens. Neste sentido apresenta-se um desafio na oferta da política pública
educacional equacionada a promoção e concretização de direitos individuais como também na
orientação para os deveres e direitos dos menores. Outros temas gerais de orientação são
relacionados às demandas de compreensão dos direitos humanos e a constitucionalidade das
democracias por meio da efetivação de políticas públicas eficientes. O empoderamento por
meio da participação esclarecida em diferentes setores de políticas públicas permite um grau
de influencia comunitário maior nas tomadas de decisões coletivas. Neste sentido faz evidente
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a necessidade de uma aprendizagem mínima em competências e habilidades técnicas de
organização social e de ação coletiva, orientado por estratégias de judicialização das
demandas sociais.
Da observação das aulas de sociologia no EM concluiu-se que os jovens apresentam
especialmente uma demanda por voz, pelo fim da invisibilidade perante professores e a
direção, querem ser ouvidos e sentir que decidem em conjunto e não ―convenientemente‖
esquecidos e negligenciados. Outras demandas dos jovens por um currículo dentro do real,
engajado com os desafios do estudante dentro desse sistema social específico, numa
conjuntura temporal e histórica marcada por dilemas e limites específicos. Nesse sentido
demandas estruturais de organização do espaço escolar para uma educação eficiente em
constante aperfeiçoamento, demandas artísticas e curriculares; de orientação em sua relação
com o corpo; sua relação com a terra e produção da existência; relação com a configuração
atual do ambiente social e do espaço urbano nos desafios de cada comunidade; demandas de
compreensão

do

ambiente

emocional;

psicológica;

e

demandas

econômicas

de

empreendedorismo; inovação e criatividade em diferentes setores de interesses profissional.
Demandas: toda via, por espaços de realização de uma diversidade de diferentes vocações,
diferentes anseios e dificuldades sociais, numa demanda geral pelo reconhecimento e
valorização das diferentes individualidades.
A pluralidade de vocações exige da escola a construção de vários caminhos para
descoberta e auto realização que não sejam padronizados em condições estruturais limitantes.
A padronização e engessamento do currículo engendrar um funcionamento perverso na
contramão dos direitos e garantias sociais fundamentais, na inconstitucionalidade da não
observância as individualidades potenciais.
Considerando esta demanda no campo das políticas públicas, observa-se o
entendimento da necessidade de uma compreensão aprofundada sobre a organização
institucional; os diversos direitos constitucionais; diferentes regimes políticos; arranjos
institucionais e formas de democracias constitui indicação para a agenda curricular de
educação básica. Há desinformação generalizada na população contrasta com uma época
marcada pela centralidade do conhecimento e no aperfeiçoamento da comunicação nas
relações humanas. Deste diagnóstico decorre o horizonte objetivo de uma educação
republicana engajada, com o aperfeiçoamento institucional constante do regime democrático
brasileiro, para atender as demandas de direitos humanos da diversidade de etnias
multiculturais presentes na cena social contemporânea. A proposta de formação visa
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indiretamente retroalimentar a reorganização do arranjo institucional em bases mais solidas
para o exercício do poder político democratizado.
Entre as impressões das entrevistas com os professores, orientados pelo objetivo de
selecionar e construir um currículo mínimo com conceitos fundamentais que tematizam a
gestão pública e a construção do ethos republicano na contemporaneidade, pode-se dizer que
parte dos professores situaram a justificativa e finalidade deste conhecimento específico,
apontando o empoderamento do cidadão em relação à compreensão do funcionamento e
interação com o Estado, assim como o discernimento de seus limites legais e financeiros. É
importante considerar a questão: quais os meios de interação da população com o estado? Por
que em pleno século XXI o estado não erigiu tais mecanismos? Por que uma única pessoa
responde pela coisa pública? Essas perguntas dizem muito sobre a nossa forma de organizar o
poder político, contaminada por padrões elementares de organização do poder de decisão na
sociedade.

4.2 INDICAÇÃO DE TEMAS FUNDAMENTAIS NA ÓTICA DOS PROFESSORES
Dentro do universo pesquisado, os professores de sociologia no Ensino Médio são
unânimes em relação à importância e necessidade de construção de uma tradição de educação
política, indicando vários temas comuns e específicos. As convergências e regularidades
indicadas apontam para a aprendizagem e a orientação para interação com as instituições
públicas e entendimento de sua funcionalidade estrutural para a organização social. Também é
visível o enfoque aos altos níveis de desinformação ainda presentes na população numa época
caracterizada pela alta tecnologia, tecnocracia, cibernética, as tecnologias da informação. As
recentes experiências em ciber-democracia ou democracia virtual, matizadas nas formas de
participação pública em espaços virtuais e sites institucionais com agendas públicas seletivas
disponibilizadas virtualmente para apreciação e posicionamento público em votação virtual.
Por exemplo, o orçamento participativo digital em Belo Horizonte (SAMPAIO et al. 2010
apud PENTEADO, 2015).
Entre os temas fundamentais na ótica dos professores, as indicações se concentram
numa aprendizagem em habilidades que abrangem a interação institucional; direitos humanos;
conscientização; cidadania; controle dos gastos públicos; papel e importância das políticas
públicas; participação das mulheres na política; valores da democracia e das políticas
públicas; ciclo das políticas públicas; colaboração; formulação; avaliação de políticas;
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eleições; cotas e acesso ao ensino superior; compreensão do desempenho de programas como,
por exemplo, o programa bolsa família, suas metas, objetivos e avaliações de impactos, além
de indicações para a necessidade de ir além da teoria e propor ações práticas que enfrentem
situações reais.
Podemos perceber algumas convergências das propostas dos especialistas em Políticas
Públicas e Educação Política com as propostas dos professores de Sociologia do Ensino
Médio. Entre os especialistas pontuam-se indicações para temas gerais e noções iniciais que
abrangem: noções de direitos constitucionais; controle dos gastos públicos; direitos humanos;
direitos econômicos e socioambientais; monitoramento de programas e noções de avaliação
das políticas públicas. Destaque ao que tange à compreensão compartilhada de que temas e
noções iniciais e ou gerais, são mais adequados ao nível de ensino, entretanto, permanece não
resolvida em relação à delimitação do campo de públicas ou modo particular na Sociologia ou
de forma transversal entre as diversas ciências humanas e sociais.
Outras sugestões como: Controle e fiscalização social dos gastos públicos; estrutura
institucional, divisão, papel e funcionamento do Estado; papel do cidadão; direitos humanos;
políticos; sociais; civis; econômicos e direitos do consumidor; Noções básicas de direitos
econômicos;

Ciclo

das

políticas

públicas;

formulação;

execução

e

avaliação;

acompanhamento das contas públicas; gênero e políticas públicas e processo de formulação
de políticas públicas; governo políticas públicas e elites políticas; processo de formulação de
políticas públicas; desenho institucional; participação social e empoderamento.
A profundidade dos temas selecionados e indicados pelos professores do Ensino
Médio por um lado e dos especialistas por outro, apontam uma necessidade de maior
capacitação de recursos humanos nesta dimensão, sugerindo o ensino aprendizagem para uma
educação participativa orientada nos dilemas e desafios da institucionalidade atual para
projetar o futuro da organização social de forma mais qualificada.

4.3 PROPOSIÇÃO DE UNIDADES DIDÁTICAS INTEGRADAS

Para elaboração da unidade didática integrada, levou-se em consideração o conjunto
de dados analisados entre eles pontuamos os seguintes: 1 – lacunas dos livros didáticos; 2 –
sugestões dos professores; 3 – orientação dos especialistas em educação política e políticas
públicas; 4 – Consulta a ementas e coordenadores de curso superior; 5 - O Plano Nacional de
Educação; 6 - Base Nacional Curricular Comum com seus últimos aprimoramentos; 7 – A
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literatura pertinente e as orientações propostas por Santomé (1998), visando à consecução de
uma grade curricular mínima interdisciplinarmente relacionada com objetivos de
desenvolvimento e adaptação das pesquisas e teorias nesta dimensão de ensino, satisfazendo
as necessidades de reconfiguração da educação contemporânea no quesito educação e
cidadania participativa.
A observação direta permitiu enquadrar a pesquisa executada dentro de um contexto
específico histórico institucional marcado por dilemas de aperfeiçoamento institucional. Ao
passo que traduz e reflete os limites e horizontes possíveis para sucessivas inovações
democráticas nas demandas de tecnificação da gestão pública; redesenho institucional; busca
pela eficiência democrática e qualificação para as demandas públicas.
A base metodológica de sistematização foram as Unidades Didáticas Integradas
propostas por Santomé. Para deixar claro os passos práticos propostos por Santomé (1998)
reproduzimos o quadro geral com as diferentes dimensões relevantes para a elaboração de
unidades didáticas integradas a partir de elementos como modelos de acompanhamento,
modelos de avaliação, diagnósticos e metas educacionais.
Esquema para o projeto de uma Unidade Didática Integrada


Por que optamos por unidades integradas?



Diagnostico prévio:



O grupo concreto de estudantes:
- Suas capacidades de destrezas.
- Sua experiência prévia no trabalho com unidades didáticas.
- Sua experiência prévia com o tema ou tópico.
A instituição escolar:
- Suas normas.
- Seus recursos.
- Atividades previstas, tais como excursões já planejadas, que podem servir de estimulo e/ou recurso para
tópicos.
A comunidade local e seus recursos.
Desenho da unidade didática:













Metas Educacionais:
- Conhecimentos, procedimentos e valores sobre os quais se deseja incidir.
- Áreas de conhecimento e experiências implicadas.
Seleção do tópico a pesquisar:
- A imediata relação do tópico com a vida cotidiana das crianças.
- A contribuição do tópico para a construção de conhecimentos e destrezas dentro da perspectiva do currículo
integrado (das diferentes áreas de conhecimento e experiência) do nível educacional em questão.
- O provável valor do tópico como preparação para a vida posterior desses estudantes.
- Vantagens e inconvenientes de optar por um tópico determinado em vez de outro.
Elaboração de um plano de pesquisa:
- Subtemas e ideias que compõe o tópico.
- Elaboração da rede do tópico.
- Distribuição dos subtemas e tarefas entre os estudantes.
Recursos e materiais adequados:
- Localização das fontes de informação necessárias.
- Possibilidades de acesso a esta informação.
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Agrupamento de alunos e alunas:
- Tarefas dos distintos grupos.
- Plano de trabalho dos grupos.
Exigências a nível organizativas impostas pelo desenvolvimento do tópico selecionado:
- Organização espacial adequada para facilitar o trabalho em grupo, a realização de debates, a consulta a
audiovisuais, assistência e audição de material audiovisual...
- Organização dos materiais informativos no interior das salas de aula.
- Organização temporal. Implicação nos horários. Flexibilidade horária prevista.
Papel do corpo docente.
Avaliação:
- Matrizes de acompanhamento.
- Participação dos estudantes nas avaliações.
Redação e apresentação das conclusões finais do trabalho realizado.
- Reflexão sobre os problemas que surgiram e suas soluções.
- Avaliação do processo seguido.
- Avaliação das conclusões dos resultados obtidos.

Fonte: (SANTOMÉ, 1998, p. 224).

A parte o quadro acima, reunimos o conjunto de ideais que fundamentam e orientam o
trabalho com unidades didáticas de acordo com Santomé (1999) para seleção do tópico a
pesquisar. Entre outras decorrências as necessidades de tomadas de decisões em conjunto com
os estudantes tanto no planejamento quanto no desenvolvimento da unidade didática,
respeitando as recomendações para despertar e ser interessantes para o grupo dos estudantes
que se destina. Destaca-se o papel de motivador e acrescentador de novos interesses exercido
pelo professor. O trabalho deve ser também interessante para a equipe docente, por gera
expectativas nas suas interações cotidianas e estímulos nos trabalhos. A participação ativa dos
estudantes em situações autênticas que exigem capacidade de escolha; seleção de temas de
pesquisa; planejamento; autonomia intelectual; trabalho em conjunto e avaliações individuais
e coletivas dos resultados os colocam como protagonistas de problemas e soluções na escola e
na realidade prática por meio de faculdades intelectuais estimuladas para emancipação no uso
de técnicas e instrumentos científico de análises, planejamento, pesquisa e avaliações.

Na hora de planejar como será realizada a avaliação da unidade didática integrada, é
preciso decidir que tipo de informação é relevante e como e em que momentos ela
será obtida. É claro que a avaliação dos estudantes é um dos elementos do processo
de avaliação global de toda a unidade didática. Isso significa que também é
imprescindível realizar avaliação de todos os passos seguidos para a elaboração da
unidade didática. É interessante que este processo de avaliação não se reduza
exclusivamente a uma tarefa do corpo docente. Se no início deste ponto sugerimos a
conveniência da participação dos estudantes na escolha e planejamento da unidade
didática, nesta etapa deve-se contar com sua colaboração (SANTOMÉ, 1998, p.
258).
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Seguindo a orientação de Santomé (1998), em relação aos passos para elaboração de
unidades didáticas integradas, construiu-se a ―matriz de conteúdos‖, em quadros de dupla
entrada, onde são sequenciadas as atividades e os respectivos conteúdos do tema pesquisado,
vide exemplo sobre movimentos sociais:
Quadro 19 - Exemplo de quadro de dupla entrada: Matriz de
Conteúdos e Atividades decorrentes
Conteúdos
Movimentos Sociais

Atividades
Pesquisar materiais de jornais
sobre diferentes movimentos
sociais
Reunir informações sobre as
diferentes causas e demandas
dos movimentos sociais
Pesquisar constituição sobre
Movimentos Sociais
Elaborar cartazes
Pesquisar e comparar estatísticas
de desemprego entre mulheres e
homens
Entrevistas com Lideres de
Movimentos
Influência da globalização para o
desemprego
Selecionar, ler e interpretar
gráficos.
Trabalhos informais e diferentes
alternativas e possíveis soluções
para os desempregados
Escrita,
organização
e
comunicação dos resultados.

Fonte: Elaboração do autor.

A elaboração da matriz de conteúdos de dupla entrada, conteúdos e atividades,
permitem a avaliação das tarefas pelas quais os estudantes se interessam mais, além de refletir
sobre as metas educacionais relacionadas à execução. A matriz permite esquematizar a
avaliação qualitativa dos pontos fracos e fortes de todo o processo desde o planejamento ao
desenvolvimento. Também faz parte das estratégias a elaboração de mapas conceituais,
―redes‖ ou ―teias de aranhas‖, visando o alinhamento do mapa cognitivo. Inicialmente buscase criar um ambiente e clima capaz de fazer aflorar as ideias prévias para ver as possibilidades
de cada tópico da unidade, num clima que garanta liberdade e respeito como requisito
imprescindível, bem como solicitar a construção de mapas conceituais para diagnostico da
compreensão da hierarquia conceitual e evolução do tema e suas possibilidades esquemáticas,
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facilitando o plano de ação e análise da compreensão geral. Para tanto, uma forma didática é
por meio da anotação do turbilhão de ideias relacionadas no desmembramento do tema.
―Após comprovado que o assunto reúne possibilidades de provar valiosos processos de ensino
e aprendizagem, é preciso começar do zero na sala de aula. Voltar a iniciar o processo,
forçando alunos e alunas a construir sozinhos essa rede de subtemas do tópico‖ (SANTOMÉ,
1998, p. 236).
O procedimento proposto permite reunir as ideias básicas; procedimentos; atividades e
fontes de informação num esquema visual. Na orientação para proposta mais enriquecedora
segue: a) compartilhar a responsabilidade do planejamento do trabalho; b) flexibilidade
quanto ao modo de classificação do saber; c) variedade quanto à organização do modo de
aprender. A discussão das diferenças colocadas por cada estudante da equipe visando passar
de um conhecimento subjetivo, pessoal para um objetivo e intersubjetivo, além de outros
propósitos, a saber: Não penalizar os erros, aproveita-los para revisar o trabalho realizado e
criar condições para que possam detectar seus próprios erros. Criar um clima de confiança nas
próprias capacidades, recordando-se o valor pedagógico do erro, pois existem abundantes
possibilidades de erros se se incentiva os estudantes a buscar desbravar o mundo: ―aventurarse sem medo no mundo do conhecimento e da ciência‖. Incentivar atividades intelectualmente
ativas como comparar; excluir; ordenar; categorizar; reformular; comprovar; reformula
hipóteses; reorganizar; avaliar com apreciação crítica do erro e do fracasso como base
necessária para o aperfeiçoamento. Afinal, a pesquisa é a base do aprendizado: ―A pesquisa,
que disciplina a curiosidade e questiona a certeza, é um fundamento adequado para o ensino
[...] Desta maneira, o trabalho realizado nas salas de aula obriga a abrir as instituições
escolares ao meio sociocultural e natural no qual estão inseridos‖ (SANTOMÉ, 1998, p. 244).
Além de estimular a curiosidade, embora saibamos que determinados temas que podem
preocupá-los não possam encontrar respostas definitivas ou completamente satisfatórias,
entretanto, a busca de um ensino que estimula o enfrentamento de situações autênticas e
promovam a reflexão profunda sobre as bases de organização social parece ser a meta para a
emancipação intelectual.
Ao trabalharem com esse modelo integrador, professores e professoras se
aperfeiçoarão como profissionais reflexivos e críticos; convertidos em pesquisadores
em suas salas de aula, aprenderão a agir de um modo mais reflexivo e eficaz e a
realizar em todos os momentos um exame das implicações morais e políticas das
propostas de trabalho que oferecem e incentivam (SANTOMÉ, 1998, p. 254).
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Noutro momento, Santomé defende a aproximação dos estudantes com as fontes
primárias de informação: ―É preciso ajudar alunos e alunas a se acostumarem a entrar em
contato e utilizar fontes de primeira mão, tanto para servir-lhes de base no desenvolvimento
de novas hipóteses, como para chegar a conclusões‖ (SANTOMÉ, 1998, p. 245). Poder
decidir entre fontes de informações, pode ser mais importante do que decidir quando e onde
realizarão uma atividade. Uma atividade substantiva permite ao estudante desempenhar um
papel ativo como: pesquisar; expor; observar; entrevistar; participar de simulações; checar
hipóteses e identificar pressuposições é mais importante do que tratar de tópicos sem
questionar problemas importantes. Assim uma atividade terá mais valor que outra se
comprometer os estudantes com a realidade: tocando; aplicando; manuseando; examinando;
coletando objetos e materiais e não só narrando, escrevendo ou pintando, frisa o autor.
Atividades com maior valor educacional exigem que estudantes examinem temas ou aspectos
do mesmo objeto nos quais os cidadãos e cidadãs não costumam deter-se e que são também
ignorados pela mídia. Atividades que exigem aceitar risco de êxito, erro, fracasso ou crítica,
possibilitando reescrever, revisar, num aperfeiçoamento progressivo dos esforços iniciais.
Atividades que dão oportunidades dos estudantes planejar, participar e desenvolver em
conjunto a avaliação dos resultados alcançados, sendo mais substantiva quando permite a
acolhida dos interesses destes estudantes para que se comprometam (SANTOMÉ. 1998).
Sobre o potencial de trabalho com as unidades didáticas integradas por meio da pesquisa de
diferentes aspectos de um mesmo tema ou fenômeno social, é ressaltado a autonomia
intelectual nos processos cognitivos com os conhecimentos e conclusões em decorrência do
uso da pesquisa como instrumento para produção de conhecimento útil socialmente na
dimensão do Ensino Médio.
Ao mesmo tempo em que contribuem para o desenvolvimento cognitivo, afetivo,
social, e moral dos estudantes, as tarefas escolares dentro de um modelo integrador
evitam a transmissão de determinismos inquestionáveis, estereótipos, preconceitos,
etc., que uma educação mais autoritária ajuda a perpetuar (SANTOMÉ, 1998, p.
246).

Sobre educação de jovens urbanos nas sociedades industriais do século atual e a
necessidade de articulação de distintas áreas de conhecimento o autor destaca sua preferência
na articulação possível de duas áreas de conhecimento e orienta.
Uma unidade didática não ter por que ser planejada pensando em atender de maneira
proporcional a todas e cada uma das áreas do conhecimento e experiências ou
disciplinas constantes em um determinado ciclo ou curso. É mais conveniente
trabalhar apenas com aquelas que têm uma implicação mais natural. Por exemplo,
em uma unidade didática dedicada a vida das crianças do terceiro mundo, pode-se
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dedicar maior atenção a áreas como ciências sociais, ciências da natureza, linguagem
e um pouco de matemática, mas talvez música, tecnologia, educação física e artes
não fossem tão apropriadas (SANTOMÉ, 1998, p. 228).

O contexto social pode sugerir atividades engajadas com a realidade individual e
coletiva dos estudantes. O campo de públicas [a esfera pública] permite a articulações de
áreas e saberes que envolve distintas tradições. Dentre a criação de novos cursos na tradição
de Administração Pública, confere-se destaque para o surgimento de cursos de graduação em
Políticas Públicas com abordagens da Ciência Política e bacharelados multi/interdinciplinar
em Gestão Pública e Gestão de Políticas Públicas, cursos de graduação Tecnológica em
Gestão Pública e ou Gestão Social e bacharelados híbridos entre Administração Pública e
Gestão Social. Pires et al, (2014), vislumbram o futuro em que os docentes-egressos do campo,
mais habituados ao agrupamento de conhecimentos, poderão integrar as multidisciplinas (na
acepção de justaposição de matérias disciplinares) em interdisciplinas na acepção de
cooperação real e recíproca entre os saberes disciplinares.
Ao seguir a proposta de Santomé (1998) com adaptações9. Passos importantes foram
realizados em relação ao aprofundamento metodológico e a consulta a ementas de cursos
como o Mestrado em Gestão Pública da UFPE, o fluxograma e organização da matriz
curricular do curso Superior Tecnológico em Gestão Pública na UFCG Campus Sumé-PB, e
uma entrevista com o diretor do Observatório de Políticas Públicas do Semi-Árido, para
seleção de tópicos e concepção da organização destes.
Além desses instrumentos foi realizado análise dos livros de sociologia aprovados no
PNLD 2015, no intuito de diagnosticar a existência e abordagem dos temas e conceitos, como
são tratados, quais os temas são tratados e quais as lacunas etc. Na análise das ementas,podese perceber a multidisciplinaridade do conhecimento das políticas públicas que envolvem uma
síntese dos saberes do campo da Administração, Gestão Pública, Direito, Economia e Ciência
Política, todos demarcados pela inclinação à gestão das necessidades sociais.
O domínio deste conhecimento na dimensão do ensino médio constitui para além de
uma educação propedêutica, um currículo engajado com a realidade local, ao mesmo tempo
em que fomenta capacidades para o que chamamos de Profissiografia Tecnopolítica, quando
este conhecimento prepara para atuação profissional nas diversas áreas de aplicação deste
conhecimento.

9

Constituintes do Diagnóstico Prévio.
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De Santomé destacamos a concepção de currículo manifesta em Globalização e
Interdisciplinaridade: o Currículo Integrado, no qual propõe a construção de Unidades
Didáticas Integradas.
Uma unidade didática integrada é uma proposta de trabalho da qual participa um
determinado número de áreas do conhecimento ou disciplinas, destinadas a cobrir
um período temporal relativamente curto. Com ela não se trata apenas de promover
processos de ensino e aprendizagem para um conjunto específico de estudantes, que
aprendem determinados conteúdos, conceitos, procedimentos e cheguem a assumir
de maneira reflexiva um sistema de valores, mas também de motivar e desenvolver
todo um conjunto de destrezas que lhe permitem estabelecer novas relações e
interações com estes e outros conteúdos culturais (SANTOMÉ, 1998, p. 223).

Para construção das unidades integradas Santomé demonstra esquemas, exemplos e
passos a seguir. Entre eles o Diagnóstico Prévio; dos estudantes; de suas experiências; da
instituição escolar; normas e recursos; o Desenho da Unidade Didática; conhecimentos;
procedimentos e valores o qual se deseja incidir; áreas do conhecimento e experiências
implicadas. Seleção do tópico pesquisado e elaboração de um plano de pesquisa entre outros.
No nível de planejamento do currículo é fundamental em seu desenvolvimento nas
salas de aula, as diferentes áreas do conhecimento e experiência ou as distintas
disciplinas devem entrelaçar-se, complementar-se e reforçar-se mutuamente para
propiciar este trabalho de construção e reconstrução do conhecimento da sociedade,
do sistema econômico, dos sistemas de comunicação, da tecnologia, do mundo
estético, dos valores, atitudes, etc. Toda esta bagagem cultural oferecida pelas
instituições educacionais é o que cada sociedade específica considera que os seus
membros precisam para poder realizar-se como pessoas ativas, autônomas e
solidárias. Desta maneira é que as propostas integradoras e interdisciplinares
adquirem realidade e manifestam sua eficácia (SANTOMÉ, 1998, p. 227).

Além de indicar os passos metodológicos da construção do currículo em unidades
integradas, Santomé aprofunda nossa compreensão da importância das especificidades
contextuais e sócio-históricas, de cada turma e grupo de interesses para que o currículo
contemple a realidade. Para que a realidade seja parte do currículo e desperte a motivação e
interesses dos estudantes a partir de temas de sua vida, de seus interesses, de sua comunidade.
É nesse sentido que indica a elaboração de redes de temas e subtemas explorados por
procedimentos e planos de pesquisas simplificados em habilidades de planejamento e
organização.
A figura a seguir à direita serve para ilustrar a ausência de uma educação nas
dimensões básicas da existência relacionadas ao corpo e a produção da existência na relação
com o solo e o ambiente social. Já a figura complementar à esquerda representa a organização
proposta por Santomé (1998) numa divisão entre áreas de conhecimento implicadas e
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conteúdos, objetivos e metas da aprendizagem e atividades para desenvolvimento da unidade
didática. As redes de temas ou mapas conceituais doravante são formas visuais de
organização do conteúdo proposto, onde as cores não apresentam nenhuma problematização
ou hierarquização conceitual, servindo aqui exclusivamente para fins didáticos.
Figura 5 – Dimensões curriculares e propostas de organização de Santomé (1998).

Fonte: Elaboração do autor.

A Figura 5 propõe uma organização didática que relacione atividades e objetivos,
conteúdos e áreas de conhecimento visando o engajamento em problemáticas locais e sua
relação com a produção da existência. Entende-se que a integração das áreas de
conhecimentos pode ser a princípio pensada a partir das atividades que englobam diferentes
áreas e mobilizam diferentes conhecimentos para execução, elaboração e sistematização da
unidade didática integrada proposta. Por exemplo, uma unidade didática que permita
aprofundar reflexão sobre atividades práticas do dia-a-dia num quadro de divisão de tarefas,
refeições e higiene da casa. Esta proposição envolve atividades de diálogo e planejamento
coletivo, divisão de tarefas entre quem irá elaborar lista de compras, quem cozinhará em quais
dias, cálculos matemáticos, educação financeira, socialização, divisão de responsabilidades
higiênicas e econômicas e outros aspetos relacionados à contribuição familiar, além das
possibilidades de traduzir os termos da atividade em outras línguas como espanhol ou inglês.
A partir das sugestões dos professores e especialistas indica-se a seguir uma proposta
de organização de temas para os diferentes anos do Ensino Médio, incluindo alguns tópicos
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relacionados a atividades e desenvolvimento de competências e habilidades considerando o
cada momento específico de formação.
Quadro 20 - Unidade Didática Integrada da Área de
Conhecimento (Sociologia) para o Ensino Médio
Sugestões
Tópicos
1° ano do
Ensino Médio

de

Eleições

Conteúdos

Objetivos

Atividades

Direito
Constitucional

Confiança nas próprias
capacidades.

Pesquisa de Dados
Uso de gráficos e tabelas

Democracia Direta e
Democracia
Representativa

Diferentes Sistemas
Eleitorais e
Regimes Políticos
2° ano do
Ensino Médio

Direito

Sustentabilidade
Socioambiental

Aproximação
ferramentas
pesquisa.
Organização
Apresentação
argumentativa.

com
de

Seleção de Fontes
Domínio da Literatura
e
Entrevistas
(com
cidadãos, profissionais
locais)

Domínio razoável da
Linguagem escrita e
oral.
Corresponsabilidade

Direitos
Humanos
e
Noções
Preliminares de
Direitos
Constitucionais
Internacionais
Desigualdade
Social

Sistematização
Mapas Conceituais

Aproximação das Fontes
de Primeira Mão
Continuidade das
pesquisas

Produção
Conhecimentos

de

Participação Social e
Democratização
Social

Namoro

Conscientização

Estatuto
da
Criança
e
Adolescente.
3° ano do
Ensino médio

Poder

Engenharia
Institucional
Brasil

no

Reinvindicação
Sedimentação
Direitos coletivos

Políticas Públicas
Gestão
Social
e
Desenho Institucional
para
Participação
Cidadã
Federalismo

Fonte: Elaboração do autor.

e
de

Utilidade
dos
conhecimentos fora da
escola
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Os mapas conceituais e temáticos a seguir constituem métodos esquemáticos indicados
por Santomé (1998, p.235) para organização da compreensão da rede do tópico ou tema a ser
estudado. Nesta pesquisa, representam o resultado da sistematização dos temas indicados
primeiramente pelos professores de sociologia pesquisados para o Ensino Médio e docentes
especialistas em políticas públicas, comportando uma série de temas e mapas conceituais
formando a rede do tópico ou tema proposto, visando à articulação clara dos aspectos
relevantes para levantamento de fontes, dados e organização textual de redações. Neste
sentido percebe-se a trama de conceitos referentes ao campo de públicas e indicações para
abordagem diferenciada em relação a valores e atitudes da democracia e políticas públicas.

Figura 6 - Mapa Conceitual Conscientização e Direitos Humanos

Fonte: Elaboração do autor.

A sugestão do mapa conceitual seguinte e o tópico que aborda Eleições refletem tanto
o momento de formação do Ensino Médio quanto a interação institucional com a vida
orgânica da sociedade, refletindo também a conjuntura do momento político atual.
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Figura 7 – Mapa Conceitual sobre Eleições

Fonte: Elaboração do Autor.

O tópico e abordagem referente ao Estatuto da Criança e Adolescente coloca foco
na problematização no conjunto de parâmetros legais e institucionais relacionados aos direitos
e deveres tanto dos menores quanto institucionais.
Figura 8 – Rede do tópico sobre o Estatuto da Criança e Adolescente

Fonte: Elaboração do Autor.
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O tópico que aborda Poder reflete a forma de organização institucional que modela o
funcionamento social em diferentes espaços e dimensões da vida social, problematizando
questões referentes a tendências de reorganização do poder e de papeis sociais
reconceitualizados e atualizados culturalmente visando funcionamento saudável da
organização social moderna.
Figura 9 - Mapa Conceitual sobre Poder

Fonte: Elaboração do Autor.

A Desigualdade Social apresenta-se duplamente como característica e fundamento
para educação brasileira por autores diversos. Aqui se propõe que o domínio do tema reflita a
necessidade de uma visão histórica da dimensão estrutural de organização social,
possibilitando ao grupo: Conceituar desigualdades sociais; Identificar as variáveis que
reforçam as desigualdades sociais; Caracterizar os tipos de desigualdades sociais e Analisar as
desigualdades sociais e seus efeitos sobre a pobreza.
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Figura 10 - Relações do Tópico sobre Desigualdade e Pobreza.

Fonte: Elaboração do Autor.

Uma das orientações pertinente recolhidas diz respeito à seleção junto aos estudantes
de temas que despertem seu interesse e que tenham relação direta com suas vidas e realidade
social para engajamento e motivação do grupo em relação ao desenvolvimento da unidade
didática. Neste sentido, destaca-se a escolha do tema namoro a ser problematizado como
objeto de debate e pesquisa, sobre os impactos na vida dos jovens nos diversos aspectos
relacionados.
É nossa intenção de forma interdisciplinar propor condições intelectuais e caminhos
interpretativos para ação coletiva fundamentada nas teorias do estado e da sociedade. Já
sabemos da importância de concepções claras para orientação do comportamento e vida em
sociedade que assume uma dimensão de organismo com impactos coletivos na vida do
individuo e ambiente.
Determinadas concepções de formação cívica e de preservação de interesses da
unidade social, que orientem a participação democrática e o controle social mais efetivo,
podem ser ferramentas pedagógicas, vislumbrado num horizonte de formação média, para o
aumento da participação esclarecida e a proteção social por meio da divisão do poder de
decisão nas demandas coletivas de problemas definidos como públicos.
Apostamos em uma emancipação intelectual por meio da posse desse conhecimento
para promover a capacitação e o protagonismo jovem na consolidação democrática com a
contribuição da síntese Sociológica. É importante satisfazer as necessidades de compreensão
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do mundo público desde a dimensão do ensino médio, dado que recai a ênfase na formação
para a cidadania e para a vida em sociedade.
Entendemos que a síntese conceitual da literatura do campo de públicas servirá como
um estímulo aos estudantes a uma compreensão mais elaborada, para conviver num ambiente
escolar entendendo os princípios democráticos, a construção histórica, os direitos
democráticos e as funções das instituições, dos programas e das Políticas Públicas, de forma
complementar e inseparável para garantia dos direitos fundamentais numa saudável
organização social. Ao auxiliar a participação esclarecida de jovens que reconheçam seus
deveres e direitos e tenham voz para influenciar, avaliar, fiscalizar e propor desenhos de
políticas públicas mais arrojadas. Conhecimento este útil a sua vida enquanto integrante na
organização social comunitária a qual pertence, útil à vida acadêmica e profissional, como
também no exercício diário da cidadania.
As Políticas Públicas inserida com a Sociologia no Ensino Médio irão atuar na
integração de áreas com a tradição reflexiva de debates que envolvem o campo de áreas
delimitado entre Língua Portuguesa; Geografia; História; Filosofia e Matemática. Numa
diversidade ampla de articulações e atividades que dialogam diretamente com a cidadania e as
competências participativas da nova sociabilidade democrática.

Figura 11 - Delimitação da Sociologia e Políticas Públicas no Ensino Médio

Fonte: Elaboração do autor.

A figura 11 exemplifica a inter-relação possível de disciplinas na área de ciências
humanas, numa matriz de possibilidades onde a filosofia política e os instrumentos técnicos
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conceituais, apresentam potencial para orientação com vistas à interação institucional
adequada a ampliação da cidadania plena e globalizada. A articulação dessas áreas possibilita
o desenvolvimento de uma profunda razão sincrética, tomando as políticas públicas, em cada
contexto, como a materialidade de nossa história coletiva.
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5 CONCLUSÃO

Este estudo tratou de selecionar temas relevantes do campo de públicas e indicou
abordagens multidisciplinares relacionadas à promoção da educação política com o objetivo
precípuo de, a partir de conceitos fundamentais, propor um currículo mínimo para o Ensino
Médio. Com base nos pressupostos teóricos da literatura consultada e nas demandas históricas
por uma educação política, a pesquisa permitiu reunir diferentes aspectos que se relacionam
desde as lacunas de formação de professores nos moldes dos currículos vigentes, as novas
demandas curriculares contextualizadas as necessidades de reorientação contemporânea. O
diagnóstico lacunar perpassa também o currículo do referido Ensino Médio em demandas de
conteúdos alinhadas às funções desta instância de formação das identidades dos jovens
cidadãos, revelando mesmo um descompasso entre as expectativas lançadas ao Ensino Médio
nos documentos oficiais. No paradigma científico contemporâneo, a Sociologia, como ciência
de investigação da dinâmica social; política; econômica e conceptual figura como meio
prático de articulação de saberes e métodos das diferentes tradições disciplinares, visando
articular áreas distintas de conhecimento na conformação de uma nova prática que ultrapassa
a escola em direção à comunidade.
A recente construção institucional no Brasil e a descentralização de políticas sociais,
inclusive nas últimas décadas na busca de universalização do acesso à educação, pode explica
em parte a ausência de um sistema nacional de educação articulado entre as instâncias de
governo numa oferta atualizada e eficiente de educação. No núcleo interno desse fenômeno de
redemocratização e estruturação institucional recente, a evidência da ausência de tradição em
educação política apresenta potencial explicativo para os baixos níveis de informação; não
apropriação das linguagens dos direitos; uso dos parâmetros legais e o baixo nível de
engajamento das demandas comunitárias nas formas previstas de interação institucional pela
população. A necessidade de educação financeira e educação e ou orientação para as funções
de participação na esfera pública, na incipiente democratização social, fundamentam o
impreterível avanço na direção de superar as limitações na promoção do ethos republicano.
De outra forma, a atribuição de responsabilidades a esfera social pressupõe sua
orientação, assim como a criação de novos mecanismos institucionais de participação social
para a tendência cada vez mais forte de redesenho das instituições em novos arranjos
respaldados na constituição de 1988, que prevê a descentralização decisória e o
equacionamento de parcelas do poder público na esfera de decisão social. A não consolidação
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da esfera social no arranjo institucional previsto constitucionalmente fundamenta a orientação
do ensino para a sociabilidade em princípios de projeção democrática. Neste sentido a escola
pública e a oferta do EM são instâncias prioritárias a ser redesenhada nas exigências de
modernização da educação e democratização institucional por meio da participação na
dinâmica de seu lócus interno.
Nesse cenário imbricado de questões e problemas educacionais e políticos, opera uma
escola pautada num modelo educacional estéreo, que retida em concepções colonizadas, não
considera a pluralidade das linguagens artísticas como meio de capacitação vocacional e
profissional. De outra forma os jovens concluem o ciclo básico escolar sem o
desenvolvimento de uma habilidade profissional para o empreendedorismo e mesmo sem
habilidade artística encaminhada. Ignorar a arte como profissão é resumir o portfólio
educacional as demandas do mercado, olvidando repertório amplo de possibilidades de
autonomia e emancipação. A música, a pintura, as danças, as artes cênicas, produção artesã,
escultura, literatura, fotografia e artes digitais, tecnologia e desenvolvimento de softwares são
complementares ao conceito de empreendedorismo e emancipação juvenil.
Não foi difícil perceber a adequação da sociologia à identidade do EM e as carências
de reconfiguração e transformação do ensino público. Verificou-se que na sociedade atual
falta orientação ou preparação mínima para compreensão e interação individual com as
instituições do estado. A ausência alarmante de preparação mínima recobre cargos
institucionalizados com ampla história de desvios de função, como no caso de vereadores que
assumem função fiscalizatórias, contudo, sem formação antecipada.
A formação introdutória nas noções iniciais sobre o papel do funcionamento da
estrutura institucional e papel dos agentes públicos com funções delegadas na organização
social parece indispensável para um público mais engajado com a eficiência do ordenamento
nas demandas públicas. Bem como para promoção da credibilidade da esfera política regente
da coisa pública.
As diferentes políticas públicas em conjunto com as noções jurídicas, políticas e
econômicas, além de representar o estado da organização concreta dos direitos humanos,
podem configurar como ferramentas didáticas para o ensino da educação política. Dado que
favorece o uso da pesquisa sistemática simplificada numa linguagem acessível ao público
jovem para o monitoramento cidadão do desempenho de metas, investimentos e objetivos
públicos.

183

As políticas públicas desempenham nesta articulação o papel de exemplos práticos dos
resultados das convenções humanas, articuladas em princípios coletivos de organização para
permanência do funcionamento saudável das instituições que equilibram os impactos
socioambientais e promovem a organização social. Isso relacionado diretamente aos
princípios da constituição de 1988 e aos fundamentais direitos humanos e da espécie, numa
época que já desponta a incerteza do modelo econômico em relação à produção da existência
coletiva.
Verificou-se que os livros didáticos de sociologia aprovados no PNLD 2015 mesmo
representando um avanço da política pública de ensino, um subsídio material para o professor
da área e para a disseminação dos conhecimentos sociológicos, apresentam em relação ao
campo de públicas, políticas públicas e educação política, uma rede reduzida de conexões
conceituais e de problematizações do campo. Fato explicado em parte pela transitoriedade e
constituição recente do campo.
O tratamento superficial dos conteúdos temáticos encontrados nos livros, como
indicam as entrevistas com professores e especialistas, referendam o núcleo mínimo das
formas de promoção das políticas públicas como direção a promover a concepção e a
participação cidadã desde o nível médio de ensino. E a partir deste ensino o tratamento
multidisciplinar característico voltado para cultivar a formação do ethos republicano, da
reflexividade social e da participação esclarecida na ampliação prática do conceito de
exercício da cidadania e de democratização social. Baseado nas evidências coligidas e
sistematizadas, concluísse pela pertinência no atual contexto em instituir conjunto de
conceitos à educação política. Dado que há espaço curricular na disciplina Sociologia e no
Ensino Médio para problematizar a gestão pública como confirmado. A partir tanto no espaço
disciplinar da Sociologia de modo específico, quanto nas demais disciplinas do Ensino Médio
de forma multidisciplinar, na busca por diminuir o nível social de desinformação sobre o
tema. Dada à diversidade da identidade brasileira e as distintas gerações que coexistem, cabe
salientar que as políticas públicas se relacionam diretamente com a cotidianidade do direito ao
acesso a cidade aos diferentes públicos.
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6 PROPOSTAS
Finalizando o presente trabalho, faz-se imperativo indicar algumas sugestões para
promoção da educação política no campo de públicas por meio de orientação/capacitação
pertinente ao enfretamento das demandas de compreensão da lógica pública como:
a) Promover capacitação dos professores do Ensino Médio.
b) Incluir na reforma curricular do Ensino Médio os temas sugeridos nesta
dissertação.
c) Incluir temáticas do campo de públicas no currículo da educação básica desde o
ensino fundamental.
d) Atualizar currículo das Licenciaturas em Ciências Sociais nas questões de domínio
estatístico social, econômico e concretização das políticas públicas.
e) Fazer maiores investimentos na educação político-cultural.
f) Incluir no currículo do ciclo básico as diversas linguagens artísticas como
capacitação de vocações profissionais.
g) Interiorizar as Escolas de Governo em regiões estratégicas para desenvolvimento
da gestão pública técnica e eficiente.
h) Promoção de parcerias entre instituições básicas e superiores por meio da pesquisa
na administração pública.
i) Ofertar minicursos técnicos sobre Políticas Públicas nas instâncias subnacionais do
poder público.
j) Capacitar lideranças com funções fiscalizatórias.
k) Promover o redesenho na matriz das instituições públicas visando à participação
eficiente e legitima.
l) Aprofundar o estudo ora finalizado.

O conjunto de temas sugeridos para reforma e inclusão divide-se respectivamente
entre os temas indicados para atualização do currículo de formação superior nas licenciaturas:
Interação Institucional: Mecanismos Legais; Economia Solidária; Direitos Humanos e
Controle dos Gastos Públicos; Participação das Mulheres na Política; Processo de Formulação
de

Políticas

Públicas;

Federalismo

e

Descentralização;

Direitos

econômicos

socioambientais; Monitoramento de programas e noções de avaliação das políticas públicas.

e
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O conjunto de temas sugeridos ao currículo de formação da educação básica para
formação do ethos republicano a ser distribuídos de forma gradual no Ensino Médio se
relacionam com o núcleo dos temas e conceitos elencados a seguir.
Direitos Humanos, Ambientais e Econômicos; Educação Financeira; Economia Solidária;
Participação

Feminina

na

Política;

Valores

Democráticos;

Desenho

Institucional;

Empoderamento; Compreensão e Significado das Políticas Públicas; Monitoramento das
Políticas Públicas e Democratização Social, Política, Econômica e Agrária.
A adoção de tais medidas pressupõe mudanças na legislação educacional básica e
superior tendo em vista a ampliação do atual conceito de formação profissional. Possíveis
impactos podem ser deduzidos como mudanças na adequação institucional as novas
demandas, impactos sociais de identificação e ressignificação do espaço escolar, além da
reorientação da função do papel político e maiores possibilidades de desempenho econômico
profissional para os jovens.
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ANEXO A

PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS
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ANEXO B

EMENTAS DOS CURSOS
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ANEXO C

FLUXOGRAMAS (LICENCIATURA EM CS- UFPE,
TECNOLÓGICO EM GP (SITE), BACHARELADO, GESTÃO
DE POLITICAS PÚBLICAS.
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ANEXO D

MATERIAL UTILIZADO NA AULA DO PROFESSOR
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ANEXO E

PERFIL PARA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL EM
UMA UNIDADE DIDÁTICA

Nome...................................Idade....................................Projeto........................................
Atitudes
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Disposto a captar recursos para o projeto
Disposto a perguntar
Capaz de descobrir coisas sozinho
Capaz de questionar ideias
Capaz de elaborar registros e observar
mudanças
Disposto a examinar criticamente seus
resultados e o dos outros
Reconhece a necessidade de aprender
novas técnicas
Vê a necessidade de aprender palavras
novas
Cuida dos aparelhos
Cuida do ambiente

1

2

3

4

Técnicas
Resolução de problemas práticos

1

2

3

4

Técnicas de referência

Enquadra hipóteses

Define objetivos

Projeta provas

Seleciona recursos adequados

Organiza provas

Utiliza índices

Questionário

Índices de enciclopédias

Desenho e observação

Catálogo de fichas

Desenho de formato de registro

Conteúdos

Realiza metodicamente as provas

Índices gerais

Observação

Folheia livros

Registro de observações

Leitura atenta

Preparado para repetir novas

Utiliza elementos visuais de informação

Revisão adequada das provas

Seleciona informação

Generalização de resultados

Compreensão literal

Escolher adequadamente os formatos de registro

Compreensão de inferência

Redação lógica e clara dos resultados

Faz anotações

Preparado para redesenhar o trabalho

Utiliza fontes diversas

Preparado para continuar e ampliar o trabalho

Organização do Material

Cooperação com os outros

Efetua comparações
Classifica a informação
Analisa a informação
Avalia a informação
Prepara planos de relatórios
Redação clara e lógica dos resultados
Preparação para ampliar o trabalho e a pesquisa

Fonte: (SANTOMÉ, 1998, p. 261).

1

2

3

4
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ANEXO F

PLANILHA DE AUTO-AVALIAÇÃO DO CORPO
DOCENTE - SÃO TOMÉ

Atividade:....................................................................................................
Quantos meninos e meninas participam?....................................................
Quem editou as atividades?.........................................................................
Nível de participação:
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Boa:.............................
Breve:..........................
Só de contemplação:..........................
Reações de meninos e meninas: que disseram e
fizeram?....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
............................
Que fiz pra motivar os
estudantes?................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................
Que fiz para manter seu
interesse?...................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Avaliação dessa atividade:
Ruim............................ Adequada........................... Boa........................... Muito Boa....................
Procedimentos, conteúdos e valores
trabalhados:...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................
Dificuldades
encontradas:..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................
Como poderia ser corrigidas tais dificuldades no caso de uma repetição da mesma
atividade?..................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................
Que modificações introduziria na proposta de trabalho, em caso de propô-la
novamente?...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................
A luz da avaliação realizada, que deve ser levado em conta no planejamento da próxima
atividade?..................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Quais eram minhas metas e expectativas ante esta proposta de
trabalho?...................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................

Fonte: (SANTOMÉ, 1998, p. 264)

Anexo - I
Quadro XVI
Avaliação da diversidade nas salas de aulas
1. Até que ponto torna-se prioritário afirmar a diversidade humana nas escolhas de suas estratégias de
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ensino?
2. Até que ponto os recursos visuais (cartazes, quadros, gravuras, etc) refletem, sem cair em estereótipos,
questões de raça, gênero, classe social, deficiências, etc.?
3. Até que ponto os materiais curriculares mais frequentes incluem pessoas diferentes por questões de
raça, sexo, classe, deficiências, país, etc.?
4. Até que ponto selecionamos material com essa finalidade?
5. Até que ponto a diversidade humana reflete nosso trabalho diário?
6. Até que ponto o planejamento das unidades didáticas integradas promove o respeito e o estudo da
diversidade?
7. Até que ponto e com que frequência recorremos à colaboração de pessoas de outras raças, países, de
ambos os sexos, portadores de deficiência ou pessoas de grupos sociais mais desfavorecidos nas salas
de aula?
8. Até que ponto utilizamos estratégias de ensino diferentes para promover a aprendizagem dos alunos e
alunas que possuem interesses e peculiaridades específicas?
9. Até que ponto as estratégias de ensino e aprendizagem promovem a aprendizagem cooperativa e
favorecem o desenvolvimento do pensamento crítico?
10. Até que ponto as expectativas de todos os alunos e alunas são promovidas e conservadas em um alto
patamar?
11. Até que ponto a linguagem utilizada não é sexista, racista, nem silencia ou desvaloriza grupos sociais
―sem poder‖?
12. Até que ponto os agrupamentos de estudantes refletem variedade em questão de classe social, sexo,
raça, níveis de capacidade, etc.?
13. Até que ponto os prêmios e sanções disciplinares são aplicados com equidade e justiça, sem perseguir
alunos e alunas pertencentes a grupos sociais marginalizados?
14. Até que ponto nas tarefas de avaliação são revisadas questões relacionadas com a diversidade?
15. Até que ponto existe comunicação entre o corpo docente e as famílias dos estudantes, especialmente a
de grupos sociais marginalizados?
16. Até que ponto as comunicações com essas famílias realizam-se com uma linguagem compreensiva e em
um clima de afeto e respeito?
17. Ate que ponto as atividades extraescolares atendem à diversidade cultural de interesses, e às diferentes
capacidades físicas e psíquicas dos estudantes?
Fonte: (SANTOMÉ, 1998, p. 265).

