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O  sociólogo Barnard Lahire afirma que( 

2004),a escola  é uma das principais 

instituições na vidas pessoas, e é nos 

processos de socialização que as pessoas 

demonstram suas diferentes disposições 

na  vida . Partimos do princípio que  uma 

pessoa   é sempre inacabada e  é preciso 

detectar  alguns elementos que atuam nas 

diferentes disposições fazendo com que  

as pessoas queiram aprender ou não. 

Vamos   utilizar 10 aulas sendo 1 aula para 

apresentação do projeto e separação de 

grupos de trabalho e sorteio dos temas, 2 

aulas  expositivas sobre diversidade 

cultural, 2 sobre racismo e preconceito e  5 



aulas sobre  diversidade sexual.Depois de 

aulas expositivas e documentários/ filmes, 

os grupos terão fazer levantamento 

biográfico,produção de texto e 

apresentação em forma de seminários  

sobre a mulher negra e o mundo do 

trabalho, escolaridade e  racismo, 

homofobia, machismo,lebosfobia e 

transfobia  no mundo do trabalho e na 

escola,  4  grupos serão solicitados para 

produção de vídeo também e terão que 

especificar  para quem será direcionado o 

vídeo, com base em quais teorias  Todas 

as etapas serão anotadas em um diário de 

campo que será analisado 

posteriormente.Todas as turmas deverão 

elaborar questões para serem aplicados 

entre elas, junto com um questionário que 

aplicarei para todas as turmas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A produção desta unidade didática é produto do trabalho de pesquisas realizadas no 

Projeto de Desenvolvimento Educacional “PDE” escrito em 2013, que tem como objetivo 

geral contribuir para apontamentos de elementos que permitam um despertar da busca do 

conhecimento por pessoas adolescentes no ensino médio e como objetivos específicos  fazer 

uma reflexão  sobre  motivação na disciplina de sociologia no processo ensino aprendizado 

em pessoas adolescentes no ensino médio, descobrindo  formas de metodologias que levam 

uma pessoa a querer aprender sociologia, e  assim, apontar alguns  elementos presentes na 

busca do aprendizado em uma pessoa no ensino médio  e a contribuição da disciplina de 

sociologia na  descoberta de como adolescentes elaboram e relaboram o conhecimento, bem  

como analisar se novas ferramentas tecnológicas como celulares, tablets, notebook, TVs 

multimídias, máquinas fotográficas ajudam ou prejudicam na motivação de busca de 

conhecimento  no ensino médio e integrado.   

Esta unidade didática  será a  base para o trabalho que será desenvolvido no  Centro 

CENTRO Estadual de Educação Profissional  Professora Maria do Rosário Castaldi, no 

município de Londrina,  onde  a sala de aula servirá de fonte de pesquisa para apontar 

elementos de como se dá o processo de conhecimento em alunos e alunas do ensino médio e 

integrado. 

É muito comum  ouvirmos de  responsáveis por estudantes quando convocados na 

escola por alguma indisciplina dos/as mesmos/as que em casa são pessoas que ajudam nos 

afazeres, que cuidam de irmãos/ãs,  que frequentam  grupos de jovens na igreja, pessoas de 

uma sociabilidade admirável que respeitam pai, mãe, avô ( responsável) e não entendem 

como que na escola tem determinados comportamentos. 

Pois como nos aponta  o sociólogo Barnard Lahire ( 2004), a escola  é uma das 

principais instituições na vidas pessoas, e é nos processos de socialização que as pessoas 

demonstram suas diferentes disposições na vida , sendo possível uma pessoa ter diferentes 

comportamentos sociais por que é provida de diversas disposições e  variações individuais,  e 

que  a “complexidade começa a partir  do momento  em que se dispõe, para um mesmo 

individuo, de pelo menos  dois comportamentos a serem comparados em contexto diferentes.”  

Temos consciência que existem os problemas macros da educação que são: evasão 

escolar, matrículas,aprovação, reprovação, etc 

Mas partimos  do princípio  que  uma pessoa   é sempre inacabada,  está em 



construção até que morra, que  quando nascemos apropriamos do que já existe construído no 

mundo e continuarmos a construir até a  nossa  morte.  Então é preciso detectar  alguns 

elementos que atuam nas diferentes disposições fazendo com que  as pessoas queiram 

aprender ou não. 

Vamos   utilizar 20 aulas sendo 1 aula para apresentação do projeto e 

separação de grupos de trabalho e sorteio dos temas, 2 aulas  expositivas sobre 

diversidade cultural, 2 sobre racismo e preconceito e  5 aulas sobre  diversidade 

sexual. 

Depois de aulas expositivas e documentários/ filmes, os grupos terão fazer 

levantamento biográfico,produção de texto e apresentação em forma de seminários 

quando utilizaremos 8 aulas para apresentações, com 15 minutos aproximadamente,  

para cada grupo de estudantes que devem pesquisar   sobre a mulher negra e o 

mundo do trabalho, escolaridade e  racismo, homofobia, machismo, lebosfobia e 

transfobia  no mundo do trabalho e na escola,  4  grupos serão solicitados para 

produção de vídeo também e terão que especificar  para quem será direcionado o 

vídeo, com base em quais teorias  Todas as etapas serão anotadas em um diário de 

campo que será analisado posteriormente.Todas as turmas deverão elaborar 

questões para serem aplicados entre elas, junto com um questionário que aplicarei 

para todas as turmas.   

 

1ª aula /Atividade 01:  em  2 turmas de 3º anos  do Ensino Médio , uma  turma de  4º ano 

de Administração  Integrado e uma turma de 3º de Administração Integrado 

Apresentação do projeto de Pesquisa para  os/as estudantes  e separação dos grupos 

de trabalho e sorteio dos temas.  

  Exposição do projeto... Aproximadamente 10 minutos 

 Separação  de grupos de até 7 estudantes 

 Sub_ temas:  

  1. Mulher negra e o mundo do trabalho; 

  2.Escolaridade e  racismo ; 

  3. Homofobia, machismo,  lebosfobia e transfobia  no  mundo do trabalho  na  

instituição  familiar e escolar. 

 

Atividade 02:  em aproximadamente 2 aulas  



Esta atividade pretende  fazer uma abordagem geral sobre diversidade cultural  cujo 

objetivo é  dialogar  com os/estudantes sobre  a importância da cultura e da diversidade 

cultural na transformação e compreensão da sociedade.  

1. Distribuição e Leitura  e análise do texto: 

 

O cidadão norte-americano  

RALPH LINTON 

 

“O cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo padrão 

originário do Oriente Próximo, mas modificado na Europa Setentrional, antes de ser 

transmitido à América. Sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou 

doméstica na Índia; ou de linho ou de lã de carneiro, um e outro domesticados no Oriente 

Próximo; ou de seda, cujo emprego foi descoberto na China. Todos esses materiais foram 

fiados e tecidos por processos inventados no Oriente Próximo. Ao levantar da cama faz uso 

dos “mocassins” que foram inventados pelos índios das florestas do Leste dos Estados 

Unidos e entra no quarto de banho cujos aparelhos são uma mistura de invenções europeias 

e norte-americanas, umas e outras recentes. Tira o pijama, que é vestiário inventado na 

Índia e lava-se com sabão que foi inventado pelos antigos gauleses, faz a barba que é um 

rito masoquístico que parece provir dos sumerianos ou do antigo Egito. 

Voltando ao quarto, o cidadão toma as roupas que estão sobre uma cadeira do tipo 

europeu meridional e veste-se. As peças de seu vestuário tem a forma das vestes de pele 

originais dos nômades das estepes asiáticas; seus sapatos são feitos de peles curtidas por 

um processo inventado no antigo Egito e cortadas segundo um padrão proveniente das 

civilizações clássicas do Mediterrâneo; a tira de pano de cores vivas que amarra ao pescoço 

é sobrevivência dos xales usados aos ombros pelos croatas do séc. XVII. Antes de ir tomar 

o seu breakfast, ele olha ele olha a rua através da vidraça feita de vidro inventado no Egito; 

e, se estiver chovendo, calça galochas de borracha descoberta pelos índios da América 

Central e toma um guarda-chuva inventado no sudoeste da Ásia. Seu chapéu é feito de 

feltro, material inventado nas estepes asiáticas. 

De caminho para o breakfast, para comprar um jornal, pagando-o com moedas, 

invenção da Líbia antiga. No restaurante, toda uma série de elementos tomados de 



empréstimo o espera. O prato é feito de uma espécie de cerâmica inventada na China. A 

faca é de aço, liga feita pela primeira vez na Índia do Sul; o garfo é inventado na Itália 

medieval; a colher vem de um original romano. Começa o seu breakfast, com uma laranja 

vinda do Mediterrâneo Oriental, melão da Pérsia, ou talvez uma fatia de melancia africana. 

Toma café, planta abissínia, com nata e açúcar. A domesticação do gado bovino e a idéia de 

aproveitar o seu leite são originárias do Oriente Próximo, ao passo que o açúcar foi feito 

pela primeira vez na Índia. Depois das frutas e do café vêm waffles, os quais são bolinhos 

fabricados segundo uma técnica escandinava, empregando como matéria prima o trigo, que 

se tornou planta doméstica na Ásia Menor. Rega-se com xarope de maple inventado pelos 

índios das florestas do leste dos Estados Unidos. Como prato adicional talvez coma o ovo 

de alguma espécie de ave domesticada na Indochina ou delgadas fatias de carne de um 

animal domesticado na Ásia Oriental, salgada e defumada por um processo desenvolvido 

no norte da Europa. 

Acabando de comer, nosso amigo se recosta para fumar, hábito implantado pelos 

índios americanos e que consome uma planta originária do Brasil; fuma cachimbo, que 

procede dos índios da Virgínia, ou cigarro, proveniente do México. Se for fumante valente, 

pode ser que fume mesmo um charuto, transmitido à América do Norte pelas Antilhas, por 

intermédio da Espanha. Enquanto fuma, lê notícias do dia, impressas em caracteres 

inventados pelos antigos semitas, em material inventado na China e por um processo 

inventado na Alemanha. Ao inteirar-se das narrativas dos problemas estrangeiros, se for 

bom cidadão conservador, agradecerá a uma divindade hebraica, numa língua indo-

europeia, o fato de ser cem por cento americano.”  

 

ª LINTON, Ralph. O homem: Uma introdução à antropologia. 3ed. , São Paulo, Livraria 

Martins Editora, 1959. Citado em LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito 

antropológico. 16ed. , Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor , 2003, p.106-108 

Texto disponível em http://www.saogabriel.pucminas.br/csociais/textos/r/ralphlinton- 

 

 Após leitura  debater com os/estudantes as seguintes questões: 

 

 O que entendemos por cultura?  

 O que podemos chamar de diversidade cultural? 

  Todas as pessoas têm cultura?  Existem pessoas que não tem cultura? Nós 

pertencemos a alguma cultura específica? 

Fazer o fechamento  pedindo que cada  um escreva  um texto de aproximadamente 5 linhas 

o que entendeu por cultura  e diversidade cultural. Fazer o fechamento da atividade  

http://www.saogabriel.pucminas.br/csociais/textos/r/ralphlinton-


colocando que cultura não é algo estático e imutável,  e sim o “saber humano”, portanto  

algo vivenciado nas relações sociais 

Atividade 3/ Aproximadamente 2 aulas 

O  objetivo desta atividade  é fazer  a  reflexão  sobre nossas posturas diante da vida, 

nossas e das que nos rodeiam procurando mostrar que existe uma diversidade intensa na 

sociedade humana, uma diversidade que explica a beleza de ser e estar no mundo e ao 

mesmo tempo pensar um pouco sobre concepções de mundo que consideram grupos tidos 

como “atrasados”, “inferiores” ou “primitivos”. 

Passar o documentário “Zumbi Somos Nós” 

Ficha técnica: 

Gênero: Documentário. 

Brasil: 2007. 

Duração: 52 minutos. 

Direção: Frente 3 de Fevereiro. 

Pode ser acessado em http://vimeo.com/5193559 

Após assistir o documentário 

Fazer  um circulo e debater  as seguintes questões; 
  

  Como você definiria preconceito? Que tipos de posturas podem ser consideradas 

preconceituosas?  Dê exemplos 

  Que tipo de posturas das pessoas podem ser consideradas  discriminatórias e 

racistas?    

 Você percebe se ocorre em nossa sala de aula ou em nossa escola atitudes 

preconceituosas discriminatórias e racistas? Dê exemplos  

 Você já sofreu algum tipo de preconceito /discriminação? Comente caso sua 

resposta seja afirmativa. 

 Você conhece alguém que já tenha sofrido algum tipo de preconceito/discriminação 

aqui na escola ou fora dela ? Comente caso sua resposta seja afirmativa. 

 

No final desta  aula definirei o que é preconceito e discriminação e distribuirei texto para 

as próximas aulas, solicitando que façam uma pré-leitura em  casa. para as próximas aulas. 

 

Atividade 04:  em aproximadamente 4 aulas  

http://vimeo.com/5193559


Não temos a pretensão de  fazer um aprofundamento do tema, apenas despertar a 

curiosidade  do/a estudante para  buscar outras informações sobre isto e contribuir para que  

adolescentes e juventude LGBTs não sejam excluídos de um direito  essencial para o 

desenvolvimento humano    que é o da educação e  mesmo que por ignorância, alguém 

contribua para  que vidas sejam ceifadas. 

 

Distribuição  leitura  e análise do texto:   a turma será dividida em  grupo de até 4  

estudantes que deverão fazer  leitura e análise  do seguinte texto, distribuído no final da 

aula anterior. 

 

  

 DIVERSIDADE SEXUAL E SEXUALIDADE 

                                                                                           Vani Espirito Santo
1
 

 

A diversidade sexual é parte  da condição de espécie viva, está presente na 

humanidade e está presente em diferentes tipos de animais. Se não entendemos isto, não 

temos condições de entender uma das principais essências da humanidade que é sua 

sexualidade. Ignorando o que é sexualidade e diversidade sexual podemos cometer  

diferentes atos de violência contra outras pessoas que não se encaixem no que entendemos 

como única sexualidade possível, sem entrar mesmo no mérito das diferentes sexualidades 

possíveis devido a grande diversidade sexual que existe desde que existe vida sobre a 

terra. 

Muitas vezes, permitimos que a violência se multiplique no nosso meio, do nosso 

lado, isto quando não somos nós os violentadores ou violentadoras. O nosso silêncio 

devido a nossa ignorância pode ser a porta de entrada para que vidas sejam ceifadas ainda 

em plena juventude. 

A humanidade tem em sua essência a diversidade desde seus aspectos culturais,  

físicos  e sexuais.  Vestimentas, ornamentos corporais, estatura, cor da pele, cabelos e 

olhos, línguas das mais diversas, costumes, religiões formam um bonito mosaico, que se 

                                                
1
  Professora de sociologia da rede estadual de educação pública do Estado do Paraná, especialista em  

educação, militante de direitos humanos. 
 



não compreendido  pode levar a dor, pode levar as mais diferentes formas de opressão de 

pessoas contra pessoas, de grupos contra grupos, de povos contra povos.  

A  diversidade humana se encontra  desde  seus  primórdios, mas é  apenas no final 

do século  XX é que a sociedade vai perceber  que se não promover um olhar diferente 

sobre si mesma, dar visibilidade para especificidades,  estará se destruindo enquanto 

espécie porque as pessoas  não são iguais uma das outras e nisto consiste a beleza da 

humanidade  

Enquanto humanidade somos  budistas,  islâmicos, cristãos,judaicos, etc.  

Enquanto humanidade gostamos de carne de vaca, não gostamos de carne de vaca, 

enterramos nossos mortos, não enterramos  nossos mortos, acreditamos em vida após a 

morte, não acreditamos na vida após a morte, Enquanto humanidades  somos 

homossexuais, heterossexuais, somos lésbicas, gays, transexuais... enquanto humanidades 

somos  população negra, somos população branca, somos gente... 

E enquanto gente, precisamos respeitar a gente, precisamos conhecer o que  nos 

forma enquanto gente, precisamos  conhecer nossa identidade, precisamos respeitar nossa  

identidade , a nossa e a de outras pessoas.( ARENDT,  1987.) 

 Nas Ciências Sociais existe um fenômeno que se chama Etnocentrismo, este 

fenômeno consiste em   “uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como 

centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, 

nossos modelos, nossas definições do que é a existência [...]” (ROCHA, 1986, p.7).  

Ou seja, julgamos e condenamos outra pessoas  a partir de nossa forma de ser, a 

partir de nossa própria identidade, a partir da forma como fomos criados, a partir de 

costume arraigados em  nós, não respeitamos outros costumes, outras crenças, outras 

identidades 

E  assim vamos rotulando as pessoas,   na maioria da vezes por desconhecimento 

de nossa parte de como é bonita a humanidade, de como se forma o mosaico da existência 

humana. 

O documento Brasil, Gênero e Raça, lançado pelo Ministério do Trabalho, no ano 

de 2006 ,  página 12 ,define: 

Racismo – "a ideologia que postula a existência de hierarquia entre grupos 

humanos"; Preconceito - uma indisposição, um julgamento prévio negativo 



que se faz de pessoas  estigmatizadas por estereótipos"; Estereótipo - 

"atributos dirigidos a pessoas e grupos, formando um julgamento a priori, 

um carimbo. Uma vez ‘carimbados’ os membros de determinado grupo 

como possuidores deste ou daquele ‘atributo’, as pessoas deixaram de 

avaliar os membros desses grupos pelas suas reais qualidades e passam a 

julgá-las pelo carimbo"; Discriminação – "é o nome que se dá para a 

conduta (ação ou omissão) que viola direitos das pessoas com base em 

critérios injustificados e injustos, tais como: a raça, o sexo, a idade, a 

opção religiosa e outros". Brasil, Gênero e Raça 

Embora a Constituição Federal de 1988 não contemple explicitamente a 

discriminação, aborda  à orientação sexual. Em seus artigos 3º e 5º, podemos entender que 

esta categoria de análise está implícita ao tratar da igualdade de direitos entre todos os 

seres humanos. Toda pessoa é diferente de outras espécies por depender de  orientações 

do grupo social em que vive para organizar seu comportamento e visão de mundo. 

Classificar e hierarquizar, portanto, as coisas e seres, é uma característica humana.  Mas, é 

nestes processos que  pode surgir a discriminação e a diferença pode se transformar em 

desigualdade. 

Os padrões socialmente aceitos e esperados de comportamento para cada um dos 

sexos variam historicamente, de sociedade para sociedade e a cada grupo humano.  

Gênero e sexualidade são duas dimensões da vida das pessoas, que muitas vezes estão 

conectadas, mas que não se reduzem umas às outras: o menino que brinca de boneca ou a 

garota que é mais agressiva não podem ser tidos como homossexuais apenas a partir 

desses comportamentos.  

Portanto, comportamentos masculinos e femininos não são dados pela natureza e 

sim são construídos culturalmente, logo há várias formas de ser homem ou mulher, 

menino ou menina, dependendo  do contexto e do  momento  histórico e até do espaço 

geográfico em que se  encontram homens e mulheres.  

Existe uma convenção social que oprime grande parte dos seres humanos em nossa 

sociedade  e vai impondo um padrão de inteligibilidade do mundo que  deixando de fora 

quem é considerado menos humano,  o ininteligível, o esquisito, ou seja, quem não se 

enquadra nos quadradinhos construídos socialmente. 



A exclusão se dá porque essas pessoas se percebem, se parecem ou se comportam 

de um modo que destoa dos padrões colocados para homens e mulheres nas 

normatividades sociais. 

Na leitura da socióloga Berenice Bento (2006), a infância é a época em ocorrem os 

treinamentos necessários para continuar o trabalho de fabricação dos corpos sexuais ― 

iniciado com a nominação do sexo fisiológico. Bonecas, panelas, saias, cores delicadas, 

jogos que exigem pouca força física para as meninas; revólveres, cavalos, bolas, calças, 

cores fortes para os meninos. Tudo muito separado. É como se as “confusões” nos gêneros 

provocassem imediatamente confusões na orientação sexual o que formaria  o grande 

projeto que articula é a preparação dos corpos para a vida heterossexual.  

A formação das identidades depende dos processos de socialização e de ensino e 

aprendizagem que ocorrem de acordo com as características físicas, cognitivas, afetivas, 

sexuais, culturais e étnicas dos envolvidos nos processos educativos. (SANTOS,  2009) 

Precisamos entender o que é esta sexualidade humana começando pela definição 

de corpo que inclui além das potencialidades biológicas, todas as dimensões psicológicas, 

sociais e culturais do aprendizado pelo qual as pessoas desenvolvem a percepção da 

própria vivência. Não existe um corpo humano universal – mas sim corpos marcados por 

experiências específicas de classe, de etnia, de raça, de gênero, de idade.  

E a orientação sexual desde corpo não depende de mim, não depende de outra 

pessoa, eu não escolho ser homossexual ou heterossexual.  

A identidade sexual refere-se a duas questões diferenciadas: 1) é o modo como a 

pessoa se percebe em termos de orientação sexual; 2) é  o modo como ela torna pública 

(ou não) essa percepção de si em determinados ambientes ou situações. Corresponde ao 

posicionamento (nem sempre permanente) da pessoa como homo, hetero, ou bi, e aos 

contextos em que essa orientação pode ser assumida pela pessoa e/ou reconhecida em seu 

entorno. (LOURO, 2004.) 

   Portanto apesar das classificações serem muito debatidas e de haver várias 

formas de defini-las dependendo de qual a referência que se use, poderíamos falar dess@s 

não incluíd@s nos referindo a  homens femininos e mulheres masculinas (homens e 

mulheres hetero ou homossexuais que destoam das normatividades sociais seja por 

aparência ou comportamentos). (SPARGO, 2007.) 



Temos os transformistas ou crossdressers (pessoas que assumem as roupas e as 

aparências do “sexo oposto” em ocasiões especiais), travestis (pessoas reconhecidas como 

do sexo masculino ao nascer, mas que ao longo da vida se aproximam de uma 

apresentação corporal feminina, muitas vezes realizando mudanças corporais nessa 

direção).( SPARGO, 2007.) 

Dentro da sexualidade humana também encontramos os transexuais (pessoas que 

se identificam com o “sexo oposto” a ponto de não se reconhecerem com o sexo com que 

foram designad@s ao nascer) , intersexuais (que apresentam variações bio-anatômicas no 

que diz respeito a corporalidade masculina ou feminina, especialmente em relação aos 

genitais).( BENTO, 2008.) 

 E temos a   heterossexualidade (atração física e emocional por pessoas do sexo 

oposto);  homossexualidade (atração física e emocional por pessoas do mesmo sexo); e a 

bissexualidade (atração física e emocional tanto pelo mesmo sexo quanto pelo sexo 

oposto).( BENTO, 2008.) 

 Sendo assim a orientação sexual se refere ao sexo das pessoas que elegemos como 

objetos de desejo e/ou afeto.  E lembrando que a homoafetividade é um aspecto central 

também nos relacionamentos que fogem a regra heteronormatividade. 

Portanto, entender a sexualidade humana,  é entender a  lógica e direitos – direito 

de cada pessoa de ver reconhecidos e respeitados o seu corpo, o seu desejo e o seu direito 

de amar. (FOUCAULT, 1984). Lembrando que autonomia no uso do corpo e 

reconhecimento da diversidade sexual, asseguram a liberdade e a autonomia o de exercer a 

orientação sexual sem sofrer discriminação ou violência.  

Quando não se  compreende  a sexualidade humana  podemos contribuir com 

nossas práticas sociais  com a HOMOFOBIA que pode ser definida como o medo, a 

aversão, ou o ódio irracional aos homossexuais, e, por extensão, a todos os que 

manifestem orientação sexual ou identidade de gênero diferente dos padrões 

heteronormativo e que consiste em um problema social e político dos mais graves, mas 

que varia de intensidade e frequência, de sociedade para sociedade.  

Já vimos que  apenas  pessoas criam culturas, e cada pessoa por ser um animal que 

produz cultura, também incorpora vários significados a práticas e desejos ligados ao 

prazer sexual. Esses significados estão ligados a como se pensa as idéias de masculino e 



feminino (gênero) e também a outras relações de poder presentes na sociedade (raça, 

classe, idade, por exemplo).   

Estes mesmos significados podem ser  produzidos, reproduzidos e modificados por 

vários agentes e instituições sociais, como o Estado, o sistema educacional, o saber 

médico, o jurídico, a mídia, as religiões e, por que não dizer, pelos movimentos sociais. 

(FOUCAULT, 1993. ) 

 Como afirma o sociólogo  Boaventura Santos “Temos o direito de ser iguais 

sempre que as diferenças nos inferiorizem, temos o direito de ser diferentes sempre que a 

igualdade nos descaracterize.” (SANTOS, 2003, p. 25-26.) 
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Atividade 05. Apresentação dos seminários  em 8 aulas aproximadamente 

Atividade 06 Uma aula.. As turmas deverão elaborar questionários a serem 

aplicados entre si . Também aplicarei um questionário em cada turma com as 

seguintes questões: 



1. O que você achou das temáticas trabalhadas em sala de aula? Explique 

2. Como foi trabalhar em grupo e pesquisar os temas escolhidos pela professora? 

3. Que temas você escolheria para  pesquisar? 

4. O que mais  você gostou e o que não gostou das pesquisas que realizou com seu 

grupo? Responda e justifique sua resposta 

5. Quais as maiores dificuldades encontradas por você no trabalho realizado?  

Explique 

6. Em sua opinião, qual é a função da escola hoje? Explique  

7. O que te trás a escola todos os dias? Explique e dê exemplo 

8. Você viveria sem escola? Teria alguma consequência para você e pra a sociedade se 

não existissem escolas?  Explique 

9. Você  considera que  a escola é  estimulante ou  é enfadonha para estudantes e 

professores/as? Se sua resposta é sim, então o que a tornaria mais interessante e  

significativa?  

10.  O que pensa a respeito das aulas de sociologia? 

11.  Se você fosse o  professor ou professora  como  tornaria a escola mais interessante 

e significativa para estudantes e docentes?  

 

 

Considerações finais... 

 Ainda  precisamos concluir esta pesquisa mas como nos referimos no projeto de 

pesquisa ,  o sociólogo Bernard Charlot ( 2000)  afirma  que não existe fracasso escolar,  e 

sim,  que uma pessoa  no ir-e-vir da relação com o mundo, com os outros e consigo 

mesmo, é que vai tomar forma o desejo de aprender. É esse desejo que leva uma pessoa em 

direção ao saber, o que pressupõe um movimento de mobilização - e não simplesmente de 

motivação. 

O ato de construir-se e ser construído pelos outros é a própria Educação, 

entendida de forma ampla, em situações que ocorrem  tanto dentro, quanto fora do 

ambiente da escola. Este autor explora a relação com o saber, ampliando esta a noção para 

uma relação com o aprender, para este autor o  saber é uma forma de representação de uma 

atividade, de relações do sujeito com o mundo, com ele mesmo e com outros.  

Assim, “não há saber que não esteja inscrito em relações de saber” (CHARLOT, 

2000, p. 63), segundo este autor a educação deveria ter como objeto os processos os quais 

levam o sujeito a adotar uma relação com o saber, e não apenas a acumulação de conteúdos 

intelectuais pois  "é em termos de relações que, efetivamente, se deve pensar, dado que o 

que está em jogo é um ser vivo e, mais ainda, um sujeito" (Bernard Charlot, 2004, p. 78). 

Precisamos de uma escola viva, uma escola que seja o aprendizado algo 

prazeroso, um lugar que a humanidade seja pensada, refletida, significada e significativa.  

Portanto, pesquisar que caminhos são percorridos dentro de uma sala de aula por 



adolescentes na busca do saber é  fundamental para que o conhecimento acumulado pela 

humanidade  esteja presente nas vidas de nossos/as adolescentes e que sua busca   seja 

prazerosa, Se conseguirmos apontar alguns caminhos que levam a um processo de busca 

do conhecimento em  um ambiente escolar estaremos contribuindo, mesmo que 

minimamente para que não haja tamanha evasão escolar, e para aumentar a qualidade  do 

processo ensino aprendizagem  em nossos ambientes escolares. E é isto que faremos após 

aplicação das questões para as turmas, ou seja,  em cada aula anotaremos  as impressões 

das posturas dos/as estudantes e turmas em um diário de campo, e junto com as respostas 

das questões aplicadas nas turmas faremos nosso artigo onde  veremos se  conseguimos ou 

não  cumprir nosso objetivo principal que é apontar alguns caminhos que são percorridos 

dentro de uma sala de aula por adolescentes na busca do saber. 
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