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...e para os silenciamentos, para as tradições suprimidas, para as 
experiências subalternas, para a perspectiva das vítimas, para os 
oprimidos, para as margens, para a periferia, para as fronteiras, 
para o Sul do Norte, para a fome da fartura, para a miséria da 
opulência, para a tradição do que não foi deixado existir, para 
os começos antes de serem fins, para a inteligibilidade que 
nunca foi compreendida, para as línguas e estilos de vida 
proibidos, para o lixo intratável [...] destonaliza os sentidos, 
desuniversaliza os universos, desorienta os mapas. Tudo isso 
com o único objetivo de descompor a cama onde as 
subjetividades dormem um sono injusto. 
 

(Pela mão de Alice, o social e o político na pós-modernidade). 

 

 
 

 



5 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 
Agradeço à minha espiritualidade, por cada passo de minha vida que me trouxe onde 

estou e que me proporcionou cursar uma graduação, apesar dos muitos caminhos complexos e 
inesperados, e das surpresas agradáveis e de outras nada agradáveis. Conseguir concluir o 
curso é algo que devia a mim mesma, e também, um presente aos meus filhos, para que 
tenham orgulho da mãe.  

Aos meus pais, que não estão mais nesta terra, mas que ainda estavam quando passei no 
vestibular. Infelizmente, os perdi no mesmo ano que iniciei os estudos, ambos no mesmo ano, 
com poucos meses de diferença entre um e outro.  

A cada um que torceu por mim nesta vida, e mais ainda, aos que me apunhalaram pelas 
costas, ou que desejaram meu mal de alguma maneira, porque consegui e provei que sou 
capaz. 

Aos alunos da turma 352 do IEE que me receberam de forma respeitosa e procuraram 
sempre contribuir com a construção coletiva do conhecimento durante o percurso do estágio. 
Ao meu marido, pela força nessa etapa final. 

Ao Rogério e a Rose, da coordenação do curso, que estiveram presentes não somente na 
hora das questões burocráticas, mas que, por inúmeras vezes, ofereceram o ombro amigo nos 
problemas do dia a dia. E por quantos passei nesses anos todos, separações, doenças, 
desânimo, choro... E também muitas alegrias e até uma gravidez no final, que atrasou em um 
ano minha formatura, mas que hoje é um pedacinho de gente que amo.  

Aos anônimos, os quais não têm como não lembrar, cada motorista e cobrador de 
ônibus, o pessoal da segurança e da limpeza, do xerox, das lanchonetes, colegas de classe ou 
de corredor...  

Às amizades que continuam para a vida, como Raquel Michel e Regina Vanzella.  
Aos professores que foram muito importantes, como Thiago Bahia Losso, responsável 

por eu não desistir do curso já no primeiro semestre por inúmeros motivos; Valcionir Corrêa 
da Silva, um dos professores mais incríveis que conheci; Raul Burgos, de quem sou fã por 
suas aulas e conhecimento; Elizabeth Farias da Silva, sem palavras para a perfeição de suas 
aulas; Abel Silva Borges, cujas aulas amei e sinto que tenha sido apenas um semestre; José 
Pedro Simões, de quem quero ser igual quando crescer, um ser humano muito culto; e 
Marcelo Simões Serran Pinho, o meu orientador, obrigada pela paciência.  

Aos colegas e professores que odiei até nunca mais, se Deus quiser, e mesmo com o 
desgosto de tê-los conhecido, estou aqui, não vou ser hipócrita dizendo que amei tudo e todos, 
pois quantos dias difíceis...  

Não é somente um diploma, são sonhos, pois foram noites sem dormir, lágrimas, 
preocupações, dúvidas, raiva, encrencas, discussões... alegrias, surpresas, aprendizados, 
mudanças... sol, frio, vento, chuva, atrasos... Agora é trabalhar em honra aos estudos, para um 
bem maior, auxiliando os menos favorecidos nas questões de seus direitos.  

 

  

 



6 
 

 
 

RESUMO 

A presente pesquisa analisa o material levantado no período de Estágio no Instituto Estadual 
de Educação (IEE), da cidade de Florianópolis/SC. O objetivo central é compreender os 
dilemas e as dificuldades para o ensino de Sociologia a partir do cruzamento de informações 
sobre a Instituição, os alunos e a docente responsável. Reflete-se sobre a aproximação da 
realidade docente e da discente em uma instituição de ensino da rede pública, no contexto do 
dia a dia da prática docente da disciplina da Sociologia no Ensino Médio, e também sobre a 
atuação da professora ministrante da matéria, durante o período determinado para a prática 
supervisionada.  

Palavras-chave: Sociologia, Educação, Políticas Públicas. 
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 1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO DA SOCIOLOGIA 

 

  A sociologia como disciplina docente tem enfrentado diversos desafios no campo 

educacional, em razão dos mais diversos entendimentos (ou não entendimentos) controversos 

acerca das Ciências Sociais como um todo. O desafio se reveste, principalmente, da missão de 

desconstruir o senso comum historicamente colocado à prova, quando as Ciências Sociais 

(especificamente, a Sociologia) eram tratadas como uma disciplina científica, desmistificando 

o entendimento da sociedade como uma forma “naturalizada” de se compreender os processos 

que a envolvem. No campo pedagógico, as diferenças que a sociologia se propõe a investigar 

e a ensinar (conforme os processos e estruturas que abrangem cada uma dessas diferenças) 

são, com frequência, desafios a serem enfrentados. A sociologia, diferentemente das outras 

disciplinas (sem colocar aqui a capacidade e a importância de cada uma delas, pois 

acreditamos serem todas vitais para a formação do indivíduo), busca, diariamente, refletir 

acerca da realidade social e cultural, fazendo sempre uma ponte com a realidade vivida por 

cada um dos discentes, no intuito de fazê-los compreender o meio e a realidade em que 

vivem. Neste contexto, torna-se, então, uma disciplina pedagógica diferenciada por tratar 

questões historicamente construídas e naturalizadas, permitindo o desafio individual e 

coletivo da reflexão e questionamentos sobre essa dada “naturalização” dos fatos e elementos 

históricos da sociedade.  

A isso, juntamos também a experiência visual de cada um dos discentes sobre o seu 

conceito de mundo e de sociedade, o que nos leva a refletir a partir de uma dada realidade 

para contextualizar o processo educacional da melhor forma, na tentativa de atingir sempre a 

forma ideal para a compreensão daquilo que se está buscando como entendimento crítico e 

reflexivo pelos alunos. 

Partindo desse princípio, analisamos o ensino da Sociologia da turma 352, do curso de 

magistério do Instituto Estadual de Educação, o qual fez parte de nossa regência durante o 

segundo semestre de 2018. Estruturalmente, a turma era composta inicialmente de 14 alunas, 

todas mulheres, o que reforça a tendência do sexo feminino por procurar uma formação na 

área do magistério e, consequentemente, uma possível licenciatura, ou então, a inserção destas 

na área pedagógica de ensino. O ensino ocorria uma vez por semana (às sextas-feiras), com 

duas aulas não-faixas: ao início do período escolar, às 18h30, e no fechamento, às 21h20. A 

disponibilidade das alunas em participar das aulas era ociosa, pois nem sempre tínhamos 

todas em sala. Acreditamos que, por se tratar de uma aula na sexta-feira, este tenha sido o 

motivo de certo contratempo na frequência.  
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As práticas iniciavam sempre com uma breve recapitulação das aulas e dos conteúdos 

anteriores, o que situava as alunas e reforçava as discussões de outros assuntos, de outras 

aulas. Afinal, buscamos seguir sempre um padrão de organização para a devida compreensão 

delas e buscar o objetivo a ser alcançado com o ensino proposto. Havia sempre um padrão nos 

planos de ensino a serem ministrados, de modo que sempre procuramos segui-los à risca para 

cumprir a carga horária de cada assunto e a demanda das atividades. Para tanto, ao iniciar a 

explanação dos assuntos, buscávamos direcionar os possíveis conceitos e assuntos em aulas 

expositivas. Na sequência, colocávamos os assuntos em forma de perguntas à classe, na 

tentativa de obter respostas e direcionar conceitos e temas os mais próximos da realidade das 

alunas. A utilização do quadro, nesse caso, era essencial para representar a colocação das 

alunas e sua consequente compreensão visual e assimilação do conhecimento novo. Buscamos 

também ampliar as formas de didáticas de ensino, proporcionado, não raramente, dinâmicas 

em grupos, confecção de materiais sobre o assunto pelas alunas, leituras e discussões 

pertinentes aos temas abordados em aula, sempre baseados nos autores que nos debruçamos e 

propomos como referência didática para o ensino da Sociologia.  

A professora titular do ensino de Sociologia da Educação, no Instituto Estadual de 

Educação, chama-se Raquel de Abreu. Ela é formada em Ciências Sociais, com Mestrado e 

Doutorado na área de Sociologia da Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, 

sendo a titular do ensino da referida cadeira no IEE. Sua carga horária é de segunda a sexta-

feira, totalizando 40 horas semanais, quase sempre direcionadas ao ensino da Sociologia nos 

cursos noturnos. A estrutura do IEE produz uma expectativa de trabalho razoável, pois as 

salas, em sua maioria, são simples, com quadro negro, recursos metodológicos limitados 

(somente algumas têm Datashow) e espaço suficiente para o desenvolvimento das aulas, com 

carteiras de qualidade razoável.  

A estrutura de pesquisa para as alunas é na biblioteca da escola, que dispõe de um 

acervo dentro do esperado para o ensino de Sociologia, embora defasado para o ensino da 

Sociologia da Educação, principalmente na área da infância e sua construção social. A 

estrutura e o material humano para oferecer suporte ao ensino são também razoáveis, com 

algumas deficiências na área de orientação escolar no período noturno, mas conforme à 

realidade social que visualizamos. As condições para os professores se resumem a uma sala 

coletiva e ampla para acondicionar seus pertences, além de mesas e cadeiras para possíveis 

discussões, banheiros masculino/feminino, uma pequena copa e computadores para pesquisas 

na internet. A escola apresenta uma hierarquização das funções bem definida, o que facilita o 

encaminhamento dos professores ao primeiro sinal de problemas com qualquer aluno.  
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Sobre o ensino de Sociologia da Educação, a professora Raquel produz suas aulas 

baseadas em autores clássicos da Sociologia, buscando a relevância do assunto a ser tratado e 

lincando com a realidade social das alunas. As aulas são geralmente expositivas, aberta à 

discussão de assuntos e autores, buscando trazer a realidade de cada uma à tona e tentando 

canalizar tais conhecimentos empíricos para a correta compreensão e desnaturalização de 

assuntos ligados à Sociologia. A relação com a turma é pacífica e ordeira, com uma empatia 

bastante peculiar quando se abordam determinados assuntos. As alunas têm sempre uma boa 

impressão das aulas da professora Raquel, e procuram, na medida do possível, atender à 

demanda das atividades propostas por ela no tempo solicitado. Como em qualquer turma, há 

problemas relacionados à dificuldade de se compreender certos assuntos e atividades, cujos 

casos a professora atende individualmente para a solução e a correta compreensão dos 

assuntos.  

O tema abordado pela professora Raquel durante a nossa observação em sala foi sobre 

a educação para Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Os assuntos giravam em torno 

dos conceitos de cada autor acerca da educação e de suas visões de mundo. As aulas 

iniciavam com uma breve recapitulação do assunto, uma leitura em subsídio didático pela 

professora juntamente com as alunas, uma exposição do assunto no quadro e sua posterior 

discussão mediante colocações da docente sobre temas e assuntos rotineiros que lincavam 

com o assunto. Geralmente eram distribuídos tais subsídios didáticos pela professora para 

auxiliar na compreensão do tema, pois não há livro didático para o ensino da Sociologia da 

Educação no IEE. 
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2 O INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – IEE  

 

2.1 O HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

Em 10 de junho de 1892, o governador do Estado, o Tenente Manoel Joaquim 

Machado, através do Decreto n. 55, criava a Escola Normal Catarinense. Com ela, o 

governador iniciava, de maneira efetiva, a reforma da instrução pública no Estado, pois 

entendia que, dentre todos os problemas existentes à época, a educação, por sua magnitude e 

importância, era a mais preocupante, pois se relacionava diretamente ao engrandecimento da 

Pátria. A Escola Normal Catarinense foi erigida ainda longe de onde deveria estar, em função 

da falta de um local apropriado.  

Contudo, estava dado o primeiro passo para a preparação adequada do professor 

primário, que passou a funcionar no Liceu de Artes e Ofícios, nos porões do antigo Palácio do 

Governo, atual Palácio Cruz e Souza e sede do Museu Histórico de Santa Catarina, no centro 

de Florianópolis. Devido à grande demanda de alunos, o colégio passou por mais dois 

endereços, até se instalar, ao final da década de 1960, na Av. Mauro Ramos, onde se encontra 

até hoje.   

Ao final do século XIX, Florianópolis contava com uma divisão distrital, fazendo com 

que o centro concentrasse as atividades mais importantes da cidade, enquanto que os bairros 

mais afastados tinham grande dificuldade para acessá-lo, já que as vias públicas não eram 

asfaltadas e as únicas formas de locomoção eram a cavalo. Por esse motivo, a educação 

formal demorou a chegar neles, de modo que para continuar os estudos, era necessário se 

deslocar até o centro da capital.   

Desta maneira, e por ser um dos maiores colégios estaduais de Santa Catarina, o IEE é 

uma referência em educação básica, tendo sido o primeiro a introduzir a disciplina de 

Sociologia, ainda hoje ofertada no curso de magistério, onde ocorreu a pesquisa deste 

trabalho. Segundo o Projeto Político-Pedagógico (PPP) do colégio, diariamente circulam pelo 

local cerca de 8.500 pessoas, incluindo professores, alunos, funcionários e membros da 

comunidade em geral, os quais residem nos mais diferentes bairros e cidades vizinhas.  
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2.2 A CONCEPÇÃO FILOSÓFICA, SEGUNDO O PPP 

 

Neste processo, o importante não é a incorporação do saber na forma de tomar posse 

de um produto, e sim, apropriar-se da lógica de estruturação e do contexto histórico/social que 

o produziu. Uma educação de qualidade para todos exerce um papel importante e significativo 

no processo de construção de horizontes de libertação pessoal e social, na busca por 

transformações que garantam uma sociedade justa e igualitária. Logo, a função da escola – 

enquanto espaço coletivo de produção/reflexão de conhecimentos – é possibilitar que os 

alunos (e todos os envolvidos no processo) utilizem os conhecimentos como instrumento de 

ampliação de suas capacidades, como elementos constituidores de si mesmos enquanto 

sujeitos históricos que participam ativamente do mundo onde estão inseridos. Nesta 

perspectiva, o IEE tem como princípio norteador o exercício consciente da cidadania, não 

perdendo de vista o homem em sua totalidade e relação com os outros e o mundo. 

 

2.3 A ESTRUTURA FÍSICA DO IEE 

 

O IEE é uma das maiores escolas de Santa Catarina. De acordo com o seu PPP, sua 

estrutura apresenta:  

• 144 salas de aula.  

• Laboratórios de Química, Física, Português, História, Geografia, Artes, Matemática, 

Ciências Biológicas, Magistério, de Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso, e também, de 

Língua Estrangeira (todos com biblioteca própria).  

• Audiovisual com duas salas de projeções.  

• Auditórios: Pedro Bosco (com capacidade para 200 pessoas) e Professora Myrthô 

(com capacidade para 40 pessoas).  

• 2 Salas de Professores: EDA e Ensino Fundamental AF e EM.  

• Complexo Esportivo: com 2.500 m² de área construída (ginásio, quadras 

poliesportivas ao ar livre, pista de atletismo, etc.).  

• Estúdio de Dança: jazz, dança de salão, balé e outros estilos.  

• 2 Refeitórios: na Escola de Aplicação e no pátio central, com atendimento diário para 

alunos, funcionários e professores.  

• Biblioteca Central: atendimento e assistência para alunos, professores e funcionários. 

• Sanitários: Ala Central Baixa, Ala Sul Alta, Ala Central Alta e Ala Norte. 

• Vestiários: Complexo Esportivo Rozendo Vasconcelos Lima.  
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• Coordenações de Ala: Central Baixa, Central, Magistério, Sul Alta e Norte; Praça 

dos Namorados. 

• Salas das Coordenações: Geral, de Ensino e Administrativa, das Assessorias e de 

Turno.  

• Memorial: 9.   

• Guaritas: 3 localizadas na Av. Mauro Ramos, Av. Hercílio Luz e Rua Anita 

Garibaldi.   

• Estacionamentos: 1 e 2.   

• Pátios: da Escola de Aplicação, principal inferior e superior.  

• Rampas de acesso ao piso superior: 1 2,3 e 4.   

• Dois Laboratórios de Informática.  

• Wireless em todos os ambientes da escola.   

• 1 Sala de SAEDE (Serviço de Atendimento Educacional Especializado) completa.    

Segundo o PPP, estima-se que a Instituição tenha cerca de 460 profissionais, entre 

efetivos e temporários, e que deste montante cerca de 100 atuam na parte administrativa, 

sendo responsáveis por toda a parte de seu funcionamento.   

 

2.4 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA AS ATIVIDADES 

 

De acordo com o PPP, o IEE tem procurado oferecer uma educação de qualidade que 

possibilite aos alunos estarem incluídos plenamente no processo digital. A biblioteca dispõe 

de um grande acervo de livros, das mais variadas temáticas, como exemplares de literatura e 

livros didáticos. 

• Sala de projeção. 

 

2.5 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Cerca de 420 professores, entre efetivos e contratados temporariamente, fazem parte 

do quadro de profissionais do IEE. O número de funcionários administrativos aproxima-se de 

100: 

• Ensino Médio e Fundamental. 

• Ensino Médio Inovador a partir de 2010, iniciando pelo 1º ano. 

• Curso de Magistério: Formação profissional para a Educação Infantil e Séries 

Iniciais. 
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• Escola de Aplicação: Estágio para os professores do Magistério e atendimento do 

Ensino Infantil à 5ª série. 

• Centro de Língua Estrangeira: Inglês, Francês, Alemão, Espanhol e Italiano.  

• Plantão Pedagógico: com especialistas das mais diversificadas áreas que substituem 

o professor regular em sua ausência, trabalhando temas da atualidade e/ou temas transversais.  

• Equipe Diretiva: Coordenação Geral, Coordenação de Ensino, Coordenação 

Administrativo-Financeira, Direção de Turnos e Responsável pela Escola de Aplicação; 

Coordenadores de ala (um por ala).  

• Supervisão Escolar e Orientação Educacional.  

• Secretaria de Escolaridade: responsável pela documentação, matrículas, boletins de 

desempenho, divisão de turmas, fornecimento de históricos e outros.  

• Departamentos: chefes de departamento, escolhidos por eleições diretas, 

responsáveis pelo assessoramento da direção e o acompanhamento dos professores. 

• APP: contratação, dispensa e demissão de funcionários, além de auxílio à 

comunidade escolar.  

• Recursos Humanos: contratações, demissões e atribuições burocráticas do quadro de 

professores e funcionários.  

• Recursos Materiais: retroprojetor, computador, carteiras, mesas, quadros para giz, 

vídeo cassete, televisores, livros, maquinário, multimídia, etc.  

• Setor do Almoxarifado: responsável pela aquisição e distribuição dos materiais para 

cada setor.  

• Setor de Manutenção: responsável pelos reparos na estrutura física e material. 

• Setor de Serviços Gerais: limpeza de sala de aula, pátio, corredores, quadra de 

esportes, plantio de árvores e conservação do gramado e jardins.  

• Setor de Empenho: controle de gastos, prestação de contas, entre outras atividades. 

• Recepção: atendimento à comunidade escolar.  

• Protocolo: recepção e expedição de correspondência e outros materiais.  

• Digitação: atendimento e expedição de provas, textos, cartazes, correspondências.  

• Grêmio Estudantil: responsável pela assistência e desenvolvimento cultural do aluno.   
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3 TURMA 352 DO IEE 

 

Na prática de estágio para a conclusão da licenciatura em Ciências Sociais, 

trabalhamos com a turma da sala 352, do Instituto Estadual de Educação (IEE), período 

noturno, curso de Magistério, disciplina de Sociologia da Educação. As aulas eram 

ministradas pela professora Raquel de Abreu, às sextas-feiras, das 18h30 às 19h10 e das 

21h20 às 22h00, com carga horária de 2 horas/aulas semanais. A prática do ensino de 

magistério em nível médio é reconhecida pela Lei de Diretrizes e Bases, incluída na lei n. 

11.741 de 2008, artigo 36-A: Art. 36 – A. Conforme se dispõe na Seção IV do artigo, o 

Ensino Médio deve atender à formação geral do educando, podendo prepará-lo para o 

exercício de profissões técnicas.    

Além disso, a LDB reconhece os profissionais de educação como aqueles professores 

de nível médio formado em magistério, conforme está disposto no artigo 62-A, incluído pela 

lei n. 12.796 de 2013: Art. 62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do 

art. 61, por exemplo, será feita por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível 

médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas.   

Já o curso de Magistério em Santa Catarina é reconhecido pela lei complementar n. 

170, de 7 de agosto de 1998, que dispõe sobre a organização do Sistema Educacional no 

Estado. Funciona também o Magistério voltado à Educação Infantil e às Séries Iniciais, cujo 

objetivo é formar o profissional dessas duas áreas (de 1ª a 4ª série) do Ensino Fundamental, 

capaz de integrar conhecimentos filosóficos e técnico-científicos da área pedagógica aos 

saberes e valores éticos, sociais e culturais historicamente contextualizados, buscando 

mudanças no ensino e na sociedade.  

De acordo com o PPP do IEE, os objetivos da instituição se baseiam em: 

• Garantir acesso ao conhecimento científico produzido e acumulado pela humanidade.  

• Garantir condições de permanência aos alunos da Educação Infantil ao Ensino 

Médio. 

• Produzir condições materiais de acesso à leitura dos títulos pertinentes à formação do 

homem social.  

• Produzir condições materiais à formulação de conceitos que gerem entendimentos e 

discernimentos acerca dos valores humanos e humanitários. 

• Produzir condições materiais à formação cidadã, na perspectiva da politização e 

socialização dos conhecimentos apropriados. 
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• Estimular e produzir condições de leitura e releitura dos diversos matizes políticos, 

sociais, artísticos, econômicos, filosóficos e educacionais.   

As alunas do Curso de Magistério cumprem com o currículo do Ensino Médio até o 2º 

ano. A partir do 3º, é possível optar pela matrícula no Magistério, cujo currículo compreende 

mais dois anos de formação diferenciada, com disciplinas voltadas à Educação, como a 

Alfabetização e Letramento, a Educação e Infância, a Filosofia da Educação, a Sociologia da 

Educação, a História da Educação, a Psicologia da Educação, a Organização e Legislação 

Escolar, a Educação Especial, além de Libras, Didática e Estágio Curricular. 

 

3.1 DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS  

 

A turma 352 é formada por 12 estudantes que cursam atualmente o 3º ano do 

Magistério, conforme o registro de matrículas e a lista de chamada. 100% das alunas têm mais 

de 20 anos, sendo que todas, em algum momento de suas rotinas escolares, tiveram que 

repetir o ano ou abandonar os estudos por algum motivo. 

 

 

Figura 01 - Como você se identifica 

 

7 das 12 alunas se autodeclaram pretas, 3 brancas e 2 como pardas. 

Quanto à crença religiosa, perguntamos: “Você tem alguma crença religiosa? Qual?”. 

Ao que responderam: 

 

58%25%

17%

Como você se identifica?

Preto 

Branco

Pardo
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Figura 02 - Crença religiosa das alunas 

 

6 alunas são católicas, 3 pertencem à Umbanda, 1 diz crer no Santo Daime, 1 é 

evangélica e 1 se declarou ateia.  

Seguimos perguntando acerca do “Estado Civil” de cada aluna e se “Tem filhos?”: 

 

 

Figura 03 - Estado Civil 

 

9%

25%

50%

8%

8%

Você tem crença religiosa? Qual?

Santo Daime

Umbanda

Católica

Evangélica

Ateu

33%

50%

17%

0% 0%

Estado Civil

Casada

Solteira

União estável

Divorciada

Viúva
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Figura 04 - Filhos 

 

Das 12 alunas, 6 são solteiras, 4 casadas e 2 tem união estável com seus parceiros. Na 

questão seguinte, 9 disseram ter filhos e 3 que não. 

Seguimos perguntando “Em qual cidade/Estado você nasceu?” 

 

 

Figura 05 - Cidade/Estado de nascimento 

 

Das alunas, 91% são naturais do Estado de Santa Catarina, principalmente da cidade 

de Florianópolis. O restante divide-se em naturais do Rio Grande do Sul (9%). A grande 

maioria mora em Florianópolis há mais de 20 anos e divide-se no espaço/cidade desta 

75%

25%

Tem Filhos?

Sim

Não

83%

9%

8%

Em que cidade/estado você nasceu?

Florianópolis/SC

Pinheiro Machado/RS

Lages/SC
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maneira: 17% na região norte da Ilha, 16% na região continental, 17% no Centro da Ilha e 

50% na região sul. 

 

 

Figura 06 - Bairro que reside 

 

 

33% tem renda familiar de até 1 salário mínimo mensal, enquanto 50% declararam ter 

de 1 a 3 e 17% de 4 a 5 salários mínimos.  

 

 

Figura 07 - Renda familiar 

 

17%

8%

8%

25%

17%

8%

17%

Em qual bairro você mora?

Campeche

Rio Tavares

Kobrasol

Costeira do Pirajubaé

Centro

Balenário do Estreito

Vargem Grande

33%

50%

17%

0%

Renda mensal da família em salário 
mínimo (954 reais)

Até 1 salário mínimo

Mais de 1 até 3 salários 
mínimos

de 4 até 5 salários 
mínimos

Mais de 5 salários 
mínimos
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Figura 08 - Meios de locomoção para ir à escola 

 

Perguntamos às alunas quais os meios mais frequentes de locomoção que elas utilizam 

para ir à escola: 8 responderam que se deslocam de ônibus, 2 de carro e 2 a pé. 

 

 

Figura 09 - Nível Escolar da Mãe 

 

Quanto à escolaridade da mãe, 42% das alunas disseram que suas mães cursaram o 

Ensino Médio completo, 25% o Ensino Médio incompleto, 17% que nunca frequentaram a 

escola, 8% que cursaram o Ensino Fundamental completo e 8% o Ensino Fundamental 

incompleto. 

 

16%

67%

0%

0%

0% 17%

Como você se desloca para ir à escola 
na maioria das vezes?

Carro 

Ônibus

Transporte escolar

Moto

Bicicleta

A pé

17%

8%

8%

25%

42%

0% 0% 0%

Nível de escolaridade da mãe
Nunca freqüentou a 
escola

Ensino Fundamental 
Incompleto

Ensino Fundamental 
Completo

Ensino Médio Incompleto

Ensino Médio Completo

Nível Superior Incompleto
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Figura 10 - Nível Escolar do Pai 

 

Quanto à escolaridade do pai, os dados mais expressivos foram: 33% cursaram o 

Ensino Médio incompleto, 17% o Ensino Médio completo, 33% o Ensino Fundamental 

incompleto e que 17% deles nunca frequentaram a escola.  

Seguimos perguntando: “Você trabalha ou já trabalhou?” 

 

 

Figura 11 - Trabalha ou trabalhou 

 

Das alunas pesquisadas, 58% estão inseridas no mercado de trabalho, enquanto que 

42% já trabalharam, mas que se encontram sem ocupação no momento. 

Perguntamos, então: “Com que idade começou a trabalhar?”: 

 

17%

33%

0%

33%

17%

0% 0% 0%

Nível de escolaridade do pai
Nunca freqüentou a 
escola

Ensino Fundamental 
Incompleto

Ensino Fundamental 
Completo

Ensino Médio Incompleto

Ensino Médio Completo

Nível Superior Incompleto

58%

42%

0%

Você trabalha ou já trabalhou?

Sim, trabalho atualmente

Já trabalhei, mas não 
trabalho atualmente

Nunca trabalhei
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Figura 12 - Idade de início no mercado de trabalho 

 

Do total, 33% começaram a trabalhar aos 16 anos, 25% aos 14, 25% aos 18 e 17% aos 

21 anos. 

Perguntamos, na sequência, se “Você já participou de algum movimento social ou 

manifestação política?”: 

 

 

Figura 13 - Participação em movimentos sociais e políticas 

 

Nesta questão há um dado importante, pois a única aluna que respondeu ter participado 

de movimentos sociais é a mesma que também participou de atos políticos. Todas as demais 

disseram nunca ter participado em manifestações do gênero. 

 

 

25%

33%

25%

17%

Idade que começou a trabalhar

14 anos

16 anos

18 anos

21 anos

8%

92%

Já participou de algum movimento 
social ou manifestação política?

Sim

Não
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3.2 DADOS SOBRE A ESCOLA 

 

 

Figura 14 - Tempo de estudo no IEE 

 

Das alunas, mais da metade está há menos de 1 ano na escola. Logo, dentre as 12 

pesquisadas, 8 estão há menos de 1 ano, 2 de 1 a 3 anos, 2 de 10 a 12 anos e 2 há mais de 13 

anos, o que indica a escolarização tardia de muitas dessas alunas. 

Na sequência da pesquisa, perguntamos por que haviam optado pela escola do IEE. 

 

 

Figura 15 - Escolha da escola 

   

62%12%
0%

0%
13%

13%

Há quanto tempo você estuda nesta 
escola?

MENOS DE 01 ANO

DE 01 ANO A 03 ANOS

DE 4 A 6 ANOS
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42%

33%

17%

8%
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Pela localização

Indicação de amigos

Escolha dos pais ou 
responsáveis

Qualidade da escola
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A maioria das alunas (5 do total) escolheu a escola pela localização, enquanto que 4 

escolheram por indicação de amigos, 2 pela escolha dos pais e somente 1 pela qualidade da 

escola. 

 Perguntamos também quais emoções e sentimentos a escola despertava nelas, ao que 

responderam: 

 

 

Figura 16 - Sentimentos e emoções despertados pela escola 

 

Nesta questão, 4 alunas disseram ter sentimentos mais aflorados pela amizade, 

conhecimentos e alegria que a escola produz, assim como 4 disseram ter o aprendizado, as 

oportunidades e a evolução como sentimentos latentes. Do mesmo modo, 2 disseram ter 

esperança no futuro e um melhoramento pessoal como os sentimentos mais vivos despertados 

pela escola e 2 ter angústia e medo do futuro, assim como indecisões, causadas pela despertar 

que a escola produz nos alunos. 

Seguimos perguntando se era importante discutir afeto e pertencimento à escola.  

 

33%

33%

17%

17%

Que emoções e sentimentos a escola desperta 
em você?

Amizade, conhecimentos, alegria

Aprendizado, oportunidades, 
evolução

Angústia, medo do futuro, 
indecisões

Esperança, melhoramento 
pessoal
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Figura 17 - Afeto e Pertencimento na escola 

 

A grande maioria absoluta respondeu ser importante a questão de afeto e do 

pertencimento à escola, e apenas 1 disse não se tratar de um assunto relevante. 

Na sequência, perguntamos se as carteiras da escola eram confortáveis. 

 

 

Figura 18 - Conforto das carteiras 

  

8 das 12 alunas disseram se sentir confortáveis nas carteiras disponibilizadas pela 

escola, ao passo que 4 argumentaram não ter o conforto adequado para o aprendizado em sala. 

Na seguinte pergunta, questionamos se achavam importante a presença de práticas 

corporais em sala de aula. 

 

92%

8%

Você acredita ser importante discutir 
afeto e pertencimento na escola?

Sim

Não

67%

33%

Você se sente confortável nas 
carteiras?

Sim 

Não
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Figura 19 - Práticas corporais em sala de aula 

 

Nesta questão, 6 alunas disseram que as práticas corporais são importantes como 

complemento do ensino em sala de aula, 5 que desconhecem ou não haviam pensado no 

assunto e 1 que tais práticas não têm relevância para o ensino pedagógico. 

Seguimos perguntando sobre o que poderia ser feito em aula para movimentar mais o 

corpo.  

 

 

Figura 20 - Ideias para movimentar mais o corpo 

 

Esta questão mostrou uma divisão na resposta das alunas, pois 4 disseram que 

atividades fora de aula seriam interessantes, 2 que gostariam de mais dinâmicas em grupos, 2 

50%

8%

42%

Acredita ser importante discutir a 
presença de práticas corporais em 

sala de aula?

Sim 

Não 

Nunca pensei nisso, mas 
parece interessante

33%

16%17%

17%
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Atividades fora de aula

Dinâmicas

Reorganização das 
carteiras

Brincadeiras
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que optavam pela reorganização das carteiras, 2 que preferiam brincadeiras durante as aulas e 

2 que seria importante ter alongamentos físicos durante as aulas. 

A próxima questão foi: “Você já sofreu violência na escola?”.  

 

 

Figura 21 - Violência sofrida na escola 

 

Das 12 alunas, 4 relataram ter sofrido violência no ambiente escolar, enquanto que 8 

disseram nunca ter sofrido qualquer tipo de violência nesse espaço. 

Seguindo o questionário, perguntamos às alunas quais as agressões sofridas, ao que 

responderam:  

 

 

Figura 21.1 - Tipos de violência sofridos pelas alunas 

33%

67%

Você já sofreu violência na escola?

Sim 

Não

25%

50%

25%

Tipos de violência sofridos pelas 
alunas do IEE, turma 352

Lesbofobia

Bullyng

Preconceito racial
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A questão deixou clara a percepção de que o bullying ainda é a violência mais 

corriqueira sentida no ambiente escolar, pois 2 das 4 alunas mencionaram terem sofrido tais 

violências: 1 relatou preconceito racial e 1 preconceito sexual (lesbofobia). 

Continuando o questionário, perguntamos por que estavam cursando o Ensino Médio. 

 

 

Figura 22 - Cursando o Ensino Médio 

 

9 das 12 alunas disseram que estão cursando o Ensino Médio para garantir uma melhor 

colocação no mercado de trabalho, 2 que o motivo é para prestar vestibular e apenas 1 porque 

gosta de estudar. 

Seguimos questionando sobre como classificavam a escola. 

 

 

Figura 23 - Classificação da escola pelas alunas 

Metade das 12 alunas classificou a escola como boa, 1 ótima, 3 razoável e 1 ruim. 

75%

17%

8%
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trabalho
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Gosta de Estudar

8%

50%
25%
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Ótima

Boa 

Razoável

Ruim

Péssima



29 
 

 
 

Perguntamos, depois, se pretendiam cursar Ensino Superior.  

 

 

Figura 24 - Pretendem cursar Ensino Superior 

 

9 das 12 alunas pretendem estudar e cursar Ensino Superior, enquanto 3 ainda não 

pensam a respeito. 

E na sequência perguntamos às que pretendiam, qual seria o curso?  

 

 

Figura 24.1 - Curso que pretendem seguir estudando 

 

Das 9 alunas que pretendem continuar os estudos, seguindo para o Ensino Superior, 6 

disseram ter aptidão pela Pedagogia, 1 pela Educação Física, 1 pela Biologia e 1 por Libras. 

75%

25%

Você pretende cursar Ensino 
Superior?

Sim 

Não

67%

11%

11%

11%
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Pedagogia

Educação Física
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De acordo com as respostas dadas pelas alunas do IEE, o papel da escola na sociedade 

é: “estimular os alunos a ser alguma coisa na vida”, “é onde o ser humano aprende ser um 

membro da sociedade”, “ensinar o aluno para que ele consiga futuramente um bom emprego”, 

“ela nos prepara para a sociedade e para o mercado de trabalho”, “para a formação de novos 

indivíduos e de novos trabalhadores”, “formar pessoas para mudar o ambiente onde vivemos”, 

“educa os alunos e ter o máximo de aprovados”, “formar mais um pensador” e “o aprendizado 

que trazemos para a vida real”.  

 

3.3 DADOS SOBRE O ENSINO DA SOCIOLOGIA  

 

Perguntamos às alunas qual, na opinião delas, era o grau de importância da disciplina 

de Sociologia na escola? 

 

 

Figura 25 - Importância da Sociologia na escola 

 

Sobre esta questão, 58% das alunas avaliaram ser importante a disciplina de 

Sociologia na escola, enquanto que 42% entenderam ser muito importante. Não houve dados 

referentes aos itens: razoavelmente importante ou pouco importante. 

Perguntamos: “Você gosta das aulas de Sociologia?”: 

 

42%

58%

0% 0% 0%

Em sua opinião, qual o grau de 
importância da disciplina de 

Sociologia na escola?

Muito importante

Importante

Razoavelmente 
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Figura 26 - Gosto pelas aulas de Sociologia 

 

Quase em unanimidade, as alunas avaliaram que se sentem atraídas e gostam das aulas 

de Sociologia. Apenas 1 (8% do total) entendeu não gostar da disciplina e das aulas. 

Perguntamos sobre os conteúdos que as alunas gostariam de estudar e discutir nas 

aulas da disciplina:  

 

92%

8%

Você gosta das aulas de Sociologia?

Sim

Não
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Figura 27 - Assuntos que gostariam de estudar e discutir nas aulas de Sociologia 

 

Como as alunas puderam escolher mais de um assunto, esta questão ficou bastante 

dividida entre os assuntos relacionados, embora tenham se sobressaído os assuntos ligados a 

Preconceito e Discriminação (15%) e Trabalho, Direito e Cidadania (16%). Perguntamos 

“Que pensadores da Sociologia você já estudou?”, ao que 100% delas responderam ter 

estudado sobre Marx, Durkheim e Weber, sem mencionar quaisquer outros autores 

relacionados à disciplina.  

Perguntamos, então, quais recursos poderiam tornar as aulas de Sociologia mais 

atrativas: 
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Figura 28 - Recursos para aulas mais interessantes de Sociologia 
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Nesta questão, as alunas puderam escolher também mais de uma resposta. O que ficou 

evidente foi que o recurso que mais atrai, na opinião delas, são os filmes (14%), os debates 

relacionados à Sociologia (12%), as saídas de estudos/passeios e o Datashow (10%) e o livro 

didático e sala de informática (9%). 

Perguntamos também quais problemas sociais mais os afetavam na dia a dia: 

 

 

Figura 29 - Problemas da sociedade que mais afetam o dia a dia 

 

Aleatoriamente, através de uma questão aberta, as alunas direcionaram as respostas 

conforme o que mais as afetava no cotidiano: 22% apontaram o preconceito e a 

discriminação, 17% a violência, 13% os problemas no trânsito e a saúde pública, 9% as 

diferenças entre classes sociais, a falta de conhecimento e a economia e 8% a educação. 

Por fim, perguntamos às alunas se os estudos e as discussões realizados nas aulas de 

Sociologia ajudam a compreender melhor os acontecimentos do dia a dia, ao que se obteve 

100% de respostas positivas, pois todas disseram que ajudam a compreender a rotina diária 

vivida por cada uma delas.   

  

13%

8%

9%

13%

9%

17%

22%

9%

Quais os problemas da sociedade que 
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4 A PROFESSORA DE SOCIOLOGIA DO IEE  

 

As colegas de estágio no magistério, Adriana Barth Barbaresco e Denise Ayres 

d’Ávila, realizaram uma entrevista com a professora Raquel de Abreu, que é graduada em 

Licenciatura e Bacharelado em Ciências Sociais e mestra e doutora em Educação pela 

Universidade Federal de Santa Catarina.  

Conforme relataram: “Por ter uma agenda muito corrida, o questionário foi enviado a 

ela por e-mail para que pudesse responder ao fim de semana. Podemos entender o motivo de 

sua falta de tempo ao analisar as respostas do questionário”. Raquel informou que trabalha 30 

horas no IEE e que, devido à baixa remuneração paga pelo Estado, precisa complementar sua 

renda lecionando mais 10 horas em outra escola, o Colégio Policial Feliciano Nunes Pires. Ela 

revelou que leciona para 15 turmas no IEE, o que significa uma média de 500 alunos, e mais 6 

turmas (240 alunos) no Colégio Militar, totalizando cerca de 740 alunos para avaliar 

atividades, provas e preparar aulas.   

Apesar do excesso de trabalho e da baixa remuneração, Raquel é apaixonada pelo que 

faz, pois declarou que nunca pensou em exercer outra profissão além da docência. Em relação 

à Sociologia no EM, ela foi categórica em sua resposta, ao dizer que se trata de algo 

“imprescindível”, pois “nossa disciplina forma o estudante para além do saber enciclopédico. 

Nossa disciplina forma cidadãos e abre um leque de possibilidades formativas relacionadas 

aos demais saberes escolares”. E concluiu que “ensina a pensar sobre o que está colocado 

além das aparências e a refletir sobre o mundo em que o estudante vive e sobre suas relações 

com esse mundo”. 
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5 PRÁTICA DE ENSINO  

 

A prática de ensino se baseou na discussão dos textos em sala de aula e nas leituras 

sobre os temas inseridos no planejamento de ensino. Os assuntos ministrados no segundo 

semestre, durante a regência em sala de aula, foram: a socialização primária e a socialização 

secundária; a infância como construção social; a infância e as experiências não sociais e 

sociais; a linguagem infantil e a linguagem como instituição social; os diferentes mundos da 

infância; a socialização secundária e o ingresso da criança em novos mundos; e a escola e a 

reprodução social e cultural. Durante as aulas, a utilização dos subsídios didáticos foi 

essencial para atingir os objetivos esperados, haja vista que o IEE não adota livro didático 

para a prática do ensino. 

Recapitulando o já mencionado no item anterior, a prática acontecia uma vez por 

semana, sempre às sextas-feiras, com duas aulas não-faixas. A primeira ocorria ao início do 

período escolar, às 18h30, e a segunda, no encerramento, às 21h20. Geralmente iniciava com 

uma recapitulação das aulas e dos conteúdos anteriores, para situar as alunas e fomentar 

outras discussões. Nos planos de ensino ministrados sempre havia um padrão, o qual 

procuramos seguir atentamente para cumprir a carga horária dos temas e a demanda das 

atividades. Por essa razão, tentávamos direcionar os possíveis conceitos e assuntos em aulas 

expositivas durante a explicação dos assuntos, que eram colocados à turma em forma de 

perguntas. E aqui, a utilização do quadro era essencial para poder representar a colocação das 

alunas e sua compreensão visual e assimilação do conhecimento novo. As formas de didáticas 

de ensino também foram ampliadas, proporcionado não só dinâmicas em grupos, mas também 

a confecção de materiais sobre o assunto, leituras e discussões pertinentes aos temas 

abordados, sempre com base nos autores usados como referência didática para o ensino da 

Sociologia.   

O objetivo com as temáticas era a desnaturalização de assuntos relevantes e esclarecer 

o social, diferenciando-o do senso comum. Empregou-se 1 avaliação escrita, com consulta, ao 

final de cada unidade didática, sendo que os trabalhos e os textos produzidos durante as 

atividades para fixar o conhecimento adquirido foram também considerados, totalizando 5 

avaliações. 
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5.1 OBSERVANDO AS AULAS  

 

Aula 24/08/2018 

 

Sobre a primeira aula observada, cabe primeiramente citar o fato de que, por motivos 

de força maior, esta foi a única aula de observação da nossa dupla de estagiários. A turma 352 

é formada por alunas interessadas e participativas, que utilizam exemplos de seu cotidiano, 

enquanto que a professora explica os textos de maneira conceitual, trazendo o tema para a 

modernidade. Geralmente, pede-se às alunas que cada uma leia trechos do texto em voz alta, à 

medida que a professora explica cada parágrafo. A aula é bastante dinâmica. 

No primeiro momento, debateu-se sobre: 

• Weber. 

• Racionalidade científica. 

• Excesso de racionalização. 

• Burocracia. 

• Visão pessimista do mundo moderno. 

• Ética protestante (diferença entre o catolicismo e o protestantismo). 

 

Segundo momento: 

• Realidade através da pesquisa histórica para Weber. 

• Tipo ideal. 

• Entender a sociedade não como algo único, porque cada fato social muda o aspecto, 

mas como método de pesquisa sociológica. 

• Classificação:  

* Racional ou legal (leis, normas). 

* Tradicional (crenças, tradições). 

* Carismática (intelectual, comunicação, simpatia, postura). 

 

5.2 ANOTAÇÕES SOBRE A REGÊNCIA 

 

Aula 31/08/18 

 

Primeiro momento: 
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• Aula ministrada em conjunto com os estagiários e dinâmica sobre a infância com a 

participação das alunas. 

Segundo momento: 

• Cartolinas, tesouras, colas e revistas foram distribuídas para se trabalhar em grupo, 

cada um com três alunas, que deveriam recortar imagens ou frases relacionadas às suas 

infâncias, levando em consideração o contexto social apresentado no conteúdo da aula do 

primeiro momento. Após as colagens, cada uma apresentou as figuras escolhidas, explicando 

o porquê da escolha, dentro da atividade solicitada. 

 

As aulas decorreram dentro do cronograma planejado, salvo que não houve tempo para 

a apresentação de todos os trabalhos, de modo que alguns foram postergados para a seguinte. 

 

Aula 07/09/18 

 

Feriado Nacional – Independência do Brasil. 

 

Aula 14/09/18 

 

Primeiro momento: 

• Apresentação dos cartazes confeccionados na aula anterior pelas alunas. 

• Dinâmica de leitura do livrinho ECA pelas alunas e distribuição aleatória de folhas 

para manter a atenção na leitura e prestar atenção no conteúdo. 

Segundo momento: 

• Distribuição e leitura do subsidio didático. 

• Distribuição das colagens para a análise em conjunto sobre as diferenças sociais entre 

as crianças e seus ambientes de convívio. 

 

Aula 21/09/18 

 

Primeiro momento: 

• A professora Nise fez a primeira observação acerca de nossa regência. 

• Foram entregues cópias para as alunas que haviam faltado na aula anterior. 

• As alunas foram informadas da prova na aula da próxima semana. 
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• A aula programada foi invertida do primeiro para o segundo momento, porque a 

maior parte das alunas se atrasou, já que aplicaríamos atividade que valeria nota. O exercício 

seria individual e sem consulta, com apenas 10 minutos para relembrar o conteúdo, mas, por 

orientação da professora Nise, foi em dupla e com consulta. 

• O assunto abordado se tratou de uma revisão do conteúdo que a professora Raquel 

havia ensinado na última aula lecionada antes do início de nossa regência, o qual utilizamos 

como uma “ponte” para introduzir um novo assunto que seria iniciado na próxima semana de 

aula. 

 

Segundo momento: 

• Exercício em duplas e elaboração de um texto sobre as partes do ECA consideradas 

mais relevantes. 

 

Aula 28/09/18 

 

Primeiro momento: 

• Prova individual com consulta. 

• As alunas que iam terminando a prova recebiam textos sucintos com perguntas a 

serem respondidas, em duplas. 

 

Segundo momento: 

• Distribuição e leitura do resumo do conteúdo, explicação e participação das alunas. 

* Observação da regência pela professora Nise. 

 

Aula 05/10/18 

 

Primeiro momento: 

• Tempo para as alunas terminarem o exercício da aula anterior. 

Segundo momento: 

• Aplicação do questionário que não foi possível utilizar no primeiro semestre do 

estágio, para auxiliar na construção do relatório de estágio. 

• Breve explicação sobre o novo conteúdo a ser aplicado na próxima aula. 

* Observação da regência pela professora Nise. 
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Aula 12/10/18 

 

Feriado Nacional – Padroeira do Brasil. 

 

Aula 19/10/18 

 

• Recapitulação da última aula – dia 05/10. 

• Apresentação de conteúdo sobre a Escola e a Reprodução Social e Produção Cultural 

• Discussão sobre conceitos, como: a escola como aparelho reprodutor do Estado; a 

violência simbólica; a luta de classes; a dominação cultural; as classes antagônicas. 

Escola e Reprodução Social: 

• Debate sobre a violência simbólica e a marginalidade no contexto da reprodução 

social. 

• Distribuição de subsídios didáticos sobre o tema, discutidos durante a aula e não 

lidos. 

 

Aula 26/10/18 

 

Não houve aula. As alunas reuniram-se e decidiram boicotar a aula deste dia. 

 

Aula 02/11/18 

 

Feriado Nacional – Finados 

 

Aula 09/11/18 

 

• Recapitulação da última aula – dia 19/10. 

• Discussão acerca das teorias críticas da Educação, na visão de Demerval Saviani. 

• Discussão sobre as teorias não críticas. 

• Explicação sobre o escolanovismo de Saviani. 

• Principais conceitos discutidos pelo autor relacionados à violência simbólica, ao 

aparelho reprodutor estatal e à luta de classes. 

• A escola e seus interesses na reprodução social.  



 

 

• Leitura dos subsídios sobre o tema das teor

segundo Saviani. 

• Formas de reprodução social executadas pela escola

• Debate acerca da produção do conhecimento.

 

Aula 16/11/18 

 

Não houve aula – ponto facultativo no E

 

Aula 23/11/18 

 

• Recapitulação da última aula sobre as teorias 

• Aplicação de prova escrita sobre a unidade didática

• Consulta ao material e subsídios que as alunas dispunham

• Avaliação (escrita) 

• Avaliação e colocações das alunas sobre o estágio

• Agradecimentos e encerramento.

 

5.3 PLANEJANDO AS AULAS 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO

 CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO

 

TEMA

 

subsídios sobre o tema das teorias críticas e não críticas

Formas de reprodução social executadas pela escola. 

Debate acerca da produção do conhecimento. 

ponto facultativo no Estado. 

Recapitulação da última aula sobre as teorias críticas e não críticas da educação

Aplicação de prova escrita sobre a unidade didática. 

Consulta ao material e subsídios que as alunas dispunham. 

(escrita) do estágio pelas alunas. 

Avaliação e colocações das alunas sobre o estágio. 

Agradecimentos e encerramento. 

PLANEJANDO AS AULAS  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO
 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE CEP: 88040-

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO

TEMA: Infância e sua construção social. (duas aulas)

Planejamento desenvolvido para o Estágio 
Supervisionado em Ciências Sociais II, cuja 
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ias críticas e não críticas da Educação, 

críticas e não críticas da educação. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO 

900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO 

: Infância e sua construção social. (duas aulas) 

Planejamento desenvolvido para o Estágio 
Supervisionado em Ciências Sociais II, cuja 
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regência se dará à turma de Sociologia da 
Educação do Magistério do Instituto Estadual de 
Educação, com a orientação da Professora Nise 
Maria Tavares Jinkings. 

 
Alunos:  
Everson Adilio Candido 
Janete Behwian Carvalhaes 

 
 

Florianópolis, 15 de agosto de 2018 
 

 

CONTEXTO  

Área do conhecimento: Sociologia da Educação.  

Nível de ensino: Magistério.  

Turma: 352.   

Tema: Infância e sua construção social.  

 

OBJETIVO GERAL  

Introduzir o aluno na discussão sociológica sobre a educação e a formação social do 

indivíduo, apresentando as principais correntes teóricas sociológicas e seus respectivos 

autores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Discutir as teorias da reprodução social; 

- Apresentar as discussões desenvolvidas no campo educacional a partir de autores 

contemporâneos da Sociologia; 

- Apresentar o debate acerca da produção do conhecimento; 

- Relacionar as próprias experiências com o conceito de “infância” por meio de aula 

dialogada. 

 

CONTEÚDO  

- Um olhar sobre o que é infância; 

- Principais conceitos teóricos e jurídicos sobre o termo; 

- Indicar, com leituras determinadas, possíveis concepções da Sociologia da Educação; 

- Analisar a infância como objeto de investigação; 

- Discutir as teorias da reprodução social; 
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- Apresentar o debate acerca da produção do conhecimento. 

 

METODOLOGIA  

- Aula expositiva e dialogada; 

- Produção de um pequeno painel através de recortes de jornais e revistas, dos mais diversos 

olhares sobre a infância no âmbito nacional; 

- Debate sobre a construção social da infância.  

 

RECURSOS  

- Quadro/Lousa;  

- Giz/Pincel; 

- Revistas e Jornais; 

- Datashow (se houver). 

 

AVALIAÇÃO 

 

Atividade Peso 

Participação 20% 

Conhecimento e capacidade de argumentação 10% 

Perguntas e respostas sobre o tema  30% 

Debate sobre os diversos olhares da infância 40% 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
BERGER, Peter L.; BERGER, Brigitte. “Socialização: como ser membro da sociedade”. In: 
FORACCHI, M. M.; MARTINS, J. de S. (Orgs.). Sociologia e Sociedade: leituras de 
introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  
 
BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente comentado. 8ª ed. São Paulo: Pc Editorial 
Ltda, 2006.  
 
 

____________________________________________________________ 

 



 

 

UNIVERSIDADE 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO

 

TEMA

 

 

 

CONTEXTO  

Área do conhecimento: Sociologia da Educação

Nível de ensino: Magistério. 

Turma: 352.   

Tema: Infância e sua construção social. 

 

OBJETIVO GERAL  

- Promover uma reflexão a respeito da relação 

Émile Durkheim, de modo que as alunas possam pensar sobre os espaços sociais em que seus 

alunos e elas próprias transitam com base 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO
 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE - CEP: 88040-

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO

TEMA: Infância e sua construção social. (duas aulas)

Planejamento desenvolvido para o Estágio 
Supervisionado em Ciências Sociais II, cuja 
regência se dará à 
Educação do Magistério do Instituto Estadual de 
Educação, com a orientação da Pro
Maria Tavares Jinkings.

 
Alunos: 
Everson Adilio Candido
Janete Behwian Carvalhaes

Florianópolis, 14 de setembro de 2018 

Área do conhecimento: Sociologia da Educação.  

agistério.  

construção social.  

Promover uma reflexão a respeito da relação indivíduo e sociedade a partir dos conceitos de 

mile Durkheim, de modo que as alunas possam pensar sobre os espaços sociais em que seus 

alunos e elas próprias transitam com base em uma perspectiva sociológica.
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FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO 

-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO 

Infância e sua construção social. (duas aulas) 

Planejamento desenvolvido para o Estágio 
Supervisionado em Ciências Sociais II, cuja 

 turma de Sociologia da 
Educação do Magistério do Instituto Estadual de 
Educação, com a orientação da Professora Nise 
Maria Tavares Jinkings. 

Everson Adilio Candido 
Janete Behwian Carvalhaes 

dade a partir dos conceitos de 

mile Durkheim, de modo que as alunas possam pensar sobre os espaços sociais em que seus 

em uma perspectiva sociológica. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Reconhecer e apresentar textualmente suas perspectivas prévias sobre a dimensão da ação 

individual a partir da reflexão proposta; 

- Apropriar-se dos conceitos de Durkheim sobre a posição indivíduo e sociedade por meio de 

aula expositiva e dialogada; 

- Produzir um material escrito em sala de aula, buscando analisar seus hábitos cotidianos a 

partir de um viés sociológico. 

 

CONTEÚDO  

- Conceito de sociedade em Durkheim. 

 

METODOLOGIA  

- Produção de síntese individual; 

- Aulas expositivas dialogadas; 

- Debates; 

- Produção de material escrito individualmente. 

 

RECURSOS  

- Quadro/Lousa;  

- Giz/Pincel; 

- Datashow (se houver). 

 

AVALIAÇÃO 

 

Atividade Peso 

Domínio dos conceitos e capacidade de articulação 

com exemplos cotidianos 

50% 

Desenvoltura no debate (participar, expor pontos 

pertinentes, respeitar momentos de fala, etc.) 

30% 

Produção textual (conteúdo, coerência, argumentação, 

gramática, etc.) 

10% 

Presença e pontualidade 10% 
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BIBLIOGRAFIA 
 
DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. 13ª ed. São Paulo: Nacional, 1987. 
(Texto originalmente publicado em 1895). 
 

 

CRONOGRAMA  

 
AULA 

 
ATIVIDADES A 

SEREM 
DESENVOLVIDAS 

 
PROCEDIMENTO 
METODOLÓGICO 

 

 
CONTEÚDO DE 

APRENDIZAGEM 
TEMPO 
(min.) 

 
1º momento 

Produção de material 
escrito. 

Será solicitado que as 
alunas produzam 
individualmente um 
pequeno texto sobre 
suas reflexões, 
pensando os termos 
indivíduo e sociedade. 

 
Autorreflexão sobre 
indivíduo e sociedade. 
 

 
40 min. 

 
2º momento Aula expositiva de 

introdução aos autores. 

Por meio de aula 
expositiva será 
apresentado Émile 
Durkheim. 

Conceitual. 
40 min. 

 

 
3º momento 

Aula expositiva e 
dialogada. 

Aula expositiva 
dialogada, 
mobilizando 
conceitos-chave. 

Atitudinal e 
procedimental. 

40 min. 
 

 
4º momento 

Proposta de atividade. 

Produção de material 
escrito de formato 
livre, buscando 
relacionar os conceitos 
trabalhados em sala de 
aula e temas tangentes 
à sua realidade para 
entregar. 

Produção textual-
conceitual, 
procedimental. 

40 min. 

 

 

____________________________________________________________ 

  



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO

 

TEMA: Socialização Primária e Socialização Secundária e as Experiências Sociais e 

Experiências Não Sociais Relacionadas à Infância. (duas aulas)

 

 

CONTEXTO  

Área do conhecimento: Sociologia da Educação

Nível de ensino: Magistério. 

Turma: 352.   

Tema: Socialização primária e socialização secundária. 

 

OBJETIVO GERAL  

- Situar o aluno na discussão sobre os conceitos de socialização primária e socialização 

secundária, suas correntes teóricas e autores sobre o tema.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Discutir sobre as primeiras experiências sociais da criança;

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO
 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE - CEP: 88040-

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO

: Socialização Primária e Socialização Secundária e as Experiências Sociais e 

Experiências Não Sociais Relacionadas à Infância. (duas aulas)

 

Planejamento desenvolvido para o Estágio 
Supervisionado em Ciências Sociais II, cuja 
regência se dará à 
Educação do Magistério do Instituto Estadual de 
Educação, com a orientação da Professora Nise 
Maria Tavares Jinkings.
 
Alunos: 
Everson Adilio Candido
Janete Behwian Carvalhaes

Florianópolis, 28 de setembro de 2018 

Área do conhecimento: Sociologia da Educação.  

agistério.  

Tema: Socialização primária e socialização secundária.  

Situar o aluno na discussão sobre os conceitos de socialização primária e socialização 

secundária, suas correntes teóricas e autores sobre o tema. 

ESPECÍFICOS 

Discutir sobre as primeiras experiências sociais da criança; 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO 

-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO 

: Socialização Primária e Socialização Secundária e as Experiências Sociais e 

Experiências Não Sociais Relacionadas à Infância. (duas aulas) 

Planejamento desenvolvido para o Estágio 
Supervisionado em Ciências Sociais II, cuja 

 turma de Sociologia da 
Educação do Magistério do Instituto Estadual de 
Educação, com a orientação da Professora Nise 
Maria Tavares Jinkings. 

Everson Adilio Candido 
Carvalhaes 

Situar o aluno na discussão sobre os conceitos de socialização primária e socialização 



48 
 

 
 

- Apresentar as discussões desenvolvidas no campo educacional a partir de autores 

contemporâneos da Sociologia; 

- Apresentar o debate acerca da produção do conhecimento. 

- Relacionar experiências sobre os conceitos de socialização primária e socialização 

secundária a partir da vivência dos alunos através de aula dialogada. 

 

CONTEÚDO  

- Experiências sociais e não sociais na infância; 

- Socialização primária (conceito); 

- Socialização secundária (conceito); 

- As diversas formas de socialização primária da infância; 

- O papel do educador na socialização secundária; 

- Debate acerca da produção do conhecimento. 

 

METODOLOGIA  

- Aula expositiva e dialogada; 

- Produção de respostas para a prova escrita através de material didático distribuído às alunas; 

- Debate sobre o conceito de experiências não sociais e sociais na infância; debate sobre o 

tema socialização primária e secundária.  

 

RECURSOS 

- Quadro/Lousa;  

- Giz/Pincel; 

- Datashow (se houver). 

 

AVALIAÇÃO 

 

Atividade Peso 

Participação 20% 

Conhecimento e capacidade de argumentação 10% 

Perguntas e respostas sobre o tema  30% 

Debate sobre os diversos olhares da infância 40% 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
BERGER, Peter L.; BERGER, Brigitte. 
FORACCHI, M. M.; MARTINS, J. de S. (Orgs.). 
introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
 
 

____________________________________________________________

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO

 

TEMA: Socialização Primária e Socialização Secundária e as Experiências Sociais e 

Experiências Não Sociais Relacionadas à Infância. (aula 1)

 

 

 

CONTEXTO  

Área do conhecimento: Sociologia da Educação

Nível de ensino: Magistério. 

Turma: 352.   

BERGER, Peter L.; BERGER, Brigitte. “Socialização: como ser membro da sociedade
FORACCHI, M. M.; MARTINS, J. de S. (Orgs.). Sociologia e Sociedade:
introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  

____________________________________________________________

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO
 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE - CEP: 88040-

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO

: Socialização Primária e Socialização Secundária e as Experiências Sociais e 

Experiências Não Sociais Relacionadas à Infância. (aula 1)

Planejamento desenvolvido para o Estágio 
Supervisionado em Ciências Sociais II, cuja 
regência se dará à 
Educação do Magistério do Instituto Estadual de 
Educação, com a orien
Maria Tavares Jinkings.
 
 
Alunos: 
Everson Adilio Candido                                                                      
Janete Behwian Carvalhaes

Florianópolis, 06 de outubro de 2018 

Sociologia da Educação.  

agistério.  
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Socialização: como ser membro da sociedade”. In: 
Sociologia e Sociedade: leituras de 

____________________________________________________________ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

METODOLOGIA DE ENSINO 

-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO 

: Socialização Primária e Socialização Secundária e as Experiências Sociais e 

Experiências Não Sociais Relacionadas à Infância. (aula 1) 

Planejamento desenvolvido para o Estágio 
Supervisionado em Ciências Sociais II, cuja 

 turma de Sociologia da 
Educação do Magistério do Instituto Estadual de 
Educação, com a orientação da Professora Nise 
Maria Tavares Jinkings. 

Everson Adilio Candido                                                                      
Carvalhaes 
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Tema: Socialização primária e socialização secundária.  

 

OBJETIVO GERAL  

- Situar o aluno na discussão sobre os conceitos de socialização primária e socialização 

secundária, suas correntes teóricas e autores sobre o tema. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Discutir sobre as primeiras experiências sociais da criança; 

- Apresentar as discussões desenvolvidas no campo educacional a partir de autores 

contemporâneos da Sociologia; 

- Apresentar o debate acerca da produção do conhecimento. 

- Relacionar experiências sobre os conceitos de socialização primária e socialização 

secundária a partir da vivência dos alunos, através de aula dialogada. 

 

CONTEÚDO  

- Experiências sociais e não sociais na infância; 

- Socialização primária (conceito); 

- Socialização secundária (conceito); 

- As diversas formas de socialização primária da infância; 

- O papel do educador na socialização secundária; 

- Debate acerca da produção do conhecimento. 

 

METODOLOGIA  

- Aula expositiva e dialogada; 

- Debate sobre o conceito de experiências não sociais e sociais na infância; debate sobre o 

tema socialização primária e secundária.  

 

RECURSOS 

- Quadro/Lousa;  

- Giz/Pincel; 

- Datashow (se houver). 
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AVALIAÇÃO 

 

Atividade Peso 

Participação 20% 

Conhecimento e capacidade de argumentação 10% 

Perguntas e respostas sobre o tema  30% 

Debate sobre os diversos olhares da infância 40% 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
BERGER, Peter L.; BERGER, Brigitte. “Socialização: como ser membro da sociedade”. In: 
FORACCHI, M. M.; MARTINS, J. de S. (Orgs.). Sociologia e Sociedade: leituras de 
introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 2008, p. 200-214.  
 
MEKSENAS, Paulo. “Sociedade, Educação e Escola para Karl Mannheim: a educação como 
técnica social”. In: Sociologia da educação: introdução ao estudo da escola no processo de 
transformação social. São Paulo: Edições Loyola, 1992, p. 44-45. 
 

CRONOGRAMA  

 
AULA 

 
ATIVIDADES A 

SEREM 
DESENVOLVIDAS 

 
PROCEDIMENTO 
METODOLÓGICO 

 

 
CONTEÚDO DE 

APRENDIZAGEM 
TEMPO 
(min.) 

1º 
momento 

Recapitulação da última 
aula. Encerramento das 
atividades sobre os textos 
entregues para as alunas. 

Linguagem. 
Procedimental e 
atitudinal. 

5 min. 

 
2º 

momento 
 
 

Conceitos de Socialização 
Primária e Socialização 
Secundária; Componentes 
não sociais e sociais. 

Aula expositiva; uso de 
linguagem e quadro. 
 

 
Conceitual. 
 

 
15 min. 

 
3º 

momento 

Diversas experiências 
sociais e não sociais. 

Debate sobre o tema. 
Linguagem e exposição 
de ideias. 

Conceitual e 
atitudinal. 

20 min. 
 

 

 

____________________________________________________________ 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO

 

TEMA: A linguagem infantil e a linguagem como instituição social 

e os diferentes mundos da infância. (aula 2)

 

 

CONTEXTO  

Área do conhecimento: Sociologia da Educação

Nível de ensino: Magistério. 

Turma: 352.   

Tema: Socialização primária e socialização secundária. 

 

OBJETIVO GERAL  

- Situar o aluno na discussão sobre os 

instituição social, suas correntes teóricas e autores sobre o tema.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Discutir sobre as diversas formações da linguagem infantil;

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO
 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE - CEP: 88040-

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO

: A linguagem infantil e a linguagem como instituição social 

e os diferentes mundos da infância. (aula 2) 

Planejamento desenvolvido para o Estágio 
Supervisionado em Ciências Sociais II, cuja 
regência se dará à 
Educação do Magistério do Instituto Estadual de 
Educação, com a orientação da Professora Nise 
Maria Tavares Jinkings.
 
Alunos: 
Everson Adilio Candido                                                                      
Janete Behwian Carvalhaes

 

Florianópolis, 06 de outubro de 2018 

Área do conhecimento: Sociologia da Educação.  

agistério.  

Tema: Socialização primária e socialização secundária.  

Situar o aluno na discussão sobre os conceitos de linguagem infantil

instituição social, suas correntes teóricas e autores sobre o tema. 

ESPECÍFICOS 

scutir sobre as diversas formações da linguagem infantil; 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
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-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO 

: A linguagem infantil e a linguagem como instituição social  

Planejamento desenvolvido para o Estágio 
Supervisionado em Ciências Sociais II, cuja 

 turma de Sociologia da 
Educação do Magistério do Instituto Estadual de 
Educação, com a orientação da Professora Nise 
Maria Tavares Jinkings. 

erson Adilio Candido                                                                      
Carvalhaes 

conceitos de linguagem infantil e linguagem como 
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- Apresentar as discussões desenvolvidas no campo educacional a partir de autores 

contemporâneos da Sociologia; 

- Apresentar o debate acerca da produção do conhecimento. 

- Relacionar experiências sobre os conceitos de linguagem, diversos mundos da infância 

através de aula dialogada. 

 

CONTEÚDO  

- A linguagem infantil e a linguagem como instituição social; 

- Os diferentes mundos da infância; 

- O ingresso da criança em novos mundos; 

- Debate acerca da produção do conhecimento. 

 

METODOLOGIA  

- Aula expositiva e dialogada; 

- Debate sobre o conceito de experiências da linguagem infantil e linguagem como instituição 

social; debate sobre o conhecimento adquirido.  

 

RECURSOS 

- Quadro/Lousa;  

- Giz/Pincel; 

- Datashow (se houver). 

 

AVALIAÇÃO 

 

Atividade Peso 

Participação 20% 

Conhecimento e capacidade de argumentação 10% 

Perguntas e respostas sobre o tema  30% 

Debate sobre os diversos olhares da infância 40% 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
BERGER, Peter L.; BERGER, Brigitte. “Socialização: como ser membro da sociedade”. In: 
FORACCHI, M. M.; MARTINS, J. de S. (Orgs.). Sociologia e Sociedade: leituras de 
introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 2008, p. 200-214.  



 

 

 
MEKSENAS, Paulo. “Sociedade, Educação e Escola para Karl Mannheim: a educação como 
técnica social”. In: Sociologia da educação:
transformação social. São Paulo: Edições Loyola, 1992, p. 44
 

CRONOGRAMA  

 
AULA 

 
ATIVIDADES A SE

DESENVOLVIDAS

 
1º 

momento Recapitulação da última 
aula. 

 
2º 

momento 
 
 

Conceitos de linguagem 
infantil; componentes da 
linguagem e a 
institucionalização social 
da linguagem. 

 
3º 

momento 

Diversos mundos da 
infância. 

 
4º 

momento 

Debate acerca dos mundos 
da infância e experiências 
sobre o tema. 

 

 

____________________________________________________________

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO

 

Sociedade, Educação e Escola para Karl Mannheim: a educação como 
Sociologia da educação: introdução ao estudo da escola no processo de 

transformação social. São Paulo: Edições Loyola, 1992, p. 44-45. 

ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

 
PROCEDIMENTO 
METODOLÓGICO 

 

CONTEÚDO DE 
APRENDIZAGEM

Recapitulação da última 
Linguagem. 

Procedimental e 
atitudinal

Conceitos de linguagem 
infantil; componentes da 

institucionalização social 
 

Aula expositiva; uso de 
linguagem e quadro. 
 

 
Conceitual
 

Diversos mundos da 
Conceitos. Linguagem. 
Aula expositiva e 
dialogada. 

Conceitual e 
atitudinal

acerca dos mundos 
da infância e experiências 

Linguagem. Aula 
expositiva e dialogada. 

Atitudinal e 
procedimental

____________________________________________________________
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CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE - CEP: 88040-

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO
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Sociedade, Educação e Escola para Karl Mannheim: a educação como 
introdução ao estudo da escola no processo de 

 
CONTEÚDO DE 

APRENDIZAGEM 
TEMPO 
(min.) 

Procedimental e 
titudinal. 

5 min. 

Conceitual. 
 

15 min. 

Conceitual e 
titudinal. 

10 min. 
 

Atitudinal e 
rocedimental. 

10 min. 

____________________________________________________________ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO 

-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO 
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TEMA: Escola e Reprodução Social e produção cultural. (aula 1) 

 

Planejamento desenvolvido para o Estágio 
Supervisionado em Ciências Sociais II, cuja 
regência se dará à turma de Sociologia da 
Educação do Magistério do Instituto Estadual de 
Educação, com a orientação da Professora Nise 
Maria Tavares Jinkings. 
 
Alunos: 
Everson Adilio Candido 
Janete Behwian Carvalhaes 

 

Florianópolis, 19 de outubro de 2018 

 

 

CONTEXTO  

Área do conhecimento: Sociologia da Educação.  

Nível de ensino: Magistério.  

Turma: 352.   

Tema: Escola e Reprodução Social e Produção Cultural.  

 

OBJETIVO GERAL  

- Situar o aluno na discussão sobre os conceitos de escola, reprodução social e produção 

cultural e o papel da educação neste processo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Discutir sobre a escola e a reprodução social; 

- Apresentar as discussões sobre o tema no campo educacional a partir de autores 

contemporâneos da Sociologia; 

- Apresentar o debate acerca da produção do conhecimento; 

- Relacionar os conceitos de Reprodução Social e Produção Cultural. 

 

CONTEÚDO  

- Escola e Reprodução Social; 

- Valores que norteiam a educação; 

- Violência simbólica (conceito); 

- Reprodução e dominação cultural; 



 

 

- Formas de reprodução social executadas pela escola;

- Debate acerca da produção

 

METODOLOGIA  

- Aula expositiva e dialogada;

- Debate sobre os conceitos analisados sobre o tema;

- Utilização de subsídio didático. 

 

RECURSOS 

- Quadro/Lousa;  

- Giz/Pincel; 

- Subsídio didático; 

- Datashow (se houver). 

 

AVALIAÇÃO 

 

Conhecimento e capacidade de argumentação

Perguntas e respostas sobre o tema 

Debate sobre reprodução social escolar

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean
do sistema de ensino. Lisboa
 

____________________________________________________________

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO

Formas de reprodução social executadas pela escola; 

Debate acerca da produção do conhecimento. 

Aula expositiva e dialogada; 

Debate sobre os conceitos analisados sobre o tema; 

Utilização de subsídio didático.  

Atividade Peso

Participação 20%

Conhecimento e capacidade de argumentação 10%

Perguntas e respostas sobre o tema  30%

Debate sobre reprodução social escolar 40%

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A reprodução. Elementos para uma teoria
do sistema de ensino. Lisboa: Ed. Vega, 1970. 
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Peso 

20% 

10% 

30% 

40% 

. Elementos para uma teoria 

____________________________________________________________ 
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CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE - CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO 

 

TEMA: Escola e Reprodução Social e Produção Cultural. (aula 3) 

 

Planejamento desenvolvido para o Estágio 
Supervisionado em Ciências Sociais II, cuja 
regência se dará à turma de Sociologia da 
Educação do Magistério do Instituto Estadual de 
Educação, com a orientação da Professora Nise 
Maria Tavares Jinkings. 

 
Alunos: 
Everson Adilio Candido 
Janete Behwian Carvalhaes 

 

Florianópolis, 26 de outubro de 2018 

 

CONTEXTO  

Área do conhecimento: Sociologia da Educação.  

Nível de ensino: Magistério.  

Turma: 352.   

Tema: Escola e reprodução social e produção cultural. 

 

OBJETIVO GERAL  

- Situar o aluno na discussão sobre os conceitos de escola, a reprodução social e a estrutura do 

aparelho ideológico do Estado, do qual a escola é a expressão e a produção cultural oriunda 

desta reprodução, enquanto que o conhecimento transmitido serve a esse propósito.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Discutir sobre a escola e seu papel na reprodução social; 

- Apresentar as discussões desenvolvidas no campo educacional a partir de autores 

contemporâneos da Sociologia; 

- Discutir sobre a cultura estigmatizada pela escola referente à luta de classes; 

- Relacionar os mais diversos conceitos relacionados ao tema, tais como violência simbólica, 

reprodução social, produção cultural, luta de classes, escola. 
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CONTEÚDO  

- Reprodução social na escola; 

- A escola transformadora: espaço emancipador; 

- O papel da escola na construção do pensamento; 

- Dominantes x dominados; 

- Da exclusão social à exclusão escolar. 

 

METODOLOGIA  

- Aula expositiva e dialogada; 

- Leitura e utilização de subsídio didático. 

  

RECURSOS 

- Quadro/Lousa;  

- Giz/Pincel; 

- Subsídio Didático. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Atividade Peso 

Participação 20% 

Conhecimento e capacidade de argumentação 10% 

Perguntas e respostas sobre o tema  30% 

Debate sobre dinâmica de grupo 40% 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
NOGUEIRA, Cláudio Marques Martins; NOGUEIRA, Maria Alice. “A Sociologia da 
educação de Pierre Bourdieu: limites e contribuições”. Educação & Sociedade, Belo 
Horizonte, n. 78, abril 2002. 
 
SAVIANI, Demerval. “As teorias da educação e o problema da marginalidade na América 
Latina”. Caderno de Pesquisas, São Paulo, n. 42, p. 8-18, ago.1982. 
 
NOGUEIRA, Maria Alice. “A sociologia da educação do final dos anos 60/início dos anos 
70: o nascimento do paradigma da reprodução”. Revista em Aberto, Brasília, n. 46, 
abril/junho 1990. 
 



 

 

CRONOGRAMA  

 

 
AULA 

 
ATIVIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS

 
1° 

momento 
 
 

Recapitulação da última 
aula, os conceitos de 
violência simbólica, 
classes, aparelho 
ideológico do E

 
2º 

momento 

O papel da escola na 
reprodução social

3° 
momento 

Disputa de classes: 
Dominantes x dominados

4° 
momento 

Papel da escola na 
construção do pensamento 
crítico. 

5° 
momento 

A escola transformadora: 
um espaço emancipador

 

 

____________________________________________________________

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO

 

TEMA: Escola e Reprodução Social e Produção Cultural. (aula 4)

ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

 
PROCEDIMENTO 
METODOLÓGICO 

 

CONTEÚDO DE 
APRENDIZAGEM

Recapitulação da última 
conceitos de 

violência simbólica, 
lasses, aparelho 

ideológico do Estado. 

Linguagem dialogada. 
 

Procedimental
 

O papel da escola na 
reprodução social.  

Aula expositiva, uso de 
linguagem e quadro. 

Conceitual e 
atitudinal

Disputa de classes: 
Dominantes x dominados. 

Aula expositiva, uso de 
linguagem e quadro. 

Conceitual

Papel da escola na 
construção do pensamento 

Aula expositiva, uso de 
linguagem e quadro. 

Conceitual

A escola transformadora: 
um espaço emancipador. 

Aula dialogada. Debate. 
Atitudinal e 
procedimental
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regência se dará à 
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CONTEÚDO DE 

APRENDIZAGEM 
TEMPO 
(min.) 

 
Procedimental. 

 
5 min. 

Conceitual e 
titudinal. 

10 min. 
 

Conceitual. 5 min. 

Conceitual. 10 min. 

Atitudinal e 
procedimental. 

10 min. 

____________________________________________________________ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO 

: Escola e Reprodução Social e Produção Cultural. (aula 4) 

desenvolvido para o Estágio 
Supervisionado em Ciências Sociais II, cuja 

 turma de Sociologia da 
Educação do Magistério do Instituto Estadual de 
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Educação, com a orientação da Professora Nise 
Maria Tavares Jinkings. 

 
Alunos: 
Everson Adilio Candido                                                                      
Janete Behwian Carvalhaes 

 

Florianópolis, 26 de outubro de 2018 

 

CONTEXTO  

Área do conhecimento: Sociologia da Educação. 

Nível de ensino: Magistério.  

Turma: 352.   

Tema: Escola e reprodução social e produção cultural. 

 

OBJETIVO GERAL  

- Situar o aluno na discussão sobre os conceitos de escola, a reprodução social e a estrutura do 

aparelho ideológico do Estado, do qual a escola é a expressão e a produção cultural oriunda 

desta reprodução, enquanto que o conhecimento transmitido serve a esse propósito.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Discutir sobre a escola e seu papel na reprodução social; 

- Apresentar as discussões desenvolvidas no campo educacional a partir de autores 

contemporâneos da Sociologia; 

- Discutir sobre a cultura estigmatizada pela escola referente à luta de classes; 

- Apresentar o debate acerca do conhecimento adquirido através da dinâmica de grupo 

especificada abaixo; 

- Relacionar os mais diversos conceitos relacionados ao tema, tais como violência simbólica, 

reprodução social, produção cultural, luta de classes, escola. 

 

CONTEÚDO  

- Reprodução Social na escola; 

- O papel da escola na construção do pensamento; 

- Dominantes x dominados; 

- Da exclusão social à exclusão escolar; 

- Debate acerca da produção do conhecimento relacionado à dinâmica. 
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METODOLOGIA  

- Aula expositiva e dialogada; 

- Leitura e utilização de subsídio didático; 

- Dinâmica de grupo.  

 

RECURSOS 

- Quadro/Lousa;  

- Giz/Pincel; 

- Subsídio Didático. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Atividade Peso 

Participação 20% 

Conhecimento e capacidade de argumentação 10% 

Perguntas e respostas sobre o tema  30% 

Debate sobre dinâmica de grupo 40% 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
NOGUEIRA, Cláudio Marques Martins; NOGUEIRA, Maria Alice. “A Sociologia da 
educação de Pierre Bourdieu: limites e contribuições”. Educação & Sociedade, Belo 
Horizonte, n. 78, abril 2002. 
 
SAVIANI, Demerval. “As teorias da educação e o problema da marginalidade na América 
Latina”. Caderno de Pesquisas, São Paulo, n. 42, p. 8-18, ago.1982. 
 
NOGUEIRA, Maria Alice. “A sociologia da educação do final dos anos 60/início dos anos 
70: o nascimento do paradigma da reprodução”. Revista em Aberto, Brasília, n. 46, 
abril/junho 1990. 
 

 

CRONOGRAMA  

 
AULA 

 
ATIVIDADES A 

SEREM 
DESENVOLVIDAS 

 
PROCEDIMENTO 
METODOLÓGICO 

 

 
CONTEÚDO DE 

APRENDIZAGEM 
TEMPO 
(min.) 
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1° 

momento 
 
 

Continuação sobre o tema 
“Dominantes x 
Dominados” e conceito 
sobre luta de classes. 

Linguagem dialogada. 
 

 
Procedimental. 
 

 
5 min. 

 
2º 

momento 

Da exclusão social à 
exclusão escolar. 

Aula expositiva, uso de 
linguagem e quadro. 

Conceitual e 
atitudinal. 

5 min. 
 

3° 
momento 

Dinâmica de grupo. 

Aula expositiva, uso de 
linguagem, uso de balas 
para a dinâmica, 
quadro. 

Procedimental. 15 min. 

4° 
momento 

Debate acerca da dinâmica 
de grupo. 

Aula dialogada. Debate. Conceitual. 10 min. 

5° 
momento 

Encerramento. Aula dialogada. Debate. 
Atitudinal e 
procedimental 

5 min. 

 

 

DINÂMICA DE GRUPO: 

 

Objetivo: Dinâmica de reflexão – Capacidade de observação; Vivência num mundo classista; 

Reflexão sobre a realidade social. 

Participantes: Todos os presentes no encontro. 

Material: Um quilo de balas. 

 

Passos Metodológicos: 

 

a) Do grande grupo, escolher uma boa parte para a vivência da dinâmica. Com este grupo, 

prosseguir da seguinte forma: 

 

b) Formar três grupos (Não falar nada): 1 – o grupo menor (classe burguesa); 2 – o grupo um 

pouco maior (classe média); 3 – o grupo formado pela maioria, grupo pobre. 

 

c) O 1º grupo (1) recebe excesso de balas; o 2º grupo (2) recebe uma quantia que dá, mais ou 

menos, para todos; o 3º grupo (3) recebe uma quantia que é totalmente insuficiente. 

 

d) Deixar que o grupo mesmo se dê conta do que está acontecendo e observar as reações. 



 

 

 

e) Escrever no quadro vários nomes de profissões existentes, tais como Médico,

Juiz, e estabelecer “valores”

uma das profissões, conforme exemplo abaixo:

 

- Médico: 15 balas 

- Advogado: 15 Balas 

- Juiz: 20 balas 

- Professor: 10 balas 

- Engenheiro: 10 balas 

- Enfermeiro: 10 balas 

- Auxiliar de Enfermagem: 5 balas

- Taxista: 5 balas 

- Motorista de ônibus: 5 balas

- Diarista: 5 balas 

 

Em plenário 

 

1) Aos que vivenciaram a dinâmica

- O que sentiram? Como se sentiram? O que representa cada grupo? Como reagiram diante da 

situação vivenciada? 

 

2) Perguntar a todos: 

- Que lições podemos tirar daquilo que vivemos nesta dinâmica? (Se possível

quadro e sistematizar). 

____________________________

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

ários nomes de profissões existentes, tais como Médico,

Juiz, e estabelecer “valores” (que serão pagos em quantidades de balas) para cada um escolher 

uma das profissões, conforme exemplo abaixo: 

Auxiliar de Enfermagem: 5 balas 

Motorista de ônibus: 5 balas 

1) Aos que vivenciaram a dinâmica, perguntar: 

omo se sentiram? O que representa cada grupo? Como reagiram diante da 

Que lições podemos tirar daquilo que vivemos nesta dinâmica? (Se possível

 

____________________________________________________________

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

63 

 

ários nomes de profissões existentes, tais como Médico, Advogado, 

(que serão pagos em quantidades de balas) para cada um escolher 

omo se sentiram? O que representa cada grupo? Como reagiram diante da 

Que lições podemos tirar daquilo que vivemos nesta dinâmica? (Se possível, anotar no 

________________________________ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 
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DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO 
 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE - CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO 

 

TEMA: Escola e Reprodução Social e Produção Cultural. (aula 5) 
 

 
Planejamento desenvolvido para o Estágio 
Supervisionado em Ciências Sociais II, cuja 
regência se dará à turma de Sociologia da 
Educação do Magistério do Instituto Estadual de 
Educação, com a orientação da Professora Nise 
Maria Tavares Jinkings. 
 
Alunos: 
Everson Adilio Candido                                                                      
Janete Behwian Carvalhaes 

 
Florianópolis, 23 de novembro de 2018 

 

CONTEXTO  

Área do conhecimento: Sociologia da Educação.  

Nível de ensino: Magistério.  

Turma: 352.   

Tema: Escola e reprodução social e produção cultural. 

 

OBJETIVO GERAL  

- Situar o aluno na discussão sobre os conceitos de escola, a reprodução social e a estrutura do 

aparelho ideológico do Estado, do qual a escola é a expressão e a produção cultural oriunda 

desta reprodução, enquanto que o conhecimento transmitido serve a esse propósito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Discutir sobre a escola e seu papel na reprodução social; 

- Apresentar as discussões desenvolvidas no campo educacional a partir de autores 

contemporâneos da Sociologia; 

- Discutir sobre a cultura estigmatizada pela escola referente à luta de classes; 

- Apresentar o debate acerca do conhecimento adquirido através da dinâmica de grupo 

especificada abaixo; 
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- Relacionar os mais diversos conceitos relacionados ao tema, tais como violência simbólica, 

reprodução social, produção cultural, luta de classes, escola. 

 

CONTEÚDO  

- Reprodução Social na escola; 

- O papel da escola na construção do pensamento; 

- Dominantes x dominados; 

- Prova teórica sobre os assuntos mencionados acima. 

 

METODOLOGIA  

- Aula expositiva; 

- Avaliação teórica. 

 

RECURSOS 

- Quadro/Lousa;  

- Giz/Pincel; 

- Subsídio Didático distribuído em sala. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Atividade Peso 

Participação 20% 

Conhecimento e capacidade de argumentação 10% 

Perguntas e respostas sobre o tema  70% 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
NOGUEIRA, Cláudio Marques Martins; NOGUEIRA, Maria Alice. “A Sociologia da 
educação de Pierre Bourdieu: limites e contribuições”. Educação & Sociedade, Belo 
Horizonte, n. 78, abril 2002. 
 
SAVIANI, Demerval. “As teorias da educação e o problema da marginalidade na América 
Latina”. Caderno de Pesquisas, São Paulo, n. 42, p. 8-18, ago.1982. 
 
NOGUEIRA, Maria Alice. “A sociologia da educação do final dos anos 60/início dos anos 
70: o nascimento do paradigma da reprodução”. Revista em Aberto, Brasília, n. 46, 
abril/junho 1990. 
 



 

 

 
CRONOGRAMA  
 

 
AULA 

 
ATIVIDADES A 

SEREM 
DESENVOLVIDAS

 
1° 

momento 
 
 

Breve recapitulação da 
última aula, do dia 
novembro. 

 
2º 

momento 
Aplicação de Prova 

 
 

 

____________________________________________________________

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO

 

TEMA: Escola e Reprodução Social e Produção Cultural. (aula 6)

ATIVIDADES A 
SEREM 

DESENVOLVIDAS 

 
PROCEDIMENTO 
METODOLÓGICO 

 

CONTEÚDO DE 
APRENDIZAGEM

Breve recapitulação da 
, do dia 9 de 

Linguagem dialogada. 
 

 Procedimental
 

Aplicação de Prova escrita. 
Uso de linguagem, 
subsídio didático e 
quadro. 

Atitudinal e 
procedimental

____________________________________________________________

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO
 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE - CEP: 88040-

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO

: Escola e Reprodução Social e Produção Cultural. (aula 6)

 

Planejamento desenvolvido para o Estágio 
Supervisionado em Ciências Sociais II, cuja 
regência se dará à 
Educação do Magistério do Instituto Estadual de 
Educação, com a orientação da Professora Nise 
Maria Tavares Jinkings.
 
Alunos: 
Everson Adilio Candido                                                                     
Janete Behwian Carvalhaes
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CONTEÚDO DE 

APRENDIZAGEM 
TEMPO 
(min.) 

 
Procedimental. 

 
5 min. 

Atitudinal e 
rocedimental. 

35 min. 
 

____________________________________________________________ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

METODOLOGIA DE ENSINO 

-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO 

: Escola e Reprodução Social e Produção Cultural. (aula 6) 

Planejamento desenvolvido para o Estágio 
Supervisionado em Ciências Sociais II, cuja 

 turma de Sociologia da 
Educação do Magistério do Instituto Estadual de 
Educação, com a orientação da Professora Nise 
Maria Tavares Jinkings. 

erson Adilio Candido                                                                     
Carvalhaes 
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Florianópolis, 23 de novembro de 2018 

 

CONTEXTO  

Área do conhecimento: Sociologia da Educação.  

Nível de ensino: Magistério.  

Turma: 352.   

Tema: Estágio Supervisionado em Ciências Sociais II. 

 

OBJETIVO GERAL  

- Avaliar o desempenho dos graduandos em Ciências Sociais enquanto docentes estagiários 

nas aulas de Sociologia da Educação. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Apresentar os assuntos que foram discutidos em sala de aula; 

- Viabilizar para que cada aluno faça a sua avaliação, quer seja comentada ou escrita; 

- Apresentar réplica sobre os acertos e erros apontados pelos alunos. 

 

CONTEÚDO  

- Estágio Supervisionado em Ciências Sociais II; 

- Avaliação do Estágio. 

 

METODOLOGIA  

- Aula expositiva; 

- Avaliação dos estagiários pelos (as) alunos (as). 

 

RECURSOS 

- Quadro/Lousa;  

- Giz/Pincel. 

AVALIAÇÃO 

 

Atividade Peso 

Participação 20% 



68 
 

 
 

Conhecimento e capacidade de argumentação 10% 

Avaliação do Estágio 70% 

 

 
BIBLIOGRAFIA 
 
NOGUEIRA, Cláudio Marques Martins; NOGUEIRA, Maria Alice. “A Sociologia da 
educação de Pierre Bourdieu: limites e contribuições”. Educação & Sociedade, Belo 
Horizonte, n. 78, abril 2002. 
 
SAVIANI, Demerval. “As teorias da educação e o problema da marginalidade na América 
Latina”. Caderno de Pesquisas, São Paulo, n. 42, p. 8-18, ago.1982. 
 
NOGUEIRA, Maria Alice. “A sociologia da educação do final dos anos 60/início dos anos 
70: o nascimento do paradigma da reprodução”. Revista em Aberto, Brasília, n. 46, 
abril/junho 1990. 
 

CRONOGRAMA  

 

 
AULA 

 
ATIVIDADES A 

SEREM 
DESENVOLVIDAS 

 
PROCEDIMENTO 
METODOLÓGICO 

 

 
CONTEÚDO DE 

APRENDIZAGEM 
TEMPO 
(min.) 

 
1° 

momento 
 
 

Recapitulação dos assuntos 
das aulas ministradas. 

Linguagem dialogada. 
 

 
 Procedimental. 
 

 
10 min. 

 
2º 

momento 

Avaliação individual 
(falada ou escrita) por cada 
um (a) dos (as) alunos (as). 

Uso de linguagem e 
quadro. 

Atitudinal e 
procedimental. 

25 min. 
 

3º 
momento 

Encerramento e 
agradecimento. 

Uso de linguagem. Procedimental. 5 min. 

 

 

5.5 PENSANDO A AVALIAÇÃO  

 

A partir da concepção de educação, entendemos como primordiais os objetivos 

explicitados nos planejamentos de ensino para o alcance da tão almejada formação do 

conhecimento empírico, repassado aos discentes do estágio no IEE. Essa concepção leva em 

consideração as condicionantes que se destacaram durante a nossa observação acerca do 

mundo social de cada aluno em particular, buscando sempre utilizá-las como princípio de 
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nossa escalada à formação e transmissão do conhecimento. Neste sentido, durante a regência 

procuramos trazer à tona elementos que facilitassem essa observação na turma e, 

especificamente, em cada indivíduo, para, a partir daí, pensar uma forma democrática e dentro 

do estilo de percepção da turma como um todo, como sendo a forma mais adequada de 

avaliação do conhecimento. As avaliações ocorreram ao final de cada unidade didática, no 

intuito de ampliar os horizontes de conhecimento através de uma revisão (mesmo que rápida) 

do conteúdo ministrado. A partir disso, sanamos dúvidas, conceitos formados e disseminados 

através das aulas e partimos para a elaboração de questões escritas para testar o conhecimento 

das alunas. Um fato relevante é que, levando sempre em conta a observação pedagógica 

ininterrupta, pudemos, da forma mais adequada possível, dar como positivas as avaliações 

propostas. Vale lembrar que a escalada na formação do conhecimento se dá através de 

pequenos saberes que vão se juntando à nossa experiência vivida, tornando-se passível de 

entendimento e formadora, assim, de uma nova concepção e novos saberes. Partindo, então, 

desse princípio, consideramos todas as manifestações das alunas durante as aulas, das 

colocações aos questionamentos, das críticas às sugestões sobre os assuntos ministrados 

naquele momento. 

Elaboramos 3 avaliações escritas, todas com consulta ao material didático distribuído. 

Conforme já mencionamos, pretendíamos com os questionamentos avaliar o conteúdo geral e 

embasar as respostas na mais fiel concepção sobre o assunto. As questões tiveram a ciência 

das professoras Nise, coordenadora do estágio, e Raquel, titular da disciplina no IEE. Ambas 

foram essenciais para a consecução do objetivo a ser atingido. 
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6 AVALIAÇÃO E RESULTADOS  

 

Os resultados que propomos buscar ao longo do semestre, com a regência em sala de 

aula no curso de Magistério do IEE, nos possibilitaram ver a licenciatura e a prática docente 

com um olhar mais atento e com mais determinação. O trabalho em sala foi desafiante, porém, 

os resultados foram atingidos. Das 14 alunas da turma inicial (no começo do semestre e da 

regência), apenas 9 permaneceram até o final, somando 5 desistentes. Apesar disso, 

observamos o empenho e o esforço das remanescentes em procurar aprender novos assuntos e 

conteúdos para a prática de suas docências em sala de aula, tão logo isso seja possível, e que 

elas possam concluir o curso que frequentam. Percebemos uma carga emocional e intelectual 

muito positiva por parte dessas alunas, ao observar que, em um primeiro momento, elas 

naturalizavam diversas estruturas da sociedade e do meio onde vivem, passando a questionar 

o seu hábitat após várias discussões e assuntos ministrados. O resultado obtido através das 

avaliações nos permitiu direcionar e canalizar as instruções e os esforços para os pontos mais 

vulneráveis da discussão teórica dos assuntos ministrados, o que facilitou a coerência e o 

entendimento das respostas na hora da prova escrita. E não somente na escrita, mas também 

nas colocações orais, as alunas conseguiram, de forma dinâmica e expressiva, manifestar seus 

pontos de vista e ampliar seus vocabulários, haja vista que também produziram textos e 

trabalhos avaliativos durante as aulas. 
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7 A TURMA 352 DO IEE AVALIANDO A ATIVIDADE DE ESTÁGIO  

 

Analisando os resultados de forma geral, conseguimos concluir que, de certo modo, o 

conhecimento teórico repassado às alunas durante as aulas foi razoável, uma vez que não 

pudemos ministrar nossas aulas por conta de feriados e pontos facultativos que impediram tal 

manobra. Logo, o conhecimento e a formação de um ensino mais uniforme resultaram 

prejudicados pelo longo espaço de tempo entre as aulas. Contudo, mesmo diante dessas 

condicionantes, percebemos que o ensino foi satisfatório, pois nos dias em que pudemos 

manifestar nossos planejamentos de ensino e ministrar o conteúdo, tivemos um retorno 

positivo das alunas, as quais receberam de bom grado os conhecimentos repassados.  

Durante a avaliação da turma 352 do curso de Magistério do IEE, tivemos a grata 

surpresa de saber que conseguimos a sua empatia, sabendo de nossas limitações e equívocos, 

mas sempre dispostos a aprender. As avaliações foram bastante objetivas e pertinentes às 

aulas e aos assuntos ministrados, o que nos rendeu elogios por parte das alunas, fazendo-nos 

acreditar que estamos no caminho certo para a construção de novos saberes. Nenhuma das 

avaliações sobre o estágio foi pejorativa ou desrespeitosa, mas sim, de incentivo frente ao 

caminho que queremos trilhar. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O desafio da regência em sala de aula nos mostrou um pouco das rotinas enfrentadas 

diariamente pelos docentes das mais diversas licenciaturas, especialmente na área da 

Sociologia. O ato de pensar a sociedade e suas estruturas no mundo acadêmico de forma 

reflexiva está diretamente ligado à execução do trabalho em sala de aula no momento da 

docência. Ambos estão conectados, de modo que, se não observarmos com cuidado o trabalho 

realizado em sala de aula durante a docência, de nada adiantará refletirmos acerca do mundo 

durante a academia. O conhecimento adquirido durante a formação de Licenciatura só terá 

sentido se conseguirmos, durante a reflexão do conteúdo, adaptar a teoria a fim de criar um 

ambiente propício para o aprendizado dos mais diversos assuntos. O papel do professor, além 

de se preparar intelectualmente para tal profissão, é desafiador, visto que diariamente deve 

posicionar-se de forma neutra sem perder, no entanto, a lisura de suas convicções e conceitos 

sobre o ensino pedagógico, a formação de novos saberes e a responsabilidade de encaminhar 

novos indivíduos para o exercício da democracia plena.  

Temos, por fim, a responsabilidade de atrair um grande locutório de expectadores 

apaixonados pela transformação social, atrair pessoas e indivíduos que possam se tornar 

agentes transformadores do mundo e da sociedade, que levem uma mensagem de 

transformação através de nossas colocações e apontamentos, que se intitulem intelectuais 

natos e promissores leitores de conteúdos que os façam refletir sobre o seu modo de viver, 

pensar e agir. E que, acima de tudo, sirvam de inspiração às futuras gerações de apaixonados 

pela transformação social, permitindo, assim, que o ensino seja cíclico, mas repetitivo a cada 

nova geração. À docência sejam dados o devido respaldo e o devido valor, os quais não 

podem ser mensurados apenas no campo material, pois um ser pensante tem a seu favor a 

consciência de que tudo tem seu valor, e não um preço. 

A inserção da disciplina da Sociologia está em constante debate, ora inserida ora 

excluída dos currículos escolares por determinações de ordem política. A sociedade, em sua 

dicção, tem hoje um grande desafio: descruzar os braços, deixar a cômoda condição de 

expectador e partir para a ação concreta, objetiva, de apoio ao procedimento de higienização 

nos órgãos públicos.  

Precisamos novamente causar encanto em nossos alunos em vez de afronta. 

Na educação, o professor é visto como depositário do conhecimento do aluno, que 

ocorre através de diálogos nos quais ele vê a possibilidade de pensar por si só, o que gera uma 

troca de saberes. A realidade, porém, nos faz pensar de que modo o professor não seria visto 
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como opressor e como, em uma sociedade manipuladora e opressora, tais ensinamentos 

seriam inseridos. É importante saber qual o contexto sócio-histórico onde o aluno se situa e 

diversificar canais de aprendizagem com a metodologia, alcançando, assim, muitos tipos de 

alunos, e sempre alternando o planejamento entre as turmas.  

O professor não transforma ninguém, pois através de mediações cria possibilidades 

para que o aluno pense por si próprio. É essencial que ele adquira conhecimentos não só na 

área organizacional da escola, mas também de passar conhecimento ao aluno, uma vez que 

sua postura é determinante. O contexto educacional não se resume á sala de aula, pois toda 

comunidade escolar faz parte do contexto. O processo de ensino, em seu conjunto teórico e 

prático, envolve uma série de objetivos, conteúdos, formas e métodos planejados que se 

relacionam entre si, buscando criar uma condição de conhecimento e aprendizagem que 

produza sentido e significado, que seja capaz de despertar o raciocínio nos indivíduos. 

Em relação à qualidade de aprendizagem, é preciso evitar passar conteúdo pelo 

conteúdo, e sim, ensinar partindo de algo que tenha significado. A atividade deve partir do 

princípio explicativo da consciência construída de fora para dentro, por meio das relações 

sociais.  

Já a realidade escolar apresenta vários problemas relacionados ao aluno, de ordem 

social e comportamental, e ao professor, desde falta de capacitação ou muita especialização, 

às vezes, sem qualquer reconhecimento, incluindo salário. E também problemas de ordem 

física, como estruturas precárias, e tantos outros que poderiam ser citados. O que nos cabe 

como professores, apesar de tudo, é honrar a carreira que escolhemos, passando nossos 

conhecimentos da melhor forma possível, respeitando e conquistando o respeito do aluno. 

A inclusão de alunos depende de vários fatores, sobretudo da organização da produção 

social que indica a existência de grupos que se diferenciam pelo lugar que nela ocupam e que 

podem vir a se constituir. As crenças coletivas, as emoções e as tendências não são causadas 

por estados de consciência do indivíduo, pois este sempre sofre um choque cultural, devendo 

passar por dificuldades inevitáveis quando sai da própria rotina, do dia a dia onde tudo já é 

previsto. 

Não há conhecimento sem relação que não seja de partes isoladas e substancialmente 

diferentes, mas sim de uma grande extensão que pode ser percorrida de diferentes maneiras, 

dependendo do ponto de onde se parte, do caminho que se decide percorrer. 
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APÊNDICE 1: Currículo do Curso de Magistério (IEE)  
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ANEXO 2: Colagem sobre diferenças sociais na infância 
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ANEXO 4: Cartazes confeccionados pelas alunas 
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ANEXO 5: Provas das alunas
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ANEXO 7: Atividade (leitura do texto e questões para responder) 
 
 

v  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



113 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



114 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



115 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



116 
 

 
 

ANEXO 8: Provas 2 das aluna 
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ANEXO 9: Avaliação de estágio 
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