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Este trabalho apresenta reflexões de uma pesquisa de mestrado sobre a Sociologia no ensino médio brasileiro atual (EM). Nela, centralmente, buscou-se conhecer e problematizar os lugares dessa disciplina na formação escolar de estudantes do ensino médio a partir  de perspectivas de professores que ministram Sociologia no referido nível de ensino. 
A pesquisa justificou-se pela necessidade investigativa de dimensões do atual e incipiente processo de institucionalização da Sociologia como disciplina escolar. Outrossim, é um tema que raramente tem recebido atenção, tanto de pesquisadores vinculados à Educação como às Ciências Sociais. 
O recorte metodológico a partir das perspectivas de professores revelam as concepções, expectativas e intenções como dimensões importantes na configuração de suas práticas pedagógicas. São eles, os professores, os responsáveis pelos modos como a Sociologia está retornando e sendo constituída na escola. 
No total, doze professores disponibilizaram elementos empíricos para análises que constituíram a referida investigação. São professores que, independente da formação universitária,  lecionam Sociologia em escolas estaduais de cidades do Rio Grande do Sul. 
Qual a importância da Sociologia na formação dos estudantes?
Num momento em que os esforços de professores, estudantes, profissionais das Ciências Sociais em geral, se voltam para a defesa da obrigatoriedade do ensino da Sociologia, é um desafio problematizar idéias recorrentes em torno do seu lugar na formação dos estudantes. Entretanto, é preciso suspeitar e investigar algumas implicações de práticas e concepções que se cristalizam no tempo.
De um modo geral, defensores do retorno da Sociologia aos programas curriculares argumentam sua importância em razão de uma formação para a crítica e para a cidadania. Entrevistas a professores, leituras teóricas e de documentos legais indicaram isso.
Professores que ministram aulas de Sociologia no EM assim definiram os lugares dessa ciência na formação dos estudantes: “despertar os alunos para o seu papel de indivíduos cidadãos, buscando despertar neles uma visão crítica da sociedade, partindo da sua realidade” (Rose); “levar os alunos a uma reflexão e compreensão da sociedade em que estão inseridos; formar cidadãos conscientes; problematizar questões cotidianas; oportunizar espaços de discussão” (Vera).
Em princípio, as falas referem-se a objetivos e características desejáveis e evidentes da Sociologia e da própria função educativa da instituição escolar. Não obstante, como alerta Gentili (2000:143) acerca da formação do sujeito democrático, que parece guardar proximidade com o sujeito crítico, cidadão, consciente de seus atos, a relação entre essas dimensões parece ser evidente, a questão é “(...) sobre quais fundamentos se define tal vínculo, que tipo de educação se relaciona com que tipo de cidadania, de sociedade, de justiça ou de democracia”.
A reflexão de Gentili tem como pressuposto o fato de que os significados não são unívocos; somos nós que os modificamos, os deturpamos, os incrementamos, os compartilhamos ou não, enfim, os criamos. Como bem disse um professor entrevistado, “sem dúvida o discurso da moda é a construção da cidadania”(Décio).
Educar para a cidadania tem sido uma proposta recorrente na voz de legisladores, educadores, políticos, empresários. Atualmente, apresenta-se como “uma das fontes de revitalização da importância da Sociologia”(Meksenas, 1994:17).
Na passagem de uma entrevista, encontro outro argumento acerca da importância da Sociologia na vida dos jovens: “eu acho que a Sociologia é importante para o desenvolvimento da cidadania; para as pessoas saberem dos seus direitos e deveres” (Eliana).
Ao mesmo tempo em que a entrevistada situa o lugar da Sociologia como importante na formação de um cidadão, o faz definindo a cidadania a partir da noção de “direitos e deveres”. Ainda que breve, a frase suscita algumas questões relevantes para o que me propus a conhecer um pouco mais neste trabalho.
Mais do que “direitos e deveres”, o dito acima fala da necessidade de as pessoas “saberem” da existência desses. Nesse sentido, pode-se pensar que a Sociologia, por meio de seus conteúdos e conceitos, teria uma função informativa, possibilitando aos estudantes conhecerem os direitos e deveres dos quais são “possuidores”. Essa é uma perspectiva reducionista da cidadania como mera condição legal, limitada ao nível institucional e formal. Como bem analisa Gentili (2000:146), “a educação, a partir desse enfoque, deveria ser vista como um mecanismo de difusão, de socialização e de reconhecimento dos direitos (civis, políticos e sociais) que definem o campo da cidadania”. 
Reconhecer direitos e deveres é uma dimensão importante na construção da cidadania, pois “(...) a ignorância pode nos impedir de exercitar esse direito ou de reclamar por seu cumprimento” (ibid). Contudo, mais do que uma definição jurídica, cidadania implica valores e práticas que envolvem o cotidiano das pessoas. Esses valores e práticas fundamentam-se e constroem-se em uma moralidade, cuja natureza é sempre historicamente condicionada.
Na mesma linha de pensamento, Dagnino (1994; 2000) enfatiza a dimensão cultural da cidadania, sobretudo em movimentos sociais, a partir dos quais identifica uma ampliação do espaço político e, por isso, a emergência de novos sujeitos políticos. Assim, a luta por direitos e, sobretudo, pela criação desses, o direito à igualdade e o direito à diferença, emergentes das lutas dos movimentos sociais, justificariam falar de uma nova cidadania. Segundo ela, trata-se de “(...) um projeto para uma nova sociabilidade: não somente a incorporação no sistema político em sentido estrito, mas um formato mais igualitário de relações sociais em todos os níveis, inclusive novas regras para viver em sociedade”(Dagnino, 2000:88).
A despeito dos ideais de cidadania e criticidade numa perspectiva de enfrentamento radical A expressão radical refere-se à compreensão das raízes dos fenômenos sociais com o conseqüente desenvolvimento de ações que buscam intervir e transformar relações sociais estabelecidas que, pressuponho, constituem situações de desigualdade de toda ordem. Inspiro-me, para esse entendimento, em Fischer (1999).  
 da realidade, recorrentes nas falas de professores, questões apontadas por uma entrevistada traduzem alguns dos limites concretos e fortemente arraigados nas relações sociais na escola. Diz ela:
nós temos professores que, além de usarem viseiras, se colocam num pedestal, e não admitem que o aluno lhe faça uma crítica. O professor ainda não consegue fazer uma inter-relação com o aluno; ele se coloca num posicionamento que ele é que sabe, ele é que manda, e ninguém pode questioná-lo (Paula).

Nessa perspectiva, o professor como centro do processo pedagógico, é quem vai possibilitar a passagem dos seus alunos de um estado de não-crítica, não-cidadania, não-reflexão, a um estado que contém essas dimensões. Ensinar, por essa ótica bancária de educação, é transferir conhecimentos. Formar e educar o jovem, a criança, é dar formato a algo indeciso, acomodado, sem forma. (Freire, 1996).   
Se há um imaginário em torno da contribuição da Sociologia na formação dos jovens num sentido crítico e cidadão e, por conseqüência, a esperança de constituição de um regime político democrático, na prática social, especificamente docente, reduz-se esse entendimento e opera-se num nível institucional e formal. 
Para Dagnino, a construção e consolidação de uma sociedade democrática pressuporia a eliminação do autoritarismo social que preside as relações sociais. Esse autoritarismo se materializaria, por exemplo, na noção e nas práticas que classificam as pessoas segundo critérios de gênero, classe, raça, dispondo-as nos seus “respectivos lugares sociais”. “É visível no nosso cotidiano até fisicamente: é o elevador de serviço, a cozinha é lugar de mulher, cada macaco no seu galho, etc.”(1994:104).          
A despeito de um atual processo teórico-prático de construção de uma nova cidadania, atravessado por leituras e atuações políticas dos movimentos sociais: feministas, homossexuais, sem-terra, ambientalistas, etc., como apontam Dagnino (1994; 2000), Ribeiro (2002), Eggert (2002), parte dos professores de Sociologia entrevistados indica que cotidianamente opera-se com a perspectiva formal de cidadania, que se define centralmente pela consciência do indivíduo como “portador” de direitos e deveres.
Essa situação pode ser em parte compreendida a partir de dois aspectos: 1º) o tempo em que estão no magistério indica que possivelmente não tiveram acesso aos estudos mais recentes sobre o assunto; 2º) a dificuldade que tiveram as entrevistadas em comentar seus referenciais teóricos de formação universitária, e, quando o conseguiram, raramente citaram a Sociologia, aponta para, se não um desconhecimento de questões de estudo fundamentais dessa ciência, ao menos a pouca importância que teve na sua formação. 
Do ponto de vista dos movimentos sociais, a relação entre educação e cidadania tem sido reclamada sob a ótica da estratégia política. A busca centra-se na construção de noções de cidadania fora dos parâmetros aos quais estamos habituados. A educação e a escolarização, nesse cenário, tornam-se instrumentos para a compreensão crítica dos direitos e deveres estabelecidos na tentativa de fazerem valer socialmente suas definições de cidadania. Pois, como adverte Freire (1996b:279-280), a despeito de um ensino bancário ao qual estamos habituados,
o educando a ele submetido não está fadado a fenecer; (...) o educando a ele sujeitado pode, não por causa do conteúdo cujo ‘conhecimento’ lhe foi transferido, mas por causa do processo mesmo de aprender, dar a volta por cima e superar o autoritarismo e o erro epistemológico do ‘bancarismo’. 

Essa passagem lembra que não é só o conteúdo de ensino propriamente que dará conta da formação de uma pessoa com tendências cidadãs e críticas. Compartilhando essa posição, Arroyo (in Buffa, 1999) observa que argumentar a necessidade de escolarização para o exercício sobretudo da cidadania, ignora práticas sociais mais amplas como formadoras dessas dimensões, bem como justifica a exclusão de grupos sociais daquele exercício, tendo em vista que essa perspectiva sublinha a ausência de preparo das pessoas para tal.   
Essa postura constitui a tese da imaturidade e da incapacidade de discernimento de camadas populares para a participação política, como bem assinala o autor, que justificou e justifica na história do pensamento e da prática política a exclusão da cidadania e da participação política. 
Justificar a Sociologia em virtude da formação para a crítica e para a cidadania, pressupõe preparar os jovens para “um depois”; eles precisam aprender certos conteúdos para um dia exercer essas condições. E a escola não faz parte da trama social? Nela não se exerce a crítica e a cidadania? Argumentar a importância do conhecimento sociológico segundo aquele horizonte pode negar aos jovens a participação política; protela-se essa possibilidade em vista dos seus “desinteresses, descompromissos, apatias”.
Por outro lado, a Sociologia teria vinculação estreita com a necessidade de harmonização social. Como acredita um entrevistado: 
eu acho que a Sociologia, ela pode abrir os olhos das pessoas para a importância da vida em comunidade, que as pessoas percebam que o bem comum está muito acima do bem particular. Aliás, o bem particular só é possível na medida em que existe o bem comum (Décio).

Essa fala é ilustrativa do que Arroyo(in Buffa, 1999) denomina de uma visão “romântica do social”. Ainda que o entrevistado situe uma educação para um convívio social harmonioso em contrapartida ao individualismo, parece que a equação adequada entre educação e cidadania não se realiza por opostos. Segundo o autor, nessa concepção, o indivíduo é percebido como parte de um todo moral. “A cidadania é vista como aceitação da obrigação moral para o convício harmônico com seus semelhantes”(p.58).
A  Sociologia é também associada à formação para a crítica. Esta enquanto um posicionamento frente à realidade social, tendo como horizonte a mudança de uma ordem instituída. As idéias de crítica e cidadania parecem supor, conjuntamente, mudança. Desse modo, a Sociologia é imediatamente vinculada à transformação social e pessoal. Essa noção pode ser percebida em algumas entrevistas: “a Sociologia é... ajuda a agente a ver a realidade com outros olhos, a sair do senso comum, a ter um olhar crítico sobre o senso comum, sobre o que não é comprovado cientificamente”(Cleonice); “a Sociologia vai servir para o pensamento, para a crítica, formação de questionamentos, de posicionamentos”(Paula).
Interessante relembrar aqui a observação de Maciel (1986) de que o tema cidadania e democracia reaparecem fortemente no contexto de redemocratização política do País desde fins da década de 70. 
Nas entrevistas que realizei, professores relembraram a ditadura militar no Brasil e, ao que parece, é essa a origem dos seus ideais de mudança social. Mesmo aqueles que não vivenciaram esse período da história, fixam a partir dele um marco político que divide o País em um momento quando não se podia questionar a ordem instituída, e em um outro, atual, quando é preciso aprender a formar pensamentos e questionamentos. Uma professora que estudara Pedagogia à época, relata: “nós éramos proibidas de pensar sobre a sociedade, os problemas da sociedade, nós não podíamos pensar, a minha geração, em função da revolução de 64, ditadura militar”(Paula).
Na visão de Sacristán (in Silva, 1999:53),   
em educação sobrevive, em grande medida, uma forma de entender a mudança social que se nutre de um certo messianismo e da mentalidade burocrática tradicional. Isso consiste em atribuir ao discurso que se difunde uma força capaz de transformar a prática, um discurso cuja realização se tornará realidade pela própria força da evidência de suas virtudes e através da intervenção  administrativa.  

A persistência na crença da relação positiva entre Sociologia, crítica e cidadania, se mantém pela influência histórica das décadas de 70 e 80 no Brasil e também, parece ser estimulada pelos textos legais que hoje regem o ensino. De um modo geral, os entrevistados dizem estar a par da situação legal da Sociologia e teceram comentários favoráveis ao teor da LDB e dos PCNEM no que se refere ao lugar da disciplina na promoção da consciência crítica e da cidadania. Dizem eles: “olha, eu conheço a LDB, mas especificamente a Sociologia... eu conheço as Ciências Humanas, a História, a Geografia, a Filosofia, a Sociologia, o embasamento teórico que é preparar o cidadão para ser ativo na sociedade, na vida” (Flávia); “são um ótimo referencial bibliográfico para o estudo da Filosofia e da Sociologia. Eles têm um embasamento teórico invejável, críticos. Só que o problema são muito ambíguos, eles são planejados verticalmente. Até eles chegarem acontecer...” (Décio). 
Essa última fala ressalta uma dimensão importante na proposição de reformas no ensino. “Planejados verticalmente”, “até eles chegarem acontecer”, denota o distanciamento da reflexão e da construção das propostas atuais daqueles que efetivamente têm a possibilidade de concretizá-las no espaço escolar. Em que pesem o “embasamento teórico invejável” e a eventual contemplação de tópicos, idéias, objetivos que correspondem a anseios de parte do professorado, na sua origem, as propostas não honram ser um documento discutido e definido com a “participação da pluralidade de vozes que necessariamente deveria estar presente num processo conflitivo e contestado como é o do estabelecimento de um ‘currículo nacional’”(in SILVA,1999:107).
De modo geral os comentários dos professores acima acabam por reproduzir não somente o discurso das reformas no ensino, como as expectativas sociais recorrentes em torno da Sociologia. De uma perspectiva histórica, porém, compreende-se que essa ciência foi proposta e serviu a diferentes interesses nem sempre comprometidos com o enfrentamento radical da realidade social. Se recordarmos, como o faz Martins, suas origens enquanto ciência com Saint Simon, Auguste Comte e Émile Durkheim, sua função “(...) seria detectar e buscar soluções para os ‘problemas sociais’, restaurando a ‘normalidade social’ e se convertendo dessa forma numa técnica de controle social e de manutenção do poder vigente”(1994:50).
Comumente, pensa-se na crítica como um argumento desfavorável a algum assunto. Proceder a apreciação negativa sobre algo, procurar somente as imperfeições e faltas são características desse tipo de crítica. Ou ainda, reduzi-la ao conhecimento de uma multiplicidade de opiniões a respeito de um assunto. Duas professoras assim dizem quando percebem que os seus alunos estão se tornando críticos: “simplesmente pelo fato quando ele resolve opinar. Para mim já é desenvolvimento da crítica”(Luíza); “quando ele consegue defender as idéias dele. Quando ele busca argumentar o que ele pensa”  (Amanda).
A Sociologia, seus conteúdos, métodos e reflexões propiciariam meios de construir essa transformação do pensamento, das idéias, alimentá-la e direcioná-la. Os referenciais teóricos utilizados, o tipo de formação que têm os licenciados e a prática em sala de aula anunciariam a feição da Sociologia que efetivamente se tem no EM e as suas virtualidades na formação dos estudantes.
Esse é o sentido que dá Paulo Freire (1986:44) à educação enquanto instrumento de transformação da sociedade. Quando questionado por Ira Shor sobre o que aprendera no exílio a respeito, sobretudo, de educação e do Golpe de 64, Freire diz que teve uma boa lição sobre os limites globais da educação, entretanto, acrescenta o autor, é por meio da educação que se pode “(...) compreender o que é o poder na sociedade, iluminando as relações de poder que a classe dominante torna obscuras. Também podemos preparar e participar de programas para mudar a sociedade”.
Nesse sentido é que não somente por meio de conteúdos consegue-se o desvelando das relações de poder. Em parte o tipo de textos e autores que são lidos e que inspiram a análise da realidade, proporcionam isso. Entretanto, um peso importante tem o exemplo vivo da ação política do professor. Sua atuação política dentro ou fora da escola parece estimular o próprio trabalho docente e as expectativas dos estudantes quanto às suas possibilidades de modificar algumas situações sociais. Um professor assim comenta o desdobramento que acredita ter sua ação política na sala de aula:
fui secretário da associação comunitária do meu bairro, sou sócio do Cpergs, sou sócio do Sinpro Cpergs: Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul. Centro de professores que trabalham em  escolas estaduais. Sinpro: Sindicato de Professores do Estado do Rio Grande do Sul. Sindicato de professores de escolas privadas. . Participo de todas as greves desde 1980. Porque eu acho que melhor exemplo que o professor pode dar ao seu estudante e futuro trabalhador é lutar pelos seus direitos (Décio).

Contudo, quando impera aquele raciocínio “messiânico” do qual fala Sacristán, a crítica apresenta-se constituída puramente pela sua dimensão conteudista, de depósito mesmo de informações e conhecimentos que conduziriam os jovens a uma formação daquele tipo. Ao que parece, tem sido esse o fundamento da prática docente de professores de Sociologia no que se refere à educação para a crítica, uma vez que o potencial formador dessa ciência é explicado pelos seus conteúdos de ensino. Ainda que a própria ação docente em sala de aula possa ser vista como um tipo de militância, a ausência de práticas políticas dentro e sobre o espaço escolar por parte de professores e alunos, e a relação docente-discente que tem caracterizado o ensino, por exemplo, indicam a desvinculação entre ação e reflexão na idéia hegemônica de crítica. 
Essa realidade aponta ora o ativismo, ora o verbalismo dos professores, segundo Freire (1987:77). “Não há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí dizer que a palavra verdadeira seja transformar o mundo”. Essa palavra, essência do diálogo que nutre a educação problematizadora, somente pode ser verdadeira quando suas dimensões - ação e reflexão - não são divorciadas.
Numa acepção dialética a crítica procuraria compreender um fenômeno não pela sua falta ou diversidade de posicionamentos a seu respeito, mas pelas múltiplas relações e determinações que o produzem. (Fischer, 1999).
Essa perspectiva é ilustrada por um entrevistado quando comenta sobre o que é o “olhar crítico” a ser desenvolvido pelos estudantes com o auxílio dos conhecimentos sociológicos: 
olhar crítico é você observar a realidade de forma radical, isto é, ir a fundo nas questões, não se contentar com as primeiras aparências; é você olhar o mundo e a realidade de forma crítica, que é sobretudo  um método. E também a gente tem que ver que todas as coisas nesse mundo não acontecem de forma isolada; elas se interligam (Décio).

O olhar crítico tem estreita relação com o que Freire (1996:35) chama “curiosidade epistemológica”, postura que o docente libertador deve assumir em si e também como objetivo na sua ação pedagógica com os estudantes. Caracteriza-se como “inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta”.  
Entretanto, como pensar a cidadania e a crítica na escola, se nesta se percebem, cotidianamente, situações que interditam qualquer possibilidade de exercício da crítica e da cidadania? É bem verdade que essas situações têm que ser criadas e não simplesmente aguardadas de alguém que “bondosamente” irá dá-las. Mas ocorre que algumas garantias são necessárias, a fim de que os diferentes interesses e modos de construir espaços críticos e cidadãos na escola não privilegiem divergências pessoais, acima das questões que de fato interessam à comunidade escolar. Nesse sentido, por exemplo, pautando-me em minha própria experiência docente no ensino da Sociologia, exercer a cidadania e a crítica dentro do espaço escolar pode ter um  significado para os estudantes, outro para os professores e outro ainda para a equipe diretiva. Conforme Gentili (1999:154-155):
a formação da cidadania supõe a possibilidade de criar espaços educativos nos quais os sujeitos sociais sejam capazes de questionar, de pensar, de assumir e também, é claro, de submeter à crítica os valores, as normas e os direitos morais pertencentes a indivíduos, a grupos e a comunidades, inclusive os seus próprios. (...) Sem uma prática efetiva da democracia, não há possibilidade de uma moralidade democrática.

Dagnino (2000; 1994), com a proposta da construção de uma nova cidadania, muito bem enfatiza o autoritarismo que preside as relações sociais. Pode a instituição escolar ser considerada uma instituição democrática apenas porque incorpora variados grupos sociais? As relações sociais e pedagógicas escolares, em grande medida, reproduzem relações sociais autoritárias, a despeito de movimentos em contrário; do autoritarismo social provém o “autoritarismo pedagógico” que interdita reais possibilidades de construção da cidadania, no sentido que lhes conferem Dagnino e Arroyo, e da crítica inspirada em Freire. 
O não-reconhecimento das camadas populares de modo geral e dos jovens de forma específica, como sujeitos de opiniões, interesses divergentes, desejos, angústias, no caso desses últimos sobretudo por parte de professores, direção e funcionários de escola, é o primeiro impeditivo para a construção de relações diferentes entre esses segmentos. Pois essas relações estão impregnadas de concepções de mundo, de ser humano, de escola, de jovem, de infância que possibilitam ou não diálogo, também no sentido freireano, uns com os outros.      
Dois elementos que se destacam nas falas como conformadores das expectativas docentes em torno da Sociologia para a crítica e para a cidadania são, sem dúvida, a metodologia de aula e de avaliação. Acreditam os professores que uma aula de Sociologia deve ser à base de debates, alunos sentados em círculos ou em grupos ao invés de enfileirados e trabalhos e pesquisas, ao invés de provas. Eles dizem: “é em círculo a aula. Cada um... sempre em círculo ou então em grupos, não dá para ter um atrás do outro. Em grupo, quando há apresentação de trabalhos, questionamentos ou debate”(Paula); “em Sociologia dificilmente faço prova. Eu até não vou mentir, eu fiz uma prova com eles. Cheguei na aula e falei: gente, hoje vai ter prova, vocês guardem o material, só para ver o que eles pegaram” (Amanda).
A forma como conduzem suas aulas realiza diferentes maneiras dos estudantes conduzirem o seu pensamento. E mudanças pequenas no cotidiano escolar, como as disposições das classes, a não-centralização das aulas na figura do professor, os trabalhos e pesquisas em grupos auxiliam paliativamente na construção de práticas e concepções de ensino e aprendizagem consoantes com exercícios de fato críticos e cidadãos. 
A despeito das intenções de um formato de aula que propicie a crítica – em função dos círculos, dos debates, – e a cidadania – também em virtude da possibilidade de participação dos alunos no andamento das aulas, algumas falas denunciam concepções e práticas que se valem desses espaços meramente como instrumento para reconhecimento de conceitos tidos como básicos ou introdutórios à Sociologia. Professores que dizem avaliar o aluno conforme sua atuação em todas as aulas e não acreditar que decorar conceitos “prove” que o aluno aprendeu, acabam por aplicar testes surpresa a fim de, contraditoriamente, “ver o que eles pegaram”(Amanda).
De outra parte, algumas falas indicam que há ações numa direção contrária àquela. Reflexões dialogadas em sala de aula, pesquisas de campo, análise de vídeos e músicas, reportagens jornalísticas como ponto de partida para a análise sociológica, avaliação da aprendizagem para além de provas objetivas, possivelmente apontam para um modelo de educação que busca problematizar a existência social do ser humano. 
Outro elemento da prática docente que possivelmente aponta para a persistência da concepção de educação nos moldes da trasmissão-assimilação é a adoção de livro didático. Este revela-se não somente um meio de estudo, às vezes o único, do professor sobre os conhecimentos sociológicos, como também o instrumento de onde retira-se e estabelece-se os conteúdos a serem trabalhos na disciplina. Juntamente com os livros didáticos, revistas e jornais compõem os conteúdos de aulas. “a gente se baseia aqui. E aí eu uso esse livro aqui (Introdução à Sociologia, de Pérsio Oliveira Santos) que é o mais recente que veio para nós. E trabalho com revistas também, a Superinteressante, a Mundo Jovem” (Eliana); “a gente trabalha com um livro didático. Então, o que que eu fiz, eu dividi os conteúdos desse livro com o primeiro e segundo ano (do ensino médio). A base (para definir conteúdos e aulas) é o livro” (Amanda).   
Com efeito, a partir de algumas dessas práticas, o conhecimento sociológico não tem sido produzido em sala de aula, apesar da metodologia e das formas de avaliação seguidamente tentarem sugerir o contrário.  
Subjacente a essa postura de algumas práticas docentes, persiste, ao que parece, o que Meksenas identifica (1994:19) como duas tendências no ensino da Sociologia: a conceitual-linear e a temática fragmentada. A primeira “caracteriza-se por um programa centrado em conceitos apreendidos de modo isolado, como entidades que por si só definiriam as partes das quais a sociedade se compõe”, ao passo que a segunda abordagem identifica-se como “um curso temático, no qual, no lugar das palavras-chaves, elenca-se uma série de temas considerados básicos – cujas partes, também somadas, originariam uma pretensa totalidade social”. 
O desdobramento disso para o estudante é a necessidade de memorizar conteúdos e conceitos, uma vez que a apreensão destes é feita desvinculada da realidade histórica que os produz.
Concomitantemente, porém, convive com essa tendência de educação práticas problematizadoras. E aí parecem localizar-se as “brechas” que proporcionariam perceber os limites daquela tendência na aprendizagem e, de maneira mais ampla, as contradições sociais e das próprias relações escolares.  
A observação de Meksenas (1994), entretanto, não procede apenas para os estudantes de EM. A formação universitária também por vezes se dá nesses níveis. Em parte foi possível perceber isso quando os entrevistados comentaram sua formação universitária e seus referenciais teóricos.  Alguns deles assim comentaram:

na realidade as disciplinas que mais me marcaram tinham a ver muito com a parte mesmo de trabalho com a criança, mais voltada mesmo para a área do magistério, que seria Psicologia... que na realidade a minha habilitação foi na área da Filosofia, Psicologia e Didática. (...) Sociologia muito pouco. Sociologia eu faço um gancho mais com a Filosofia. Eu trabalho muito com livros de auto-estima, livros do doutor Lair Ribeiro, “Ruptura da mente” um outro livro que eu estou lendo e tiro pensamentos, e... Roberto Shianashiki. Então eu parto sempre de um pensamento, então eu chamo de pensamento do dia e geralmente está ligado ao assunto que a gente vai discutir (Luíza).   

gosto muito de História Política e Econômica. Psicologia eu gosto muito. Porque eu lido muito com crianças e pré-adolescente. Então para a aprendizagem é essencial que tu saibas se mentalmente a criança está pronta ou não (Flávia).

Os referenciais teóricos de formação e de orientação no trabalho dos docentes indicam que possivelmente há um ecletismo no trato com temas sociológicos. A preferência e a utilização de materiais, por exemplo, da Psicologia, da Psicopedagogia, e o uso de livros de auto-estima sugerem que a abordagem dos problemas sociais não se dá, necessariamente, pelo prisma sociológico. Meksenas (1994) percebe isso quando afirma corretamente que em grande parte das escolas não são os profissionais da área que lecionam Sociologia. Outras concepções, portanto, que não a sociológica, sobressaem-se conforme a formação universitária do docente que ministra a disciplina.
A repercussão disso no ensino para os estudantes, possivelmente, é uma visão fragmentada e confusa teoricamente da própria Sociologia. As formas de ver, analisar e significar o mundo, segundo um olhar sociológico, constituem-se a partir da aproximação de diferentes e, até mesmo, divergentes concepções de mundo. 
A par da recorrência de expressões como mudança, transformação, crítica nas vozes dos professores, seguidamente aparecem também idéias que sugerem adaptação a determinadas expectativas sociais. A necessidade de estudar para conseguir emprego, por exemplo, é freqüente. Essas duas funções atribuídas à educação escolarizada por vezes parecem ser contraditórias. No entanto, elas se interpenetram. 
Como acredita Fernandes (1966), a escola sempre é parte de um certo conservantismo social e cultural, assim como conduz a influências inovadoras. Não somente é necessário conservar valores, hábitos e pensamentos a fim de perpetuar a existência humana socialmente, como preparar para as reais e vigentes condições de existência. Desse modo, a mudança de que tanto se fala, sobretudo em relação às potencialidades do ensino da Sociologia, pode representar a atualização de hábitos, valores e pensamentos ao ritmo das transformações de outras instituições sociais.
Freire (1986:48), por sua vez, percebe a relação entre escola e transformação social a partir de diferentes níveis. A começar pela sala de aula, transformação não é uma questão de metodologia, mas do “(...) estabelecimento de um relação diferente com o conhecimento e com a sociedade”.
A educação não é a alavanca da transformação social porque ela é que é modelada pela sociedade; é sobre ela que se depositam expectativas sociais. Esse é um real limite da sua atuação. No entanto, na perspectiva da educação e transformação libertadoras das quais fala Freire, o “estímulo à crítica que ultrapassa os muros da escola” (1986:48) é um elemento imprescindível para denunciar e atuar contra a ideologia dominante. Ideologia, para o autor, se refere ao mascaramento da realidade e das causas dos problemas sociais a favor daqueles que detêm o poder. Cabe aos professores, na sua ótica, proceder a essa denúncia, buscando a razão de ser dos fatos.
Nesse sentido o referencial teórico do professor atua como um reforço ou não dessa ideologia dominante. Suas concepções de mundo e a respeito dos fenômenos sociais não são neutras e divorciadas da sua postura docente em sala de aula. Desse modo, as formas de avaliação e de metodologias de aula alternativas às formas tradicionais e com as quais estamos habitualmente acostumados, bem como a leitura de determinados autores e livros, não revelam por si sós um ensino orientado à criticidade e à transformação libertadora. Pois, assim como acredita Freire, de que nem toda aula expositiva é bancária, a realidade pode continuar obscura para os estudantes mesmo numa aula cujo formato é um debate ou uma pesquisa de campo. “A questão é o conteúdo e o dinamismo da aula, a abordagem  do objeto a ser conhecido. Elas re-orientam os estudantes para a sociedade de forma crítica? Estimulam seu pensamento crítico ou não?”.  (Freire, 1986:54).
As dificuldades maiores dos professores, porém, no ensino da Sociologia, segundo eles mesmos, ficam a cargo do público do EM: adolescentes e jovens, principalmente. “Vários professores falaram: ah! porque eles (os alunos) não querem nada com nada, os alunos não querem nada com nada, essas coisas assim” (Cleonice); “pouca leitura dos alunos; alienação destes em relação às questões atuais, descontração demasiada-descompromisso” (Vera); “eu acho que eles não valorizam (a Sociologia). Porque não cai no vestibular, em concurso, vestibular. Eles valorizam mais Português, Matemática, Química, Física” (Eliana).
Arroyo (2000) diz que em seus diálogos com professores percebe que estes vêem a infância, a adolescência e a juventude como apáticas e desmotivadas. Esse sentimento dos professores contribui para que se sintam desnecessários aos seus discentes, pois estes não demonstram vontade de aprender, curiosidade e disposição para aprender as suas lições.    
Entretanto, é preciso indagarmos: de onde vem o desinteresse, a apatia, o descompromisso, a falta de vontade de estudar dos nossos jovens?
Para o autor essa situação da infância e da juventude espelha não somente nosso fracasso enquanto educadores, mas da nossa civilização, da nossa cultura.
Creditar, observa ele, o não-interesse pela escola, pela Sociologia, enfim, o fracasso escolar dos estudantes a eles mesmos, às suas desmotivações em estudar e aprender, desconsidera outras dimensões que determinam tanto nosso fazer pedagógico, como a vontade dos estudantes em aprender. 
Quando professores dizem que os alunos não lêem, são descompromissados, que não querem nada com nada, de certa maneira não inocentam apenas a si mesmos como também a concepções e práticas arraigadas na cultura pedagógica. Colocar a culpa no aluno pelo fracasso escolar, expresso na evasão, na repetência, e até mesmo nas dificuldades de ensino de uma disciplina, como escutei dos professores, é um argumento que inocenta o Estado, a ordem social e  suas políticas. Falar em aluno evadido é jogar-lhe a culpa pelo seu fracasso. 
Nesse sentido, quando professores observam que os alunos não se interessam pela Sociologia, que, na verdade eles não se interessariam pelos estudos de modo geral, afastam a possibilidade de pensar o problema de uma perspectiva diferente: o quem tem a escola que não interessa aos alunos? O que tem a escola que afasta o interesse dos alunos por ela? De modo específico, o que tem a Sociologia para que os alunos não gostem dela? Como a Sociologia tem sido construída para que os alunos achem-na desnecessária, sem sentido?
Equacionar a questão da importância do ensino da Sociologia com a realidade do ensino, sobretudo público, requer que se busque em primeiro não um culpado, mas compreender a complexidade da situação. Colocar a culpa exclusivamente no aluno pela sua desmotivação com a escola e com o estudo, acredita Arroyo (1991:23), é expressar uma visão que: “(...) está ainda impregnando a visão de muitos profissionais da escola, das classes dirigentes e da burguesia. Com essa mentalidade, não haverá condições de avançar na construção de uma escola possível e necessária para a libertação das classes subalternas.”  
É nesse horizonte que falar da importância da Sociologia na escola para a formação da crítica e da cidadania nos jovens não tem sentido. Se o acesso de grandes contingentes de pessoas à escola pode qualificar esta como uma instituição democrática, o fato é que, as relações sociais e pedagógicas que se produzem no seu interior estão impregnadas de autoritarismos que reforçam algumas visões de infância e juventude. Especialmente sobre esta, como se todos os jovens fossem apáticos e precarizados politicamente.  
Parece-me claro que, apesar de suspeitas em contrário, a Sociologia tem algumas possibilidades importantes a cumprir na educação escolar dos jovens. Principalmente no que se refere à ampliação da visão de mundo acerca da realidade social; seu instrumental teórico-metodológico serviria de suporte para as reflexões sobre a realidade social, potencializando práticas cidadãs e críticas. 
Contudo, isso depende das condições de seu ensino e das concepções que permeiam as práticas; se os conteúdos são considerados meramente como estáticos, são depósitos de conceitos, que possivelmente não auxiliarão naquele tipo de formação. De outro lado, se a escolarização e a própria Sociologia transformam-se em pré-requisitos para o exercício da cidadania e da crítica, mais, contraditoriamente, contribuem para a negação desse exercício. 
A institucionalização da Sociologia, que, em última análise, é o cerne dos esforços e movimentos pela sua valorização social, pode vir a aprisionar e acomodar suas potencialidades questionadoras à rigidez dos processos escolares, ou, de outra forma, provocar esta para que reveja seus fundamentos e suas propostas. 
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