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A introdução do ensino da Sociologia na educação básica a partir da implementação 

da Lei 11.684 de Junho de 2008, requer compreensão e análise do processo de 

legitimação desta disciplina no sistema escolar. A constituição de um quadro docente 

com formação específica é concebido como primordial para a efetiva integração da 

disciplina no currículo. A comunicação tem como objetivo compreender e analisar a 

formação da identidade profissional dos professores de Sociologia das escolas 

públicas e toma como referência as reflexões de Goodson (2008) sobre a centralidade 

do professor no sistema educacional e a contribuições de Dubar (2005) sobre a 

formação das identidades profissionais. Parte-se da hipótese de que as formas de 

socialização profissional contribuem para a formação da identidade profissional que 

reverbera na sua visão sobre o ensino e sobre a prática docente.    

  

Palavras chaves: ensino de Sociologia; socialização profissional; identidade 
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Introdução 

 

Uma reforma curricular, como a introduzida pela Lei 11.684, que tornou 

obrigatório o ensino de sociologia e filosofia no ensino médio, alterou os 

processos de trabalho de indivíduos em diferentes níveis institucionais do 

sistema educacional, como os burocratas, supervisores, diretores e 

professores. 

Para os professores o impacto da introdução das novas disciplinas foi 

mais intenso, significou a possibilidade de atuarem em suas áreas de formação 

e se inserirem no campo da disputa pela legitimação da sociologia e filosofia 

como disciplina no interior das escolas.    

Tomando-se como referência as reflexões de Nóvoa (1999) e Goodson 

(2008) sobre a centralidade dos professores nas análises do campo 

educacional nas últimas décadas, busca-se compreender e analisar o processo 



de inserção dos licenciados em Ciências Sociais nas escolas de educação 

básica e a construção de suas identidades profissionais.  

O trabalho do professor depende de uma formação teórica e 

metodológica, mas acontece numa relação com os alunos.  Carvalho (1999 p. 

209) afirma que a profissão docente é uma profissão relacional, em que “o 

principal instrumento de trabalho é a pessoa do professor, um sujeito 

interagindo com outros sujeitos”.  

Mesmo diante de políticas educacionais que visam secundarizar sua 

ação mediante a introdução de material didático prescrito, as margens de 

autonomia permitem atuar na intermediação do aluno com o conhecimento. 

Portanto os professores não são meros executores das políticas públicas, mas 

agentes centrais do processo de legitimação do ensino da Sociologia na 

educação básica. 

Busca-se analisar o processo de formação de sua identidade profissional 

em meio às reformas educacionais que ampliaram os sistemas de controle 

sobre o trabalho e restringiram suas margens de autonomia. Parte-se das 

referências estabelecidas por Dubar (2005) e Nóvoa (1992), que compreendem 

que  a constituição da identidade profissional ocorre ao longo do processo de 

socialização.  

No campo das pesquisas educacionais, os estudos sobre identidade 

profissional dos professores se desenvolveram a partir das reformas 

educacionais dos anos de 1980, que ampliaram os sistemas de controle sobre 

o trabalho pela prescrição dos currículos e criação de sistemas externos de 

avaliação.  As reformas colocaram sob questão o sentido da profissão docente, 

que deixou de ser vista como vocação para se tornar uma função de caráter 

técnico. (ZANTEN, 2011)  

 

 

1. A formação da identidade docente  

 

Estudo realizado pela INEP com base nos dados do senso educacional 

de 2013 indica que o país necessita atualmente de 16,8 mil professores 

exclusivos de Sociologia, com jornada de 40hs para atender a demanda 

nacional. Segundo a pesquisa, dos docentes que se dedicam ao ensino de 



Sociologia na educação básica, apenas 11,8% possuem formação específica 

na área.  Por outro lado, o mesmo estudo indica que no Brasil, entre 2001 e 

2013, concluíram os cursos de Licenciatura em Ciências Sociais/Antropologia 

29,9 mil estudantes.  

Embora os dados apresentados pelo INEP não analisem como estão 

distribuídos os licenciados pelo território, é possível inferir que a falta de 

atratividade que a atividade docente conduz licenciados para outras atividades 

profissionais. Há uma vasta gama de estudos que analisam como as condições 

de trabalho do professor constituem obstáculo para a melhoria das condições 

de ensino no país.  (Gatti, Barreto e André, 2011; Oliveira, 2004; entre outros)  

 A compreensão do processo de inserção dos professores de Sociologia 

nas escolas, implica na análise tanto dos aspectos objetivos como condições 

de trabalho, status profissional e remuneração, quanto de aspectos subjetivos 

como trajetórias, formação e motivação. 

A análise das condições objetivas do trabalho do professor é o objeto de 

várias pesquisas na área educativa. Destaca-se no campo do ensino de 

Sociologia o trabalho de Lennert  (2011) que analisou salário, jornada e carreira 

e concluiu que as condições objetivas impedem o oferecimento de um ensino 

de qualidade, tendo em vista que a extensão da jornada compromete o tempo 

de estudo e preparação dos docentes. 

As orientações políticas para a área educacional dos anos de 1990, 

conduziu à intensificação do trabalho docente, aumento das funções 

burocráticas e criação de sistemas de controle e avaliação de desempenho. 

Para Goodson (2008 p. 96) é retirada “a ênfase no processo de construção do 

conhecimento local e diminui o papel do docente, enquanto decisor e agente de 

mudança.” Para Goodson o profissionalismo docente é algo maior que o 

emprego, pois se trata de um trabalho carregado de objetivo e significado. Esta 

mesma percepção é partilhada por Silva e  Almeida (2015).  

A formação da identidade é constituída na interação entre a pessoa e 

suas experiências individuais e sociais em processos contínuos de 

socialização. A análise dos processos de socialização quando aplicadas ao 

campo profissional, conduz a construção das identidades profissionais. 

A compreensão da dimensão subjetiva dos agentes envolvidos no 

ensino é um campo a ser investigado. Considerando que a constituição da 



identidade profissional ocorre ao longo do processo de socialização faz-se 

necessário compreender as relações entre vida pessoal e profissional e 

analisa-las dentro dos contextos políticos mais gerais. (Goodson 2008 e Nóvoa 

1992).  

A identidade do sujeito tem se constituído como um problema 

sociológico na contemporaneidade na medida em que constantes 

transformações sociais têm abalado as tradicionais formas de pertencimento 

social da modernidade.    

 A identidade sob a perspectiva sociológica é concebida por Hall como 

algo que: 
“preenche o espaço entre o ‘interior’ e o ‘exterior’ – entre o 
mundo pessoal e o mundo público. O fato de que projetamos a 
‘nós próprios’ nessas identidades culturais, ao mesmo tempo 
que internalizamos seus significados e valores, tornando-os 
‘parte de nós’, contribui para alinhar nossos sentimentos 
subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo 
social e cultural. (HALL p. 11)  

 

 O movimento do interior para o exterior, ou em outras palavras, entre o 

indivíduo e o meio social é algo que não cessa ao longo da sua existência e dá 

à sua identidade um caráter de permanente construção.  Não se trata de 

distinguir a identidade individual da coletiva, mas de concebê-la como 

intersecção de ambas dimensões.  

Constituída no processo de interação social, a identidade não se 

constitui como algo fixo, como afirma Bauman a seguir:  

 
Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a 
“identidade” não tem a solidez de uma rocha, não são 
garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e 
revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, 
os caminhos que percorre, a maneira como age – e a 
determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores 
cruciais tanto para o “pertencimento” quanto para a 
“identidade”. (BAUMAN 2005 p. 17)  

 

  

A formação identitária implica uma definição de si e dos outros. Mas não 

é só o contexto que a define, mas a trajetória pessoal, social e subjetiva. Dubar 



(2005 p. 19)  compreende a trajetória subjetiva como resultante de “uma leitura 

interpretativa do passado e de uma projeção antecipatória do futuro”.  

A formação da identidade é constituída na interação entre a pessoa e 

suas experiências individuais e sociais em processos contínuos de 

socialização. A análise dos processos de socialização quando aplicadas ao 

campo profissional,  conduz a construção das identidades profissionais. 

Dubar (2005) recusa a estabelecer distinção entre identidade individual e 

identidade coletiva, pois compreende que a identidade social é uma articulação 

entre as duas. A identidade de uma pessoa não é constituída à sua revelia,  

requer interlocutores. 

Os campos escolar e profissional são vistos como áreas primordiais de 

identificações sociais dos indivíduos. Na análise dos vínculos entre emprego-

formação, Dubar (2005) considera que a partir dos anos de 1980, a formação 

se tornou um componente cada vez mais valorizado para o acesso e 

permanência nos empregos.  Deste modo, constata-se uma estreita relação 

entre formação, emprego e processos identitários.  

A saída do sistema escolar e a confrontação com o mercado de trabalho 

são concebidas como “momento essencial da construção de uma identidade 

autônoma” Dubar ( 2005 p. 148). A formação da identidade profissional dos 

jovens professores de Sociologia em São Paulo ocorre em condições 

institucionais críticas, marcada por uma grande crise do sistema de ensino, 

com deterioração crescente das condições de trabalho.  

 

 

2. O professor de Sociologia na educação básica  

 

  

Como já foi abordado em outros trabalhos (Machado, 1987; Moraes, 2003) , 

a falta de continuidade nas políticas curriculares no século passado, conduziu o  

ensino de Sociologia na educação básica a não consolidar uma tradição de 

ensino. O reflexo desta intermitência sobre a organização do trabalho dos 

professores é analisada  como:  

 



não se tem ainda formada uma comunidade de professores de 
Sociologia no ensino médio, quer em âmbito estadual, regional 
ou nacional, de modo que o diálogo entre eles tenha produzido 
consensos a respeito de conteúdos, metodologias, recursos, 
etc., o que está bastante avançado nas outras disciplinas. 
(BRASIL: 2006 OCN)  

 

Em outro texto, Moraes, 2007 analisa as relações entre a academia e a 

educação básica e identifica um distanciamento entre os professores desses 

dois seguimentos de ensino. Como se observa a seguir: 

 
Entre os cientistas sociais, a tendência tem sido a separação: 
pesquisadores em ciências sociais – que raramente se 
identificam como professores, mesmo que universitários – e, 
professores de sociologia do ensino médio estão em mundos 
diversos: aqueles bem postos, legitimados no âmbito 
acadêmico; estes, desgarrados, vivendo uma ambiguidade 
crônica: entre o sindicado dos professores, que não lhes dá 
suporte em sua especificidade como “professor de sociologia” – 
dado que o sindicato deve abstrair o que não é ser professor – 
e o sindicato dos sociólogos, que não lhes pode reconhecer 
essa outra especificidade “professor” – dado que isso subtrai a 
identidade de sociólogo” (MORAES, 2007)   

 

 Fica demonstrado que no processo de formação de sua identidade como 

professor de sociologia da educação básica, falta referências que venham tanto 

do contato com a tradição do ensino na área quanto um suporte teórico e 

metodológico advindo da interação com o mundo acadêmico. 

Alguns estudos já se voltam para a análise desta problemática, como a 

pesquisa realizada por Sousa (2012) que analisa as inter-relações entre o 

saber fazer dos professores de Sociologia em Picos-PI e a construção de sua 

identidade profissional. A pesquisa deu voz aos professores, que relatam suas 

percepções sobre o ensino na cidade. Dos professores investigados, a maioria 

não possui formação específica em Ciências Sociais. 

Os professores pesquisados afirmam que o contato com a Sociologia os fez 

crescer como pessoa. Reconhecem que o sentido de ser professor de 

Sociologia é ser “agente da transformação social” e se sentem comprometidos 

com as causas sociais.    

Os professores se vêm sozinhos e isolados dentro da própria disciplina. 

Indicam que a falta de experiência acumulada na didática do ensino de 

sociologia constitui uma dificuldade adicional ao ensino da disciplina. Relatam 



resistência e falta de acolhimento por parte dos alunos, gestores e professores 

de outras áreas. Como a autora relata a seguir: 

 
Na composição dos horários de aulas, as aulas de Sociologia 
são colocadas nos últimos horários, sob a alegação de que é 
melhor os alunos faltarem nas aulas de Sociologia do que de 
Português ou Matemática, desconsiderando-se a importância 
da disciplina na formação dos alunos. (SOUSA: 2012, p. 40)  

   
Como se vê nos relatos, a implantação da sociologia como disciplina 

encontra resistências que se expressam nas relações que se estabelece com 

os professores, conduzindo a situações de isolamento. Desde modo, estima-se 

que as dificuldades de socialização dos professores podem comprometer o seu 

engajamento nas atividades da escola e consequentemente da comunidade 

onde estão inseridos.   

Não existe entre nós uma política de acompanhamento mais de perto dos 

professores nos anos iniciais da carreira, compreendido como fundamentais na 

formação da sua identidade docente. A rigor não temos ainda sequer garantia 

de formação inicial consiste para os licenciados.   

.   

 

Considerações Finais 

 

 Nesta comunicação, buscou-se problematizar o processo de formação 

da identidade profissional do professor de Sociologia na educação básica. 

Torna-se relevante ampliar as pesquisas qualitativas que procurem 

compreender o sentido que os professores atribuem ao seu trabalho. A não 

consideração de suas perspectivas pode esvaziar o sentido da implantação da 

sociologia na educação básica. 

Apesar de se considerar os professores de sociologia como grupo 

profissional específico em razão da sua história, de suas características de 

formação, postula-se que devem ser compreendidos no contexto das reformas 

educacionais que tem abalado o sentido do trabalho do professor.    
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