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PREMISSA
Como na França de Émile Durkheim, os primeiros passos da Sociologia no Brasil, em
termos institucionais, ocorreram a partir de iniciativas para a inclusão dessa disciplina no ensino
secundário (hoje, ensino médio). A primeira tentativa ocorreu em 1890, logo após a
proclamação da República, com a reforma educacional de Benjamin Constant, que defendia o
ensino laico em todos os níveis. O ensino secundário tinha por objetivo a formação intelectual
dos jovens fora do contexto religioso, então predominante. Mas, sem nunca ter sido de fato
incluída nos currículos escolares, a Sociologia foi expurgada pela Reforma Epitácio Pessoa, em
1901. Somente em 1925 a Sociologia retornou ao currículo do ensino secundário por meio da
Reforma de Rocha Vaz, que tinha os mesmos objetivos da de Benjamin Constant. Em
decorrência dessa reforma, o Colégio Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro, implantou a
Sociologia regularmente no seu currículo. Em 1928, a disciplina foi introduzida nas escolas de
vários estados brasileiros, notadamente em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.
Desde 1925, podem-se destacar alguns intelectuais que contribuíram para o ensino de
Sociologia no ensino secundário, lecionando e escrevendo manuais para esse nível: Fernando

Bacharelando em Zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE (2019-). Tecnólogo em
Agropecuária pelo Instituto Federal de Pernambuco Campus Belo Jardim (2016-2018). Normalista (magistério)
pela Escola Estadual Frei Cassiano Comacchio (2014-2017). Professor substituto e de reforço do Colégio de
Aplicação da UFPE e do Colégio Santa Maria. Pesquisador assíduo de assuntos com cunho educacional, filosófico,
político e social. Contatos: eisaque335@gmail.com / eics@discente.ifpe.edu.br e WhatsApp: (82)9.8143-8399.
1

Recife, Pernambuco. 2019.

I

SOCIOLOGIA

de Azevedo (1894-1974), Gilberto Freyre (1900-1987), Carneiro Leão (1887-1966) e Delgado
de Carvalho (1884-1980), em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Eles tinham por objetivo
preparar intelectualmente os jovens das elites dirigentes, elevando o conhecimento daqueles
que chegavam às escolas médias. Esses autores, em sua maioria, foram influenciados pela
Sociologia desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos.
Em 1931, a reforma de Francisco Campos, no governo de Getúlio Vargas, introduziu a
Sociologia nos cursos preparatórios ao ensino superior nas faculdades de Direito, Ciências
Médicas, Engenharia e Arquitetura, além de mantê-la nos cursos normais (de formação de
professores).
No final do Estado Novo, em 1942, o governo de Getúlio Vargas, através de seu ministro
da Educação, Gustavo Capanema, implantou a Reforma Capanema, que excluiu a Sociologia
do ensino secundário brasileiro. Assim, a Sociologia fez parte do currículo do ensino secundário
por 18 anos (1925-1942). Ela, contudo, permaneceu como matéria obrigatória do currículo das
Escolas Normais, de nível secundário, destinadas à formação de professores do antigo ensino
primário (o que corresponderia aos atuais 2º a 5º anos).
1. A SOCIOLOGIA NO ENSINO SUPERIOR: INÍCIO DO SÉCULO XX
Nas primeiras décadas do século XX, a Sociologia no ensino superior estava presente
de forma embrionária em vários estados brasileiros (Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo) e
principalmente nos cursos de Direito. Desenvolveu-se de forma mais consistente, contudo, nos
estados que passavam por um processo de industrialização e urbanização crescente desde o final
da década de 1910.
Essas transformações da estrutura econômica e social repercutiram nas esferas culturais
e educacionais, propiciando um crescente interesse pelos estudos científicos da realidade social
da época.
Em decorrência disso, foram publicados importantes trabalhos que contribuíram para o
desenvolvimento das ciências sociais no Brasil. Uma das preocupações dos pensadores daquele
período era a busca do entendimento do Brasil por meio de seus componentes históricos, tendo
por base as muitas vertentes europeias e estadunidenses das ciências humanas.
Esses pensadores defendiam a ideia de que havia uma ligação entre o passado colonial
e a configuração social em que viviam. Para eles, esse condicionamento do passado deveria ser
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superado para que o país saísse do atraso. As preocupações desses pensadores giravam em torno
do futuro do Brasil e das possibilidades de mudança social e das resistências a elas. Entre outros,
podem ser citados: Francisco José de Oliveira Vianna (1883 -1951), Caio da Silva Prado Júnior
(1907-1990), Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982), Gilberto Freyre (1900-1987) e
Fernando de Azevedo (1894-1974).
Pode-se afirmar que foi entre as décadas de 1920 e 1940 que a Sociologia fincou
alicerces no Brasil. Nesse período, procuraram-se definir mais claramente as fronteiras entre a
Sociologia e as áreas do conhecimento afins, como a Literatura, a História e a Geografia, e
institucionalizou-se o curso de Sociologia e/ou Ciências Sociais em faculdades e universidades.
Foram fundadas a Escola Livre de Sociologia e Política (ELSP) em São Paulo, em 1933, e as
Universidades de São Paulo (USP) e do Distrito Federal (UDF), esta no Rio de Janeiro,
respectivamente em 1934 e 1935, nas quais foram instituídos cursos de Ciências Sociais.
Vários professores estrangeiros vieram ao Brasil para trabalhar nessas universidades e
contribuíram de modo significativo para o desenvolvimento da Sociologia no Brasil. Entre
outros, podem ser citados: Donald Pierson (1900-1995), Alfred Radcliffe-Brown (1881-1955),
Claude Lévi -Strauss (1908-2009), Georges Gurvitch (1894-1965), Roger Bastide (1898-1974),
Charles Morazé (1913-2003) e Paul-Arbousse Bastide (1901-1985).
A revista Sociologia, da Escola Livre de Sociologia e Política, foi um exemplo da
produção sociológica da época. Criada em 1939 e publicada até 1981, em São Paulo, constituiu
um verdadeiro marco de estudo, pesquisa e divulgação das Ciências Sociais no Brasil.
1.1 De 1940 a 1960: disseminação da Sociologia na universidade
A partir do final da Segunda Guerra Mundial até meados da década de 1960,
disseminaram-se as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras no Brasil, em universidades ou
fora delas, e a Sociologia passou a fazer parte do currículo dos cursos de Ciências Sociais ou a
apresentar-se como disciplina obrigatória em outros cursos.
Uma nova geração de cientistas sociais passou a ter presença marcante no Brasil. Entre
eles, podem ser citados: Florestan Fernandes (1920-1995), Antonio Candido (1918-2017),
Maria Isaura Pereira de Queiroz (1918-2018), Juarez Rubens Brandão Lopes (1925-2011),
Alberto Guerreiro Ramos (1915-1982), Luiz Aguiar da Costa Pinto (1920-2002) e Hélio
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Jaguaribe (1923-2018), que influenciaram muitos cientistas sociais em todo o território
nacional.
Os principais temas de pesquisas, análises e discussões nesse período foram: imigração
e colonização, estudos de comunidades, educação, folclore, questão rural e urbana, teoria e
método das Ciências Sociais, estratificação e mobilidade sociais e sociologia da arte e da
literatura. Cabe um destaque para o tema das relações étnico-raciais envolvendo a questão do
negro no Brasil, graças a um projeto de pesquisa financiado pela Unesco.
Nesse período, a Sociologia tornou-se disciplina hegemônica no quadro das Ciências
Sociais no Brasil, e a primeira a formar uma “escola” ou uma “tradição” em São Paulo, tendo
em Florestan Fernandes um dos seus mentores.
1.2 De 1960 a 1980: consolidação da Sociologia no Brasil
Mesmo sob a ditadura civil-militar no Brasil, a partir de 1964, a Sociologia começou a
se expandir, principalmente nos grandes centros urbanos, e a se relacionar com outros campos
das ciências humanas. As discussões sobre o processo de industrialização crescente no país
foram o centro das atenções.
Um dos temas de discussão era o desenvolvimento, incluindo as teorias da dependência
e da modernização. Outros temas de debates e pesquisas da época foram o trabalho industrial e
o sindicalismo, a formação da classe trabalhadora, a urbanização crescente e as transformações
no campo, os problemas da marginalidade social, a presença do capital estrangeiro e a indústria
nacional. A questão educacional também esteve presente, pois de alguma forma os problemas
sociais estavam vinculados à precariedade do setor. Foram bastante debatidos, ainda, o
autoritarismo, principalmente depois do golpe militar de 1964, e o planejamento, criando-se
uma interface com a ciência política. Além disso, destacaram-se, nesse momento, os estudos
sobre a América Latina.
Em razão desses debates, foram incluídas nas universidades disciplinas como:
Sociologia do Desenvolvimento, Sociologia Urbana, Sociologia Rural, Sociologia Industrial e
do Trabalho (incluindo a questão sindical), Sociologia do Planejamento, Sociologia da
Educação e da Juventude e Sociologia da Arte e Literatura.
Muitos foram os estudiosos que, em diferentes áreas do pensamento sociológico,
desenvolveram pesquisas nessas décadas. Alguns dos que formaram a segunda geração de
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sociólogos no Brasil são: Octavio Ianni (1926-2004), Marialice M. Foracchi (1929-1971),
Fernando Henrique Cardoso (1931-), Leôncio Martins Rodrigues (1934-), Heleieth Saffioti
(1934-2010), Maurício Tragtenberg (1929-1998), Francisco de Oliveira (1933-), Luiz Pereira
(1933-1985), Luiz Eduardo W. Wanderley (1935-), José de Souza Martins (1938-), Gabriel
Cohn (1938-), Roberto Schwarz (1938-), Elide Rugai Bastos, Luiz Werneck Vianna (1938-) e
Simon Schwartzman (1939-).
1.3 Diversificação da Sociologia no Brasil
A partir da década de 1980, ampliam-se os cursos de graduação e pós-graduação
(mestrado e doutorado) em Ciências Sociais e, em particular, de Sociologia em todo o território
nacional, elevando o nível, em número e em qualidade, das pesquisas e do ensino da área. Os
estudos sociológicos passaram a ser mais específicos, ocorrendo uma fragmentação dos
temas/objetos, como: violência, gênero e sexualidade, corpo e saúde, religião, cotidiano,
comunicação e informação, indústria cultural, representações sociais, consumo, cidadania,
direitos humanos, questão ambiental, globalização, ciência e tecnologia, urbanização,
juventude, família, trabalho, classes e mobilidade social, questões étnico-raciais, Estado e
sociedade civil.
Novas gerações de sociólogos se formam nas universidades em quase todos os estados
da federação, e há centros de ensino e pesquisa na maioria das universidades, disseminando-se
assim a formação de sociólogos, sob diversas influências teóricas. A formação em Sociologia,
que havia se estabelecido a partir de São Paulo e Rio de Janeiro, na década de 1930, expandiuse para todo o território nacional em pouco mais de 50 anos.
1.4 O retorno da Sociologia ao ensino médio
Oficialmente extinta do currículo do ensino médio em 1942, a Sociologia voltou a
marcar presença em um ou outro estado da federação, de modo intermitente, a partir da década
de 1980, com os primeiros ensaios de democratização da sociedade brasileira, conforme diz o
sociólogo brasileiro Amaury C. Moraes, na esteira de mudanças na legislação educacional
realizadas pelo governo ditatorial pós-1964. A Lei n° 7.044/82 flexibilizou o ensino médio
(então 2º grau) e profissionalizante, abrindo espaço para a presença da Sociologia, não em
caráter obrigatório, mas por escolha das escolas. Nesse sentido, ela começou a ter uma presença
crescente nos currículos escolares.
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Aqui cabe citar as Orientações Curriculares para o ensino médio, (p. 104-105).
Há uma interpretação corrente que (...) deve ser bem avaliada
criticamente; ela afirma que a presença ou a ausência da Sociologia no
currículo está vinculada a contextos democráticos ou autoritários,
respectivamente. No entanto, se se observar bem, pelo menos em dois períodos
isso não se confirma, ou se teria de rever o caráter do ensino de Sociologia para
entender sua presença ou ausência. Entre 1931 e 1942, especialmente após
1937, a Sociologia está presente e é obrigatória no currículo em um período
que abrange um governo que começa com esperanças democratizantes e logo
se tinge de autoritarismo, assumindo sua vocação ditatorial mais adiante. Em
outro momento, em plena democracia, o sentido do veto do Presidente da
República (2001) à inclusão da Sociologia como disciplina obrigatória traz
uma certa dificuldade para essa hipótese. O que se entende é que nem sempre
a Sociologia teve um caráter crítico e transformador, funcionando muitas vezes
como um discurso conservador, integrador e até cívico – como aparece nos
primeiros manuais da disciplina. Não se pode esquecer que a Sociologia
chegou ao Brasil de mãos dadas com o positivismo. No caso recente, deve-se
entender que a ausência da disciplina se prende mais a tensões ou escaramuças
pedagógico-administrativas que propriamente a algum conteúdo ideológico
mais explícito (BRASIL/MEC, 2006).

Paralelamente, algumas associações de sociólogos, em diferentes estados brasileiros –
mas principalmente em São Paulo –, iniciaram um movimento pela volta da Sociologia ao
ensino médio, almejando a ampliação de espaço de trabalho para os formandos dos cursos de
Ciências Sociais. Apesar de não haver a obrigatoriedade da disciplina, os cursos de Ciências
Sociais continuavam a formar professores de Sociologia. Em alguns estados brasileiros, ao
longo dos anos, foram abertos concursos para professores de Sociologia.
Com a Constituição de 1988 e a consequente formulação das constituições estaduais,
sociólogos em todo o país passaram a reivindicar a presença da Sociologia no ensino médio.
Assim, leis estaduais de alguns estados e as constituições estaduais do Rio de Janeiro e de Minas
Gerais tornaram a Sociologia obrigatória no ensino médio.
A partir do ano 2000, organizações representativas de sociólogos (sindicatos e
associações de sociólogos e de cientistas sociais) de várias tendências, assim como pequenos
grupos nas universidades do país, começaram a desenvolver um movimento em defesa da
obrigatoriedade do ensino da Sociologia no nível médio, considerando que os conteúdos dessa
disciplina contribuíam para melhor formação do jovem estudante.
O movimento estendeu-se ao início do século XXI, conquistando o apoio de instituições
de ensino, associações científicas, intelectuais, sindicatos e associações de categorias
profissionais. Finalmente, pela Lei n° 11.684, de 2 de junho de 2008, que alterou a Lei de
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Sociologia retornou oficial e obrigatoriamente ao
currículo do ensino médio brasileiro.
A título de conclusão, e ainda refletindo sobre a Sociologia e sua contribuição para a
formação dos estudantes, é importante destacar o que as Orientações Curriculares para o
ensino médio afirmam com muita clareza:
A presença da Sociologia no currículo do ensino médio tem
provocado muita discussão. Além dessa justificativa que se tornou slogan ou
clichê – “formar o cidadão crítico” –, entende-se que haja outras mais objetivas
decorrentes da concretude com que a Sociologia pode contribuir para a
formação do jovem brasileiro, quer aproximando esse jovem de uma
linguagem especial que a Sociologia oferece, quer sistematizando os debates
em torno de temas de importância dados pela tradição ou pela
contemporaneidade. A Sociologia, como espaço de realização das Ciências
Sociais na escola média, pode oferecer ao aluno, além de informações próprias
do campo dessas ciências, resultados das pesquisas as mais diversas, que
acabam modificando as concepções de mundo, a economia, a sociedade e o
outro, isto é, o diferente – de outra cultura, “tribo”, país etc. Traz também
modos de pensar (...) ou a reconstrução e desconstrução de modos de pensar.
É possível, observando as teorias sociológicas, compreender os elementos da
argumentação – lógicos e empíricos – que justificam um modo de ser de uma
sociedade, classe, grupo social e mesmo com unidade. Isso em termos
sincrônicos ou diacrônicos, de hoje ou de ontem.
Um papel central que o pensamento sociológico realiza é a
desnaturalização das concepções ou explicações dos fenômenos sociais. Há
uma tendência sempre recorrente a se explicarem as relações sociais, as
instituições, os modos de vida, as ações humanas, coletivas ou individuais, a
estrutura social, a organização política etc. com argumentos naturalizadores.
Primeiro, perde -se de vista a historicidade desses fenômenos, isto é, que nem
sempre foram assim; segundo, que certas mudanças ou continuidades
históricas decorrem de decisões, e essas, de interesses, ou seja, de razões
objetivas e humanas, não sendo fruto de tendências naturais (BRASIL/MEC,
2006).
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