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Prezada Professora e Prezado Professor, 

 

Este é o início de um processo que consideramos imprescindível para que possamos construir uma maior proximidade 

e diálogo entre nós, representantes da Secretaria de Estado da Educação (SEE/SP), com vocês, professores de Sociologia que 

compõem a rede de ensino. 

Ao longo do ano de 2011 foi se constituindo a equipe pedagógica da disciplina na Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas (CENP), após um breve hiato de profissionais de Sociologia nos órgãos centrais da SEE. Assim, desde maio de 

2011, há técnicos responsáveis pela implementação da Sociologia no currículo do estado de São Paulo. A CENP deixou de 

existir a partir da reestruturação da SEE/SP, passando então a ser denominada de Coordenadoria de Gestão da Educação 

Básica (CGEB). 

Dentre os trabalhos que a equipe de Sociologia coordena nesse momento está o processo de revisão do material de 

apoio para a implementação do Currículo Oficial do estado de São Paulo, os cadernos do Programa “São Paulo faz Escola”. 

Nessa tarefa, contamos com o auxílio dos Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico (PCNP), que atuam nas 

Diretorias de Ensino. Consideramos que estes profissionais são importantes para que possamos efetivar uma boa 

comunicação com a rede de ensino, estando em nível de DE. É por meio destes, que esta carta chega agora até você! 

A equipe de Sociologia compreende que a revisão dos cadernos, seja uma oportunidade de iniciarmos um diálogo 

mais próximo com a realidade do ensino de sociologia e com os professores que a vivenciam. Para mais, conhecer melhor 

aqueles que colocam em prática os conteúdos e temas a serem trabalhados em sala de aula, junto aos nossos alunos. Nada 

mais justo, portanto, que você seja essa pessoa para nos indicar quais os pontos fortes e fracos que este material de apoio 

apresenta, frente à diversidade e multiplicidade de realidades que o estado congrega. 

Mais do que um diálogo, assim, estamos propondo a possibilidade de participação efetiva na construção de uma 

identidade própria para a Sociologia no Ensino Médio do estado de São Paulo. Ao longo desses meses nos demos conta da 

complexidade que um processo de revisão dessa natureza comporta, principalmente se há pretensão de atendermos às 

demandas de toda a rede. Para tanto, pensamos que a atitude mais sensata seria a de realizar trabalho de escuta das 

professoras e dos professores de Sociologia em atividade na rede pública estadual. 

Entendemos os riscos e a dimensão que tal tarefa nos coloca. Contudo, a nossa compreensão caminha no sentido de 

que é somente a partir dessa postura que conseguiremos consolidar e fortalecer a Sociologia no âmbito da Educação Básica, 

sobretudo na rede pública de ensino. É um momento de juntarmos os esforços, com o objetivo claro de trabalharmos para 

que possamos compreender de forma mais ampla as necessidades enfrentadas por essa área do conhecimento na escola 

pública. 

Nesse intuito, desde já a equipe de Sociologia se compromete a respeitar as normas de ética em pesquisa vigentes no 

país, garantindo a participação anônima e impessoal daqueles que se dispuserem a se envolver nesse processo, da mesma 

forma que procuraremos trabalhar em colaboração e parceria com as mais diversas instituições ligadas ao ensino de Ciências 

Sociais no estado de São Paulo, sobretudo as Instituições de Ensino Superior. 
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Dentre as instituições, estamos construindo um diálogo com a recém-criada Associação Brasileira de Ensino de 

Ciências Sociais, através de sua unidade regional de São Paulo. Pretendemos conjuntamente analisar todos os dados 

referentes a essa pesquisa que estamos propondo a partir desse momento. Ou seja, os resultados advindos deste 

levantamento realizado pela equipe de Sociologia serão públicos. Estando este material disponível a quem quiser vir a 

acessá-los, inclusive como objeto de pesquisa científica. 

A nossa intenção é a de que essas instituições possam realizar estudos e análises do material gerado pela rede pública 

de ensino, transformando-se também em colaboradoras do processo de revisão dos cadernos de Sociologia e efetivando um 

trabalho integrado entre os diversos níveis da educação formal. Acreditamos que essa integração possa não apenas 

enriquecer o nosso trabalho, mas também nos fornecer subsídios teóricos e práticos no intuito de estarmos mais afinados às 

demandas advindas dos professores e da realidade escolar.  Dessa forma, esse diálogo com as universidades e outras 

instituições voltadas ao ensino, torna-se crucial para construirmos uma base para a legitimação do ensino de sociologia no 

ensino médio. 

Nós, da equipe de Sociologia da Secretaria da Educação, nos comprometemos a realizar este trabalho com absoluta 

transparência. E essa tem sido a principal característica de nossa atuação, que visa a valorização e o fortalecimento desta 

disciplina no currículo escolar, bem como sua necessária consolidação no âmbito da Educação Básica brasileira. Da mesma 

forma que o respeito à diversidade de opiniões devem ser o fio condutor dessa caminhada de diálogo que se inicia nesse 

momento, procurando efetivar na prática os anseios de uma escola democrática que tanto se propaga como importante nos 

dias atuais. A nossa intenção é que estas premissas tornem-se indissociáveis na construção de políticas públicas educacionais 

em nosso país e em nosso estado. 

Por fim, não devemos esquecer os objetivos maiores que nos circundam quando falamos em Educação, especialmente 

a pública. A esperança é que os nossos alunos e alunas sejam atores importantes para a construção de uma realidade menos 

injusta e desigual. Para que estes sujeitos possam efetivar de forma plena, condições cidadãs, emancipatórias e humanas, e 

estejam conscientes de seus papéis diante da sociedade em que estão invariavelmente inseridos. Esses são os objetivos 

maiores que devemos trilhar, mesmo quando estamos refletindo a nossa disciplina em específico. 

Desejamos a vocês, um ótimo trabalho, estando à sua disposição para quaisquer esclarecimentos e dúvidas que 

surgirem, seja nesse assunto específico da revisão dos cadernos, seja em qualquer outro assunto que considerar pertinente 

para refletirmos em conjunto, ampliando assim a participação da Sociologia na educação pública no estado de São Paulo. 

 

Atenciosamente. 

 

Equipe de Sociologia 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 


