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1 INTRODUÇÃO

1.1 A SOCIOLOGIA NO BRASIL

No Brasil, a organização do campo cientifico da Sociologia no Brasil, teve
uma forte influência dos ideais positivistas republicanos.

Assim, o ensino de

Sociologia que se instalou no Brasil a partir do século XIX, respaldado nas obras de
autores brasileiros que viam na nova ciência a expectativa para o registro de uma
nacionalidade.
Desde o final do século XIX, existia no Brasil uma forma de pensamento
sociológico, mas foi a partir da década de 1930, e continuando pelas décadas
seguintes que a Sociologia se estrutura e se consolida como modo de pensar a
realidade social no qual se verifica a recorrência de temas, conceitos explicações e
controvérsias configurando um campo de reflexão (LEMOS, 2013). Desse modo o
recente processo de implantação da sociologia como disciplina obrigatória no ensino
médio enfrentou e continua até hoje, enfrentando uma série de dificuldades.
Em 02 de junho de 2008 a obrigatoriedade foi estabelecida pela Lei nº 11.684,
após anos de debates, de avanços e retrocessos, e aproximadamente quarenta
anos de eliminação desta disciplina dos currículos escolares. Em 2001, o então
presidente da República, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, vetou o Projeto
de Lei 09/2000, aprovado no Congresso Nacional naquele mesmo ano, que instituía
o retorno de Filosofia e Sociologia no ensino médio. Uma nova batalha se estenderia
por mais alguns anos e, em 2006, o Parecer nº 38 do Conselho Nacional de
Educação (CNE), com base em uma nova interpretação da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), consagrou novamente essa obrigatoriedade, não definindo, porém, em que
séries isso deveria ocorrer. Na ocasião, o ensino da sociologia já era adotado em
instituições de ensino médio de dezessete estados brasileiros, mas sua presença
não estava assegurada em toda a rede nacional. A lei de 2008, portanto, alterou o
artigo 36 da LDB que previa apenas que se propiciassem ao aluno, nos currículos de
ensino médio, o domínio de conhecimentos de sociologia e filosofia. A partir de
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então, a filosofia e a sociologia seriam obrigatórias em todas as séries do ensino
médio.
A LDB e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio –
PCNEM (2000), entre outros documentos oficiais buscaram redefinir as direções da
educação nacional, visando assegurar não apenas a universalização da educação
básica e a implantação de piso e planos de carreira para os magistérios, mas
também princípios pedagógicos mais adequados a um mundo em transformação,
caracterizado pelo avanço das tecnologias de informação e comunicação, pela
afirmação dos direitos das minorias e pela busca de igualdade. Nesse sentindo, as
compreensões assumidas pelos documentos oficiais pautaram-se na experiência de
romper com as práticas educacionais tradicionais, unilaterais, centradas na ação do
professor e na transmissão e absorção de conhecimentos formalizados. Ao invés
disso, propõem-se novas práticas baseadas na iniciativa e nas condições subjetivas
do próprio educando, a educação sendo definida como um processo social mais
amplo. É nesse contexto de reformas, mudanças e de crise do modelo tradicional de
educação que a sociologia volta a fazer parte dos currículos de ensino médio.

1.2 A DIMENSÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA NO ENSINO DE SOCIOLOGIA

Segundo, Lemos et al (2013), na década de 90, o ensino da sociologia no
ensino médio voltou ao debate. A Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) tornou
os conhecimentos de sociologia juntamente com a filosofia fundamentais ao
exercício da cidadania, através do artigo n. 36, parágrafo 1°, inciso III, que
determinava que o educando do ensino médio devesse demonstrar o “domínio dos
conhecimentos de filosofia e sociologia necessários à cidadania”.
Após mais de 10 anos da LDB, em 2008, houve a promulgação da Lei que
tornou a sociologia disciplina obrigatória nos currículos do ensino médio. Esta
ciência, antes restrita às universidades, transformou-se em matéria de suma
importância para o jovem, pois segundo as Orientações Curriculares Nacionais para
o Ensino Médio, (OCNEM) aproxima o estudante de uma linguagem especial,
sistematizando os debates em torno de assuntos de valor dado pela tradição ou pela
contemporaneidade. A sociologia, como espaço de prática das Ciências Sociais na
escola média, pode proporcionar ao aluno, além de elementos próprios do campo
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dessas ciências e concepções que acabam transformando as visões de mundo, a
economia, a sociedade e o outro, isto é, os indivíduos de cultura diferentes, com
outras interpretações de mundo. Epistemologicamente, conhecimentos sociológicos
podem, seguramente, sensibilizar o olhar para a compreensão e atuação sobre os
fenômenos sociais.
É necessário, além do desenvolvimento característico da sociologia, a
pesquisa, a reflexão e o estudo acerca da dimensão pedagógica, de como lecionar a
sociologia. Neste caso, não mais a sociologia apenas como ciência social, mas
como conhecimento presente na educação dos jovens nos currículos escolares.
É sobre a história dos estudantes e seus conhecimentos sociais que o ensino
de sociologia ganha seu significado, ao fazê-lo compreender de forma diferente sua
história de vida, levando em consideração os elementos históricos da sociedade que
interferem diretamente em sua individualidade. Ainda, permite ao estudante, ao
pensar em fatos de sua vida, a distinção entre o que seja pessoal e o que seja de
origem social em sua história.
Com essa percepção diferenciada da realidade, é possível intervir também de
modo diverso nesta mesma realidade, porque o conhecimento sociológico faz ver
quais os mecanismos que fazem a vida social ser como é. Deste modo, o jovem,
desenvolvendo sua “imaginação sociológica”, tem condições de perceber diferentes
possibilidades de futuro, porque somente vendo essas questões e mecanismos é
que será possível desfazê-los, desconstruí-los.

O que precisam [...] é uma qualidade de espírito que lhes
ajude a usar a Informação e desenvolver a razão, a fim se
perceber, com lucidez, o que está ocorrendo no mundo e o
que pode estar acontecendo dentro deles mesmos. É essa
qualidade, afirmo, que jornalistas e professores, artistas e
públicos, cientistas e editores estão começando a esperar
daquilo que poderemos chamar de imaginação Sociológica.
(MILLS, 1975, p.11)

A questão que se coloca é qual a contribuição da sociologia na formação
pessoal do estudante? De acordo com o senso comum diz que essa ciência, uma
vez que implementada no currículo de ensino médio, tem o papel de formar o
cidadão crítico. Mas essa justificativa vai muito além disso. A sociologia na vida dos
estudantes de modo geral e principalmente no ensino médio é capaz de transformar
seu cotidiano, uma vez que, pensar sobre os temas trazidos pela ciência social
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significa uma oportunidade ímpar para se aproximar da sociologia como campo de
saber e compreender sob novas perspectivas sua realidade social, sua vida em
comunidade, sua cultura, sua relação com a família e as entidades sociais das quais
faz parte. Uma vez inseridos nesse contexto o papel mais fundamental que o
pensamento sociológico realiza na formação do jovem: é a desnaturalização das
concepções ou explicações dos fenômenos sociais.
Desnaturalizar os fatos sociais significa entender sua historicidade. É analisar
que eles nem sempre foram assim. É compreender que algumas mudanças
históricas são produto de decisões. Estas revelam interesses e, portanto, são fruto
de razões objetivas e humanas.
Para esclarecer aos educando os significados dos fenômenos sociais é
preciso fazê buscar as razões que estão além do sujeito, isto é, buscar as origens
externas a ele. Essas causas devem partir da realidade social dos indivíduos e
proporcionar legitimidade, periodicidade e um significado que faça parte do seu
cotidiano em relação ao todo social do qual ele faz parte. A sociologia no ensino
médio estabelece que o aluno estude métodos mais específicos de observação para
compreender as relações sociais, a forma como as instituições, conhecimentos são
produzidos nessa área. Pois como salienta Mills (1975, p.17), para compreender as
modificações de muitos ambientes pessoais, temos a necessidade de olharmos
além deles.
Assim, trabalhar nas escolas um tema (como cultura, mundo do trabalho,
espaços sociais etc.) só é possível por meio de conceitos e teorias. É importante,
também, que se conheça a articulação entre os conceitos e as teorias e saiba
analisar sua importância para compreender ou explicar fatos reais (temas). Vale
lembrar também que os conceitos têm seu contexto histórico advindo de muitas lutas
para se legitimar na disciplina de sociologia. Ainda é preciso que o educador tenha
em mente que um conceito admite vários sentidos, dependendo do autor e da época
em que ele é elaborado. Conhecer conceitos e teorias com a exatidão necessária a
um aluno do ensino médio consiste na única maneira possível de se distanciar e se
aproximar dos fenômenos sociais e, assim, construir os fundamentos para a
formação crítica dos alunos.
A Sociologia vem colaborando para que se conheça a estrutura e ação social
da sociedade e como ocorrem as relações sociais no meio em que vivemos. Um dos
objetivos da sociologia é conhecer e esclarecer a dinâmica das relações sociais que
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se estabelecem no interior dos grupos e os costumes pelas quais os diversos grupos
interagem entre si. Como disciplina curricular o objetivo geral da Sociologia é levar o
aluno a pensar a realidade social da qual faz parte, desenvolvendo uma consciência
de que toda sociedade é uma construção histórica e não um acaso conduzido por
“leis naturais”, podendo ser estabelecida e recuperada segundo as necessidades
dos grupos e sujeitos ou atores sociais. O estudante de Sociologia no Ensino Médio
deve além de interpretar o mundo, sentir-se capaz de transformá-lo.

A reflexão sociológica ocupa um papel central para a
compreensão das forças sociais que vem transformando
nossa vida nos dias de hoje. A vida social tornou-se
episódica, fragmentária e marcada por novas incertezas, para
cujo entendimento deve contribuir o pensamento sociológico
criativo (GIDDENS, 2001, p.19)

A reforma educacional brasileira, conforme está escrito nos PCNs,
reinterpreta esses princípios afirmando a estética da sensibilidade, a política da
igualdade e a ética da identidade.

A estética da sensibilidade, que supera a padronização e
estimula a criatividade e o espírito criativo, está presente no
aprender a conhecer e no aprender a fazer, como dois
momentos da mesma experiência humana, superando-se a
falsa divisão entre teoria e prática. A política da igualdade,
que consagra o Estado de Direito e a democracia, está
materializada no aprender a conviver, na construção de uma
sociedade solidária através da ação cooperativa e nãoindividualista. A ética da identidade, exigida pelo desafio de
um ensino voltado para a construção de identidades
responsáveis e solidárias, envolvidas com a introdução em
seu tempo e em seu espaço, pressupõe o aprender a ser,
objetivo máximo da ação que educa (PCN para o E. Médio,
volume 4).

Dessa forma é óbvia a contribuição da sociologia no que tange à
compreensão das práticas sociais, à “preparação básica para o trabalho” e ao
“exercício da cidadania” ou, ainda, para o desenvolvimento de uma estética da
sensibilidade, uma política da igualdade e uma ética da identidade. Justamente
devido a essa concepção, a LDB, em seu artigo 36, estabelece que “ao final do
ensino médio o educando demonstre (...) domínio dos conhecimentos de filosofia e
sociologia necessários ao exercício da cidadania”; também a resolução nº 3/98, em
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seu artigo 10, inciso i, parágrafo 2º, diz que “as propostas pedagógicas das escolas
deverão

assegurar

tratamento

interdisciplinar

e

contextualizado

para

(...)

conhecimentos de filosofia e sociologia necessários ao exercício da cidadania”; por
fim, podemos acrescentar, os PCNs (Ensino Médio, volume 4, na página 11)
orientam que:
“o objetivo foi afirmar que conhecimentos dessas (...)
disciplinas são indispensáveis à formação básica do cidadão,
seja no que diz respeito aos principais conceitos e métodos
com que operam, seja no que diz respeito a situações
concretas do cotidiano social”.

A especialização em ensino de Sociologia para o ensino médio foi de grande
importância e bastante inovadora para quem está em sala de aula. Trouxe novas
contribuições para se pensar o ensino dessa disciplina e a importância de lutarmos
para que ela se faça presente no currículo do ensino médio brasileiro. Já para
aqueles que não estão em sala e aula foi muito significativo. A temática em estudo
da área de sociologia para ensino médio nos fez repensar a importância dessa
disciplina na vida dos jovens. Destacamos também o valor dessa especialização
pela experiência de realizarmos uma pôs semipresencial onde sua proposta de
acompanharmos o curso sem a necessidade de estar todos os dias na sala de aula
convencional, é de grande importância na atualidade, onde o tempo espaço é cada
vez mais preenchido com tantas obrigações. A princípio pensávamos que
acompanhar um curso nessa modalidade seria mais fácil, mas com o decorrer do
mesmo, percebemos que estudar a Distância requer além de tempo muita disciplina
para nos programarmos para dar conta das leituras e cumprir os prazos
estabelecidos pelos professores. Somando-se a isso existe a problemática da
tecnologia como uma das principais ferramentas para se estudar na EAD.
Precisamos de bons computadores, de uma internet de qualidade e de um tempo
disponível para realizarmos as atividades. Uma vez organizada essas questões:
tempo, espaço e ferramentas tecnológicas, podemos sem sombra de dúvidas
estudar a distância sem qualquer perda no que se refere a qualidade da
aprendizagem. Conhecendo a plataforma e organizando sua agenda, o estudo na
EAD nos proporciona aprendizagem de qualidade no que se propõe.

As rotinas

da aprendizagem na especialização do ensino de sociologia para o ensino médio, a
prática de pensar e elaborar planos de aula, a associação entre a teoria e a prática
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do professor, foi de suma importância para todos que estudaram essa área. Além
disso, a vivência de participar de uma pôs em sociologia, desde a leitura de textos
que fundamentam a temática em estudo, a elaboração dos instrumentos para se
usar na sala de aula, na aplicação, na organização e análise dos conteúdos para o
ensino médio, vivenciando os percalços e dificuldades para se produzir uma aula de
que possa atingir os objetivos propostos pelo professor.

Os resultados da

especialização evidenciam a importância e a decorrente necessidade indispensável
das especializações para professores que estão atuando em sala de aula. A
importância dos argumentos teóricos metodológicas promovidas pela especialização
no currículo dos professores de sociologia com a finalidade de condicionar a
formação de profissionais dessa área movidos pelo inconformismo, pela criticidade e
pelo desejo de transformação social/educacional.
O ensino da sociologia abre um campo importante de reflexão que merece ser
explorado; as respostas sobre a importância e especificidade da sociologia referem
se tanto a um enfoque especial, que nenhuma outra disciplina possui, quanto aos
conteúdos dessa: ciência seu quadro teórico-conceitual.
A dimensão cognitiva do ensino de sociologia deve ser mediada por
abordagens pedagógicas no ensino de sociologia na escola, onde a estrutura
didático-cognitiva de transposição do conteúdo de ciências sociais a partir do ajuste
da linguagem acadêmica própria do ensino na graduação para o ensino no nível
médio, sem afetar a vastidão do conhecimento sociológico. Desta forma, ao avaliar a
especificidade do ensino médio, é pertinente transformar teorias, conceitos, temas e
pesquisas sociológicas, conforme postula as Orientações curriculares para o ensino
médio.
Desse modo, é importante repensar a relação entre mediações pedagógicas
para ministrar o curso de sociologia no ensino médio, as novas abordagens das
escolas modernas em suas adversidades e aspectos sociais sobre a sociologia, que
decorrem da experiência de vida do aluno do ensino médio em contato com a
disciplina de sociologia. O que se faz necessário reformular os conceitos, os
clássicos da sociologia para a linguagem dos educandos, de modo que a
aprendizagem aconteça sem perdas no conteúdo dos objetivos e conteúdo da
disciplina.
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2 JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO DO EIXO TEMÁTICO “INDIVIDUO E
SOCIEDADE”

O Eixo temático indivíduo e sociedade são essenciais nas Ciências Sociais, e
faz parte do surgimento e desenvolvimento da Sociologia, que nasceu em meio a um
crescente processo de industrialização iniciado ainda no século XVIII e que induziu
as mudanças ocorridas pela passagem de uma realidade rural para um ambiente
urbano e industrial.

Dessa forma com o surgimento de estruturas sociais mais

complexas, o homem passou a enxergar a necessidade de compreendê-las.

A

importância de se estudar o eixo indivíduo e sociedade, diz respeito a duas esferas:
a social e a individual: na esfera social estão inseridos os elementos que rodeiam o
indivíduo, isto é, o ambiente no qual nasceu, convive e desenvolve suas relações.
Isto quer dizer que para compreender o papel enquanto individuo é importante
pensar no mundo que o rodeiam, as relações que estabelece com os outros sujeitos
e com as instituições sociais, como a Família, a Escola, o Trabalho e a Igreja. Já a
esfera individual diz respeito à forma enquanto ser independente, vivência as
experiências que são dadas pelo meio sociais. Na prática, isto significa que os
indivíduos vivenciam as mesmas experiências de formas diferentes, justamente
porque possuem trajetórias distintas.
Conforme consta nos PCNs (2000) o objetivo é fazer com que o aluno se
perceba como integrante do todo social e, ao mesmo tempo, dos vários grupos e
subgrupos que formam a sociedade. Ele traz sua vivência, analisa teorias e constrói
conhecimentos. O estudante vai perceber que utiliza no cotidiano, uma série de
conceitos das Ciências Sociais, como os de sociabilidade, interação social,
comunidade, grupo social, papéis sociais, organização social, sociedade etc. Além
disso, pode relacionar sua biografia, ou de sua família, com a história social. O
educando pode compreender, também, como os fatores sociais influenciam suas
escolhas, mesmo que isso não seja de imediato, evidente.
O ensino de Sociologia na escola de nível deve possibilitar o processo de
aprendizagem,

comunicar

de

forma

ampla

informações

e

conhecimentos,

entendendo que não há saber sem aplicação, transposição e comunicação,
valorizando e trabalhando com as diferentes habilidades de comunicação oral,
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escrita, gráfica. Além de valorizar as produções coletivas, compreendendo que o
conhecimento não se constrói pelo esforço meramente individual e isolado.
O currículo do ensino médio parte do princípio de que um curso é organizado
a partir do seu currículo, sendo este determinado, dentro do contexto em que se
configura, por fatores culturais, econômicos, políticos e pedagógicos, expressando a
função

social

e

cultural

da

escola.

Portanto,

a

integração

supõe

a

interdisciplinaridade e ambas uma visão de mundo. Defende-se uma concepção de
interdisciplinaridade que leva em conta a totalidade histórico-dialética, as relações
entre parte e o todo, compreendendo que a realidade é una, indivisível, intrincada e
complexa. Dessa forma, as disciplinas são meios para compreensão e análise da
realidade e propostas de soluções, ainda que parciais, sobre os problemas que dela
emergem (BIANCHETTI; JANTSCH, 2004; SILVA, 2006). Dentro dessa perspectiva,
o eixo temático pode fazer conexão com diversas disciplinas do ensino médio com:
Biologia, Geografia, matemática dentre outras.
O eixo temático indivíduo e sociedade têm como principal característica fazer
com que o aluno se perceba como integrante do todo social e, ao mesmo tempo,
dos vários grupos e subgrupos que formam a sociedade. Assim sendo, o educando
pode entender o processo de construção do conhecimento humano e a formação do
pensamento sociológico. Como a sociologia tende a compreender os fenômenos
sociais de maneira extensa, a sociedade precisa ser entendida também nos seus
aspectos particulares, por isso o currículo do ensino médio está divido em eixos
temáticos para uma compreensão mais apurada dos fatos sociais. o indivíduo e suas
vontades, interesses e desejos devem ser entendidos a partir da sua realidade, da
de compreensão da dinâmica social. Tanto a história do indivíduo ajuda a construir
os modelos da estrutura social como a estrutura social ajuda a moldar a
personalidade do indivíduo nas suas particularidades. Uma vez que a sociedade tem
interesses em relação à ação que cada um deve ter, os padrões e expectativas de
comportamento estão relacionados entre si. Quando os padrões de comportamento
tende a não ser respeitada a sociedade ativa vários mecanismos de reforço positivo
ou negativo que influenciam o comportamento dos indivíduos.
Por essas razões citadas anteriormente os educandos precisam entender
qual o seu papel enquanto indivíduo social, para que seus atos e decisões possam
estar em consonâncias com as ações dos outros indivíduos sociais. O educando se
vendo como indivíduo que faz parte de uma teia de relações sociais pode trazer sua
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realidade, analisar teorias que constrói seu conhecimento perceber que utiliza, no
cotidiano, uma série de conceitos das Ciências Sociais, como os de sociabilidade,
interação social, comunidade, grupo social, papéis sociais, organização social,
sociedade etc.
Podem relacionar de forma concisa sua biografia, ou de sua família, com a
história social. O estudante pode perceber, também, como os fatores sociais
influenciam suas escolhas.
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3 METODOLOGIA DA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE ENSINO ANUAL PARA A
DISCIPLINA SOCIOLOGIA NO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO

Nesta aula faremos uma sistematização de como se dar o trabalho didático
em sala de aula. Sobretudo, sobre o planejamento das aulas para a disciplina de
sociologia.

As

informações

abordadas

para

essa

disciplina

seguirão

um

planejamento estruturado de acordo com materiais próprio de sociologia, entretanto
será utilizado como elemento principal para desenvolvermos as aulas, o cotidiano
dos alunos, suas leituras sobre determinados temas e como se dar o processo de
influência mútua entre sua realidade e os temas da sociologia.
As primeiras aulas serão para que possamos refletir juntos com os alunos
sobre a prática de sala de aula. O papel da escola, do professor da família e da
comunidade no processo de aprendizagem enquanto indivíduos sociais. Veremos a
necessidade de partirmos da realidade para usarmos metodologias e atividades
partindo do contexto sobre o qual pensamos utilizar os métodos e as técnicas
pensados no aluno. Sem o prévio conhecimento de quem seja o aluno e a realidade
social na qual ele se insere, fica complicado utilizarmos qualquer técnica para
explicar a sociedade e o indivíduo. Para que a aprendizagem aconteça de forma
significativa, o professor deve deixar claro que ele está ali como mediador do
conhecimento. Que o processo de ensino e aprendizagem é um processo mútuo
continuo e repensado a vários momentos no decorrer do ano letivo. Além disso, é
preciso que cada indivíduo envolvido no processo compreenda seu papel e o
desenvolva de maneira útil para que a aprendizagem aconteça de fato. O professor
precisa planejar suas aulas de acordo com sua disciplina, mas isso não o impede
que recorra a outros meios como a comunidade, a família e a escola para favorecer
o processo de ensino e aprendizagem.
As aulas sempre partirão de diálogos leituras, vídeos e/ou outros mecanismos
que possibilitem uma melhor relação entre professor e aluno. De modo que todos
possam participar do processo de ensino aprendizagem com seu conhecimento
individual ou comum, de forma que a sociedade e o indivíduo façam parte um do
outro.
Os materiais bibliográficos utilizados no plano de aula foram os DCNS, PCNS,
livros, revistas, textos de internet, vídeos do Youtube:
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 Internet, vídeos computador. As utilidades dos recursos tecnológicos
são de grande importância, principalmente no curso EAD ou
semipresencial, pois dispomos de pouco tempo e não temos o
encontro presencial como professor. Dessa forma, esse tipo de recurso
é primordial e indispensável para elaboração do plano de aula.
 A seleção dos conteúdos se deu a partir das leituras feitas durante o
curso, dos trabalhos já realizados nas disciplinas. Partindo do que já
existia, foi selecionado e buscado na internet mais material para a
construção do trabalho.
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4 OBJETIVOS GERAIS DO PLANO ANUAL DE ENSINO

Possibilitar que o educando compreenda a sociologia a partir das teorias
clássicas e contemporâneas para refletir sobre a sociedade moderna e capitalista,
especialmente a relação entre indivíduo e sociedade, observando as diferentes
manifestações culturais e segmentos sociais, com vista a compreender conflitos e
tensões do mundo atual.
Desenvolver uma nova atitude cognitiva a partir da compreensão da
identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da cidadania, bem como
perceber a si mesmo como elemento ativo, dotado de força política e capacidade de
transformar a sociedade, construindo instrumentos para um melhor entendimento da
vida cotidiana; produzir novos discursos sobre a realidade social, a partir das
observações e reflexões que contribuam para analisar e comparar os diferentes
discursos sobre a realidade social.
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5 DETALHAMENTO DO PLANO ANUAL DE ENSINO

5.1 IDENTIFICAÇÃO

Escola

E.E. Paulo Freire

Ano do Ensino Médio 1º ano
Carga horária total

36 hora/aula

Período letivo

2016

Professor(a)

Francinete P. Santos

5.2 DETALHAMENTO DAS UNIDADES DIDÁTICAS

5.2.1 Unidade I (1° Bimestre)

A) Descrição da Unidade
O Indivíduo e a Sociedade

B) Cronograma Geral dos Conteúdos e seus respectivos objetivos de aprendizagem
AULA
01

CONTEÚDOS
A sociologia como Ciência

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
 Conhecer

a

especificidade

da

ciência

sociológica e compreende como se deu o
processo

de

necessária

para

ruptura
a

epistemológica

construção

de

um

pensamento crítico.
 Refletir sobre a relação individuo/sociedade
na sociedade moderna.
02

O estudo da sociedade

 Entender

a

formação

sócio-histórica

sociedade que em que vive.

da
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AULA

CONTEÚDOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
 Perceber a importância do indivíduo no seu
contexto social.
 Conhecer os espaços da sociabilidade na
sociedade contemporânea.

03

O processo de socialização

 Entender como a cultura interfere na sua
formação enquanto indivíduo/ grupo.
 Compreender o processo de socialização nos
vários espaços; família, escola, igreja.

04

Indivíduo e cultura

 Apreender o conceito de identidade cultural
no contexto da sociedade globalizada.
 Compreender as mudanças sociais e seus
impactos na sua cultura.
 Entender como são construídos os padrões
sociais.

05

Coerção Social

 Compreender os mecanismos de controle
social e como eles se apresentam na
sociedade.
 Identificar

os

mecanismos

de

inter-

dependência dos indivíduos em relação à
sociedade, observando os processos de
interações em diferentes formações sociais.
06

As Instituições sociais

 Entender os modelos de instituições e o papel
que exercem na sociedade.
 Compreender como seu comportamento está
vinculado

aos

valores

culturais

dessas

instituições.
 Conhecer o papel das principais instituições
como a família, a igreja, a escola, o estado,
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AULA

CONTEÚDOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
os espaços sociais na organização da vida
social.

07

A

natureza

social

do

individuo

 Compreender o processo de socialização
desde o nascimento até a morte do individuo.
 Aprender como se relacionar no meio social
independente da sua vontade.
 Entender como são criados os padrões
sociais.
 Compreender

como

funcionam

os

mecanismos de coerção social da sociedade.
08

Estrutura

e

estratificação

social

 Compreender os aspectos da estratificação, a
condição social dos indivíduos.
 Compreender

as

desigualdades

sociais

dentro de uma mesma estrutura.

C) Procedimentos Metodológicos/Detalhamento das Sequências Didáticas

Aula nº 1: o Indivíduo e a sociedade
Duração: 50 min
Foco: como o indivíduo se reconhece e intervém no seu meio social
Tipo de aula: aula expositiva dialogal a partir da música “ Geração coca cola, da
Banda Legião urbana.
.
Detalhamento dos procedimentos metodológicos para a Aula nº 1.
Detalhamento dos procedimentos
1º Momento
“Será apresentado a música “Geração coca cola” que será ouvida
acompanhada da letra junto com os alunos, logo após será aberto para discursão,
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onde eles poderão comentar a letra da música, em que contexto social ela se
encaixa. Como eles se identificam enquanto sujeito inseridos no contexto.

2º Momento:
Serão usados textos, empregando o recurso do diálogo, exposição dos
conceitos básico para a compreensão da vida em sociedade, Sociabilidade e
Socialização partindo da compreensão que eles explanaram na aula anterior sobre o
contexto de indivíduo na sociedade.

Sistema de avaliação
Será avaliada a participação do aluno nas discussões

5.2.2 Unidade II (2° Bimestre)

A) Descrição da Unidade

Surgimento da Sociologia

B) Cronograma Geral dos Conteúdos e seus respectivos objetivos
AULA
01

CONTEÚDOS
Antecedentes

Históricos

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
e

 Entender as condições históricas e

Intelectuais do Surgimento da

sócio-culturais

Sociologia

surgimento da sociologia.

que

possibilitaram

o

 Compreender o processo de formação
da sociologia no contexto histórico e se
deu o desenvolvimento da Sociologia
enquanto ciência.
02

Interesses
sociologia

exclusivos

da

 Entender

o

sentido

da

vida

em

sociedade.
 Compreender
atividades

a
de

importância
rotina:

das

trabalho,

relacionamentos interpessoais, família,
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AULA

CONTEÚDOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
amigos no processo de socialização do
individuo.
 Compreender as dinâmicas sociais que
ocorrem no seio dos grupos sociais.

03

Os

conceitos

básicos

da

sociologia

 Relacionar os conceitos básicos da
sociologia

com

as

experiências

de

grupos e contextos sociais diferentes
(sociedades

simples

e

sociedades

complexas).
 Perceber o significado da Revolução
Industrial

no

contexto

de

desenvolvimento da sociologia.
04

Os

teóricos

clássicos

da

sociologia

 Identificar

os

primeiros

teóricos

da

sociologia.
 Perceber

as

contribuições

desses

teóricos para a compreender a realidade
social.
 Conhecer as principais abordagens de
Augusto Comte, Emile Durkheim, Karl
Marx, Friedrich Engels e Max Weber
para a sociologia.
05

Introdução ao Pensamento de
Karl Marx

 Compreender os principais conceitos do
materialismo histórico-dialético.
 Conhecer os principais conceitos de
modo de produção, Mais valia, Luta de
classes, antagonismo, ideologia.

06

Introdução aos pensamentos

 Conhecer Sociologia Positivista.

de Durkheim

 Identificar a concepção científica da
sociologia segundo Durkheim.
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AULA

CONTEÚDOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
 Compreender os conceitos de Fato
Sociais, Consciência Coletiva e Tipos de
Solidariedade Social, anomia.

07

Introdução ao pensamento de
Weber

 Conhecer os postulados da sociologia
compreensiva de Weber.
 Saber

identificação

conceitos

trabalhos

os

principais

pelo

autor

(burocracia, racionalização e dominação
e

relacionar

organização

social

da

sociedade global).
08

Introdução a Augusto Comte

 Conhecer sua filosofia positivismo do
método científico como base para a
organização

política

da

sociedade

industrial moderna.
 Entender as principais Características do
Positivismo, situar o papel de autor no
debate sobre a o papel da disciplina
sociologia.

C) Procedimentos Metodológicos/Detalhamento das Sequências Didáticas

Aula nº 1: A história da sociologia
Duração: 150 min.
Foco: entender a importância da sociologia diante do contexto em que ela foi criada
e seus teóricos
Tipo de aula: expositiva dialogal e apresentação de filme e debate

Detalhamento dos procedimentos metodológicos para a Aula nº 1.
1º Momento:
Será apresentado o Filme: Daens – um grito de justiça
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2º Momento
Em seguida será solicitado que os alunos se dividam em grupos para
discutirem os principais aspectos vistos no filme sobre “O Surgimento Sociologia e
as Teorias Sociológicas”, identificando os pensamentos dos autores clássicos da
sociologia a partir do filme. Será requerido que os grupos apresentem em sala de
aula suas observações quanto ao que conseguiram identificar no filme com o
conteúdo de sala de aula de modo que todos possam participar do debate.

Sistemática de Avaliação para a Unidade II
A avaliação será uma prova escrita com questões apenas objetivas de modo que o
conteúdo possa ser relembrado e fixado pelos alunos

5.2.3 Unidade III (3° Bimestre)

A) As estruturas Sociais da sociedade - modelos e movimentos Sociais

B) Cronograma Geral dos Conteúdos e seus respectivos objetivos
AULA

CONTEÚDOS

01

A sociedade capitalista e as
classes sociais

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
 Compreender e analisar o conceito de
ideologia entender ideologia enquanto
instrumento de força e poder, próprio de
cada sociedade, de cada cultura.

02

As manifestações culturais

 Compreender
diferentes
de

gênero,

e

valorizar

manifestações
etnias

e

as

culturais

segmentos

sociais.
 Entender de que modo preserva r
o direito à diversidade cultural.
03

As desigualdades sociais

 Compreender as desigualdades sociais
no Brasil.
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AULA

CONTEÚDOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
 Entender as origens do coronelismo e
suas consequências na nossa cultura
hoje.
 Raça e classes.
 Entender a formação das classes sociais.
 Perceber a estrutura do mercado de
trabalho na vida dos indivíduos.

04

O

trabalho

capitalista

na

sociedade

 Relacionar as principais teorias e Karl
Marx sobre a divisão social do trabalho.
 Entender Émile Durkheim e a coesão
social.
 Compreender as formas de organização
do trabalho.
 Entender as transformações recentes no
mundo do trabalho.

05

Espaços sociais

 Compreender a importância dos espaços
públicos.
 Entender a ideia de projetos de Iniciativa
populares.
 Analisar os movimentos sociais e ação
Coletiva.
 Entender como são criadas e como se
organizam as ONGs.

06

Ações sociais

 Identificar nas ideias de Max Weber, a
função das ações sociais.
 Compreender o sentido das ações sociais
na vida dos indivíduos.
 Identificar os tipos de ação social e o que
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AULA

CONTEÚDOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
significa cada uma na vida dos indivíduos.

07

Fato social

 Identificar

o

que

fato

social

para

Durkheim.
 Entender as principais características dos
fatos sociais na sociedade.
 Identificar

em

quais

correntes

da

sociologia a teoria de fato social está
inserida.
08

Manifestações culturais

 Entender

o

que

são

manifestações

culturais.
 Identificar

as

manifestações

várias

formas

de

culturais

na

sua

sociedade.
 Compreender

as

outras

formas

de

manifestações que não fazem parte da
sua realidade.

C) Procedimentos Metodológicos/Detalhamento das Sequências Didáticas

Aula nº 1 As estruturas Sociais da sociedade: Movimentos sociais
Duração: 50 min
Foco: como o indivíduo entende e resignifica os vários modelos e estruturas sociais
conhecidas por eles
Tipo de aula: aula: expositiva dialogal e apresentação de pesquisas e debates

.

Detalhamento dos procedimentos metodológicos para a Aula nº 1.
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Detalhamento dos procedimentos

1º Momento:
Será apresentado um vídeo do youtube, sobre os principais movimentos
sociais surgidos no início da formação das ciências sociais.

2º Momento:
Serão usados textos, empregando o recurso do diálogo, exposição dos
conceitos básico para a compreensão dos movimentos pelos quais passou a
sociedade no contexto da época partindo da compreensão que eles tiveram as aulas
anteriores sobre os temas citados.

Sistemática de Avaliação para a Unidade III
Será avaliada a participação do aluno nas discussões e uma prova escrita
com questões objetivas e subjetivas

5.2.4 Unidade IV (4° Bimestre)

A) Descrição da Unidade
As ramificações da sociologia
B) Cronograma Geral dos Conteúdos e seus respectivos objetivos
AULA CONTEÚDOS
01

Ideologia

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
 Conhecer o conceito de Ideologia.
 Distinguir os tipos de ideologia.
 Entender ideologia e Consumismo.
 Conhecer a importância entre estado e
Governo.
 Avaliar Tipos e Formas de Governo e
Instituições ideológicas.
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AULA CONTEÚDOS
02

Identidade social

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
 Entender o que caracteriza identidade
social.
 Reconhecer

as

indenitárias

várias
da

fontes
sociedade

contemporânea.
 Identificar as relações sociais diante
das

várias

identidades

e

suas

experiências individuais.
03

Violência e controle social

 Avaliar o conceito de Violência.
 Entender os tipos de violência: física,
psicológica, verbal e simbólica.
 Entender como funciona o controle
social.
 Identificar os tipos de controle social.
 Entender como se dar as relações de
dominação.

04

Produção social do conhecimento

 Entender

como

se

desenvolve

o

conhecimento humano.
 Compreender como se organiza as
classes sociais.
 Reconhecer

como são criadas as

instituições sociais.
05

Modelo de produção Capitalista

 Conhecer as várias interpretações e
continuação

complementares

das

teorias de Karl Marx e Engels.
 E como eles desenvolveram novas
perspectivas teóricas e práticas.
06

Ação social

 Compreender a ideia de sociedades
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AULA CONTEÚDOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
segundo Weber.
 Compreender o sentido das ações
sociais. Entender ação social, formação
social

e

histórica

na

sociedade

contemporânea.
 Compreender

seu

objetivo

de

investigação que é a ação social e a
conduta humana.
 Identificar os que são “tipos ideais”.
07

Comunicação e interação social

 Compreender

como

se

dar

esse

processo através da sociologia.
 Entender

como

se

dar

o

desenvolvimento e constituição das
sociedades através da comunicação e
interação social.
 Identificar os principais fatores que
tornam esse tema como um dos mais
discutidos principalmente na área da
sociologia.
 Identificar e exemplificar o que venha a
serem comunicação e interação social
na nossa sociedade.
08

Sociedade da informação

 Compreender

a

importância

da

Sociologia no contexto da sociedade da
informação.
 Perceber importância dessa sociedade
na vida dos indivíduos da atualidade.
 Identificar

como

acontece

esse

processo e se todo tem acesso a essa
sociedade da informação.
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AULA CONTEÚDOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
 Identificar quais o desafio a sociedade
terá daqui para frente em relação a
informação.

C) Procedimentos Metodológicos/Detalhamento das Sequências Didáticas

Aula nº 1: objetos de estudo da sociologia
Duração:50 min.
Foco: entender a importância dos pensamentos e contribuições dos autores
clássicos da sociologia e sua contribuição para a formação dos educandos
Tipo de aula: objetos de estudo da sociologia
Detalhamento dos procedimentos metodológicos para a Aula nº 1.

Metodologia

Os conteúdos serão introduzidos em aulas expositivas, privilegiando debates.
Desenvolver atividades com diferentes fontes de informação (jornais,
revistas, livros, filmes, fotografias);
Estimular procedimentos de pesquisa e organização das informações
coletadas;
Promover estudos sobre modos de vida e de costumes que convivem na
mesma localidade levando em consideração as principais ideias dos autores
clássicos da sociologia

Avaliação

Será feita de forma processual, considerando o desempenho em trabalhos
individual e grupal, na participação das aulas, no compromisso com os estudos,
apresentação dos seminários, além da responsabilidade e pontualidade na entrega
dos trabalhos. Serão observados os seguintes critérios: clareza das ideias, domínio
do conteúdo e sequência lógica na abordagem dos fatos sociológicos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O planejamento de aula no processo ensino-aprendizagem, assim como
avaliação, que por sua tem como intuito suscitar nos educandos questionamentos
sobre os diversos saberes. A ação desenvolvida pelos indivíduos nesse processo é
de suma importância e deve abarcar todo o meio social dos sujeitos, desse modo
devemos salientar alguns dados necessários para a construção de um fazer
educacional, tais como: a interação do aluno com o conhecimento e o educador, a
importância da proposta pedagógica, as vias de influência mútua, o uso das Tic´s na
sala de aula. O meio social no qual o indivíduo está inserido, assim como a relação
família e escola.

A intenção do planejamento pedagógico é proporcionar ao

educando meios para que o processo ensino aprendizagem seja efetivo e eficaz.
Portanto deve ser primordial que ele ocorra em todos os níveis de escolaridade e em
todas as disciplinas do currículo escolar.
No planejamento das aulas os professores possuem diversas possibilidades
de elaboração das atividades didáticas. Podendo ser utilizadas várias técnicas de
ensino dependem do objetivo que o professor deseja alcançar e do nível da turma, o
uso de recursos didáticos e técnicas de ensino não devem ser utilizados almejando
para demonstrar que o professor tem acesso ao uso das novas tecnologias nem
para que a aula seja um show pirotécnico, ou para dizer que as aulas sejam
modernas o professor não deve abrir mãos das aulas expositivas quando for
necessário a um determinado conteúdo. As aulas expositivas servem além de tudo
para envolver aluno e professor em discussões e questionamentos. A leitura,
discursões e interpretação de textos devem sempre está inserida no processo de
planejamento didático pedagógico.
Assim, podemos dizer que o plano de ensino anual de sociologia para o
ensino médio é importante para que os estudantes possam entender os princípios
das relações sociais, das relações de poder no interior das instituições, das
tecnologias associadas ao conhecimento do indivíduo, da sociedade e da cultura,
das mudanças que ocorrem nas sociedades, gestão, trabalho de grupo,
considerando o impacto das novas tecnologias de comunicação e informação nos
processos de produção, para o desenvolvimento do conhecimento e da vida social.
Desse modo, compreender a importância do ensino da Sociologia no Ensino Médio
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é entendê-la como um conhecimento que contribui para a formação do aluno. Cabe
a ela de acordo com os PCNEM, traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a
sociedade, a economia, as práticas sociais e culturais em condutas de indagação,
indignação, análise, problematização e protagonismo diante de situações novas,
problemas ou questões da vida pessoal, social, política, econômica e cultural.
A sociologia no ensino médio, assim como a de outras disciplinas das
ciências humanas são de suma importância para os jovens em formação, pois
fornecem não só com o conhecimento de dados histórico-científicos, mas
aperfeiçoando seu juízo crítico e problematizando sua realidade, desmistificando
sistema de ideias impostas pela sociedade, fazendo com ele seja capaz de entender
as diversas relações de poder no interior da sua comunidade e se posicionar
criticamente diante dos acontecimentos.
Dessa forma, pensar a sociologia na escola média significa questionar os
padrões sociais no qual o jovem está inserido e, especialmente, questionar as
verdades que lhes são colocadas pelos grupos sociais dos quais fazem parte como
escola, igreja, família e televisão. Seria o que a sociologia chama de “Imaginação
sociológicas” (MILLS, 1975), que significa olhar para as coisas de uma jeito distinta
do qual estamos habituados, depois de adquirir essa imaginação o aluno tem seu
olhar aplicando. Para compreendemos a nossa realidade social, é necessário se
colocar num determinado momento, de um contexto da História e numa determinada
realidade social. A habilidade que temos em agregar todos esses elementos e
relacionar com o comportamento de um indivíduo Mills (1975) chama de Imaginação
sociológica. Uma outra característica conferida por Mills (1975) é a de corresponder
a habilidade de mudar de linha de pensamento, sempre na tentativa de obter um
olhar diferenciado sobre a sociedade e de todos os elementos que a constituem.
Nesse sentido, a sociologia serve para que o aluno possa
importância dessa disciplina

compreender a

no ensino médio, sendo necessário ainda

perceber

as dificuldades pelas quais passam os professores dessa área nas práticas de
ensino e metodologias do fazer sociológico.
A seleção dos conteúdos programáticos foi orientada em torno do eixo
temático articulado ao campo epistemológico das ciências humanas O eixo temático
“indivíduo e sociedade”, têm como foco fazer com que o educando se perceba como
integrante do todo social e, também, dos vários grupos e subgrupos que formam a
sociedade. Dessa forma ele traz seu conhecimento de mundo, e a partir das teorias
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das ciências sociais ele avalia e constrói seus conhecimentos. De acordo com as
orientações para ensino médio, ao fim desse ciclo os alunos devem possuir o mínio
dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da
cidadania. O perfil de saída do aluno do Ensino Médio está diretamente relacionado
às finalidades desse ensino, conforme determina o Art. 35 da Lei: Art. 35 “O Ensino
Médio, etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três anos, terá
como finalidade”:
I - A consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II - A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando como
pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico;
III - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
É importante compreender que a Base Nacional Comum não pode constituir
uma camisa-de-força que tolha a capacidade dos sistemas, dos estabelecemos de
ensino e do educando de usufruírem da flexibilidade que a lei não só permite como
estimula. Essa flexibilidade deve ser assegurada, tanto na organização dos
conteúdos mencionados em lei, quanto na metodologia a ser desenvolvida no
processo de ensino-aprendizagem e na avaliação. As considerações gerais sobre a
Lei indicam a necessidade de construir novas alternativas de organização curricular
comprometidas, de um lado, com o novo significado do trabalho no contexto da
globalização econômica e, de outro, com o sujeito ativo que se apropriar-se-á
desses conhecimentos, aprimorando-se, como tal, no mundo do trabalho e na
prática social.
Ressalve-se que uma base curricular nacional organizada por áreas de
conhecimento não implica a desconsideração ou o esvaziamento dos conteúdos,
mas a seleção e integração dos que são válidos para o desenvolvimento pessoal e
para o incremento da participação social. Essa concepção curricular não elimina o
ensino de conteúdos específicos, mas considera que os mesmos devem fazer parte
de um processo global com várias dimensões articuladas. O fato de estes
Parâmetros Curriculares terem sido organizados em cada uma das áreas por
disciplinas potenciais não significa que estas são obrigatórias ou mesmo
recomendadas. O que é obrigatório pela LDB ou pela Resolução nº 03/98 são os
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conhecimentos que estas disciplinas recortam e as competências e habilidades a
eles referidas e mencionadas nos citados documentos de parâmetros e orientações
para o ensino médio.
Nessa especialização foi possível repensar os desafios e expectativas
existentes nas atividades de planejamento da disciplina de Sociologia no Ensino
Médio, principalmente no que se refere à tentativa de levar o conhecimento
cientifico, as teorias prolixas da universidade para a prática da vivência cotidiana dos
alunos. Trata-se de uma discussão de experiências teórico-metodológicas que não é
ensinada na universidade. Só podemos atingir o planejamento trabalhado para os
alunos, a partir de observações da realidade existente em sala de aula, da vida dos
alunos na comunidade, da sua relação com a família e, sobretudo do meio social no
qual ele está inserido, se necessário uma reestruturação no planeamento dessa
disciplina, no sentido de atingir o processo de ensino e aprendizagem. O professor
precisa ciar metodologias que aproxime o aluno da disciplina, uma vez que essa
ainda é vista com distanciamento pelas escolas e profissionais de outras áreas,
dificultando sua autonomia enquanto disciplina obrigatória na escola de nível médio.
Para que de fato a sociologia se torne mais atrativa para os alunos do ensino médio
é importante que o professor possa trabalhar os conceitos e teorias a partir do
cotidiano dos alunos, bem como ressaltar as rupturas e as inconstâncias próprias da
do contexto histórico da mesma, das mudanças nos PCN´S, OCEM. LDB, tantas
mudanças

nesses

documentos

dificultam

a

legitimação

consequentemente os planejamentos dos professores.

da

disciplina

e

Após essa metodologia de

percepção de que o trabalho com a Sociologia no Ensino Médio apresenta
particularidades em relação à sua discussão na nos documentos e nas
universidades que preparam os professores da licenciatura, o planejamento das
aulas passou a procurar e utilizar umas diversidades de materiais nas aulas de
sociologia, tais como: charges, cartuns, tirinhas, músicas, letras, coreografias, filmes
em DVD ou cinema, documentários em vídeos, textos de jornais ou revistas e
imagens tentadas fazer com que os alunos tenham interesse numa disciplina um
pouco “Marginalizada” por tantas idas e vindas ao curriculum do ensino médio.
Muitas vezes obrigando o professor usar um show pirotécnico para obrigar o aluno a
se interessar pela Sociologia.
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