DISCIPLINA DE SOCIOLOGIA
OBJETIVOS:
1ª Série


Desenvolver o gosto/ prazer /comportamento de leitura, especialmente de textos de
cunho histórico e sociológicos nos estudantes do Ensino Médio.



Relacionar o conhecimento sociológico e incentivar a observação, a pesquisa e a
reflexão sobre as sociedades e fenômenos sociais.



Construir a autonomia intelectual, de forma que o estudante seja capaz de confrontar

diferentes interpretações e construir sua própria versão de mundo.
2° Série


Desenvolver o compromisso com a ampliação dos exercícios da cidadania.



Utilizar práticas e metodologias capazes de despertar e estimular a discussão em torno
da política e da sociedade.



Possibilitar a compreensão por parte de estudantes e educadores, dos condicionantes
econômicos, políticos, sociais, demográficos e culturais da realidade brasileira e a

construção de referências de análise da sociedade contemporânea.
3ª Série


Relacionar o conhecimento sociológico e incentivar a observação, a pesquisa e a
reflexão sobre as sociedades e fenômenos sociais.



Desenvolver o compromisso com a ampliação dos exercícios da cidadania.



Utilizar práticas e metodologias capazes de despertar e estimular a discussão em torno
da política e da sociedade.

CONTEÚDOS
1ª Série


O conhecimento social.



O surgimento da sociologia: primeiros pressupostos.



A visão sociológica de Émile Durkheim.



A concepção sociológica de Karl Marx.



A sociologia de Max Weber.



A importância da sociologia: desvios e possibilidades.



Indivíduo e sociedade.



Indivíduo e sociedade na concepção dos Clássicos.



Processo de socialização.



Instituições sociais: inserção e reinserção.



Trabalho: a relação do homem com a natureza.



Conceito de trabalho na sociologia.



Diferentes sociedades, diferentes formas de trabalho.



A questão do trabalho na sociedade industrial capitalista.



O trabalho na visão de Marx e Durkheim.



Formas de organização do trabalho na contemporaneidade.



O trabalho no contexto da Globalização.



As recentes mudanças no trabalho contemporâneo.



A noção de trabalho para Max Weber: o status.



Salário e lucro.



O neoliberalismo e a questão do trabalho.



Reforma sindical.



Trabalho no Brasil.



A origem dos Movimentos Sociais.



Os paradigmas: clássico, contemporâneo e novos movimentos sociais.



Movimentos sociais no Brasil.



Reforma agrária.



Sociologia no Brasil.



Sociologia contemporânea.

2ª Série


O que é Antropologia.



Conceito de cultura na Antropologia.



Conceito de homem na Antropologia.



Etnocentrismo.



Relativismo.



Diversidade cultural.



A noção de Cultura para Taylor: universalista.



A noção de Cultura para Franz Boas: particularista.



A noção de Cultura para Malinowski: funcionalista.



A noção de Cultura para Lévi- Strauss: estrutural.



Gênero, etnias e outras minorias.



Hierarquia cultural: cultura dominante e cultura dominada.



Cultura popular e cultura de massa.



O conceito de Indústria Cultural.



A indústria cultural no Brasil.



Direitos e cidadania (XVIII-XX).



Cidadania e direitos para T.H. Marshall.



Cidadania na contemporaneidade.



O que é Ciência Política.



A relação entre Estado e poder.



Surgimento do Estado Moderno.



Estado liberal.



Estado do Bem-Estar Social (Welfare State).



Estado neoliberal.



A noção de Estado para Durkheim.



A noção de Estado para Marx.



A noção de Estado para Weber.



Ideologias Políticas.



Regimes Políticos.



A democracia no Brasil e no mundo.

3ª Série


Comte, o positivismo e as origens da sociologia.



O positivismo no Brasil e seus desdobramentos político-sociológicos.



A sociologia de Durkheim.



A sociologia de Marx: as classes sociais.



Infraestrutura e superestrutura.



Marx e a questão da ideologia.



A sociedade brasileira entendida pelo viés economicista.



A sociologia de Weber.



A ética protestante e o homem cordial.



Cultura material e cultura imaterial.



Determinismo cultural e diversidade cultural.



O Brasil visto pela diversidade cultural.



Cultura e indústria cultural.



A indústria cultural no Brasil.



A organização burocrática moderna.



O Estado moderno – poder e política.



Estado brasileiro.



Democracia e cidadania: direitos civis, políticos, sociais e difusos.



Democracia e cidadania no Brasil: aspectos gerais.



A questão de gênero.



Movimentos sociais: conceituação.



Movimentos sociais: estudos de casos.



Movimentos sociais no Brasil.



Ações afirmativas.



Sociedade e meio ambiente.



Sociedade e as novas formas de comunicação.



Origem, interpretações e impacto da globalização.



A sociedade pós-moderna – significado e interpretações (Bauman).

