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Apresentação
Em 2013, a Secretaria de Educação do Estado começou a disponibilizar os Parâmetros
Curriculares da Educação Básica do Estado de Pernambuco. Esses parâmetros são fruto
coletivo de debates, propostas e avaliações da comunidade acadêmica, de técnicos
e especialistas da Secretaria de Educação, das secretarias municipais de educação e de
professores das redes estadual e municipal.
Estabelecendo expectativas de aprendizagem dos estudantes em cada disciplina e em
todas as etapas da educação básica, os novos parâmetros são um valioso instrumento de
acompanhamento pedagógico e devem ser utilizados cotidianamente pelo professor.
Mas como colocar em prática esses parâmetros no espaço onde, por excelência, a educação
acontece – a sala de aula? É com o objetivo de orientar o professor quanto ao exercício
desses documentos que a Secretaria de Educação publica estes “Parâmetros em Sala de
Aula”. Este documento traz orientações didático-metodológicas, sugestões de atividades
e projetos, e propostas de como trabalhar determinados conteúdos em sala de aula. Em
resumo: este material vem subsidiar o trabalho do professor, mostrando como é possível
materializar os parâmetros curriculares no dia a dia escolar.
As páginas a seguir trazem, de forma didática, um universo de possibilidades para que sejam
colocados em prática esses novos parâmetros. Este documento agora faz parte do material
pedagógico de que vocês, professores, dispõem. Aproveitem!
Ricardo Dantas
Secretário de Educação de Pernambuco

INTRODUção
Após a publicação dos Parâmetros Curriculares do Estado de Pernambuco, elaborados em
parceria com a Undime, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco apresenta os
Parâmetros Curriculares na Sala de Aula.
Os Parâmetros Curriculares na Sala de Aula são documentos que se articulam com os
Parâmetros Curriculares do Estado, possibilitando ao professor conhecer e analisar propostas
de atividades que possam contribuir com sua prática docente no Ensino Fundamental,
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos.
Esses documentos trazem propostas didáticas para a sala de aula (projetos didáticos,
sequências didáticas, jornadas pedagógicas etc.) que abordam temas referentes aos
diferentes componentes curriculares. Assim, junto com outras iniciativas já desenvolvidas
pela Secretaria Estadual de Educação, como o Concurso Professor-Autor, que constituiu um
acervo de material de apoio para as aulas do Ensino Fundamental e Médio, elaborado por
professores da rede estadual, os Parâmetros Curriculares na Sala de Aula contemplam todos
os componentes curriculares, trazendo atividades que podem ser utilizadas em sala de aula
ou transformadas de acordo com o planejamento de cada professor.
Além disso, evidenciamos que as sugestões didático-metodológicas que constam nos
Parâmetros Curriculares na Sala de Aula se articulam com a temática de Educação em
Direitos Humanos, eixo transversal do currículo da educação básica da rede estadual de
Pernambuco.
As propostas de atividades dos Parâmetros Curriculares na Sala de Aula visam envolver os
estudantes no processo de ação e reflexão, favorecendo a construção e sistematização
dos conhecimentos produzidos pela humanidade. Ao mesmo tempo, esperamos que este
material dialogue com o professor, contribuindo para enriquecer a sua prática de sala de
aula, subsidiando o mesmo na elaboração de novas propostas didáticas, fortalecendo o
processo de ensino-aprendizagem.
Ana Selva
Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco
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1. PROPOSTA METODOLÓGICA
Em consonância com os “Parâmetros para Educação Básica do Estado de Pernambuco –
Ciências Humanas – Sociologia – EJA”, os “Parâmetros na Sala de Aula” estão organizados de
modo a propor uma estrutura a partir da qual seja possível a organização metodológica do
trabalho pedagógico com o ensino de Sociologia, atendendo ao propósito de possibilitar ao
estudante um processo de formação humana pela apropriação do conhecimento teórico
desenvolvido, no campo das Ciências Sociais, para que o mesmo possa objetivar-se na
realidade social, operando com base nesses conhecimentos.
Partindo da premissa de que o estudante, nesse nível de ensino, deverá, além de se apropriar
dos conhecimentos científicos, desenvolver valores e atitudes, o ensino não se encerra com
o domínio de conteúdos, tampouco se inicia com ele. Há um aspecto conceitual presente
nos “Parâmetros de Sociologia” que precisa ser resguardado na proposta metodológica:
o caráter e a natureza desenvolvimental. Nos Parâmetros, prevê-se, para o ensino de
Sociologia na EJA, o desenvolvimento integral dos estudantes como objetivo-fim, no qual
os conteúdos entram como objetivo-meio.
Dessa forma, todo o trabalho metodológico precisará ser pensado e desenvolvido com
base no duplo movimento apropriação-objetivação, de modo que estejam sempre previstas
atividades que, por um lado, permitam o tratamento com conteúdo e, por outro, a inserção
do estudante na realidade, seja por meio de análises ou de ações diretas sobre a mesma.
Intenciona-se, portanto, que pelo ensino se desenvolva o pensamento sociológico dos
estudantes. Dessa maneira, fica garantida a coerência entre o propósito formativo previsto
nos Parâmetros para o ensino de Sociologia e sua materialidade concretizada no contexto
da sala de aula.
Pensar sociologicamente1 implica que os conhecimentos científicos sejam reconstruídos
mediante as novas exigências e condições de produção da humanidade. Isso requer que
o ensino se estruture com base nas contradições, na dúvida, nas incertezas e, portanto,
reconheça as divergências. Por essa razão, há alguns princípios metodológicos que não
1 Segundo Giddens (2005, p. 26): “Aprender a pensar sociologicamente – por outras palavras, olhar mais além – significa cultivar a
imaginação. Estudar Sociologia não pode ser simplesmente um processo rotineiro de acumulação de conhecimentos”. Pensar
sociologicamente significa, portanto, libertar-se do quadro de referências pessoais e pensar as coisas num contexto mais
abrangente.

parâmetros na sala de aula de SOCIOLOGIA

16

podem ser desprezados quando pensamos no ensino de Sociologia:
• interdependência entre ensino-aprendizagem-desenvolvimento;
• unidade conteúdo-método no tratamento dos temas e conceitos da Sociologia;
• tratamento dos conhecimentos empíricos dos alunos e conhecimentos científicos da
área;
• ensino problematizador;
• análise crítico-reflexiva da realidade;
• construção de sínteses teórico-práticas dos estudos realizados;
• utilização de recursos didáticos, teórico-conceituais, literários, jornalísticos, fotográficos,
cinematográficos, imagéticos, artísticos, tecnológicos, entre outros, de origem nacional,
regional e local.
Com base nesses princípios, os “Parâmetros na Sala de Aula” para o ensino de Sociologia
propõem uma organização metodológica que poderá ser utilizada como orientadora
do planejamento de atividades a serem concebidas e desenvolvidas pelos professores,
considerando suas experiências teórico-práticas, as necessidades formativas dos estudantes
para os quais as atividades serão planejadas, as expectativas de aprendizagem previstas para o
ensino da área nessa modalidade, bem como as necessidades regionais de desenvolvimento
sócio-político-cultural.
As orientações metodológicas para o ensino de Sociologia, nessa perspectiva formativa,
preveem, com base nas proposições de Gasparin (2005) e Saviani (2003, 2008), cinco
momentos:
1. prática social inicial,
2. problematização,
3. instrumentalização,
4. catarse e
5. nova prática social.
Embora esses momentos não se constituam de forma isolada e demandem ser entendidos
na sua totalidade, cada um resguarda a sua especificidade: é no processo de articulação de
todos que se garante a unidade na qual se constituem.

1.1 Prática Social Inicial
A prática social inicial, primeiro momento, implica partir sempre dos saberes e conhecimentos
que os estudantes já têm sobre determinado conteúdo, mas não como conhecimento
individual e pessoal. “Essa prática social traduz a compreensão e percepção que perpassam
todo o grupo social” (GASPARIN, 2005, p. 22). Parte-se do conhecimento empírico que os
estudantes expressam como tradução do conhecimento sociocultural do grupo no qual
estão inseridos.

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Esse saber anterior é o ponto de partida, mas não significa que a aprendizagem escolar seja
uma continuação direta da linha de desenvolvimento [...]. A aprendizagem escolar trabalha
com a aquisição das bases do conhecimento científico, por isso é substancialmente diversa da
aprendizagem espontânea (GASPARIN, 2005, p. 18).
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A prática social está sendo colocada como princípio do trabalho pedagógico na escola,
porque ela se refere à totalidade que abarca o modo como os homens se organizam, e
pode ser entendida como “leitura de realidade”. A prática social inicial é a contextualização
do conteúdo e, portanto, nesse sentido, é ponto de partida.

1.2 Problematização
A problematização, segundo momento, é o elo “entre a prática e a teoria, isto é, entre o fazer
cotidiano e a cultura elaborada. É quando se inicia o trabalho com o conteúdo sistematizado”
(GASPARIN, 2005, p. 35). Tem um papel fundamental porque prevê gerar a dúvida, trabalhar
a incerteza, fundar a contradição e, no limiar de tudo, anunciar a necessidade de outros
conhecimentos que possibilitem avanços em relação à problemática em análise.
A problematização representa o momento do processo em que essa prática social é posta em
questão, analisada, interrogada, levando em consideração o conteúdo a ser trabalhado e as
exigências sociais de aplicação desse conhecimento (GASPARIN, 2005, p. 36).

Trata-se, portanto, do momento de análise tanto da prática quanto da teoria, ocasião em
que se exteriorizam as diferentes nuances da realidade, suas contradições e seus múltiplos
aspectos. Nessa etapa do processo, a problematização tem por finalidade gerar a dúvida e
provocar a necessidade de outros conhecimentos, não como forma de sobreposição, mas
como superação.

1.3 Instrumentalização
A instrumentalização, terceiro momento, vem para sanar a necessidade gerada no contexto
da problematização, e apresenta-se como possibilidade de solução para as incertezas
e dúvidas geradas. Dessa forma, é o trabalho direto com o conhecimento científico no
processo de ensino-aprendizagem-desenvolvimento.
Os educandos e o educador agem no sentido da efetiva elaboração interpessoal da aprendizagem,
através da apresentação sistemática do conteúdo por parte do professor e por meio da ação
intencional dos alunos de se apropriarem desse conhecimento (GASPARIN, 2005, p. 51).

Embora o tratamento com o conteúdo seja interpessoal, a aprendizagem se efetiva na
dimensão intrapessoal, pois envolve a ação direta do sujeito sob o objeto de aprendizagem.
A instrumentalização é o caminho através do qual o conteúdo sistematizado é posto à disposição
dos alunos para que o assimilem e o recriem e, ao incorporá-lo, transformem-no em instrumento
de construção pessoal e profissional (GASPARIN, 2005, p. 53).

parâmetros na sala de aula de SOCIOLOGIA

18

Nessa etapa, o conteúdo sistematizado entra para dialogar com os já elaborados
(conhecimentos empíricos), como possibilidade de síntese e novas elaborações. Para isso,
devem ser, portanto, disponibilizados os instrumentos (conhecimento científico) necessários.
[...] nesse processo, parte-se do conhecimento que se tem (sincrético) e aos poucos (pela mediação
da análise) este conhecimento anterior vai se ampliando, negando, superando, chegando a um
conhecimento mais complexo e abrangente (sintético = “concreto”) [VASCONCELLOS, 1993, p.
64]. Essa caminhada não é linear. Pode ser comparada a uma espiral ascendente em que são
retomados aspectos do conhecimento anterior que se juntam ao novo e assim continuamente.
Desta forma, o conhecimento constrói-se através de aproximações sucessivas: a cada nova
abordagem, são aprendidas novas dimensões do conteúdo (GASPARIN, 2005, p. 52).

1.4 Catarse
A catarse, quarto momento, consiste na síntese. Como a síntese deve combinar-se com a
análise, é difícil separar esses momentos. Por essa razão, fica meio indiscriminado quando
termina o processo de instrumentalização e quando se dá a catarse. De fato, não se
espera que os momentos sejam separados. É importante entendermo-los como unidade
e, enquanto tal, os momentos estão interligados e, sobretudo, articulados. O fato é que a
operação central da catarse é a síntese, enquanto que a da instrumentalização é a análise.
Na catarse, o estudante é capaz de entender melhor a prática social e o conteúdo, pois ele
sistematiza a solução da problemática apresentada nos movimentos de confronto anteriores,
ele sintetiza.
A catarse é a síntese do cotidiano e do científico, do teórico e do prático a que o educando
chegou, marcando sua nova posição em relação ao conteúdo e à forma de sua construção
social e sua reconstrução na escola. É a expressão teórica dessa postura mental do aluno que
evidencia a elaboração da totalidade concreta em grau intelectual mais elevado de compreensão
(GASPARIN, 2005, p. 128).

Nessa perspectiva, o conteúdo não é dado ou estabelecido pelo professor, mas é uma
resposta a uma necessidade criada pelo homem2, e o estudante ocupa o lugar de sujeito
histórico nesse processo de humanização, que se dá pela apropriação da produção histórica
da humanidade. Principalmente, porque essa apropriação não é unilateral e hierárquica,
ocorre pela problematização, confrontação, análise e síntese entre o conhecimento
empírico e o científico.
Há aí um movimento que assim poderia se traduzir: conhecimento empírico (prática social
inicial); dúvida, incerteza, o que gera a necessidade de novas apropriações (problematização);
que se dão pela análise (instrumentalização) e síntese (catarse) para um novo tratamento
com a realidade (nova prática social).

2 Sendo assim, o sistema educacional precisa pensar sua organização curricular com base nas necessidades humanas e, por elas,
definir os conteúdos escolares.

PARÂMETROS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

19

1.5 Nova prática social
O ponto de chegada desse processo é o retorno à prática, agora não mais aquela que
se apresentou inicialmente, mas modificada pelo trabalho pedagógico, fruto das análises e
sínteses produzidas no interior do processo de ensino-aprendizagem-desenvolvimento. Por
isso, é chamada de nova prática social, quinto e último momento. É o novo uso social dos
conteúdos científicos, é o processo de objetivação na realidade, operando teoricamente
sobre ela, pensando cientificamente. Dessa forma, entende-se que é quando culmina
o processo pedagógico e é por isso que os “Parâmetros na Sala de Aula” de Sociologia
estão fundados nessa proposta metodológica: pretende-se que o estudante não apenas
se aproprie do conhecimento sociológico, mas que ele se objetive na realidade, pensando
sociologicamente.
Esse movimento é cíclico, cada vez mais complexo e, nesse sentido, a nova prática social
não representa o fim do processo; outrossim, representa agora um novo começo; passa a
ser, então, prática social inicial para novas problematizações, instrumentalizações, catarses
e práticas sociais.

Ensino organizado pela Atividade
Com base no movimento metodológico exposto, os “Parâmetros na Sala de Aula” de
Sociologia estão organizados em atividades que contemplem cada um dos cinco momentos
apresentados.
Para Leontiev (1978), a atividade é potencializadora do desenvolvimento humano, uma vez
que é por ela que o homem se apropria e se objetiva na realidade. De acordo com suas
proposições, uma atividade consiste num conjunto de ações articuladas por um objetivo
comum e se constitui com base em duas condições: 1) origina-se de uma necessidade3 e 2)
o motivo de sua realização coincide com o conteúdo da mesma4 (LONGAREZI; FRANCO,
2013a).
Quando o motivo é impulsionado por uma necessidade, e esta consegue ser objetivada no objeto,
dizemos que tal relação é capaz de conferir significado à ação e ter um sentido para quem a realiza.
[...] Leontiev (1978) afirmou que nem toda ação é uma atividade para o sujeito que a realiza. Só se
constitui uma atividade, quando o motivo que leva o indivíduo a agir diz respeito ao conteúdo da
ação (LONGAREZI e FRANCO, 2013a, p. 97).

Dessa forma, a proposta metodológica para o ensino de Sociologia orienta para a elaboração

3 Isso implica considerar que a atividade didático-pedagógica precisa gerar a necessidade e a proposta metodológica para o ensino
de Sociologia está fundamentada, de modo a que a necessidade se estabeleça no processo, especialmente, no momento da
problematização.
4 Nesse sentido, a atividade precisa ser planejada, de modo a educar os motivos dos estudantes, fazendo com que os motivos
coincidam com o objeto da mesma. Pressupõe-se que, pelos cinco momentos propostos, os estudantes vão mobilizando seus
conhecimentos e sendo provocados, de modo que seus motivos vão sendo educados e direcionados para o objeto da atividade,
seu conteúdo.
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de atividades pedagógicas, a partir dos cinco momentos apresentados, para que, pelo
tratamento do conteúdo, o desenvolvimento do pensamento sociológico dos estudantes
seja potencializado.
Esse processo não se orienta sempre da mesma forma, para o qual há um modelo fechado.
Isso resguarda ao professor a autonomia para elaborar ações que, articuladas, expressem
esse movimento. No entanto, a título de caracterização e tendo em vista dar visibilidade
à materialidade da proposta, para que a mesma seja entendida na sua concretude pelas
possibilidades objetivas de implementação, apresentam-se como sugestões metodológicas,
propostas de atividades para os núcleos conceituais e temáticos, que compõem os
“Parâmetros para a Educação Básica do Estado de Pernambuco – Ciências Humanas –
Sociologia – EJA”.
As sugestões de atividades que são apresentadas vão exemplificar algumas possibilidades
a partir das quais tais caminhos poderão ser construídos. Mas a intenção é a de que
o professor, compreendendo o sentido da proposição metodológica e com base nas
sugestões apresentadas, elabore conjuntos de ações que desencadeiem nos estudantes
o desenvolvimento do pensamento sociológico desejado, pelo movimento apropriaçãoobjetivação, para os conceitos e temas que compõem os “Parâmetros do Estado de
Pernambuco”.
Embora a proposição didático-pedagógica elaborada para a Educação de Jovens e Adultos
–EJA – tenha a mesma envergadura teórico-metodológica da que fundamenta o Ensino
Médio, é preciso que se respeitem o tempo pedagógico peculiar a essa modalidade de
ensino, o ritmo, bem como as vivências e as práticas socioculturais dos estudantes da EJA,
com suas necessidades específicas. Sendo assim, a organização das atividades precisará
prever essas condições.
As sugestões metodológicas aqui apresentadas possibilitam uma visualização da proposta, na
qual alguns desses aspectos já estão contemplados, como a questão do tempo pedagógico,
por exemplo. No entanto, outros precisam ser considerados, quando o professor for planejar
suas atividades.
Ademais, cabe enfatizar que, como a proposta sugere partir sempre da prática social inicial,
por aí já fica delineada uma construção didático-conceitual própria, definindo, portanto,
uma qualidade específica do tratamento do conteúdo a ser instrumentalizado. No mesmo
sentido, os demais momentos – problematização, instrumentalização, catarse e nova prática
social –, que derivam do primeiro, seguirão os contornos definidos quando da apresentação
e problematização da prática social inicial. Dessa forma, as vivências dos estudantes de EJA
definirão uma abordagem particular no tratamento dos conteúdos, uma vez que contemplam
um conhecimento próprio às suas práticas socioculturais
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO
A avaliação deve ocorrer ao longo do processo do desenvolvimento didático-pedagógico
previsto para cada atividade. O movimento da aprendizagem-desenvolvimento dos estudantes
pelo processo de apropriação e objetivação proposto poderá ser acompanhado ao longo
dos vários momentos do trabalho pedagógico.
Por isso, poderá compor o sistema de avaliação o acompanhamento de todos os momentos,
seja pelas sínteses orais, pelos registros escritos e/ou pelas diversas manifestações previstas,
em cada momento, durante o levantamento da prática social inicial, problematização,
instrumentalização, catarse e nova prática social.
Contudo, para uma avaliação geral da atividade, a partir da qual seja possível apreender a
aprendizagem-desenvolvimento dos estudantes, desenvolvida como síntese do processo,
são necessários momentos de sistematizações, que possam evidenciar as novas elaborações
conceituais dos estudantes.
Por essa razão, a avaliação é tomada como parte integrante do processo didático-pedagógico
proposto e, portanto, como parte orgânica do trabalho pedagógico, presente em todas as
etapas.
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3. SUGESTÕES METODOLÓGICAS
3. 1 NÚCLEO CONCEITUAL E TEMÁTICO 1: SOCIOLOGIA E SOCIEDADE

Fonte: <http://www.sociologia.com.br/o-que-a-sociologia-estuda/>.

O Núcleo Conceitual e Temático “Sociologia e Sociedade” tem como objetivo introduzir a
Sociologia como área do conhecimento e tratar alguns de seus conceitos fundantes, de
modo a instrumentalizar o estudante e possibilitar a ele o desenvolvimento do pensamento
sociológico.
Com isso, prevê o tratamento de conteúdos que possibilitem a apreensão do objeto e
objetivos das Ciências Sociais, compreendendo seus campos investigativo-analíticos (EA1),
bem como o objeto e objetivos da Sociologia no âmbito das Ciências Sociais (EA2), o
conhecimento dos conceitos fundantes das grandes escolas da Sociologia: fatos sociais Durkheim, ação social – Weber e classes sociais – Marx (EA3); a análise da relação indivíduosociedade, tendo em vista desenvolver uma atitude crítico-reflexiva sobre a produção e a
ação humana em seus diversos contextos, compreendendo os processos sociais como
dinamizadores dos diferentes grupos em seus desdobramentos político-sociais, culturais,
econômicos, ambientais e humanos (EA4); e a análise dos elementos constitutivos e
constituidores da sociedade, em sua gênese e transformação (EA5).
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seu objeto, objetivos e sua área de atuação; à Sociologia com seu objeto, objetivos e
conceitos basilares; a Durkheim e fatos sociais, a Weber e ação social, a Marx e classes
sociais; ao indivíduo e sociedade; à sociabilidade e socialização; a alguns conceitos
básicos para compreensão da vida social, tais como isolamento social, contatos sociais,
comunicação, interação, relações e processos sociais e a grupos sociais (características e
tipos, mecanismos de sustentação dos grupos sociais, sistema de status e papéis, estrutura
e organização social). Este é um núcleo mais conceitual, de introdução a essa área do
conhecimento.
A primeira proposta de atividade apresentada para ele será minuciosamente detalhada,
a fim de que a mesma seja tomada como referência e deixe evidenciada a concretude
dos “Parâmetros na Sala de Aula”. As demais atividades, inclusive as sugeridas para os
outros núcleos, apresentam-se de forma mais sintética, presumindo que a lógica teóricopedagógica dos Parâmetros já terá sido devidamente assimilada, e passam a servir, portanto,
como possibilidades.
O professor poderá planejar atividades didático-pedagógicas, tomando como referência a
proposta teórico-metodológica apresentada e materializada nas sugestões indicadas.

Proposta de Atividade 1: “Sociologia: seu objeto e objetivos”5 6
Prática Social Inicial e Problematização
Propõe-se fazer um debate com a classe de estudantes, visando, por um lado, levantar a
compreensão dos estudantes sobre em que consiste a Sociologia, seu objeto e objetivos
e, por outro, confrontar essas concepções. Pretende-se, pelo debate, a elaboração de
uma concepção de Sociologia que possa ser representativa da concepção da classe de
estudantes como um todo.
Observe-se que, para cada classe de estudantes, se dará uma concepção específica,
uma vez que o que está em confronto nesse momento são as práticas sociais iniciais dos
grupos de estudantes e essas são únicas e singulares; então, estão no âmbito dos sentidos
pessoais5 atribuídos para as mesmas. Até esse momento da condução metodológica,
não está em pauta o conhecimento socialmente sistematizado, este sim, carregado de
significado social6 e, portanto, com estatuto científico.

5 O sentido pessoal liga a própria vida do sujeito à realidade, portanto, está no âmbito da pessoalidade. Quando a significação social
é apropriada, passa a fazer parte da constituição psíquica individual dos sujeitos, que a elas atribui um sentido e, por isso mesmo,
é pessoal (LONGAREZI e FRANCO, 2013b).
6 A significação consiste num fenômeno social, existe inicialmente independentemente dos sujeitos; "... estão, portanto, no campo
das produções histórico-culturais da humanidade (consciência social)..." (LONGAREZI; FRANCO, 2013a, p. 95). Sendo assim, o "...
significado social está relacionado ao mundo dos fenômenos objetivamente históricos, isto é, ao que já encontramos no mundo
socialmente produzido pela humanidade" (LONGAREZI; FRANCO, 2013a, p. 98).
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A problematização desencadeada nesse contexto ficou, até aqui, no nível do conhecimento
empírico dos estudantes sobre o conceito de Sociologia, ou seja, sobre a prática social
inicial. No entanto, é preciso avançar na problematização, de modo a demandar outros
confrontos, agora com o que a humanidade produziu cientificamente.
Problematização
Nessa etapa, o professor precisa gerar a necessidade do conhecimento científico já
produzido na área, de modo que os estudantes busquem na Ciência o conhecimento
sobre o conceito de Sociologia, seu objeto e objetivos. Isso, não como desconstrução ou
sobreposição do/ao que foi produzido em torno do conhecimento empírico do grupo,
mas como outro tipo de conhecimento, que precisa ser confrontado com o da prática
social inicial.
Sendo assim, propõe-se que, mediante a concepção construída no primeiro momento
e o conceito científico sobre a Sociologia, seu objeto e objetivos, o professor elabore
um conjunto de indagações que coloque em contradição a elaboração coletiva realizada
e gere um problema que os estudantes, apenas com o conhecimento empírico, não
consigam solucionar. É nesse ponto que o conhecimento científico (cujo significado foi
produzido socialmente) passa a ser necessário, como uma demanda para a solução da
problemática colocada pelo professor e, assim, a necessidade se estabelece.
Nesse momento, observa-se outra dimensão da problematização, que agora demanda a
ciência para ser solucionada: o conhecimento empírico e a prática social inicial não são
suficientes e, dessa forma, os estudantes necessitam do conceito científico, portanto, da
instrumentalização.
Instrumentalização
A instrumentalização precisa aparecer como uma necessidade oriunda da contradição
entre a prática social inicial e o conhecimento científico produzido na área, situação
gerada no contexto da problematização, conforme proposto. Se for assim, a apropriação
do conteúdo não se dá como algo externo ao sujeito. Ao contrário, ela vem como
necessidade (primeira condição de toda atividade) e gera o motivo.
Nesse sentido, objeto e motivo têm as condições objetivas e subjetivas para coincidirem
e o conteúdo científico passa a ter não só um significado social, mas um sentido pessoal
para o estudante; segunda condição para a constituição de um ensino pela Atividade,
propulsor do desenvolvimento integral dos estudantes.
O conteúdo científico vem, nesse caso, como possibilidade para responder a indagações
para as quais o conhecimento empírico, pura e simplesmente, não foi suficiente. No
entanto, como proposta teórico-metodológica, não deve aparecer como sobreposição ao
conhecimento empírico, mas como contradição, geradora de confrontos que possibilitem
novas elaborações (agora entre o conhecimento empírico e o científico).
A forma dessa instrumentalização pode variar, mas nesse caso, sugere-se que, quando
chegar a esse ponto, o professor traga textos teóricos de diferentes autores, com a
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conceituação da Sociologia e a delimitação de seu objeto e objetivos. O tratamento
metodológico segue a mesma estrutura até então desenvolvida.
Agora, mediante a leitura e análise dos textos apresentados e propostos, deve-se promover
um debate, a partir do qual esses dados sejam confrontados com os construídos e
sistematizados anteriormente, tendo como eixo condutor a problematização realizada e
a busca pela solução da problemática, naquela ocasião levantada, visando à solução do
problema, sanando a necessidade gerada na etapa anterior.
Dessa forma, o conteúdo entra como possibilidade de superação. O tratamento do
conteúdo é a instrumentalização e a superação do conhecimento é a catarse. Como
não são situações que têm demarcados seus início e fim, fica difícil dizer quando uma
acaba e a outra começa: elas se dão no movimento didático-pedagógico de construção
da superação.
Catarse e Nova Prática Social
Propõe-se, nesta etapa, a organização e realização de uma mesa redonda, composta
por três estudantes da turma. Os integrantes da mesa apresentarão sínteses conceituais
elaboradas com base no processo de instrumentalização. Os demais estudantes elaborarão
indagações que provoquem o debate e o aprofundamento dos estudos realizados, como
forma de enriquecimento às sínteses construídas.
A mesa redonda é um momento de discussão e síntese, o que permitirá um posicionamento
teórico frente à temática em pauta, proporcionando situações para uma nova prática social.
Sendo assim, será propulsora de movimentos catárticos pelos estudantes e promotora de
objetivações e novas práticas sociais, frente à temática em estudo.

Interdisciplinaridade
Esta Atividade pode ser desenvolvida de forma interdisciplinar com a disciplina Língua
Portuguesa.

Avaliação
Nos quatro momentos previstos para esta proposta de atividade, é possível o
acompanhamento e a avaliação do processo de apropriação-objetivação do conceito de
Sociologia, seu objeto e objetivos. Uma análise de resultado pode ser feita nas sínteses
orais apresentadas, durante a mesa redonda, seja pelas apresentações dos membros que
compõem a mesa, seja pelo debate propiciado pelas questões elaboradas pelos demais
estudantes. Se julgar necessário um registro escrito, o professor pode solicitar que cada
estudante entregue as questões elaboradas, bem como o texto síntese apresentado pelos
integrantes da mesa redonda.
Sugere-se como outra possibilidade a elaboração, individual ou em grupo, de uma memória
(texto escrito com o registro do movimento didático-pedagógico vivenciado) do estudo
desenvolvido, com destaque para o processo de superação do conteúdo apropriado (do
conhecimento empírico à apropriação-objetivação do conhecimento científico).
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Proposta de Atividade 2: “Ciências Sociais, seu objeto e objetivos”
Prática Social Inicial
1. Individualmente: levantamento em jornais, revistas e internet, de reportagens,
fotografias, charges, entre outros, sobre problemas sociais que atingem o cotidiano
dos estudantes.
2. Em pequenos grupos: organização da classe por temas pesquisados, para que os
estudantes possam elaborar painéis que registrem a compreensão inicial que os
estudantes têm das temáticas.
3. No grande grupo: socialização dos painéis.
Problematização
1. Elaboração de pequenos projetos de intervenção que visem debater e construir
alternativas para o enfrentamento dos problemas sociais levantados.
2. Em pequenos grupos: associação dos temas e projetos às Ciências Sociais; bem
como levantamento de problemáticas conceituais e teóricas que demandem ser
estudadas, para o fortalecimento dos projetos de intervenção elaborados.
Instrumentalização
1. Aproximação com o conceito de Ciências Sociais, seu objeto e objetivos.
2. Organização de pequenos grupos por áreas das Ciências Sociais. Exemplo: grupo
1- Sociologia; grupo 2- Antropologia; grupo 3- Economia; grupo 4- Ciência Política.
3. Em pequenos grupos: levantamento de temas tais como desemprego, violência
urbana, corrupção na política, saúde pública, educação, custo de vida etc.
4. Em pequenos grupos: estudo dos temas, com o olhar analítico para a área de
composição do grupo (Sociologia, Antropologia, Economia e Ciência Política).
Catarse e Nova Prática Social
1. No grande grupo: apresentação de sínteses dos estudos e análises realizados na
instrumentalização, bem como de alguns projetos desenvolvidos por profissionais
dessas áreas.
2. Com base nas informações pesquisadas, realização de um debate, no qual os
estudantes possam demonstrar a “criticidade” desenvolvida ao longo de todas as
etapas, percebendo o papel das Ciências Sociais e os limites e possibilidades de
superação dos problemas apresentados inicialmente.
3. Identificação e apresentação de dados estatísticos sobre o desemprego, violência,
analfabetismo, custo de vida e saúde pública em Recife.
4. Com o auxílio das disciplinas Geografia, História e Matemática, promoção de análise
dos dados estatísticos, elaboração de gráficos, uso de fotografias e confecção de
banners, a serem expostos nas áreas de convívio coletivo da Escola.

Interdisciplinaridade
Esta Atividade poderá ser desenvolvida, de forma interdisciplinar, com as disciplinas:
Geografia, História, Artes e Matemática.
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Avaliação
A aprendizagem-desenvolvimento dos estudantes poderá ser avaliada, a partir do conjunto
de atividades desenvolvidas, ao longo de todas as etapas. Ademais, poderão compor a
avaliação, a participação e o envolvimento dos estudantes; a análise de relatórios que
poderão ser elaborados em grupo ou individualmente; análise de textos dissertativos
elaborados sobre os problemas sociais apresentados e/ou de provas escritas sobre as
Ciências Sociais, seu objeto e objetivos.

Sugestões de sites e materiais bibliográficos
<http://www.sociologia.com.br/>.
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html>.
BAUMAN, Z.; MAY, T. Aprendendo a pensar com a Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
DaMATTA, Roberto. Explorações: ensaios de Sociologia interpretativa. Rio de Janeiro:
Rocco, 1986.
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
MARTINS, Carlos B. O que é Sociologia. 14. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987.
MILLS, C. Wright. A imaginação sociológica. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.
MIRANDA, Paulo. O mito do herói nacional. São Paulo: Contexto, 1988, (Coleção.
Repensando a História).

Sugestões de filmes
TÍTULO
Daens. Um grito de justiça
O homem que virou suco
A guerra do fogo
Preciosa
A vida é bela
Cinema, aspirina e urubus
Central do Brasil

DIREÇÃO
PAÍS
Stijn Coninx
Bélgica/França/Holanda
João Batista de Andrade
Brasil
Jean-Jacques Annaud
França
Lee Daniels
EUA
Roberto Benigni
Itália
Marcelo Gomes
Brasil
Walter Salles
Brasil

ANO
1992
1981
1981
2009
1997
2004
2000
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3.2 NÚCLEO CONCEITUAL E TEMÁTICO 2: CULTURA, IDENTIDADE E
DIVERSIDADE

Fonte: http://goo.gl/Y6t70U.

Este Núcleo Conceitual e Temático tem como finalidade instrumentalizar os estudantes
com conceitos, que permitam apropriações e objetivações relacionadas à constituição
do homem e sua cultura, aos processos de humanização e/ou alienação, à lógica e aos
mecanismos da indústria cultural e à ideologia, tendo em vista reconhecer a diversidade
cultural, bem como a igualdade de direitos.
Isso porque o trabalho metodológico com o Núcleo Conceitual e Temático “Cultura,
Identidade e Diversidade” prevê o desenvolvimento de atividades que possibilitem aos
estudantes compreenderem a relação ser humano/cultura no processo de humanização
e constituição dos diferentes grupos socioculturais e seus mecanismos de sustentação
(liderança, normas, símbolos e valores) (EA1); identificarem e sistematizarem os elementos
que caracterizam as culturas em diferentes sociedades, cultura material e imaterial; bem
como reconhecerem o patrimônio cultural existente (EA2); compreenderem os processos
de interação social, cultural e intercultural; de relações étnico-raciais e de gênero; o controle
social e seus tipos; os movimentos culturais, inclusive a contracultura, e seus impactos na
vida política e social (EA3); apreenderem o conceito de identidade cultural, percebendo a si
e ao outro no contexto da diversidade, com suas manifestações, respeitando as diferenças e
promovendo estratégias de inclusão (EA4); analisarem os processos ideológico-políticos de
produção e a sustentação da indústria cultural (EA5).
Dessa forma, são necessárias ações que, articuladas entre si, constituam-se em atividades
de ensino e atividades de estudo, que desencadeiem essas aprendizagens-desenvolvimento
nos estudantes. Compõem o trabalho pedagógico deste núcleo conceitos e temas sobre
o homem e a cultura; processos de humanização e alienação; identidade e diversidade
cultural; cultura material e imaterial; elementos da cultura; contracultura; patrimônio cultural;
cultura, ideologia e política e indústria cultural.
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Proposta de Atividade: “Humanização, cultura, identidade e
diversidade”
Prática Social Inicial
1. Pesquisa sobre marcas culturais locais, regionais e nacionais; visita a diferentes
associações

comunitárias

e/ou

organizações

não

governamentais

para

levantamento de dados sobre a realidade local: em grupos de 4 ou 5 estudantes,
podem ser selecionados espaços, grupos e/ou manifestações culturais locais,
regionais e nacionais, ONGs, associações, entre outros. Levantar, junto aos mesmos,
hábitos e costumes, rituais, formas de organização, concepções, valores etc. Para
o levantamento desses dados, seria interessante que o professor organizasse um
roteiro, indicando alguns aspectos a serem observados e levantados.
2. Em classe: socialização das informações levantadas e discussão das regularidades
e diferenças percebidas entre os diferentes espaços, grupos, ONGs, associações e/
ou instituições.
3. Com base nos dados levantados, sistematizar a compreensão do grupo de
estudantes sobre cultura, identidade e diversidade.
Problematização
Analise do filme “O náufrago”. Identificação, no filme, de aspectos relacionados à cultura e
ao processo de humanização.
Instrumentalização
1. Estudo de textos teórico-conceituais que definam homem e cultura.
2. Análise antropológica do conceito de identidade e diversidade.
Catarse e Nova Prática Social
1. Organização de dinâmicas que coloquem os estudantes em interação com grupos
diversos, procurando fazer o exercício de reconhecimento e respeito às diferenças.
2. Elaboração de um manifesto em defesa do respeito à diversidade.

Interdisciplinaridade
Esta proposta de Atividade pode ser desenvolvida, de forma interdisciplinar, com as
disciplinas: História, Filosofia, Língua Portuguesa e Arte.

Avaliação
Em cada um dos momentos previstos será possível apreender aspectos que podem
compor uma avaliação processual do estudo realizado.
Contudo, a elaboração do manifesto previsto na Catarse e Nova Prática Social pode ser um
importante registro de avaliação da aprendizagem-desenvolvimento dos estudantes.

Sugestões de sites e materiais bibliográficos
<http://infojovem.org.br/infopedia/tematicas/diversidade/>.
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html>.
ADORNO, Theodor. A indústria cultural. In: COHN, Gabriel (Org.). Comunicação e indústria
cultural. São Paulo: Nacional, 1971.
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CANCLINI, Nestor G. Consumidores e cidadãos. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1999.
DaMATTA, Roberto. Você tem cultura? Disponível em: <http://naui.ufsc.br/files/2010/09/
DAMATTA_voce_tem_cultura.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2013.
LEONTIEV, Aleksei N. O homem e a cultura. In: LEONTIEV, Aleksei N. O desenvolvimento
do psiquismo. Lisboa: Horizonte Universitário, 1978.
SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 1981.
VERISSIMO, Luís Fernando. Estragou a televisão. In: Histórias brasileiras de verão: as
melhores crônicas da vida íntima. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999. p. 83-6.

Sugestões de filmes
TÍTULO
Ana e o rei
O último Samurai
Cidadão Kane
Violação de privacidade
A massai branca
A missão
A cor do paraíso

DIREÇÃO
Andy Tennant
Edward Zwick
Orson Welles
Omar Naim
Hermine Huntgeburth
Roland Joffé
Majid Majidi

PAÍS
EUA
EUA
EUA
EUA
Alemanha
EUA
Irã

ANO
2000
2003
1941
2004
2005
1986
1999

3.3 NÚCLEO CONCEITUAL E TEMÁTICO 3: INSTITUIÇÕES SOCIAIS,
POLÍTICA E PODER

Fonte: http://goo.gl/hs0Up5..

O Núcleo “Instituições Sociais, Política e Poder” prevê o trabalho metodológico com temas
e conceitos, que contemplem o estudo da diferença entre grupo e instituição; tipos, papéis,
funções e interdependência entre as instituições; instituições sociais, políticas, econômicas
e culturais; o Estado, suas formas e impactos; o Estado e a Sociedade; a Escola como grupo
e instituição; a judicialização das relações sociais; ideologia, discursos ideológicos e relações
de poder; ética, política e relações de poder; e regimes políticos.
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a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas, econômicas e culturais,
nas suas formas de regulação, associando-as às práticas dos diferentes grupos e sujeitos
históricos (EA1); identificar e analisar as políticas, as relações de poder, os discursos
ideológicos e a ideologia em seus impactos na vida social (EA2); compreender, a partir
de uma análise histórica, numa perspectiva interdisciplinar, as diferentes formas de Estado
e regulação da vida social, analisando criticamente as relações entre Estado, Política e
transformações sociais (EA3); analisar a ação dos estados nacionais no enfrentamento de
problemas de ordem econômica, social e cultural (EA4); compreender o papel da justiça
como instituição na organização das sociedades, reconhecendo a importância da moral
e dos valores éticos em sua estruturação política (EA5); desenvolver uma atitude críticopropositiva frente às instituições sociais, seus papéis e funções, compreendendo o sentido
de uma atitude política, de modo a propiciar o perceber e o agir politicamente nos diferentes
espaços sociais (EA6).

Proposta de Atividade: Estado, nação, política, ação política,
sujeito político e poder
Prática Social Inicial
Levantamento e registro escrito das concepções dos estudantes de Estado, nação, política,
ação política, sujeito político e poder.
Problematização
1. Propor discussão em torno dos conceitos de permanência e mudança, no contexto
da análise do poema “O analfabeto político”, de Bertold Brecht.
O analfabeto político
O pior analfabeto é o analfabeto político.
Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos.
Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão,
do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio
dependem das decisões políticas.
O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que
odeia a política.
Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor
abandonado, e o pior de todos os bandidos que é o político vigarista, pilantra, o
corrupto e lacaio dos exploradores do povo.
Nada é impossível de mudar.
Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo.
E examinai, sobretudo, o que parece habitual.
Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa natural,
pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade
consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural nada deve
parecer impossível de mudar
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2. Rever os conceitos sistematizados (Estado, nação, política, ação política, sujeito
político e poder, bem como as análises sobre suas implicações na organização da
vida e no cotidiano da sociedade) e elaborar, juntamente com o grupo, uma questão
problematizadora que evidencie os limites e as possibilidades atingidas pelo grupo
nesse momento.
Instrumentalização
1. Em pequenos grupos: estudo de diferentes textos, tendo em vista agregar
conhecimentos produzidos sobre os conceitos e temas em estudo, bem como
buscar a solução da problemática levantada. Propor, pelo menos, 5 fontes
bibliográficas distintas e organizar as leituras por grupos. Cada grupo de estudantes
lê uma das fontes selecionadas.
2. No grande grupo: a problemática levantada é colocada como foco de análise e
cada grupo apresenta os elementos conceituais do texto estudado, de modo que a
análise possa ser mais ampla e profunda, alimentada pelas várias fontes bibliográficas
em estudo.
Catarse
Síntese das análises em torno da problemática em discussão e sistematização dos conceitos
estudados, bem como das relações estabelecidas entre eles, e entre eles e a organização
da vida e do cotidiano da sociedade.
Nova Prática Social
Análise do Caderno de Política de jornais regionais e nacionais.

Interdisciplinaridade
Esta Atividade poderá ser desenvolvida juntamente com as disciplinas: História, Língua
Portuguesa e Matemática.

Avaliação
Ao longo de toda a atividade, foram efetivados vários registros escritos, que podem compor
a avaliação processual do estudo realizado.
Por sua vez, a análise do Caderno de Política de jornais regionais e nacionais, prevista
na Nova Prática Social, consiste em importante instrumento avaliativo da aprendizagemdesenvolvimento dos estudantes.

Sugestões de sites e materiais bibliográficos
<http://manguevirtual.blogspot.com.br/2010/08/instituicoes-sociais.html>.
<http://estudossociologicos.blogspot.com.br/2009/08/instituicoes-sociais.html>.
<http://outrapolitica.wordpress.com/>.
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html>.
CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1982.
DaMATTA, Roberto. Fé em Deus e pé na tábua: ou como e por que o trânsito enlouquece
no Brasil. Rio de Janeiro: Rocco 2012.
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IANNI, Octávio. Estado e planejamento econômico no Brasil (1930-1970). Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1977.
RIDENTI, Marcelo S. Política pra quê? São Paulo: Atual, 2004.

Sugestões de filmes
TÍTULO
1984
Laranja mecânica
Minority Report
V de Vingança
Boca de urna (curta-metragem)

DIREÇÃO
Michael Radford
Stanley Kubrick
Steven Spielberg
James McTeigue
Leo Bittencourt

PAÍS
Inglaterra
Inglaterra
EUA
EUA
Brasil

ANO
1984
1971
2002
2005
2004

3.4 NÚCLEO CONCEITUAL E TEMÁTICO 4: TRABALHO, ESTRUTURA SOCIAL
E DESIGUALDADES

Fonte: http://goo.gl/uwdyfN.

O Núcleo Conceitual e Temático “Trabalho, Estrutura Social e Desigualdades” tem por
finalidade possibilitar a apreensão dos fundamentos econômicos da sociedade: o processo
de produção, trabalho, instrumentos, meios, relações e modos de produção, distribuição
e consumo de bens e serviços (EA1); a compreensão do trabalho em diferentes contextos
sócio-históricos (EA2); a análise dos mecanismos inerentes às formas de organização social
no processo de produção e reprodução das estruturas sócio-político-econômicas, bem
como das implicações na vida social advindas dos diferentes processos de produção e
circulação de riquezas (EA3); a análise das modificações advindas das novas tecnologias e
seus impactos na vida social e no mundo do trabalho, além da estratificação e mobilidade
social (EA4); a análise e identificação das transformações na estrutura produtiva ao longo da
história, da atuação dos grupos sociais e seus impactos na vida social (EA5).
Compõem o núcleo quatro temas e conceitos relacionados a trabalho e sociedade; trabalho
e classes sociais; diferentes tipos de trabalho; fundamentos econômicos da sociedade:
processos, modos, instrumentos, meios e relações de produção; distribuição e consumo de
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bens e serviço; produção e circulação de riquezas; estruturas sócio-político-econômicas;
economia política; crescimento econômico e desenvolvimento; desigualdades sociais.

Proposta de Atividade 1: “Trabalho“
Prática Social Inicial
Produção de um texto coletivo sobre o conceito de trabalho.
Problematização
1. Exibição e discussão do filme “Tempos modernos”, de Charles Chaplin.
2. Análise do filme, com base no texto coletivo produzido e nas vivências dos
estudantes em relação às suas inserções no mundo do trabalho.
Instrumentalização
1. Estudo de fontes didático-pedagógicas (livros acadêmicos, didáticos e paradidáticos;
enciclopédias; mídias digitais etc.) selecionadas pelo professor, para que conceituem
trabalho.
2. Confronto dos conhecimentos científicos levantados nas diferentes fontes e dos
mesmos em relação aos textos elaborados previamente.
Catarse e Nova Prática Social
1. Registro coletivo das sínteses conceituais, fruto dos confrontos entre os
conhecimentos científicos e entre esses e os espontâneos, sistematizando os
conceitos em estudo.
2. Análises críticas de cartuns, charges e textos informativos que tomem o trabalho
como temática.

Interdisciplinaridade
Esta Atividade poderá ser desenvolvida de forma interdisciplinar, envolvendo as disciplinas:
Língua Portuguesa, História, Geografia, Filosofia e Arte.

Avaliação
A atividade contempla registros variados que permitem uma avaliação processual do
estudo realizado.
As análises dos cartuns, charges e textos informativos consistem, pois, num excelente
instrumento de avaliação da aprendizagem-desenvolvimento dos estudantes.

Proposta de Atividade 2: “Tipos de Trabalho e desigualdades de
gênero”
Prática social inicial
1. Discussão sobre o trabalho doméstico, sua importância e significado social.
2. Distribuição de duas tarjetas para que, em cada uma delas, os estudantes expressem,
em uma palavra, o que pensam sobre trabalho doméstico.
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Problematização
1. Exibição do curta-metragem “Restos de Antônio”.
2. Discussão do curta e reflexão sobre os registros realizados pelos estudantes nas
tarjetas.
3. Confronto das situações presentes nas tarjetas e no curta. Reflexão sobre
“desigualdade de gênero”.
Instrumentalização
1. Leitura e discussão de fragmentos do documento “Convenção e Recomendação
sobre Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos”, da
OIT – Organização Internacional do Trabalho.
2. Leitura e discussão de textos selecionados pelo professor quanto à discussão sobre
diferentes tipos de trabalho e desigualdade de gênero.
Catarse e Nova Prática Social
1. Produção de textos, utilizando-se de diversos gêneros literários (poema, poesia,
conto, cordel), sobre as relações de gênero, trabalho doméstico e direitos das
domésticas.
2. Elaboração de um fórum de debate sobre tipos de trabalho e desigualdades de
gênero, aberto à comunidade escolar, com a exposição das produções literárias
realizadas pelos estudantes.

Interdisciplinaridade
Essa Atividade poderá ser desenvolvida de forma interdisciplinar, envolvendo as disciplinas:
Língua Portuguesa, Literatura, História, Geografia e Filosofia.

Avaliação
A aprendizagem dos estudantes pode ser avaliada, a partir das discussões, reflexões e
registros efetivados ao longo da atividade, bem como das produções literárias e debates
que compuserem o Fórum proposto.

Sugestões de sites e materiais bibliográficos
<http://www.carloslucena.pro.br/?p=238>.
<http://www.marxists.org/portugues/marx/1867/ocapital-v1/vol1cap07.htm>.
<http://sociologia-tgdoxa.blogspot.com.br/2012/10/estrutura-e-estratificacao-social.
html>.
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html>.
ALBORNOZ, Suzana. O que é trabalho. São Paulo: Brasiliense, 1986.
CATANI, A. M. O que é capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1980.
IANNI, Octávio. Classe e nação. Petrópolis: Vozes, 1986.
POCHMANN, Márcio et. al. (Orgs.). Atlas da exclusão social no Brasil. São Paulo: Cortez,
2004.
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OIT – Organização Internacional do Trabalho. Convenção e Recomendação sobre Trabalho
Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos. Disponível em: <http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/
publication/wcms_169517.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2013.

Sugestões de filmes
TÍTULO
Eles não usam black tie
Estômago
Quanto vale ou é por quilo?
Metropolis
Central do Brasil
Restos de Antônio (curta-metragem)

DIREÇÃO
Leon Hirszman

PAÍS
Brasil

ANO
1981

Marcos Jorge
Sérgio Bianchi
Fritz Lang
Walter Salles
Mariska Michalick

Brasil
Brasil
Alemanha
Brasil
Brasil

2007
2005
1927
2000
2009

3.5 NÚCLEO CONCEITUAL E TEMÁTICO 5: CIDADANIA, DEMOCRACIA E
MOVIMENTOS SOCIAIS

Fonte: http://goo.gl/IiUfRQ.

O Núcleo Conceitual e Temático “Cidadania, Democracia e Movimentos Sociais” visa criar
as condições para que os estudantes possam compreender cidadania e democracia na
organização das sociedades (EA1); reconhecer os direitos (sociais, políticos, civis, difusos,
coletivos) do cidadão na sua relação com o Estado (EA2); compreender os aspectos jurídicos,
sociológicos e éticos da cidadania (EA3); apreender o sentido dos princípios que regulam a
convivência em sociedade, tendo em vista desenvolver atitudes para o exercício da cidadania
(EA4); distinguir entre a democracia direta, a indireta e a representativa (EA5); apreender
os conceitos de conflito, ação coletiva, mudança e conservação (EA6); compreender os
elementos constitutivos dos movimentos sociais: projeto, ideologia e organização (EA7);
analisar a atuação dos movimentos sociais no que se refere às mudanças nas legislações
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político-econômico-culturais (EA8); perceber-se como sujeito histórico e identificar a
importância da participação da coletividade nos movimentos sociais para a transformação
da realidade (EA9); identificar os movimentos da cultura juvenil e analisar os impactos, na
conjuntura social atual, dos “novos” movimentos sociais (EA10).
Compõem o núcleo 5 o tratamento didático-pedagógico de conceitos e temas, tais como
direitos humanos, cidadania e democracia; aspectos jurídicos, sociológicos e éticos da
cidadania; democracia direta, indireta e representativa; mudança e conservação; mudança
social: causas, fatores contrários e consequências; conflito e ação coletiva; elementos
constitutivos dos movimentos sociais: projeto, ideologia e organização; movimentos sociais
e impactos nas políticas públicas e na organização social; movimentos de resistência e
“novos” movimentos sociais.

Proposta de Atividade: “Cidadania, democracia e movimentos
sociais”
Prática Social Inicial
1. Em pequenos grupos: identificar e destacar em jornais impressos e eletrônicos
notícias que contemplem aspectos relacionados à cidadania, democracia e
movimentos sociais.
2. No grande grupo: apresentação dos destaques realizados e discussão desses
conceitos.
3. Registro coletivo do sentido atribuído pelo grupo de estudantes à cidadania,
democracia e movimentos sociais.
Problematização
1. Exibição e análise do filme “O que é isso, companheiro?”, de Bruno Barreto.
2. Problematização do tema e elaboração de indagações geradas pelo filme, com
base nas concepções preliminares registradas pelo grupo de estudantes.
Instrumentalização e Catarse
1. Dividir a classe em 5 grupos, com funções distintas: grupo 1: verbalização, grupo 2:
enriquecimento, grupo 3: problematização, grupo 4: contextualização e grupo 5: síntese.
Os grupos 1 a 4 receberão a indicação de um texto cada um para o estudo (comporão
o estudo, portanto, 4 textos distintos, que conceitualizem cidadania, democracia e
movimentos sociais, bem como discutam o exercício dos mesmos no contexto atual
brasileiro). O grupo 5, por sua vez, ficará incumbido de estudar os 4 textos.
2. Em pequeno grupo: com a orientação do professor, cada grupo irá estudar o
texto indicado e se preparar, a partir do estudo com a função que lhe foi atribuída.
É importante que o processo de discussão e análise dos textos, bem como a
preparação da função, ocorra em sala de aula, com a participação direta do professor.
Sugere-se que o mesmo se sente com cada grupo e se constitua membro de todos.
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O primeiro grupo terá a função de verbalizar. Com base no texto estudado pelo
grupo, trará o conteúdo para a discussão, com a apresentação do mesmo. O
segundo grupo terá a função de enriquecer. Fundamentado em seu texto de
estudo, acrescentará à discussão outros aspectos do tema. O terceiro grupo terá
a finalidade de problematizar. Com base nos elementos teóricos contidos em seu
texto de estudo, os estudantes organizarão uma dinâmica de debate, de modo
que o tema seja objeto de discussão teórica entre os diferentes grupos. O quarto
terá a finalidade de contextualizar. Esse grupo tomará por base o texto estudado e
elaborará uma contextualização sobre o tema. Isso poderá ocorrer por meio de uma
encenação, cenas jornalísticas, poemas, documentos históricos etc. O importante é
a materialidade do tema sob a forma que o grupo definir. Por fim, o quinto e último
grupo estudará os 4 textos e virá preparado para fazer uma síntese do tema em
estudo. Além das informações contidas nos textos, poderá aproveitar as discussões
e a dinâmica dos trabalhos desenvolvidos por todos os grupos como conteúdo para
construir a síntese do estudo.
3. No grande grupo: o ápice da atividade corresponde à confrontação dos textos e
funções, de acordo com as orientações apresentadas. O primeiro verbaliza, a partir
do texto lido; o segundo enriquece a temática com os conteúdos de seu texto;
o terceiro aproveita os aspectos tratados no texto e promove o debate entre os
estudantes; o quarto executa uma situação prática que contextualize o tema e o
quinto faz oralmente uma síntese de todo o processo.
Catarse e Nova Prática Social
Produção individual de um projeto de cidadania a ser implementado no contexto da
realidade local, regional ou nacional, elaborado com base nas necessidades sociais do
grupo a que se pretende a implementação e fundamentado pelas discussões teóricopráticas desenvolvidas, no contexto do processo ensino-aprendizagem-desenvolvimento
realizado.

Interdisciplinaridade
Esta Atividade poderá ser desenvolvida interdisciplinarmente, envolvendo as disciplinas:
História, Filosofia, Língua Portuguesa e Arte.

Avaliação
Esta atividade contempla situações de construção da aprendizagem que permitem uma
avaliação processual do estudo realizado.
Contudo, o projeto de cidadania, proposto para ser elaborado na etapa da Catarse e Nova
Prática Social, representa um importante instrumento de avaliação da aprendizagemdesenvolvimento dos estudantes, especialmente se contrastados ao registro coletivo
elaborado na etapa da Prática Social Inicial.
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Sugestões de sites e materiais bibliográficos
<http://outrapolitica.wordpress.com/>.
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html>.
BENEVIDES, Maria Victoria de M. A cidadania ativa. São Paulo: Ática, 1991.
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2006.
COVRE, Maria de Lourdes M. O que é cidadania. São Paulo: Brasiliense, 1996.
CRUZ, Rafael de La. Os novos movimentos sociais: encontros e desencontros com a
democracia. In: SCHERER-WARREN, I. KRISCHKE, P. (Orgs.). Uma revolução no cotidiano:
novos movimentos sociais na América do Sul. São Paulo: Brasiliense, 1987.
DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de papel: a infância, a adolescência e os direitos
humanos no Brasil. São Paulo: Ática, 2002.
GOHN, Maria Glória. História dos movimentos e lutas sociais: a construção da cidadania
dos brasileiros. São Paulo: Loyola, 1995.
______. Teorias dos movimentos sociais. Paradigmas clássicos e ontemporâneos. 8. ed.
São Paulo: Loyola, 2010.
HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.

Sugestões de filmes
TÍTULO
DIREÇÃO
A insustentável leveza do ser
Philip Kaufman
Dr. Jivago
David Lean
Terra em transe
Glauber Rocha
Deus e o Diabo na terra do sol
Glauber Rocha
Lula, o filho do Brasil
Fábio Barreto
Zuzu Angel
Sérgio Rezende
Olga
Jayme Monjardim
Direitos humanos – a exceção e a regra (curta-metragem)
Gringo Cardia

PAÍS
EUA
EUA
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

ANO
2007
1965
1967
1963
2009
2006
2004
2008
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3.6 NÚCLEO CONCEITUAL E TEMÁTICO 6: TECNOLOGIAS E
SOCIABILIDADE NA ÉPOCA CONTEMPORÂNEA

Fonte: http://goo.gl/TAzQWq. Adaptado.

O

trabalho

didático-pedagógico

do

Núcleo

“Tecnologias

e

Sociabilidade

na

Contemporaneidade” inclui o tratamento de conceitos e temas relacionados às técnicas e
tecnologias; aos impactos da tecnologia na organização social; tecnologias e sociabilidade;
tecnologias, relações sociais e sociedade em rede; tecnologias e organização do trabalho,
sistema de produção, desenvolvimento do conhecimento, mobilizações sociais e vida
social; tecnologias e cultura; tecnologias, ideologia e comunicação de massa; tecnologias,
sistema político-econômico e globalização.
Os conceitos e temas previstos neste núcleo têm por finalidade possibilitar aos estudantes a
compreensão dos impactos dos meios de comunicação na construção da vida social (EA1); a
análise do papel das técnicas e tecnologias, bem como seus impactos sobre a organização do
trabalho, os processos de produção, o desenvolvimento do conhecimento, as mobilizações
sociais e a vida social (EA2); a análise do uso das tecnologias contemporâneas de
comunicação e informação para planejamento, gestão, organização e redimensionamento
do trabalho no mundo globalizado (EA3); a compreensão das novas e diferentes formas de
relações sociais e a constituição de grupos pelas redes sociais (EA4); a compreensão dos
impactos das tecnologias na organização da vida econômica, política, social e cultural (EA5).

Proposta de Atividade 1: “Tecnologia, mídia, mídia eletrônica,
mídia digital e redes sociais”
Prática Social Inicial e Problematização
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1. Individualmente: solicitar que os estudantes registrem por escrito os conceitos de
tecnologia, mídia, mídia eletrônica, mídia digital e redes sociais.
2. No grande grupo: elaborar questões problematizadoras sobre o impacto das
tecnologias e mídias na organização da vida social e no cotidiano da sociedade.
Instrumentalização
1. Estudo dos conceitos de tecnologia, mídia, mídia eletrônica, mídia digital e redes
sociais em textos teóricos e didáticos.
2. Contrastar os conceitos levantados no estudo teórico com os registrados
inicialmente.
3. Discussão e construção de concepções sobre os significados de tecnologia, mídia,
mídia eletrônica, mídia digital e redes sociais e seus impactos na vida social.
4. Levantamento de dados sobre o uso de tecnologias, mídia, mídia eletrônica, mídia
digital e redes sociais em diferentes guerras e movimentos sociais (como a primeira e
a segunda guerra mundial; o movimento de pedido de impeachment do ex-Presidente
da República Fernando Collor de Mello; o movimento contra a corrupção, de junho
de 2013, durante a Copa das Confederações realizada no Brasil, entre outros).
Catarse
1. Registro das relações apreendidas entre as tecnologias, mídia, mídia eletrônica,
mídia digital, redes sociais e as guerras e movimentos sociais ocorridos ao longo da
história da humanidade.
2. Síntese escrita das concepções elaboradas frente aos confrontos estabelecidos entre
os conceitos levantados preliminarmente e os apreendidos nos estudos teóricos.
Nova Prática Social
1. Com base nas concepções elaboradas sobre os conceitos em estudo e dos dados
levantados sobre as guerras e os movimentos sociais, ao longo da história, análise
dos impactos da tecnologia, mídia, mídia eletrônica, mídia digital e redes sociais
nessas diferentes manifestações sociais.
2. Produção de texto dissertativo, síntese das análises.

Interdisciplinaridade
Esta Atividade poderá ser desenvolvida de forma interdisciplinar com as disciplinas: História,
Geografia, Filosofia, Física e Língua Portuguesa.

Avaliação
Ao longo da atividade, é possível acompanhar o processo de apropriação e objetivação do
estudo realizado.
Contudo, o texto dissertativo, previsto na Nova Prática Social, pode ser um importante
instrumento de avaliação da aprendizagem-desenvolvimento dos estudantes.
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Proposta de Atividade 2: “Diferentes formas de relações sociais
e constituição de grupos pelas redes sociais”
Prática social inicial
Realização de uma tempestade de ideias, na qual os estudantes destaquem aspectos
positivos e negativos das redes sociais, tendo em vista uma reflexão sobre a compreensão
das novas e diferentes formas de relações sociais e a constituição de grupos pelas redes
sociais.
Problematização
1. Leitura e discussão da notícia “Justiça condena estudante por preconceito contra
nordestinos no Twitter”, veiculada no jornal O Dia, de 16/05/12, disponível em: <http://
odia.ig.com.br/portal/brasil/justi%C3%A7a-condena-estudante-por-preconceitocontra-nordestinos-no-twitter-1.441221>.
2. Análise, com os estudantes, dos impactos das redes sociais no cotidiano da vida das
pessoas e da sociedade como um todo.
Instrumentalização
1. Leitura e análise de trechos que conceituem redes sociais do livro de Redes sociais
na internet (RECUERO, 2011).
2. Levantamento e discussão de resultados de pesquisas, que demonstrem os impactos
das redes sociais no cotidiano das pessoas.
Catarse e Nova Prática Social
1. Construção de um mural com fotos e imagens, que representem os impactos
sócio-político-econômico-culturais das redes sociais.
2. Leitura de imagens e análise das fotos utilizadas no mural, fundamentadas nos
dados e conceitos estudados.
3. Criação de grupo no Facebook para discussão sobre relações sociais e a constituição
de grupos pelas redes, procurando estabelecer uma classificação entre os grupos
sociais identificados na rede.

Interdisciplinaridade
Esta Atividade poderá ser desenvolvida de forma interdisciplinar, envolvendo as disciplinas:
Língua Portuguesa, Literatura, História, Geografia, Filosofia e Informática.

Avaliação
A atividade pode ser avaliada a partir da produção escrita na rede social (respostas dadas no
fórum do Facebook, quantidade e qualidade das postagens), além da construção do mural
e participação dos estudantes nos debates.

Sugestões de sites e materiais bibliográficos
<http://midiabuzz.com.br/midias-sociais/redes-sociais-midias-sociais-e-midias-digitaisqual-a-diferenca>.
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html>.
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CASTELLS, Manuel. Era da informação. Sociedade em rede. v. 1. São Paulo: Paz e Terra,
2007.
Justiça condena estudante por preconceito contra nordestinos no Twitter. O Dia, 16
maio 2012. Disponível em: <http://odia.ig.com.br/portal/brasil/justi%C3%A7a-condenaestudante-por-preconceito-contra-nordestinos-no-twitter-1.441221>.
Acesso
em:
13/08/13.
LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva. São Paulo: Loyola, 2007.
RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. 2. ed. Porto Alegre: Meridional, 2011.

Sugestões de filmes
TÍTULO
A rede
A rede social
29 polegadas (curta-metragem)
Denise está chamando

DIREÇÃO
Irwin Winkler
David Fincher
Bernard Attal
Hal Salwen

PAÍS
EUA
EUA
Brasil
EUA

ANO
1995
2010
2008
1995

parâmetros na sala de aula de SOCIOLOGIA

44

4. OUTRAS CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS
Os “Parâmetros na Sala de Aula” foram estruturados para que o ensino de Sociologia se
constitua em atividade desencadeadora do desenvolvimento dos estudantes, com base
na proposta metodológica apresentada, na qual o trabalho didático-pedagógico se inicia,
partindo da prática social inicial dos estudantes, passa por processos de problematização,
instrumentalização, catarse e culmina numa nova prática social. Essa é, pois, a proposta
metodológica para colocar os parâmetros na sala de aula. Contudo, as atividades sugeridas
se constituem apenas em referências para o planejamento do professor; ele é que organizará
suas próprias atividades, considerando as necessidades locais, bem como a realidade
sociocultural da localidade onde desenvolverá o trabalho.
Para essa organização, é preciso enfatizar que os núcleos conceituais e temáticos
não podem ser considerados de forma linear, como numa sequência de conteúdos.
Respeitadas as especificidades dos núcleos, propõe-se que cada conteúdo seja tratado
de forma interdisciplinar e internuclear. Isso significa que o tratamento de determinado
conteúdo precisa ser planejado, de modo a contemplar expectativas de aprendizagens de
diferentes núcleos conceituais e temáticos. Dessa maneira, as expectativas estariam sendo
contempladas sob formas intercruzadas e simultâneas. Por isso, a proposta metodológica
dos Parâmetros para Educação Básica do Estado de Pernambuco – Ciências Humanas –
Sociologia prevê a organização didática de atividades, que sejam pensadas como um sistema
e, portanto, possam ser desenvolvidas em consonância com os tempos e a organização
curricular específica da EJA, respeitadas as condições objetivas de cada unidade escolar, em
conformidade com a realidade local.
As atividades poderão ser planejadas, envolvendo diferentes procedimentos didáticopedagógicos, tais como:
• exploração do entorno da escola;
• produção de vídeos, jornais, júri simulado e rádio experimental;
• análise, produção e exposição fotográfica;
• análise de obras de arte, literatura etc.;
• fóruns de debate nas redes sociais;
• cine debate;
• pesquisas de campo;
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• survey;
• entrevistas;
• visitas guiadas;
• análise de músicas;
• leitura de imagens;
• trabalho por comunidades virtuais;
• elaboração de blogs e outras redes sociais;
• análise de documentação histórica, entre outros.
Com base nas várias possibilidades de leitura e análise de realidade possibilitada pelos
diferentes procedimentos didático-pedagógicos, o professor fará a seleção e organização
didática das atividades, elaborando e planejando, conforme as necessidades do contexto
escolar no qual esteja inserido.
As orientações metodológicas aqui apresentadas fundamentam-se na compreensão de que
o processo de ensino-aprendizagem-desenvolvimento em Sociologia, na EJA, pressupõe a
formação e o desenvolvimento humanos.
Portanto, não se constituem num modelo a ser reproduzido acriticamente no contexto
escolar, tampouco pretendem engessar as práticas didático-pedagógicas. A proposição de
um ensino pela atividade, ao contrário, se alicerça sobre a ideia de que os sujeitos, professores
e estudantes, são parte ativa do processo. A proposta de um ensino por atividades se constitui
no processo de desenvolvimento de ambos os sujeitos, impulsionando, por um lado, o
desenvolvimento do pensamento sociológico dos estudantes e, por outro, o potencial
criador e criativo do professor, a partir do qual se materializa sua imaginação sociológica.
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