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O Plano de Trabalho do Componente Curricular de Sociologia está 
vinculado aos pressupostos que orientam a BASE CURRICULAR 
NACIONAL PARA O ENSINO MÉDIO, CIÊNCIAS HUMANAS E 

SUAS TECNOLOGIAS, SOCIOLOGIA. 

 

APRESENTAÇÃO 

O Plano de Trabalho do Componente Curricular de 
Sociologia (PTCCS) teve sua estrutura dimensionada com o propósito 
de fundar seu propósito nos eixos da narrativa vinculada pelo Ministério da 
Educação (MEC) sob o título de  Orientações Educacionais Complementares 
aos Parâmetros Curricular Nacional (PCN) referente à Base Curricular Nacional 
(BCN), Ensino Médio (EM), Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT), 
Sociologia. 

Este Plano foi elaborado em acordo com O Novo Ensino Médio e visa 
assumir a responsabilidade, nos termos da lei, de: preparar para a vida, 
qualificar para a cidadania e capacitar para o aprendizado permanente, em 
eventual prosseguimento dos estudos ou diretamente no mundo do trabalho. 
Este Plano de Trabalho foi formulado para ser capaz de formar para a vida o 
que corresponde a proporcionar ao aluno: saber se informar, se comunicar, 
argumentar, compreender e agir, enfrentar problemas de qualquer natureza, 
participar socialmente, de forma prática e solidária, ser capaz de elaborar 
críticas ou propostas e, especialmente, adquirir uma atitude de permanente 
aprendizado. 

Os Parâmetros Curriculares do Novo Ensino Médio apresentam de 
antemão o Plano, o Trabalho e a Proposta de Ensino. Ao docente cabe a 
função de mobilizar habilidades e competências em associação ensino-
pesquisa. 

 
O OJETO DE ESTUDO DA ÁREA CIÊNCIAS HUMANAS 

 
Em conformidade com o PCN, Área de Ciências Humanas, tem por objeto 

amplo o estudo das ações humanas no âmbito das relações sociais, que são 
construídas entre diferentes indivíduos, grupos, segmentos e classes sociais, 



bem como as construções intelectuais que estes elaboram nos processos de 
construção dos conhecimentos que, em cada momento, se mostram 
necessários para o viver em sociedade, em termos individuais ou coletivos. 

 
CAMPO DE COMPETÊNCIAS: CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS 

TECNOLOGIAS 
 

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
Esse campo de competências relaciona-se com as linguagens, entendidas aqui 
como instrumentos de produção de sentido para toda e qualquer formulação do 
intelecto humano, além de referir-se também às diferentes formas de acesso, 
organização e sistematização de conhecimentos. (PCNEM, 1999, p.296). 

 
Entender a importância das tecnologias contemporâneas de comunicação 

e informação para planejamento, gestão, organização e fortalecimento do 
trabalho de equipe. 

Que os educandos venham a ser capazes de desenvolver diferentes 
habilidades de comunicação (oral, escrita, gráfica, pictórica etc.). Essa 
competência também se relaciona de maneira fundamental para o 
desenvolvimento de atitudes e valores que reconheçam que o conhecimento 
humano não se constrói pelo esforço meramente individual e isolado, e sim 
pela soma, pela ação coletiva. Tal condição é um fundamento básico para que 
o indivíduo possa se situar socialmente, bem como valorizar suas produções e 
a de outros, aspectos essenciais para a construção de sua identidade social. 

 
 
INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 
Esse campo de competências refere-se aos diferentes procedimentos, 
métodos, conceitos e conhecimentos que são mobilizados e/ou 
construídos/reconstruídos nos variados processos de intervenção no real, que 
são sistematizados a partir da resolução de problemas relacionados às 
análises acerca da realidade social. (PCNEM, 1999, p.296). 
 

Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que 
constituem a identidade própria e a dos outros. 

 
Essa competência refere-se às possibilidades dos educandos virem a 

reconhecer e aceitar diferenças, mantendo e/ou transformando a própria 
identidade, no âmbito das diferentes relações sociais e representações da 
cultura das quais são participantes e construtores, no cotidiano do viver em 
sociedade geral e particular. 

 
Compreender a sociedade, sua gênese e transformação, e os múltiplos 
fatores que nela intervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo 

como agente social; e os processos sociais como orientadores da 
dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos. 

 
Essa competência refere-se à possibilidade de que os educandos venham 

a compreender que as sociedades são produtos das ações de diferentes 
sujeitos sociais sendo, portanto, construídas e transformadas em razão da 



intervenção de várias ações e vários fatores. Nesse sentido, o desenvolvimento 
e a mobilização desta competência contribuem para que seja percebida parte 
das diferentes formas como as relações sociais são construídas/reconstruídas, 
bem como os processos de dominação e de relações de poder existentes no 
interior das relações sociais. 

 
Entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do 
indivíduo, da sociedade e da cultura, entre as quais as de planejamento, 

organização, gestão, trabalho de equipe, e associá-las aos problemas que 
se propõem resolver. 

Essa competência, que aponta para a necessidade de os educandos 
virem a desenvolver capacidades relacionadas à obtenção e à organização de 
informações contidas em diferentes fontes e expressas em diferentes 
linguagens, associando-as à resolução de situações-problema de natureza 
variada, permeia toda e qualquer ação voltada para a análise e a compreensão 
dos diferentes contextos nos quais são construídas/reconstruídas as relações 
sociais, entre os quais, a título de exemplo, podemos lembrar: as relações de 
dominação, as relações de poder e os valores éticos e culturais presentes nas 
mesmas. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOCULTURAL 
Esse campo de competências refere-se à diversidade e, portanto, à 
constituição dos diferentes significados que saberes de ordem variada podem 
assumir em diversos contextos sociais. (PCNEM, 1999, p.296). 

 
Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de 
ocupação de espaços físicos e das relações da vida humana com a 

paisagem, em seus desdobramentos políticos, culturais, econômicos e 
humanos. 

 
Essa competência indica que os educandos poderão desenvolver 

conhecimentos que lhes permitam perceber e compreender que as ações 
humanas são construídas/reconstruídas em tempos e espaços diversos, que se 
manifestam no âmbito das relações sociais de que são fruto e, ao mesmo 
tempo, promovem desdobramentos variados motivados por fatores diversos, o 
que significa dizer que não são condicionados de forma determinista por algum 
aspecto em particular. Outra questão relacionada a essa competência diz 
respeito às múltiplas relações que os seres humanos travam com os meios 
social e natural, de maneira a definir as formas como, entre outras, as 
construções culturais e as relações de trabalho serão estabelecidas no interior 
de uma dada comunidade e/ou sociedade. 

 
Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, 

políticas e econômicas, associando-as às práticas dos diferentes grupos 
e atores sociais, aos princípios que regulam a convivência em sociedade, 

aos direitos e deveres da cidadania, à justiça e à distribuição dos 
benefícios econômicos. 

 
 



Essa competência aponta para a compreensão de que as instituições 
sociais, políticas e econômicas são historicamente construídas/reconstruídas 
por diferentes sujeitos sociais, em processos influenciados por fatores variados, 
que são produto de diferentes projetos sociais. Tal compreensão implica 
perceber/reconhecer que as relações sociais, os valores éticos, as relações de 
dominação e de poder, as representações culturais e as formas de trabalho, 
que contribuem para a construção da identidade social de um indivíduo, não 
são imutáveis ou ausentes de conflitos nem tampouco decorrentes de um único 
fator básico, que supostamente determine as formas como diferentes 
sociedades se organizaram no passado ou se organizam no presente. 

 
Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as 

práticas sociais e culturais em condutas de indagação, análise, 
problematização e protagonismo diante de situações novas, problemas 

ou questões da vida pessoal, social, política, econômica e cultural. 
 
Essa competência aponta para a necessidade de os educandos virem a 

reconhecer que são agentes e protagonistas da construção/reconstrução dos 
processos sociais, e não meros espectadores passivos dos mesmos. Nesse 
sentido, é preciso que, a partir da problematização de situações novas 
baseadas em referências concretas e diversas, rompendo-se, portanto, com 
posturas imobilistas e/ou deterministas, os educandos possam ser de fato 
agentes da construção de sua autonomia intelectual, que é a forma mais 
aperfeiçoada daquilo que o senso comum denomina de “senso crítico”. 
Perceber-se como sujeito produtor de cultura e que atua socialmente no âmbito 
de relações sociais conflitantes, portanto, diversas, e em contextos variados, 
como, por exemplo, o do trabalho, é um fundamento das Ciências Humanas 
que não pode ser deixado de lado ao longo do percurso escolar dos 
educandos. 

 
Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Humanas 

sobre sua vida pessoal, os processos de produção, o desenvolvimento do 
conhecimento e a vida social. 

 
Essa competência aponta para a possibilidade de que os educandos 

venham a ser capazes de trabalhar com diferentes interpretações acerca de 
uma mesma situação-problema, relacionando o desenvolvimento dos 
conhecimentos com os sujeitos sociais que os produzem, de forma a saber: 
quem se apropria dos conhecimentos. Mas como se apropriar dos 
conhecimentos? Quais os impactos sociais provocados pelos diferentes 
conhecimentos produzidos pelos seres humanos? Nesses termos, 
compreender quais relações de poder e de dominação se estabelecem no 
âmbito da produção e da apropriação dos conhecimentos, entre os quais os 
tecnológicos, é também uma maneira de perceber quais padrões éticos e 
culturais alicerçam tais relações ou servem de justificadores para a constituição 
de outras, como, por exemplo, as relações de trabalho. 

 
Aplicar as tecnologias das Ciências Humanas e Sociais na escola, no 

trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. 
 



Essa competência aponta para a perspectiva de que os educandos 
venham a se apropriar de diferentes linguagens e instrumentais de análise e 
ação, para aplicar na sociedade, de forma autônoma e cooperativa, os 
conhecimentos que construíram/ reconstruíram ao longo dos processos de 
ensino e de aprendizagem. Esse processo de transposição tanto implica 
protagonismo frente às relações sociais amplas e particulares nas quais os 
educandos estão imersos, quanto se constitui em fundamento essencial que 
contribui para que os mesmos construam/reconstruam suas identidades 
sociais. 

 
 

SOCIOLOGIA 
 

O SIGNIFICADO DAS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 
 
No conjunto das disciplinas curriculares que formam a área de Ciências 
Humanas e suas Tecnologias, a Sociologia engloba conhecimentos de 
Antropologia, Política, Direito, Economia e Psicologia. É a partir dessa ampla 
perspectiva que as competências e habilidades da Sociologia devem ser 
apropriadas. 
 
Representação e comunicação: competências 
 
 • Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as 
explicações das Ciências Sociais, amparadas nos vários paradigmas teóricos, 
e as do senso comum. 
• Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das 
observações e reflexões realizadas. 
 

Essas competências e habilidades pretendem trazer para o aluno as 
principais questões conceituais e metodológicas da Sociologia, enquanto 
ciência: o que é conhecimento científico; diferenças entre ciência e senso 
comum; diferentes modelos teóricos utilizados na explicação da realidade 
social etc. Nesse momento, o professor pode apresentar ao aluno, ou pedir 
para que o aluno traga para a sala de aula, diferentes discursos explicativos da 
realidade (textos, artigos de jornal, material audiovisual) para serem 
analisados, comparados e diferenciados a partir do maior ou menor rigor 
científico de cada um. No final da etapa, o aluno será capaz de produzir um 
discurso criterioso da realidade observada utilizando-se dos recursos 
metodológicos da Sociologia. Ao mesmo tempo, será possível apontar os 
limites do conhecimento baseado no senso comum. Aqui, o professor deve 
introduzir a fundamental discussão sobre todas as formas de preconceito que 
estão presentes no cotidiano do aluno. Dessa maneira, ao final do processo 
pedagógico, haverá apropriação e construção de conhecimentos e de 
procedimentos científicos. O aluno estará mais gabaritado para analisar a 
realidade social dentro de princípios científicos e, também, mais capacitado 
para atuar como um agente de mudança social. 

 
 

Investigação e Compreensão:  Competências  



 
• Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, 
ampliando a “visão de mundo” e o “ horizonte de expectativas” nas relações 
interpessoais com os vários grupos sociais. 
• Construir uma visão mais crítica da indústria cultural e dos meios de 
comunicação de massa, avaliando o papel ideológico do “marketing”, como 
estratégia de persuasão do consumidor e do próprio eleitor. 
• Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e 
segmentos sociais, agindo de modo a preservar o direito à diversidade, 
enquanto princípio estético, político e ético que supera conflitos e tensões do 
mundo atual. 

Nesse segmento, a contribuição da Antropologia é marcante, ao envolver 
os conceitos de cultura e de diversidade cultural. Ao lado disso, a possibilidade 
de ampliar a visão de mundo, desenvolver uma visão crítica da sociedade 
contemporânea e respeitar as diversidades culturais, sociais e pessoais vão 
permitir ao aluno a decodificação da complexa realidade social, levando-o a 
assumir atitudes mais críticas e atuantes na comunidade.  

É importante que o professor incentive sempre a produção do aluno em 
variados suportes: textos, cartazes e painéis, fotografias, vídeos, exposições, 
apresentações orais e uso dos recursos da informática. 

 
Contextualização sociocultural: as competências 

 
• Compreender as transformações no mundo do trabalho e o novo 

perfil de qualificação exigida, gerados por mudanças na ordem 
econômica. 

• Construir a identidade social e política de modo a viabilizar o 
exercício da cidadania plena, no contexto do Estado de Direito, atuando 
para que haja, efetivamente, uma reciprocidade de direitos e deveres 
entre o poder público e o cidadão e, também, entre os diferentes grupos. 

Aqui, as contribuições conceituais e metodológicas do Direito, da 
Economia e da Política reforçam os conhecimentos da Sociologia. Levantar, 
analisar e debater as inúmeras questões que envolvem o mundo do trabalho 
em nossa e em outras formações sociais, tanto no tempo quanto no espaço, é 
uma tarefa que deve aliar professor e aluno.  

A contextualização do sistema social brasileiro, estruturado em classes 
sociais, excludente e concentrador de renda e de poder, vai permitir a 
elaboração de variadas atividades pedagógicas. O aluno poderá, por exemplo, 
recolher do seu entorno diversos exemplos de exclusão social, econômica e 
política: histórias de vida, fotografias, vídeos e filmes, matérias jornalísticas etc. 
A simples justaposição dessas “pesquisas de campo” aos textos científicos 
explicativos já seria, em si, um trabalho escolar muito rico. Mas, o professor e o 
aluno poderão avançar ainda mais, se forem criadas oportunidades de atuação 
cidadã, isto é, se o aluno puder protagonizar a mudança, mesmo que pequena, 
viabilizando o exercício da cidadania dentro ou fora da Escola. 

Propostas de ações democráticas no interior da Escola (análise das 
relações de poder envolvendo a Direção, o Grêmio Estudantil, a APM etc.), 
encaminhamento de propostas para solucionar problemas da comunidade para 
a Câmaras Municipal ou associações de bairro (questões ecológicas, poluição 
visual e sonora, por exemplo) são possibilidades de atuação do aluno. Dessa 



forma, todo o trabalho a ser desenvolvido pelo professor de Sociologia e seus 
alunos deverá enfatizar uma investigação do social a partir das questões do 
cotidiano. Os temas dessa investigação, que devem ser de interesse do 
educando, receberão a orientação e o encaminhamento teórico e metodológico 
do professor. Qualquer que seja a escolha temática do aluno ou, melhor ainda, 
dos grupos de alunos, caberá ao professor definir, determinar e pôr em 
movimento as competências e habilidades a serem desenvolvidas em 
Sociologia. 

Finalmente, professor e aluno devem executar suas tarefas de maneira 
inovadora, rompendo a tradição da entrega de trabalhos escritos. É importante 
a utilização dos mais diferentes suportes para a apresentação dos resultados 
das pesquisas: seminários, apresentações de música e outras expressões 
artísticas coletivas, oficinas de fotografia, produção de textos, teatro etc. O 
professor não pode se esquecer de que a integração da informática às 
atividades pedagógicas é um recurso que, de certa forma, facilita a interação 
de todos os outros suportes. 

 
 

CONCEITOS ESTRUTURADORES E COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 
 
O primeiro conjunto de competências e habilidades reúne as questões 

teóricas e metodológicas da Sociologia. O embate do conhecimento científico 
versus conhecimento vulgar (ou senso comum) atravessa toda a estrutura 
conceitual das Ciências Humanas e está presente, também, em todas as 
competências a serem desenvolvidas. 

A luta contra os preconceitos, por exemplo, articula-se tanto ao conceito 
de cidadania quanto ao de cultura. As questões relativas aos métodos e 
técnicas de pesquisa e de investigação social perpassam todas as atividades 
que serão executadas durante as aulas. 

Assim, o professor deverá sempre se reportar a esse primeiro bloco de 
competências durante seu trabalho pedagógico. 

 
O segundo conjunto ajusta-se perfeitamente à cultura, enquanto conceito 

estruturador. Cultura é diversidade cultural, identidade cultural, indústria 
cultural, mídia e propaganda, alienação e conscientização etc. 

Compreender melhor a diversidade de vivências cotidianas nas 
metrópoles pósindustriais, ou perceber o poder de persuasão dos meios de 
comunicação nas comunidades afastadas, são possibilidades que exemplificam 
a articulação entre as competências elencadas e o conceito estruturador de 
cultura. 

 
No terceiro conjunto são contemplados os conceitos de trabalho e de 

cidadania. 
 Compreender as transformações no mundo do trabalho significa 

conhecer o desenvolvimento econômico das diversas formações históricas 
ocidentais e suas diferentes estruturas econômicas e políticas.  

Ao participar politicamente, enquanto trabalhador e cidadão, o estudante 
está construindo sua identidade social e agindo para que uma sociedade mais 
democrática e solidária se fortaleça.  



Temos aqui a articulação entre as competências da Sociologia e o 
conceito estruturador de cidadania: protagonismo juvenil voltado para a 
viabilização da cidadania plena. 

 
 

 
 

ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA 
 
Eixo Temático: Indivíduo e Sociedade 
 
Tema: As Ciências Sociais e o cotidiano 
Subtema:  
• As relações indivíduo-sociedade 
• Sociedades, comunidades e grupos. 
 
Tema: Sociologia como ciência da sociedade 
Subtemas: 
• Conhecimento científico versus senso comum 
• Ciência e educação 
 
Tema: Mudança Social e Cidadania 
Subtemas: • As estruturas políticas 
• Democracia participativa 
 
Eixo temático: Cultura e Sociedade 
 
Tema: Culturas e sociedade 
Subtemas: 
• Cultura e ideologia 
• Valores culturais brasileiros 
 
Tema: Culturas Erudita e popular e indústria cultural 
Subtemas: 
• As relações entre cultura erudita e cultura popular 
• A indústria cultural no Brasil 
 
Tema: Cultura e Contracultura 
Subtemas: 
• Relações entre educação e cultura 
• Os movimentos de contracultura 
 
Tema: Consumo, alienação e cidadania 
Subtemas: 
• Relações entre consumo e alienação 
• Conscientização e cidadania 
 
Eixo temático: Trabalho e Sociedade 
 
Tema: A organização do trabalho 



Subtemas: 
• Os modos de produção ao longo da história 
• O trabalho no Brasi 
 
Tema: O Trabalho e as desigualdades Sociais 
Subtemas:  
• As formas de desigualdades 
• As desigualdades sociais no Brasil 
 
Tema: Trabalho e mobilidade social 
Subtemas: 
• Mercado de trabalho, emprego e desemprego 
• Profissionalização e ascensão social 
 
Eixo Temático: Política e sociedade 
Tema: Política e relações de poder 
Subtemas:  
• As relações de poder no cotidiano 
• A importância das ações políticas 
 
Tema: Política e Estado: 
Subtemas: 
• As diferentes formas do Estado 
• O Estado brasileiro e os regimes políticos 
 
Tema: Política e movimentos sociais 
Subtemas: 
• Mudanças sociais, reforma e revolução 
• Movimentos sociais no Brasil 
 
Tema: Política e cidadania 
Subtemas: 
• Legitimidade do poder e democracia 
• Formas de participação e direitos do cidadão 
 

 
 

PLANEJAMENTO DAS AULAS 
 

No âmbito do que estabelece a LDB: 
 
• a formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e 

competências necessárias à integração de seu projeto individual ao projeto da 
sociedade em que se situa; 

• o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 
crítico; 

• a preparação e orientação básica para a sua integração ao mundo do 
trabalho, com as competências que garantam seu aprimoramento profissional e 



permitam acompanhar as mudanças que caracterizam a produção no nosso 
tempo; 

• o desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, de 
forma autônoma e crítica, em níveis mais complexos de estudos. (PCNEM, 
1999, p. 22). 

 
As proposições elencadas sintetizam as funções da educação e apontam 

a direção que o processo pedagógico deve tomar para a realização de um 
trabalho eficaz e compromissado com o que existe de mais democrático e 
politicamente articulado. Para tanto segue a síntese dos Planos de Aulas de 
Sociologia. 

 
SÍNTESE DOS PLANOS DE AULA DO COMPONENTE CURRICULAR 

DE SOCIOLOGIA 
 
Habilitar a intenção formativa apresentando uma interface com conjuntos 

de conceitos estruturadores articulados com 
conhecimentos incorporando a Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC'S). 
Considerando o uso da TIC'S para viabilizar condições efetivas do aluno 

comunicar-se e argumentar, deparar-se com problemas, compreendê-los e 
enfrentá-los, participar de um convívio social que lhe dê oportunidade de se 

realizar como cidadão, fazer escolhas e proposições, tomar gosto pelo 
conhecimento, aprender a aprender. Em tempo meu Plano de Trabalho tem por 

referências as disposições da Base Curricular Nacional do Ensino Médio. 
 

A Interface vincula à aula sugestões temáticas, e em acordo com a 
proposta desenvolvida no Plano de Trabalho, conceitos, competências e 
conhecimentos integram princípios interativivos. 


