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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do Componente Curricular: Sociologia II

Curso: Técnico em Sistemas de Energia Renovável integrado ao Ensino 
Médio

Série/Período: 2º ano

Carga Horária: 1 a/s - 40 h/a - 33 h/r

Docente Responsável: Cleyton Leandro Galvão

EMENTA

O contexto histórico de emergência da sociologia. Identidade e Cultura: a 
construção da identificação e as mediações sociais; Indivíduo e sociedade: 
formação da sociedade capitalista. Alienação e ideologia. Identidade cultural: o 
pertencimento e a construção das identificações de gênero, raça, etnia e nacionais. 
Cultura e Etnocentrismo. Raça e Etnicidade. Sexualidade e Gênero. Estrutura e 
Estratificação social. Instituições sociais: escolar, religiosa e familiar. Formação 
social e cultural brasileira. Cultura popular e indústria cultural: cultura material e 
imaterial. Conhecimento popular. Juventude e consumo.

OBJETIVO GERAL DO CURSO

Contribuir para a formação de cidadãos com saberes técnico-profissionais em 
sistemas de energia renovável, integrando estes conhecimentos àqueles 
pertinentes ao nível médio da Educação Básica, com qualidade e excelência no 
âmbito social, das ciências e da cultura, bem como preparados a desenvolver as 
funções a si concernentes no mundo do trabalho, promovendo perspectivas de 
empregabilidade e criatividade em seu segmento, com reconhecidas habilidades 
técnicas, políticas e éticas, firmados a se tornarem disseminadores de uma cultura 
de sustentabilidade justa e equilibrada dos recursos naturais, tanto às gerações do 
presente como as do futuro, em todos os ambientes possíveis, desde o produtivo 
industrial até aqueles cuja reprodução da existência dependa do discernimento e 
prudência socioambiental do ser humano.

OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR

Geral
Compreender, sob uma perspectiva sociológica: a construção da realidade 
social enfocando os pilares da relação entre identidade, subjetividade e cultura, 
a partir da construção de uma visão crítica da sociedade; o instrumental teórico 
sobre grupos e instituições sociais; os  conceitos de estrutura e estratificação 
social; questões relacionadas à formação social e cultural brasileira; os 
conceitos de cultura, indústria cultural, conhecimento e saberes popular; 
questões atuais, tais como juventude e consumo. 

Específicos
Contextualizar as principais questões sociológicas, visando desenvolver o 
raciocínio crítico e o conhecimento de si próprio e do mundo; 
Discutir as diferenças entre natureza e cultura, tratando das especificidades do 
humano; 
Discutir a formação social capitalista: sua origem e funcionamento; 
Debater os conceitos de ideologia e alienação; 
Permitir a reflexão crítica em torno do preconceito e suas manifestações. 
Discutir os conceitos de juventude e consumo. 
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Abordar as características e mecanismos de sustentação das instituições 
sociais e discutir as suas diferenças em relação aos agrupamentos sociais. 
Abordar criticamente os aspectos da formação social e cultural brasileira; 
Discutir os conceitos de cultura popular, cultura erudita e indústria cultural, 
enfatizando as diferenças entre cultura material e imaterial. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I

1. Pensamento social e a emergência do Capitalismo
1.1
1.2Sociologia moderna e sociedade: O desenvolvimento da Sociologia nos 

séculos XIX e XX;
1.3Emile Durkheim: fatos sociais, coesão social e solidariedade orgânica e 

solidariedade mecânica;
1.4Karl Marx: materialismo histórico e dialético, exploração, mais-valia e luta de 

classes;
1.5Max Weber: ação social, formas de poder e dominação, ética protestante e o 

espírito do capitalismo.

UNIDADE II

2. Indivíduo e sociedade: Alienação e ideologia.
2.1Estudos Culturais: Escola de Frankfurt e a Teoria Crítica;
2.2Escola de Chicago e os estudos urbanos; 
2.3Cultura e ideologia;
2.4 Ideologia e classe social;
2.5Alienação e ideologia. 

UNIDADE III

3. Identidade cultural: o pertencimento e a construção da identidade
3.1Modernidade x Pós-modernidade
3.2As identificações de gênero, raça, etnia e nacionais;
3.3Cultura e Etnocentrismo;
3.4Raça e Etnicidade;
3.5Sexualidade e Teoria de Gênero. 

UNIDADE IV

4. Cultura, Subjetividades e a Sociologia no Brasil.
4.1Cultura material e imaterial;
4.2Cultura popular e cultura erudita;
4.3 Indústria cultural
4.4A formação Sociológica nacional: primeiras interpretações sobre a 

sociedade e seus problemas socioculturais;
4.5A sociologia Pré-Institucional ou de Autores: Caio Prado Jr, Sergio B. De 

Holanda e Gilberto Freire. Sergio B. De Holanda, Guerreiro Ramos;
4.6A desigualdade social no Brasil. 

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas dialógicas que visam a interatividade professor-turma.
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Aulas utilizando recursos audiovisuais (data show);
Resolução de exercícios do livro-texto ou propostos.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Datashow;
Som;
Quadro branco; 
Computador com internet;
Ambiente de Apoio aos Cursos Presenciais do IFPB. (presencial.ifpb.edu.br)
Vídeos;
Pincel; 
Livros;
Artigos científicos em jornais, revistas. Etc..

AÇÕES DE ENSINO APRENDIZAGEM INTEGRADAS

Possui potencial integrador com as disciplinas todas as disciplinas de Humanas em 
todas as quatro unidades.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

(INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS)
Participação com contribuição efetiva em sala de aula, demonstrando o domínio 
do conceito sociológico abordado no período.
Exercícios propostos em sala que visem o trabalho argumentativo tanto da 
escrita quanto da oralidade.
Serão realizadas três avaliações formais por bimestre, além da recuperação de 
aprendizagem.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO PARALELA

Os estudos de recuperação paralela serão realizados nos horários destinados aos 
núcleos de aprendizagem através de consultoria individual e/ou debates temáticos 
em grupo, sempre visando a melhoria da capacidade argumentativa e a apreensão 
do conceito através do diálogo.

PRÉ-REQUISITOS

Sociologia I
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