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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA 

CURSO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

SÉRIE: 2ºANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h.r 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

Ementa 

A temática principal do 2o ano é a organização política das sociedades contemporâneas. Serão trabalhados 
principalmente os conceitos de República, Democracia e Cidadania e as especificidades do sistema político 
brasileiro.  Será apresentado o conceito de república e democracia, mostrando como se faz política e quem pode 
fazer política nesse tipo de sistema político. Introduzir os conceitos de democracia representativa e democracia 
participativa. Apontar as principais instituições envolvidas no processo político e quais as suas funções. 
Esclarecer a relação direta entre democracia, participação e cidadania (dando ênfase ao papel do cidadão) e como 
o equilíbrio entre essas três dimensões favorecem a manutenção da ordem social e podem gerar melhores 
condições de vida para a população. 

Objetivos de Ensino 

Geral  

Analisar, a partir de uma perspectiva histórica, o ordenamento político das sociedades contemporâneas – 
especialmente a sociedade brasileira - e reconhecer-se como agente de transformação desse processo histórico. 

 

Específicos 

● Compreender o que é política e como ela está presente em todas as dimensões da vida em sociedade 

● Reconhecer a relação entre política e poder 

● Diferenciar Estado e Governo e os seus principais tipos 

● Reconhecer e compreender os valores republicanos e democráticos 

● Identificar os direitos de cidadania e compreender o processo de construção desses direitos 

● Reconhecer as principais características do sistema político brasileiro 

Conteúdo Programático 

Unidade I: Poder, Política e Estado  

O que é política 

Relação ente política e poder 

Política e participação 

Diferença entre Estado e Governo 

Valores republicanos 
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Unidade II: Democracia, cidadania e movimentos sociais 

Divisão de poderes 

Processo de formação do Estado Brasileiro 

Democracia e cidadania 

Movimentos Sociais e participação política  

Unidade III: Partidos políticos e sistema político brasileiro 

Para que servem os partidos políticos 

Como funciona o sistema político brasileiro 

O tempo dos coronéis: mandonismo, patrimonialismo e clientelismo  

Ditadura e Modernização Conservadora  

Unidade IV: Questões políticas do século XX e XXI no Brasil e no Mundo  

O Estado de Bem-Estar Social Europeu e Norte Americano  

Mídia e Política 

Principais desafios das democracias no mundo contemporâneo 

Metodologia de Ensino 

Como procedimentos de aprendizagem serão utilizados: aulas expositivas e dialógicas; debates em sala de aula; 

seminários; exibição de filmes e documentários, leitura e análise de textos sociológicos. 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

Avaliação deverá ser contínua, combinando resumos, provas, trabalhos e a participação em debates, através dos 

quais serão observados os aspectos qualitativos do desenvolvimento do aluno, tais como assiduidade, interesse e 

responsabilidade na realização e entrega das tarefas em sala e extra-classe. 

Sistema de Acompanhamento Para a Recuperação da Aprendizagem 

Para os alunos em recuperação serão desenvolvidas atividades paralelas, principalmente a redação de textos e a 
resolução de exercícios. 

Recursos Didáticos Necessários 

Quadro branco, marcador de quadro, TV, data show, livros, revistas, computador, caixa de som, material de 

papelaria (cartolina, tinta, pincéis, papel, tesoura, etc), impressora 
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