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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA 

CURSO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

SÉRIE: 3ºANO 

CARGA HORÁRIA: 33 h.r 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

Ementa 

As aulas de Sociologia para o 3º ano são baseadas em dois eixos principais: 1) O processo de desenvolvimento do 
sistema capitalista e 2) Pensando o mundo do trabalho e as desigualdades sociais. O primeiro eixo busca mostrar a 
transição do sistema feudal para o sistema capitalista de produção, apontando as caracterísiticas desses dois 
sistemas e como se deu o surgimento da sociedade salarial. O segundo eixo busca mostrar aos alunos como o 
“mundo do trabalho” está estruturado é fruto da construção humana. Além disso, visa-se ressaltar a importância 
das transformações no mundo do trabalho e como elas afetam os trabalhadores e a organização social, ou seja, 
quais as consequências dos modelos de produção capitalista. Ainda nessa unidade são introduzidos os diversos 
tipos de estratificação social (escravidão, casta, estamento e classes sociais). Será discutido com os alunos os 
padrões de desigualdade gerados pelas sociedades estruturadas na forma de classes sociais e quais as 
possibilidades de mobilidade social (ascendente e descendente). Também serão discutidas as diferentes formas 
com a desigualdade social se manifesta , principalmente no Brasil, e quais as origens dessa desigualdade.  

Objetivos de Ensino 

Geral  

Analisar, a partir de uma perspectiva crítica, o papel formador do trabalho e os condicionantes das relações de 
produção na sociedade capitalista. Analisar criticamente os fundamentos da formação social e reconhecer-se como 
agente de transformação desse processo histórico a partir de sua inserção no mundo do trabalho.  

Específicos  

Compreender os fundamentos da formação social e reconhecer-se, como agente de transformação nesse processo. 
Apreender o significado do trabalho e da cultura no processo de humanização. Compreender os condicionantes 
das relações estabelecidas pelo sistema produtor de mercadoria na formação da vida social. Compreender os 
condicionamentos das relações de trabalho na sociedade capitalista. Analisar as novas formas de organização do 
trabalho e desenvolvimento das tecnologias e suas relações com o processo de precarização das relações de 
trabalho. Estabelecer relações entre as novas formas de organização de trabalho e o processo de mundialização do 
capital. Analisar o mercado de trabalho brasileiro e verificar suas desigualdades e particularidades, típicas de uma 
economia baseada na superexploração da força de trabalho. 

Conteúdo Programático 

Unidade I: Capitalismo e sociedade salaria 

1.1. Transição do sistema de produção feudal para o sistema de produção capitalista 

1.2. Fases da revolução industrial e condições de trabalho 

1.3. O Sistema Taylorista/Fordista de Organização do Trabalho  
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1.4.  Toyotismo e Acumulação Flexível  

Unidade II: Organização e transformações do trabalho no Séc. XX 

2.1 Trabalho análogo à escravidão 

2.2 A precarização das relações de trabalho e os processos de flexibilização e terceirização do trabalho na 
contemporaneidade.  

2.3 Direitos e Reformas Trabalhistas 

Unidade III: Trabalho e Realidade Brasileira  

3.1 A precarização do trabalho no contexto da sociedade brasileira  

3.2 Mercado de trabalho e desenvolvimento no Nordeste 

3.3 Juventude e Trabalho  

3.4 Trabalho e Questão Racial  

3.5 Gênero e Trabalho  

3.6 Educação e Trabalho 

Unidade IV: Desigualdade social no Brasil: causas e consequências 

4.1. Diferença e desigualdade são a mesma coisa? 

4.2. Causas da desigualdade no Brasil 

4.3. Consequências da desigualdade no Brasil 

Metodologia de Ensino 

Como procedimentos de aprendizagem serão utilizados: aulas expositivas e dialógicas; debates em sala de aula; 
seminários; 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; data show; livro didático; apostilas; aparelho de som. 

Bibliografia 
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