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ApresentAção

A necessidade de um livro de apoio para os professores de so-
ciologia para o ensino básico vem sendo expressa há tempos pelos 
próprios estudantes de ciências sociais que pretendem iniciar essa 
carreira profissional. Na medida em que a sociologia foi aprovada como 
disciplina obrigatória sem uma definição restritiva sobre o número de 
horas-aula ou o período em que seria lecionada, e que o MEC fez uma 
proposta de princípios e temas, o conteúdo apresentado neste livro 
precisa se adequar a essa amplitude, assim como às muito diferentes 
condições de cada escola e região do país, e aos materiais disponíveis 
para os professores e alunos. É, portanto, com base nesse ponto de 
partida que o livro foi pensado, de modo a oferecer uma extensa fonte 
de possibilidades e de recursos pedagógicos que, de acordo com as 
circunstâncias de seu trabalho, cada professor pode utilizar para o 
desenvolvimento de seu programa.

Em tal sentido, o livro não pretende sugerir conteúdos obri-
gatórios, mas munir o professor com a maior quantidade possível 
de ferramentas teóricas e metodológicas para que ele possa sele-
cionar o que lhe parecer mais conveniente e viável na montagem 
de seu próprio programa. A proposta é que o professor combine 
sua criatividade e os meios que sua escola oferece com as variadas 
possibilidades que o livro propõe para sua formação continuada e 
para o trabalho com as turmas, dentro e fora de sala de aula. As-
sim, além do texto sobre cada tema, são sugeridos artigos e livros 
(alguns dos quais disponíveis em formato eletrônico) que possam 
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auxiliar na compreensão dos problemas e na formação sociológica 
do professor.

No ensino dessa ciência, o papel do professor é árduo. Ele vai 
lidar com estudantes muito jovens, com consideráveis dificuldades 
de abstração no campo das ciências sociais e pouco tempo disponível 
para absorver sua complexidade. Ao mesmo tempo que a temática é 
sedutora, existe o risco de que o estudante substitua o rigor da ciên-
cia, pouco conhecida, pelo senso comum, de alcance mais imediato. 
A intenção deste livro é ajudar o professor a encontrar caminhos 
que levem os estudantes a transcender o senso comum, na busca de 
conhecimentos conceitualmente mais rigorosos e precisos sobre as 
sociedades e suas transformações no tempo.
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notA sobre As AtividAdes

Para diversos itens de todos os capítulos, foi proposto um extenso 
leque de atividades que visam a auxiliar o professor na introdução de 
conceitos e problemas sociológicos por meio do exercício do pensa-
mento sociológico, mesmo que em etapas menos complexas, próprias 
de estudantes que se encontram no início deste trabalho. A ampla 
variedade de sugestões pretende funcionar como uma espécie de ces-
ta de alternativas, de onde o professor venha a obter atividades para 
desenvolver as unidades do programa, para motivar debates, ou para 
diversificar os exercícios, montando o conjunto que melhor atenda 
seu programa e mais se adéque ao perfil da turma.

Por outro lado, com o avanço do conhecimento e a evolução dos 
métodos didáticos, o trabalho interdisciplinar vem ganhando espaço, 
exigindo que cada ciência particular estabeleça as pontes necessárias 
com as demais áreas. As atividades propostas, em vários casos, podem 
e devem ser tratadas como exercícios que permitem entender a pers-
pectiva sociológica no seu permanente diálogo com as demais disci-
plinas, da filosofia à biologia, passando naturalmente pela psicologia, 
pela história, pela política, pela geografia ou ainda pela linguística. 
As questões mais notavelmente interdisciplinares foram assinaladas 
como “trabalho interdisciplinar”.

Assim como são apresentadas diversas atividades e trabalhos 
interdisciplinares em cada tema, também foram selecionados alguns 
filmes que abrem caminho para a discussão de temas. São apresen-
tadas as sinopses e o tipo de questão que pode ser explorada com 
facilidade a partir desses materiais audiovisuais. Na verdade, como 
ideias, elas são meramente indicativas de possibilidades de trabalho, 
e podem ser muito enriquecidas com a experiência e o conhecimento 
dos professores.


