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SOCIOLOGIA 
1º SEMESTRE  

 

1º BIMESTRE - CONTEÚDOS: 

  
1. Ciência e Senso Comum. (Página, 5) 

2. Contexto Histórico do Surgimento da Sociologia. (Página, 7) 

3. Sociedade e indivíduo. (Página, 9) 
 

2º BIMESTRE - CONTEÚDOS: 

  
4. O trabalho na perspectiva sociológica. (Página, 10) 

5. A divisão social do trabalho na sociedade capitalista (Página, 11) 

6. Modo de produção: relações sociais de produção e forças produtivas. 
(Página, 14) 

7. Infraestrutura e superestrutura. (Página,18) 

8. A contradição social como fundamento da realidade sociocultural. (Página, 
19)  

9. A produção social em função da lógica do capital: a mercantilização das 
relações sociais – mais-valia, fetiche e reificação (sugestões). (Página, 20) 

10. A produção social como produção de valor; ciência e tecnologia; 
desigualdade, alienação e conflito. (Página, 21) 

11. Estado como resultado da luta de classes. (Página, 21) 
 

2º SEMESTRE 

 

1º BIMESTRE - CONTEÚDOS: 

1. Cultura e sociedade. (Página, 24) 
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2.Geração de 1930: formação do povo brasileiro e desenvolvimento econômico 
brasileiro. (Página, 25) 

3. Gerações de 1940 e 1950: a questão racial e a revolução burguesa no 
Brasil. (Página, 28) 

4. Teoria do Subdesenvolvimento e Teoria da Dependência Econômica. (Página, 
29) 
 

2º BIMESTRE  

5. Socialização (Página, 31) 

6. Instituições sociais – como a família, o Estado, escola, igreja, entre outros. 
(Página, 33) 

7. Estratificação social: classes sociais, castas e estamentos. (Página, 36) 

8. Mobilidade social. (Página, 39) 
 
9. O Movimento operário e a transformação social, nos países capitalistas 

centrais e no Brasil. (Página, 41) 

10. Política, cotidiano e democracia no Brasil (Página, 47) 
 

 3º SEMESTRE  

 

1º BIMESTRE - CONTEÚDOS: 

 

1. A Democracia Moderna: Cidadania, Direitos e Deveres. Participação e 

Representação (os problemas “da ação coletiva”). (Página, 49)  

2. Formas de Governo: República, Monarquia e Anarquia. (Página, 53) 

3. Democracia Moderna: formas direta e indireta de participação política. 

(Página, 54) 

4. Democracia versus autoritarismo. (Página, 55) 

5. Liberalismo e Socialismo. (Página, 56) 

6. Relações de Trabalho. (Página, 58) 

7. Cidade e relações sociais. (Página, 60) 

8. O trabalho visto como protoforma de atividade humana. (Página, 60)  

9. Paradigmas produtivistas e a atualidade do método marxiano – 

taylorismo, fordismo e a produção flexível - ênfase nos modelos de gestão 

e estratégias para produzir acréscimos de produtividade. (Página, 61) 
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10. Direitos trabalhistas e flexibilização – trabalho formal e informalidade no 

Brasil. (Página, 63) 

11. Mercado, economia, emprego e mundo. (Página, 64) 

12. Desemprego no Brasil e no Mundo. (Página, 65) 

 

2º BIMESTRE  

CONTEÚDOS: 

 

13. Cultura e Consumo. (Página, 66) 

14. Conceito antropológico de cultura: a desnaturalização dos costumes. 

(Página, 68) 

15. Diversidade cultural: etnocentrismo e relativismo cultural. (Página, 69) 

16. Indústria Cultural. (Página, 71) 

17. A mídia e as comunicações de massa. (Página, 73) 

18. Consumo e alienação – Ideologia. (Página, 74) 

19. Estratificação e Desigualdade. Participação e Representação (os 

problemas “da ação coletiva”). (Página, 75) 

20. Diferença entre gênero, sexo e sexualidade. (Página, 77) 

21. Os movimentos sociais de minorias em busca de identidade e cidadania: 

Afrodescendentes; Mulheres, LGBT, Ambientalistas, MST, e mais 

aqueles que forem pertinentes à realidade local. (Página, 80) 

22. Fonte- Referências/links. (Página, 82) 
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22- REFERÊNCIAS/LINKS:  

 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia 

https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/senso-comum.html 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/surgimento-sociologia.htm 

http://educacao.globo.com/sociologia/assunto/conflitos-e-vida-em-sociedade/individuo-e-

sociedade.html 

http://www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=334 

http://www.sociologia.com.br/sociologia-do-trabalho/ 

https://querobolsa.com.br/enem/sociologia/divisao-social-do-trabalho 

https://www.coladaweb.com/economia/modos-de-producao 

https://www.infoescola.com/sociologia/superestrutura-e-infraestrutura/ 

https://guiadoestudante.abril.com.br/especiais/karl-marx/ 

https://cafecomsociologia.com/infraestrutura-e-superestrutura-em-marx/ 

https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/as-classes-sociais-no-pensamento-karl-marx.htm 

https://medium.com/paiol/o-pensamento-sociol%C3%B3gico-de-karl-marx-parte-ii-

df89b0ba3fca 

https://www.infoescola.com/filosofia/o-fetichismo-da-mercadoria-na-obra-de-karl-marx/ 

https://monografias.brasilescola.uol.com.br/administracao-financas/as-classes-sociais-as-

desigualdade.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/conceito-mais-valia.htm 

https://www.infoescola.com/sociedade/cultura/ 

https://querobolsa.com.br/enem/sociologia/sociologia-no-brasil 

https://www.todamateria.com.br/formacao-do-povo-brasileiro/ 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/SegundoGoverno/QuestaoRacial 

(CONFERIR) https://brainly.com.br/tarefa/14432815 

https://blogdaboitempo.com.br/2014/03/28/a-revolucao-burguesa-no-brasil/ 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/o-que-subdesenvolvimento.htm 

https://alunosonline.uol.com.br/sociologia/socializacao.html 
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https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/instituicoes-sociais.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/estratificacao-desigualdade-social.htm 

https://www.infoescola.com/sociologia/mobilidade-social/ 

https://www.todamateria.com.br/democracia-no-brasil/ 

http://filosofiaacademico.no.comunidades.net/trabalho-de-movimento-operario 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/democracia.htm 

https://www.todamateria.com.br/cidadania/ 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/movimentos-sociais-breve-definicao.htm 

https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/movimentos-sociais.htm 

https://alunosonline.uol.com.br/historia/formas-de-governo.html 

https://brasilescola.uol.com.br/historia/liberalismo-x-socialismo.htm ( 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/o-trabalho-futuro.htm : 

https://brasilescola.uol.com.br/historia/evolucao-das-cidades.htm  

http://educacao.globo.com/sociologia/assunto/conflitos-e-vida-em-sociedade/trabalho.html 

https://www.diferenca.com/taylorismo-fordismo-e-toyotismo/ 

https://emporiododireito.com.br/leitura/flexibilizacao-do-direito-do-trabalho-uma-analise-

conceitual-por-guilherme-de-luca 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/empregos-informais.htm 

https://www.guiatrabalho.com.br/tipos-de-trabalho.html 

https://www.infoescola.com/economia/mercado-de-trabalho/ 

https://www.coladaweb.com/economia/emprego-e-desemprego 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-desemprego-mundial.htm 

https://www.trespix.com/blog/como-a-cultura-e-consumo-se-relacionam/ 

https://www.infoescola.com/ciencias/antropologia/ 

https://www.grupoescolar.com/pesquisa/cultura-um-conceito-antropologico.html 

https://cursoenemgratuito.com.br/etnocentrismo-sociologia-enem/ 

https://www.todamateria.com.br/diversidade-cultural/ 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/etnocentrismo.htm 
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https://www.todamateria.com.br/etnocentrismo/ 

https://www.todamateria.com.br/relativismo-cultural/ 

https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/dicas/o-que-e-industria-cultural 

https://www.todamateria.com.br/cultura-de-massa/ 

https://www.educabras.com/enem/materia/sociologia/aulas/a_tecnologia_a_midia_e_mudan

cas_sociais 

https://www.todamateria.com.br/alienacao-na-sociologia-e-filosofia/ 

https://filosofiatotal.com.br/consumo-alienado/ 

https://www.todamateria.com.br/o-que-e-consumismo/ 

https://www.infoescola.com/sociologia/sexo-genero-e-sexualidade/ 
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