
Indagação. Pensamento. Interpretação. Linguagem. Racionalização. Verdade. Formas do conhecimento. Senso comum. Atitude 

filosófica.
Capítulo 1, 2

Aplicabilidades: Exigências do pensamento. Aprender a aprender. Uso ordinário da linguagem: gírias e expressões regionais. 

Pós-modernidade. Sociedade do  conhecimento. Interdisciplinaridade.
Capítulo 3

Referenciais teóricos: filósofos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, Epicuro, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Descartes, 

Hume, Kant, Pascal, Hegel, Marx, Husserl, Frege, Russell, Wittgenstein, Bakhtin, Jaspers, Popper, Bachelard, Kühn, Dilthey, 

Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Deleuze, Rorty, Derrida, Morin, Rubem Alves.

Capítulo 10, 11, 12, 19, 20, 24, 31

Referenciais teóricos: Hesíodo, Sófocles,

Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino,

Voltaire, Feuerbach, Malebranche, Schleimeier, Hegel, Mounier, Maritain, M. Eliade, Maritain, Buber, Ricoeur, Vattimo.

Capítulo 19, 20

O gosto, o belo e o sublime. Belo artístico e belo natural. Tipos de arte. Arte de elite e arte popular. Capítulo 27, 28

Aplicabilidades: Arte e engajamento político e social. Literatura. Indústria do entretenimento: padronização e consumo cultural. Unidade 7

Referenciais teóricos: Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Schiller, Kant, Nietzsche, Adorno, Benjamin, Heidegger. Capítulo 31

Método. Verificação. Paradigma. Crise de paradigma. Capítulo 23

Aplicabilidades: Artesanato, técnica, tecnologia e produção industrial. Informática. A ciência como produção social. 

Neutralidade científica. Consumismo. Agenda 21. A situação do Espírito Santo: os impactos

do agronegócio e da monocultura da cana e do eucalipto.

Consumismo: Capítulo 5

Informática: Capítulo 3

Tecnologia e produção industrial, 

Neutralidade científica e produção 

social: Capítulo 23
Referenciais teóricos: Platão, Bacon, Descartes, Kant, Comte, Dilthey, Bachelard, Popper, Kuhn, Gadamer. Capítulo 24, 25, 26

Moral, imoral e amoral. Bem. A universalidade e relatividade dos valores. Crise de valores. Virtudes. Normas morais e normas 

jurídicas.
Capítulo 13

Aplicabilidades: Moralismo. Cidadania. Bioética: eutanásia, aborto, drogas, eugenia, meio ambiente, etc. Direito de ter direito. 

Direito de associação. Direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais.
Capítulo 18

Referenciais teóricos: Aristóteles, Sêneca, Cícero, Agostinho de Hipona, Montaigne, Spinoza, Rousseau, Kant, Nietzsche, 

Scheler, Maritain, Kelsen, Reale.
Capítulo 14, 15, 16

Poder e força. Legitimidade. Hegemonia. Sociedade civil. Sociedade política. Estado-nação. Formas de governo. Capítulo 17

Aplicabilidades: Vínculos comunitários. Ideologia. Aparelhos ideológicos: escola e meios de comunicação social. Partidos 

políticos. Nacionalismo. Autoritarismo e totalitarismo. Capitalismo e socialismo. Terceiro setor. Governos

municipal, estadual e federal. Globalização neoliberal, movimentos antiglobalização e Fórum Social Mundial.

Capítulo 8

Referenciais teóricos: Sofistas, Platão, Aristóteles, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Morus, La Boétie, Maquiavel, 

Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, Marx, Althusser, Arendt, Bobbio.
Capítulo 19, 20, 21, 22

Origem. Práxis. Democracia direta, participativa, representativa e como valor universal. Fragilidade da democracia. Crise de 

representação política. A tradição dos Direitos Humanos.
Capítulo 18

Aplicabilidades: Criança e adolescente em situação de risco pessoal e social. Movimentos sociais: estudantis, ecológicos, 

feministas, antirracistas, de pessoas com deficiência, de terceira idade, pela paz, pela terra e outros. Sistema prisional no 

Espírito Santo.

Capítulo 10 - Infográfico

Movimentos: Sociologia em 

Movimento > Unidade 3
Referenciais teóricos: Sofistas, Platão, Aristóteles, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Morus, Maquiavel, Hobbes, Locke, 

Rousseau, Montesquieu,

Hegel, Marx, Benjamin, Althusser, Arendt, Rawls, Bobbio, Habermas, Foucault, Agamben.

Capítulo 8, 19, 20, 21, 22

O fim da Ideologia? Capítulo 8: Ideologias

1. Tópico: Pensamento, conhecimento e filosofia

1. Tópico: Ética

2. Tópico: Religião

3. Tópico: Arte

4. Tópico: Ciência e técnica

1º ano

2º ano

2. Tópico: Política

3. Tópico: Democracia



Percepção. Dualismo corpo e alma. Amor. Desejo. Eroticidade. Amizade. Caridade. Solidariedade. Capítulo 6

Aplicabilidades: Papéis sexuais e hierarquias de gêneros. Autoimagem. Práticas sociais e delimitação de diferenças etárias. As 

manifestações da violência: psicológica, física, doméstica e outras. Individualismo e vida gregária.

Violência > Sociologia em Movimento: 

Capítulo 14
Referenciais teóricos: Platão, Agostinho de Hipona, Spinoza, Kant, Merleau-Ponty, Fromm, Rorty. Capítulo 6

Sentido. Cotidianeidade. Finitude. Liberdade. Natureza humana. Capítulo 3, 13

Aplicabilidades: Autenticidade. Crises existenciais. Determinismo e as condições da liberdade. Compromisso. Projetos de vida. 

Escolha profissional. Mortalidade.
Capítulo 16

Referenciais teóricos: Agostinho de Hipona, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Farias Brito, Sartre, Heidegger, Mounier, 

Jaspers, Buber, Levinás.
Capítulo 19, 31, 12, 15, 16, 6

Subjetividade. Alteridade. Pessoa.Processo civilizatório. Etnocentrismo. Multiculturalismo. Interculturalidade: inculturação, 

enculturação, aculturação e transculturação. 
Capítulo 12, Vocabulário, 17, 26, 31

Aplicabilidades: Identidade pessoal e relações interpessoais. Identidade social e relações intergrupais. Identidade cultural. Mito. 

Cultura local e a defesa da pluralidade contra a globalização. Preconceito, discriminação e ações afirmativas. Cultura de massa e 

cultura popular. Senso comum. Folclore. As comunidades indígenas e quilombolas do Espírito Santo.

Capítulo 2, 3

Referenciais teóricos: Platão, Hegel, Gramsci, Cassirer, G. Marcel, M. Eliade, Heidegger, Sartre, Mondin, Levinás, Lima Vaz, 

Habermas.
Capítulo 12

A dimensão do cuidado. Trabalho manual e intelectual. Dignidade e alienação. Progresso. Desenvolvimento. Urbanidade. 

Industrialização.
Capítulo 5

Aplicabilidades: Capitalismo. Socialismo. Urbanização industrial. Automação. Cooperativismo. Economia solidária. Códigos de 

ética profissional. Movimento sindical. Terceirização. Desemprego. Êxodo rural. Mobilidade urbana. A produção industrial do 

Espírito Santo e o meio ambiente: minério, árvores/água, petróleo, mármore. 

Capítulo 5

Referenciais teóricos: Aristóteles, Locke, Adam Smith, Hegel, Marx, Escola de Frankfurt, Heidegger, Boff. Capítulo 5, 11, 12

2. Tópico: Ser humano, existência e temporalidade

3. Tópico: Ser humano, identidade e cultura

4. Tópico: Ser humano e trabalho

Fale Conosco: 0800 13 0033

3º ano

1. Tópico: Ser humano e sensibilidade



Comunidades e rivalidade; torcidas esportivas e violência; grupos comunitários e modos de habitar os lugares; comunidades de 

migrantes e demais minorias. A cidade. O Estado. A região.
Capítulo  2 e 14

O país – a formação das nações; constituição e produção simbólica das identidades nacionais (mitos, heróis, hinos, bandeiras e 

demais símbolos pátrios); a formação étnica e cultural da sociedade brasileira; o rádio, a voz do Brasil, o cinema e a era Vargas; os 

esportes nacionais; a música brasileira, a televisão e o Governo Militar; o Brasil que a gente vê nas novelas, no folclore, nas festas 

populares, nas artes, na literatura, na imprensa, na publicidade e no cinema; o “jeitinho brasileiro”; estereótipos nacionais.

Capítulo 6

O mundo – o paradoxo global/local; comunicação e consumo planetário; a configuração do poder global: os blocos político-

econômicos e as corporações transnacionais; as lutas contra-hegemônicas: a sociedade civil globalmente organizada e a defesa 

dos patrimônios ecológicos e culturais da humanidade; cosmopolitismo e fundamentalismo.

Unidade 5

A sociologia como ciência – os vários discursos sobre o social (literatura, artes, urbanismo, paisagismo, música, cinema e TV, entre 

outros); a sociologia como discurso científico; contribuições das principais correntes de pensamento sociológico, suas 

interpretações da realidade e seus contextos históricos; o poder/saber oficial e os saberes/fazeres excluídos; a ciência como 

produção social, produção de conhecimentos, democracia e produção da vida em sociedade.

Capítulo 1

Trabalho na sociedade capitalista – a industrialização e o trabalho assalariado no Brasil; a fábrica e seu modelo de produção 

(fordismo); classes sociais; o funcionalismo público; o trabalho no campo, o setor de serviços; sindicalismo; ideologia e alienação; 

concorrência e monopólio; o socialismo como alternativa.

Capítulo 9

As mudanças no mundo do trabalho – neoliberalismo; globalização dos mercados; transnacionalização do capital; divisão 

internacional do trabalho; automação da produção; desemprego estrutural; terceirização; trabalho informal; a empresa como 

novo modelo de organização do trabalho (pósfordismo); desenvolvimento econômico e degradação sócio-ambiental; capitalismo 

financeiro e economia “real”.

Capítulo 9, 12

Trabalho imaterial/intelectual – novas tecnologias da informação e comunicação – recursos para produção e circulação do 

trabalho imaterial/intelectual; informação e conhecimento como mercadorias.
Capítulo 3 e 9

Novas exigências profissionais – empreendedorismo; empregabilidade e emprego; eficiência e eficácia; flexibilidade; criatividade; 

acompanhar mudanças; antever tendências; trabalhar em equipe; aprender a aprender.
Unidade 4

Cidadania – ser cidadão; direitos civis, políticos e sociais; o papel do Estado: controle social e garantia de direitos; democracia 

representativa e participativa; capitalismo e exclusão; socialismo e autoritarismo; hegemonia; organismos internacionais de 

direitos humanos.

Capítulo 7

Religiosidade – saber, crer e acreditar; catolicismo; umbanda e candomblé; religiões indígenas, protestantes e pentecostais; 

carismáticos; budismo; o islã; como lidar com as religiões dos outros; fundamentalismo e sincretismo.
Capítulo 1 exceto sincretismo

Cultura – conceitos; cultura como patrimônio; cultura como modo de vida de uma população; cultura como processo; contra-

cultura; reinvenção da cultura como diferencial de troca no mercado global; capital cultural.
Capítulo 3

Cultura de massa – problematização das noções de cultura erudita, cultura de massa e cultura popular; indústria cultural; a 

influência das mídias nos modos de vida das pessoas e na organização do tempo e do espaço.
Capítulo 3

Multiculturalismo – Condições históricas do surgimento dos movimentos legítimos de minorias que ficaram à margem das 

identidades hegemônicas nas grandes metrópoles. O multiculturalismo fabricado pelas mídias, pelas corporações e pelo turismo. 

A perspectiva crítica em que relação à diferença socialmente produzida e à perspectiva liberal/administrativa da diversidade.

Capítulo 5

Movimentos sociais contemporâneos e a problematização das identidades hegemônicas – movimentos étnicos; movimentos 

feministas; movimentos gays; movimentos ecológicos; movimentos pacifistas; movimentos pela terra; movimentos de juventude e 

movimentos de idosos, entre outros; a performance cultural como via de ação política; o direito à diferença cultural e à igualdade 

econômica.

Capítulo 8

Cultura e cidadania - unidade e heterogeneidade – movimentos em redes e o Fórum Social Mundial - a articulação global de 

movimentos específicos ou locais; a afirmação da diferença como processo do vivo; as novas tecnologias da informação; às 

diásporas e os hibridismos culturais como processos para a construção do comum como articulação entre singularidades; 

cidadania, militância cultural e internet; as performances ganham às ruas e às mídias como táticas de ação política; comunicação 

comunitária e demais alternativas na produção dos interesses comuns (blogs, vídeos, rádios livres, TVs comunitárias, etc.).

Unidade 5

Cultura, Vida e Sociedade

Fale Conosco: 0800 13 0033

1º ano

2º ano

3º ano

Ciência, Vida e Sociedade

Trabalho, Cidadania, Fé, Vida e Sociedade


