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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidas as escolhas humanas, seus limites e reper-
cussões e das questões individuais às questões sociais. 

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 • Compreender que as escolhas humanas refletem em nosso co-
tidiano, com consequências negativas ou positivas.

 • Entender que para Norbert Elias, desde o nascimento, todos es-
tão presos às relações que foram estabelecidas no passado e 
àquelas que se estruturam durante a vida inteira.

 • Perceber que as questões individuais afetam indivíduos e po-
dem ser resolvidas com medidas pontuais. Já as questões so-
ciais afetam grandes parcelas das sociedades e as soluções 
requerem estudos mais aprofundados de estruturas, políticas, 
econômicas e sociais.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
As relações indivíduo-sociedade. Sociedades, comunidades e grupos.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 • Lousa.

 • Giz ou marcadores para quadro branco. 

A história, a sociedade e os indivíduos.
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PREPARAÇÃO

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises, resenhas de filmes e seminários são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos. A sugestão é promover um 
debate para diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos.

AULA 1 E 2

Nestas aulas, conduza um debate para diagnosticar os conhecimentos pré-
vios dos alunos sobre Sociologia perguntando, por exemplo, o que veio antes: 
o indivíduo ou a sociedade? Ou, por que somos seres sociais? Após as diver-
sas e tão diferentes respostas, inicie a leitura compartilhada do texto Um por 
todos e todos por um (página 15) com as devidas intervenções para que os 
alunos comecem a se familiarizar com a disciplina de Sociologia.

AULA 3

Foi somente a partir do século XVIII, com o desenvolvimento do Capitalismo 
Industrial Burguês e após duas revoluções que mudaram os rumos da Histó-
ria no Ocidente (a Revolução Industrial Inglesa e a Revolução Francesa), que a 
ideia de indivíduo e individualismo formou-se definitivamente. O fundamental 
é entender que o individual – o que é de cada um – e o comum – o que é 
compartilhado por todos – não estão separados, e sim formam uma relação 
que se constitui com base nas reações às situações enfrentadas no dia a 
dia. Existem vários níveis de  dependência entre a vida de cada indivíduo e o 
contexto social mais amplo. Nesse contexto, o indivíduo está condicionado 
por decisões e escolhas que ocorrem fora de seu alcance, em outros níveis 
da sociedade. As decisões de um indivíduo podem levá-lo a se destacar em 
certas situações históricas, construindo o que se costuma classificar como 
uma “trajetória de vida notável”. De acordo com Norbert Elias, a sociedade não 
é um baile à fantasia, em que cada um pode trocar de máscara ou de traje du-
rante a festa. Desde o nascimento, todos estão presos às relações que foram 
estabelecidas no passado e àquelas que se estruturam durante a vida inteira.
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Peça que os alunos respondam às questões do tópico Cenário da sociabilida-
de cotidiana (página 19) ou, ainda, elaborem um questionário para verificar se 
as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 4

Questões sociais são algumas situações que não dizem respeito somente à 
vida pessoal, mas estão ligadas à estrutura de uma ou de várias sociedades, 
como o desemprego, por exemplo, que afeta a vida de milhões de pessoas. 
Segundo o sociólogo estadunidense Charles Wright Mills, se em uma pequena 
cidade algumas pessoas estão sem trabalho, existe uma questão individual 
que pode ser resolvida com ações pontuais. No entanto, se em um país com 
50 milhões de trabalhadores, 5 milhões estão desempregados, a questão é 
social e a solução passa por uma análise mais profunda da estrutura econô-
mica e política dessa sociedade. São incontáveis os acontecimentos globais 
na sociedade mundializada que atingem os indivíduos independentemente de 
toda vontade. Os eventos que afetam a vida de milhões de pessoas ao re-
dor do mundo são consequências de decisões de alguns indivíduos, grupos 
ou instituições. As consequências dessas decisões, entretanto, foram muito 
além das expectativas dos indivíduos, grupos ou instituições que as tomaram.


