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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo será discutido o que é comum a todos, as diferenças no pro-
cesso de socialização, o espaço privado e o espaço público. 

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

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender que os processos de socialização ocorrem duran-

te toda a vida do indivíduo, primeiro com a família e, posterior-
mente, com outros grupos sociais desde os mais simples até os 
mais complexos e numerosos.

 • Entender que as desigualdades sociais promovem diferentes ti-
pos de socialização.

 • Ter conhecimento de que a partir da década de 1950 houve 
grandes transformações sociais pelo mundo.

 • Assimilar que o espaço privado é o ambiente familiar e os espa-
ços públicos são todos os outros locais onde o indivíduo pode 
se relacionar com outros que não sejam os familiares.

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

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.
 • Giz ou marcadores para quadro branco. 
 • Sala de vídeo.
 • Datashow.

Socialização: como fazer  
parte de uma sociedade
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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 aqui é exibir o fil-
me De volta para o futuro, onde o garoto que pertence a uma família de classe 
média e desajustada, volta ao passado em que seus pais eram adolescentes 
e onde a sua influência e decisões alteram a vida de todos no futuro.

AULA 1

O processo de socialização começa na família, passa pela vizinhança e pela 
escola, e continua através dos meios de comunicação. Inclui o convívio com 
os moradores do bairro, os membros de uma religião, o grupo que frequenta 
o clube ou participa das festas populares, os habitantes da cidade em que se 
nasce ou vive. Cada indivíduo, ao fazer parte de uma sociedade, insere-se em 
múltiplos grupos e instituições que se entrecruzam, como a família, a escola 
e a igreja, formando uma rede interminável de relações sociais. Ao nascer, o 
indivíduo chega a um mundo que já está pronto e com o qual passa a ter uma 
relação de total estranheza. Com o tempo, este indivíduo percebe que existem 
outras coisas ao seu redor. E outras pessoas. À medida que cresce, vai des-
cobrindo que há coisas que pode fazer e outras que não pode fazer. Aprende 
que isso é determinado pelas normas, pelos valores e costumes do grupo, 
das classes e da sociedade à qual pertence. Além de coisas e lugares, vai 
aprendendo e interiorizando palavras, significados e ideias, enfim, os valores 
e o modo de vida da sociedade da qual faz parte.

AULA 2

Entender a sociedade significa saber que há muitas diferenças no cotidiano 
dos indivíduos e que é preciso prestar atenção nelas (página 22). É muito 
diferente nascer e viver numa favela, num bairro rico, num condomínio fecha-
do ou numa área do sertão nordestino exposta a longos períodos de seca. 
Essas desigualdades promovem diferentes tipos de socialização. Ao tratar 
de diferenças é fundamental relacioná-las ao contexto histórico. No decorrer 
da segunda metade do século XX, os avanços tecnológicos nos setores de 
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Os alunos deverão responder às questões do tópico Cenário da socialização 
contemporânea (página 24) ou, ainda, elaborar um questionário para verificar 
se as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

comunicação e informação, o aumento da produção industrial e do consumo 
e o crescimento da população urbana desencadearam grandes transforma-
ções no mundo inteiro. Em alguns casos, alterações econômicas e políticas 
provocaram a deterioração das condições de vida e da organização social, 
gerando situações calamitosas. Foi o caso do Oriente Médio, com palestinos, 
israelenses e países muçulmanos; dos países africanos e suas guerrilhas in-
ternas; ou, mais recentemente nos Balcãs, com a antiga Iugoslávia. Conflitos 
desencadeados por questões étnicas ou religiosas. A situação das crianças 
que vivem em uma situação de “guerra permanente” (quando conseguem so-
breviver) é afetada profundamente. No processo de socialização, o ponto de 
partida é a família, o espaço privado das relações de intimidade e afeto em 
que, geralmente, podem ser encontrados compreensão e refúgio, apesar dos 
conflitos; é o espaço onde se educam as pessoas. Os espaços públicos de so-
cialização são todos os outros lugares frequentados pelos indivíduos e seus 
grupos. Neles, as relações são diferentes, pois há a convivência com pessoas 
que muitas vezes são desconhecidas, além  de muitos locais possuírem re-
gras próprias que devem ser observadas e respeitadas. 

AULA 3 E 4

Utilize estas aulas para a exibição do filme De volta para o futuro e, ao final 
da aula 4, promova um debate para que os alunos opinem sobre a mesma 
sociedade representada em tempos diferentes. O que mudou e o que perma-
neceu, as relações pessoais, as famílias, os espaços de socialização. Como 
atividade para casa, peça que elaborem uma resenha abordando os pontos 
discutidos no debate. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


