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O Componente Curricular Sociologia na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas   

objetiva a construção de uma atitude reflexiva pelo estudante, propiciando a interpretação 
das diversas manfestações sociais  da vida cotidiana que os cercam. A proposta reflexiva  

possibilita o desenvolvimento de projetos de vida em consonância com uma sociedade mais 
justa e igualitária.  

Nesse sentido, o ensino de Sociologia deve contribuir para a compreensão de que a 

sociedade é uma construção humana e plural, produzida por meio de relações sociais, de 
conflitos, de disputas e processos diversos, o que proporcionará aos estudantes capixabas a 

possibilidade de problematizar tais relações e incentivar a reflexão sobre os diversos 
fragmentos do mundo social, alargando a capacidade intelectual e objetivando criticidade e 

respeito às diversidades, desmitificando preconceitos, estereótipos e estigmas. 

Assim, busca desenvolver as habilidades que contemplam objetos de conhecimento 

relacionados as categorias: Conhecimento, tempo e espaço; Territórios e Fronteiras; Gênero, 
indivíduo, natureza e sociedade; Política, trabalho, relações de poder, cidadania e ética; 

Cultura e sociedade. 

Obs.: os objetos de conhecimentos citados só fazem sentido se estiverem inseridos na 
proposta das habilidades previstas no currículo do Espírito Santo, levando em conta o verbo 

e o contexto proposto. 

OBJETIVOS GERAIS  



 

 

● Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos 
local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos  
epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente 
com relação a esses processos e às possíveis relações entre eles. 

● Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, 

mediante a compreensão dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais 

geradores de conflito e negociação, desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão e 

de situações que envolvam o exercício arbitrário do poder. 

● Contextualizar, analisar e avaliar criticamente as relações das sociedades com a 

natureza e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de 

soluções que respeitem e promovam a consciência e a ética socioambiental e o 

consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global. 

● Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, 

contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação 

e transformação das sociedades. 

● Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, 

adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respei tando os 

Direitos Humanos. 

● Participar, pessoal e coletivamente, do debate público de forma consciente e 
qualificada, respeitando diferentes posições, com vistas a possibilitar escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade. 
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