
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL  
ASSESSORIA DE APOIO CURRICULAR E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
 

COMPONENTE SOCIOLOGIA  
COMPONENTE 
CURRICULAR/ 
TEMA 

ANO / 
SÉRIE 

TÍTULO RESUMO/LINKS 

SOCIOLOGIA 
2ª 
Série - 

Estratificação 
social e 
Desigualdades 
sociais 

Para estudar as desigualdades sociais a videoaula aborda os conceitos de estrutura, estratificação e mobilidade social. 
https://www.youtube.com/watch?v=BR2YUP9xMH8&list=PL1h5XXlbI6i5ZgdGXKN8ni0tsn1lHrsM5&index=1&t=5s 
 

SOCIOLOGIA 2ªSérie 
As mudanças 
no mundo do 
Trabalho 

A aula aborda o trabalho e as mudanças que vem ocorrendo na esfera laboral, tendo como base o modelo de 
organização do 
trabalho.https://www.youtube.com/watch?v=3SpNIQbE1Sg&list=PL1h5XXlbI6i5ZgdGXKN8ni0tsn1lHrsM5&index=2 

SOCIOLOGIA 
3ª 
Série 

Indústria 
Cultural e a 
Influência das 
novas 
tecnologias 

Análise da relação entre cultura e ideologia com base no conceito de Indústria cultural e cultura de massa a partir dos 
seus idealizadores Theodor Adorno e Max Horkheimer.  Introdução  as novas tecnologias  de informação e  sua 
influência na indústria cultural a partir dos conceitos de Sociedade da Informação, Sociedade em rede e 
cybercultura.https://www.youtube.com/watch?v=CRWuemFd1hI&list=PL1h5XXlbI6i5ZgdGXKN8ni0tsn1lHrsM5&index=3 

SOCIOLOGIA 
2ª 
Série 

Trabalho na 
Sociedade 
Capitalista 

Apresenta os conceitos de trabalho para os sociólogos clássicos e as mudanças na relação de trabalho na atualidade. 
https://www.youtube.com/watch?v=_t_VujjC1Xs&list=PL1h5XXlbI6i5ZgdGXKN8ni0tsn1lHrsM5&index=4 

SOCIOLOGIA 
1ª 
Série 

Introdução 
aos clássicos 
(Durkheim, 
Weber e 
Marx) 

Apresentação dos autores clássicos da Sociologia e seus principais conceitos: os fatos sociais em Émile Durkheim; ação 
social em Max Weber e classes sociais em Karl Marx. 
https://www.youtube.com/watch?v=s-i1R4VBCqI&list=PL1h5XXlbI6i5ZgdGXKN8ni0tsn1lHrsM5&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=BR2YUP9xMH8&list=PL1h5XXlbI6i5ZgdGXKN8ni0tsn1lHrsM5&index=1&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=3SpNIQbE1Sg&list=PL1h5XXlbI6i5ZgdGXKN8ni0tsn1lHrsM5&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=CRWuemFd1hI&list=PL1h5XXlbI6i5ZgdGXKN8ni0tsn1lHrsM5&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=_t_VujjC1Xs&list=PL1h5XXlbI6i5ZgdGXKN8ni0tsn1lHrsM5&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=s-i1R4VBCqI&list=PL1h5XXlbI6i5ZgdGXKN8ni0tsn1lHrsM5&index=5
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SOCIOLOGIA 
1ª 

Série 
Cultura e 
Ideologia 

Nesta videoaula são trabalhados os conceitos de cultura e ideologia.  A escola antropológica que estudam a cultura.  

Cultura capixaba. Etnocentrismo como forma de intolerância e preconceito cultural. 

https://www.youtube.com/watch?v=4VMfRHQp1I8&list=PL1h5XXlbI6i5ZgdGXKN8ni0tsn1lHrsM5&index=6  

SOCIOLOGIA 
1ª 

Série 

Tipos de 
Conhecimento 
e o 
Surgimento 
da Sociologia 

Apresentação das diferentes formas de conhecimento: senso-comum, filosófico, religioso e científico. Contexto do 

surgimento da Sociologia e as várias correntes sociológicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ILeRVLOUA&list=PL1h5XXlbI6i5ZgdGXKN8ni0tsn1lHrsM5&index=7 

SOCIOLOGIA 
1ª a 3ª 

Série 

Introdução à 

Sociologia no 

Brasil 

A aula apresenta uma introdução à Sociologia no Brasil, buscando demonstrar um pouco da trajetória dessa disciplina 

no país e alguns autores de destaque. 

https://www.youtube.com/watch?v=L9XchycuCrQ&list=PL1h5XXlbI6i5ZgdGXKN8ni0tsn1lHrsM5&index=8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4VMfRHQp1I8&list=PL1h5XXlbI6i5ZgdGXKN8ni0tsn1lHrsM5&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=K4ILeRVLOUA&list=PL1h5XXlbI6i5ZgdGXKN8ni0tsn1lHrsM5&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=L9XchycuCrQ&list=PL1h5XXlbI6i5ZgdGXKN8ni0tsn1lHrsM5&index=8

