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DEBATES EM SOCIOLOGIA: TEMAS POLÊMICOS PARA SE CONVERSAR 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

Sociologia 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, econômica, 

filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como fontes de dados para a 

análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

[CHSA03IF] Sistematizar informações com base em pesquisa crítica (documental, bibliográfica, 

exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de se obter conhecimentos confiáveis., 

[CHSA06IF] Propor soluções inovadoras em busca da superação de problemas relacionados 

às singularidades e suas especificidades de ordens histórica, social, econômica, filosófica, 

política e cultural. 

[CHSA07IF] Identificar, na diversidade de contextos históricos e geográficos e de modos de vida 

dos grupos humanos, práticas, crenças, valores e normas relacionadas às diferentes 

identidades socioculturais. 

[CHSA09IF] Propor ações de mediação e intervenção sobre questões adversas envolvidas na 

vida pública e cotidiana, por meio de projetos contributivos à construção de um espaço de 

convivência democrática e respeitosa dos direitos e da dignidade humana. 

 

Estratégia de aprendizagem 

atividades de verificação das aprendizagens, aulas orientadas, avaliação para as 

aprendizagens, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, dissertação 

ou resumos, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, estudo de texto, estudo 

dirigido, filmes e vídeos, lista de discussão por meios digitais, mesa redonda, produção de texto, 

solução de problemas e utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Sala para encontros. Textos especializados impressos e digitais. Data show. Computador. 

Internet. 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

O trabalho pedagógico a ser desenvolvido privilegiará o debate oral na forma de mesas 

redondas, realizadas após a exposição do tema e a indicação anterior de leituras pelo Docente 

Responsável e leitura de textos encontrados pelos próprios estudantes na internet ou em 

materiais impressos, resultando em um debate no qual o estudante perceba que o 

conhecimento é construído pela soma entre suas experiências pessoais e o estudo 

sistematizado em um trabalho de pesquisa, neste caso bibliográfica, que lhe permitirá acessar 

o conhecimento já construído até o momento, ou seja, o estado da arte. A ideia também é 

incentivar os estudantes a redigir dissertações a partir dos resultados dos debates, a fim de que 
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possam refletir, sistematizar e expressar seus entendimentos e conclusões, funcionando tal 

prática como um exercício de redação que poderá ajudar, entre outras coisas, para as provas 

de ingresso no ensino superior. Entre os assuntos, podem ser levantados alguns relevantes 

para o momento, tais como: aborto, pena de morte, porte de armas, eutanásia, suicídio, entre 

outros. Embora haja sugestões de assuntos e temas a serem debatidos, o ideal é que a seleção 

destes ocorra a partir das sugestões dos próprios estudantes inscritos na Eletiva Orientada, a 

fim de os debates possam fornecer resultados mais significativos e mais urgentes para aqueles 

que participam do grupo.  

EMENTA: Noções de realização de pesquisa bibliográfica. O conceito de debate. Técnicas de 

debate. Ética e respeito. Debate de temas sugeridos pelo grupo participante. A sistematização 

do pensamento na Sociologia. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

A avaliação do desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem pelo estudante será realizada 

mediante a observação da participação e performance dos estudantes nas atividades 

desenvolvidas, tais como: interpretação e análise crítica de leituras indicadas; debates sob os 

temas indicados; realização de pesquisas bibliográfica; estudos dirigidos de textos, construção 

e apresentação de argumentos sistematizados em sessões de mesa redonda e plenárias; 

produção textual na forma dissertação sobre temas sugeridos; utilização de técnicas de debate; 

postura ética. 

Aos estudantes que não conseguirem atingir os objetivos de aprendizagem no primeiro 

momento das atividades propostas, será oferecida uma segunda oportunidade para que 

refaçam as atividades em que não conseguiram uma aprendizagem mínima ou ainda, na 

insistência da situação, uma terceira oportunidade na forma de uma atividade diferente será 

atribuída para recuperação destes objetivos durante o curso da Eletiva Orientada. Serão 

também oportunizadas atividades de reagrupamento com a mediação de estudantes com maior 

facilidade de aprendizagem e a supervisão do docente regente. 
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