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INTRODUÇÃO

A Sociologia surgiu como uma disciplina nos século XVII, nas formas de respostas
académica para um desafio na própria Sociedade. Os sociólogos e investigadores
sociais esperavam compreender o que unia os grupos sociais ,mas também
desenvolver um antídoto para a desintegração social. Em 1839 Augusto comte ,um
dos fundadores da sociologia chamou a esta ciência de sociologia (Societas ,do
latim sociedade, estudo ou razão).
Sendo assim, é importante o seu estudo, pois o nosso país e o mundo são palco de
numerosos acontecimentos de carácter político, cultural e socioeconómico que
exigem a compreensão e a análise critica por parte do cidadão o que ,por sua vez,
permitirá que ele reaja e actue sobre os mesmos ,tornando-o um ser participativo.
Ao inserirmos esta disciplina no currículo do IIº Ciclo do ensino Secundário, quisemos
exactamente dotar o(a) jovem estudante de meios para essa análise reflexiva.
OBJECTIVO GERAL

A sociologia tem por objectivo fundamental facultar aos(as) estudantes quadros
teóricos de referência, conceitos e metodologias que lhe permitam :
•

Perspectivar as funções do cursos, tendo em conta a análise da realidade
sociológica envolvente;

•

Conhecer os métodos da sociologia aplicados pesquisa sociológica no
domínio visado pelas ciências Físicas e Biológicas ,Económicas jurídicas ,e
Humanas e das Artes Visuais;

•

Fundamentar a legislação de acordo com o perfil profissional, sua vivenêcia
institucional e de relação com a comunidade;

•

Analisar os fundamentos sociais do desenvolvimento a nível micro e macro.

•

Reflectir sobre o papel das ciências em geral ,e da Física ,Biologia ,Economia,
Direito, Ciência Humanas e Artes Visuais em particular,na criação de
identidades sociais e culturais específicas;

•

Preparar o jovem para uma actitude reflexiva e uma actuação socio
profissional consciente;

•

Assumir uma posição na sua prática profissional coerente com os valores éticos
profissionais;

•

Entender as perspectivas actuais de desenvolvimento da Física, Biologia,
Economia, Direito, Ciências Humanas e Artes Visuais a luz dos conhecimentos
adquiridos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
11ª CLASSE

TEMA I
1.
2.
3.
4.

Introdução ao estudo da Sociologia;
A sociologia como conhecimento;
A sociologia como Ciência: o método da Sociologia;
Teoria da Sociologia.
TEMA II

1.
2.
3.
4.

Cultura e Sociologia;
A sociologia em Angola;
A sociedade e a cultura;
Padrões culturais.
TEMA III

1.
2.
3.
4.

Conteúdos e organização da vida social:
A estrutura Social;
A socialização;
Controlo social e desvio.
12ª CLASSE

TEMA I
1.
2.
3.
4.

Reprodução Social e mobilidade social;
estratificação social;
Classe social e estratificação social;
A reprodução social.
TEMA II

1. Mudança social e população;
2. A mudança social.
TEMA III
1. Sociologia da família;
2. políticas alternativas de desenvolvimento na sociedade angolana
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