CURSO: Licenciatura em Ciências Sociais
DISCIPLINA: Metodologia de Ensino de Ciências Sociais
TURMA: 3-4-A
1º semestre 2018
PROF (a): Regina Magalhães de Souza
NOME: Cícero Hiago Santos, Brunna Valin
RA: 914209055, 917119353

Sequência didática

Título: Desigualdade Social – Diferença e preconceito.

Objetivos:


Sensibilizar os jovens sobre a visão sociológica;



Desenvolver o espírito crítico dos alunos e sua capacidade de observação da
Sociedade;



Identificar a desigualdade social do país;



Compreender que as desigualdades sociais não são naturais;



Promover cidadania.

Conteúdo:
Compreender o tema: a desigualdade social analisando as características que
a definem, a fim de ampliar a visão de mundo dos jovens, aplicando conceitos como
classes sociais, estratificação social e ideologia, conscientizando sobre formas de
diminuir a desigualdade, suas consequências e os preconceitos que gerados como
xenofobia e racismo.

Desenvolvimento do conteúdo:
Serão necessárias quatro aulas para o desenvolvimento do tema.
Aula I: Utilizaremos a primeira aula para uma reflexão crítica dos alunos.
Levaremos os jovens além dos muros da escola para um estudo do meio no centro
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de São Paulo. Caminharemos pela Avenida Paulista; depois partiremos para a
Avenida São João, Avenida Ipiranga, Rua 24 de Maio e finalizando no Largo
Paissandu onde se encontram os desabrigados do prédio que desabou. Assim,
fazendo com que visualizem os contrastes.
Pediremos que observem os edifícios e tudo que há em sua volta, com o intuito
de refletir posteriormente escrevendo sobre o porquê é assim. Levando em
consideração as formas das casas, bairro, carros, pessoas, vestimenta etc.
Aula II: Iniciaremos ilustrando o que vimos na primeira aula com a música
Cidadão (Zé Geraldo). Assim, os jovens ampliarão sua reflexão sobre a
desigualdade para elaborar um texto sobre o assunto.
Após analisar o que os alunos escreveram sobre a desigualdade encontrada,
iremos mediar um debate sobre as causas da mesma com algumas perguntas.
Exemplo de perguntas:


Qual a causa da desigualdade encontrada?



Por que pessoas moram em barracos e outras em casas luxuosas?



O que leva alguém ser bem-sucedido e outras não?



Por que vocês moram no lugar que moram?



Por que vocês estudam em determinada escola?
Muito importante levar em conta as questões levantadas pelos alunos para a

elaboração de outras perguntas.

Assim, deixando que os alunos respondam

oralmente.
Tendo em vista as possíveis respostas de senso comum como: As pessoas
estarem em estado de pobreza porque não se esforçaram, preguiça, enquanto os
que estão em condição “melhor” seja por excesso de esforço. Podemos rebater
essas respostas que legitimam apenas o mérito mediando um novo panorama de
análise que visa apresentar as causas da desigualdade como estruturais.
Trabalhem, trabalhem, proletários, para aumentar a fortuna social e as
vossas misérias individuais, trabalhem, trabalhem, para que, tornando-vos
mais pobres, tenham mais razão para trabalhar e para serem miseráveis.
Eis a lei inexorável da produção capitalista. (LAFARGUE, 1999, p. 20).
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Após a ilustração com Lafargue (1999), exporemos sobre como a sociedade
divide-se em classes sociais. Explicando que no modelo capitalista atual onde as
pessoas se dividem basicamente, segundo Marx, em Burguesia e Proletariado,
classes sociais antagônicas. A primeira é dona dos meios de produção e a segunda
é a classe dos trabalhadores assalariados. A divisão da sociedade em classes
impede o desenvolvimento por igual, pois a escola, saúde, trabalho etc., a que as
pessoas têm acesso são diferentes, o que contribui para perpetuar cada qual em
seu determinado status. Mesmo o empenho, dedicação e esforço das pessoas como
indivíduos não dão fim a essa desigualdade estrutural.
Aula III: Para aprofundar o debate saindo de conclusões superficiais de senso
comum faremos a leitura em sala de dois pequenos textos para a problematização e
desconstrução do tema: Desigualdade social (CAMARGO) e Estratificação e
desigualdade social (RODRIGUES). Trabalhando os conceitos de classes sociais,
estratificação social, mostrando aos jovens que as condições encontradas não são
feitas por opção, mas sim uma falta de opção das classes mais pobres.
Serão analisados também a organização da cidade e como a desigualdade se
perpetua para que o pobre continue pobre e o rico cada vez mais rico, mostrando
como há “lugar de pobre” e “lugar de rico” e como cada lugar da cidade é
“dominado” por uma determinada classe. Assim, quando um membro de outra
classe tem acesso a esses pontos sente-se desconfortável/deslocado não
reconhecendo os símbolos que fazem parte daquela realidade.
Aula IV: Nesta aula faremos um círculo para que os jovens identifiquem e
exponham possíveis formas de reduzir (ou até eliminar) a desigualdade,
exemplificando e mediando com exemplos e questionamentos. Por exemplo, o
aumento real do salário dos trabalhadores; investimento em saúde e educação
pública; auxílios que beneficiam as pessoas para que se distanciem de situações de
miséria e sub-humanas - bolsa família - e outros políticas que possam fomentar a
economia (políticas sociais, reforma agrária etc.). Incentivaremos que eles reflitam e
questionem uns aos outros sobre a validade dessas questões e ampliem seus
conhecimentos buscando o máximo de interação. Após o debate, pediremos que os
alunos escrevam um texto sobre as formas de combate à desigualdade.
Após a avaliação do que os jovens escreveram, é importante corrigir e abordar
prováveis distorções de termos ou da interpretação do tema, lembrando que esses
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métodos servem para diminuir a desigualdade, pois nós como indivíduos, não temos
como erradicar um a desigualdade que é estrutural em nossa sociedade, visto que
para isso seria necessário um novo modelo de sociedade política, social e
mercadológica.

Recursos didáticos:
Serão utilizados para ministrar as aulas:


Xerox dos textos: Desigualdade social (CAMARGO); Estratificação e
desigualdade social (RODRIGUES).



Fragmento do livro: Direito a Preguiça (LAFARGE).



Caixa de som.



Música: Cidadão (GERALDO).



Giz/Lousa.



Autorização dos pais para saída da escola.

Avaliação:
Serão avaliados o entendimento do tema, interesse e a participação individual
nas aulas, elaboração e formulação dos textos.
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