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Gonçalves Júnior- Irati/PR

• O Colégio Estadual Gonçalves Júnior – Ensino Fundamental e Médio
está localizado à Rua 31 de Agosto, centro do distrito de Gonçalves
Júnior, município de Irati.

• O referido Colégio tem 74 anos de atividades, e nos últimos anos tem
realizados importantes trabalhos junto ao NRE de Irati, desde as
olimpíadas do trabalhador rural até projetos de sustentabilidade,
(Água teia da vida), projeto este que foi premiado nacionalmente;

• Atualmente, é dirigido pela Professora Eliane Bernadete Lucavei
Ianiski



Colégio Estadual do Campo 
Gonçalves Júnior- Irati/PR



Objetivos

 Debater sobre a relação dialética – indivíduo/Instituição social;

Ajudar o estudante a desenvolver seu potencial argumentativo;

Realizar uma atividade que seja significante ao passo em que o
estudante possa partir de suas experiências para contextualizar o
assunto abordado;

 Apresentar conteúdos básicos de Sociologia aos estudantes.



Durkheim e o indivíduo

A consciência individual, considerada sob esse aspecto [...], é uma
simples dependência do tipo coletivo e dele decorrem todos os
movimentos, como o objeto possuído segue os movimentos que lhe
imprime seu proprietário. Nas sociedades onde esta solidariedade é
muito desenvolvida, o indivíduo não se pertence ... é literalmente uma
coisa de que a sociedade dispõe

...(DURKHEIM, 1978c, p.69) 



Contatos Sociais

• Contatos Sociais Primários – São nossas primeiras relações com o
universo social. São exemplos o contato com a família, com os
professores, com colegas de escola, de academia;

• Contatos Sociais Secundários – Ocorrem constantemente em nossas
atividades cotidianas, seja quando vamos ao mercado para comprar
algo ou quando pagamos a entrado no estádio de futebol ou do
cinema, etc.



Weber e o indivíduo

 Weber acredita que as ações sociais pessoais são responsáveis por
formar a vida em sociedade. Dessa maneira, quando um indivíduo
adota uma determinada postura em relação à sociedade espera que
outros respondam a sua ação de determinada forma.



• Ação Social Tradicional;

• Ação Social Afetiva;

• Ação Social Racional com relação a valores;

• Ação Social Racional com relação a fins.

Tipos de Ação Social segundo 
Weber



A realização da atividade tem uma duração aproximada de duas horas aula. 

No decorrer da dinâmica o professor pode pinçar elementos que podem ser 

utilizados e aprofundados no decorrer de outras aulas. 

Realizando a atividade



Construindo a “Teia social”

• Nesta atividade, o objetivo é que os estudantes argumentem sobre o
que entendem por instituição social. O material necessário para a sua
realização é um novelo de lã. A atividade inicia com o professor
explicando como funcionará a dinâmica. No primeiro momento, o
professor problematiza a noção de indivíduo, apontando como este
influencia e ao mesmo tempo é influenciado por várias instituições.
No segundo momento, o professor fica com uma ponta do barbante
de lã e lança o novelo para um aluno a sua escolha. Esse aluno deve
falar sobre uma instituição social que conheça, buscando defini-la.



Construindo a “teia social”

• Por sua vez, este aluno escolhe outro, lançando o
novelo. O outro aluno deve falar sobre outra
instituição e defini-la. Tal dinâmica se repete
sucessivamente até que todos argumentem
exponha suas ideias a respeito das instituições
sociais por cada qual escolhida. Desta forma cada
estudante participa da aula, expondo suas ideias
enquanto sujeitos do processo de aprendizado;



• Ao terminar, cada um, em posse de uma parte do barbante, perceberá
que está interligado aos outros. Assim, podemos apontar a ideia de
"teia social“, na qual cada um de nós, de uma forma ou de outra, está
direta ou indiretamente ligado aos outros indivíduos e instituições,
dando forma à sociedade.

Construindo a “teia social”
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Contato

• Augusto Borges – Professor de Sociologia – Colégio Estadual do 
Campo Gonçalves Júnior – Irati/PR ;

• Email: augustoborges12@gmail.com
• Natália Cristina Granato – Técnica Pedagógica de Sociologia –

DDC/SEED
• Email: sociodeb@gmail.com / Telefone: (41) 3340-5802.
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