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Introdução 

 

Este texto tem por objetivo analisar as linhas teóricas do pensamento sociológico 

e as escolhas metodológicas mobilizadas para desenvolver o ensino da categoria 

trabalho em dois livros didáticos de sociologia para o Ensino Médio: Sociologia para o 

Ensino Médio de Nelson Dacio Tomazi publicado em 2010 pela Editora Saraiva e 

Introdução à Sociologia de Pérsio Santos de Oliveira, publicado também em 2010 pela 

Editora Ática2. A investigação dirige seus esforços para o entendimento das diferenças 

nas propostas dos dois livros e no que tem sido considerado essencial sobre a categoria 

trabalho a ser ensinado aos estudantes deste nível de ensino.  

Faremos a descrição dos livros separadamente. Na descrição de cada livro, 

iniciarei com algumas observações da organização geral para que o leitor possa ter uma 

visão geral. Depois, continuarei mostrando como a categoria trabalho é abordada. Nas 

conclusões, farei uma breve análise comparativa dos dois livros sobre o modo como os 

autores conceituaram trabalho, considerando a abordagem das correntes teóricas.  

Utilizamos os livros didáticos como fonte de análise, compreendendo que este é 

um dos agentes atuantes no campo da construção curricular das disciplinas escolares. O 

livro didático fundamentalmente é um manual destinado a sintetizar os conteúdos 

científicos consagrados pela produção acadêmica e pelas instituições de pesquisa. 

                                                
1  Especialista em Ensino de Sociologia, pelo Curso Especialização em Ensino Básico pela Faculdade de 
Educação (CESPEB/ FE- UFRJ). Professora do Ensino Médio, SEEDUC- RJ.  
2 Esta pesquisa foi iniciada em 2010, quando os livros didáticos de sociologia ainda não estavam inseridos 
no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). O PNLD é um programa do Ministério da Educação 
(MEC) responsável pela avaliação e distribuição gratuita dos livros didáticos em escolas públicas. Pela 
ausência desta avaliação oficial, optamos em selecionar livros didáticos que fossem bastante conhecidos e 
utilizados por muitos professores de sociologia do Ensino Médio, também consideramos o fato deles 
serem citados nas bibliografias de Orientações Curriculares Oficiais, como os PCNs. Utilizamos as 
edições mais atuais, publicadas em 2010.   
Em 2011 o Ministério da Educação divulgou a inserção do livro didático de sociologia no PNLD e 
realizou a distribuição nas escolas públicas do Guia do Livro didático de sociologia.  
O Guia do livro Didático apresenta o resultado da avaliação dos livros didáticos enviados pelas editoras e 
resenhas dos livros didáticos aprovados. Foram avaliados 14 livros didáticos de sociologia, duas obras 
foram aprovadas. Os livros aprovados foram: Sociologia para o Ensino Médio de Nelson Dácio Tomazi, 
publicado pela editora Saraiva, lançado em 2007, e Tempos Modernos, tempos de sociologia de Helena 
Maria Bomeny Garchet, publicado Fundação Getúlio Vargas e pela Editora do Brasil em 2009. 
O livro Introdução à sociologia de Oliveira não foi aprovado pela avaliação do PNLD, apesar disto o 
mantivemos em nossa pesquisa, considerando sua referência no Ensino Médio nas últimas décadas.   



 

Tendo um valor histórico e cultural no espaço escolar, os livros didáticos auxiliam 

professores na seleção dos conteúdos a serem ministrados e muitas vezes constituem-se 

em única fonte de leitura do campo científico feita pelos estudantes.  

 

Sociologia para o Ensino Médio (Nelson Dácio Tomazi, Editora Saraiva, 2010) 

O livro didático Sociologia para o Ensino Médio organizado em um volume de 

256 páginas. Numa linguagem acessível às condições de aprendizagem dos estudantes 

do Ensino Médio. O livro possui sete unidades temáticas, cada qual dividida em três ou 

quatro capítulos. Os temas selecionados são: “Sociedade dos indivíduos”, “Trabalho e 

sociedade”, “A estrutura social e as desigualdades”, “Poder, política e Estado”, “Direito, 

cidadania e movimentos sociais”, “Ideologia e cultura” e “Mudança e transformação 

social”. A história da sociologia em geral e no Brasil é apresentada no capítulo 

introdutório e no apêndice.  

Os capítulos são organizados tendo um texto explicativo, intermediados por 

imagens (fotografias, ilustrações, charges) e tabelas, além de boxes com textos 

complementares e boxes denominados “Nas palavras do Autor”, com excertos e 

fragmentos de textos dos autores citados no capítulo. O livro traz também textos 

jornalísticos e gráficos relacionados ao mundo contemporâneo seguidos de atividades, 

sugestões de filmes e de livros. 

A categoria trabalho compõe o título da segunda unidade do livro, denominada 

“Trabalho e sociedade”, divide-se em três capítulos intitulados de: “O trabalho nas 

diferentes sociedades”, “O trabalho na sociedade moderna capitalista” e “A questão do 

trabalho no Brasil”3. 

O autor conceitua o trabalho como atividade humana, cuja finalidade é a 

satisfação de necessidades como alimento, vestimenta, abrigo, lazer, crenças e 

fantasias, mas que nem sempre teve o mesmo significado, a mesma organização e o 

mesmo valor4 (TOMAZI, 2010, p. 35). 

No primeiro capítulo descreve a organização, o significado e valor do trabalho 

nas sociedades tribais, a partir de correntes teóricas da Antropologia da Economia5, a 

                                                
3 Veja anexo I o esquema da organização da unidade Trabalho e sociedade do livro de Tomazi.  
4 A partir destes trechos assinalarei os conceitos em itálico para destacar as nomeações dadas pelos 
autores dos livros didáticos a determinados fatos históricos e conceitos.  
5 A corrente antropológica no qual se apoia rompe com a visão historicista econômica evolucionista, 
voltada para o reconhecimento da alteridade. Tomazi faz referência a Marshall Sahlins e cita conceitos 
como sociedade do lazer/sociedades da abundância, economia de subsistência, porém sem serem 
definidos.	   



 

escravidão na Grécia e em Roma da Antiguidade, a servidão e as corporações de oficio 

nas sociedades feudais da Idade Média. A descrição histórica culmina no processo de 

transformação da estrutura de trabalho característico da sociedade moderna. 

O capítulo seguinte concentra-se nas correntes teóricas clássicas sociológicas. O 

texto apresenta a visão de Karl Marx e Emile Durkheim sobre a divisão social do 

trabalho na sociedade capitalista.  

O autor opta em não explicitar o pensamento de Max Weber sobre a sociedade 

capitalista nesta unidade, mas na sétima unidade do livro “Mudança social e 

sociologia”, fala sobre obra A ética protestante e o espírito do Capitalismo. De todo 

modo, esta opção feita por Tomazi em não explicitar o pensamento weberiano deixa 

uma carência na unidade que é voltada em mostrar o legado do pensamento sociológico 

clássico no estudo da categoria trabalho. 

O estudo sobre a divisão social do trabalho6 retoma os pressupostos marxistas 

como formação das classes pelo processo de divisão social e a apropriação do trabalho 

pelo capitalista, aborda os conceitos de mais-valia e da acumulação do capital. Da obra 

de Durkheim extrai os conceitos de solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica.  

O cerne da analise é mostrar as diferenças das duas correntes teóricas: enquanto 

Marx demonstra o conflito entre os operários e os capitalistas, para Durkheim a 

crescente especialização na divisão do trabalho na sociedade moderna, gerou uma forma 

superior de solidariedade.  

A segunda parte do capítulo consiste na análise do modelo fordista-taylorista 

implantado em vários setores das sociedades industriais no final do século XIX e no 

século XX. Descreve características deste novo modelo de produção marcado pela 

racionalidade, produtividade e fomento ao consumismo.  

De acordo com Tomazi, as normas criadas por Ford, Taylor, que visam à 

manutenção da ordem no interior da empresa, seguem a perspectiva da teoria 

durkheimiana de consciência coletiva. Outro autor de influencia durkeimiana, citado no 

capítulo é Elton Mayo, quem enfatiza valorização dos operários, do familiar e da 

conciliação no interior das empresas como medida para evitar os conflitos. 

Em contrapartida, Tomazi mostrará a influência marxista no século XX citando 

a obra de Harry Braverman. Para Braverman o taylorismo evidencia o interesse do 
                                                
6 Tomazi sugere aos professores a leitura da obra O Capital, de Karl Marx, os capítulos VIII “A jornada 
de trabalho”, XI “A cooperação”, XII “A divisão do trabalho e a manufatura” XII “A maquinaria e a 
grande indústria”, XXIV “A chamada acumulação originária” e XXV “A teoria moderna da colonização”. 
A respeito da visão de Durkheim orienta a leitura de sua obra A divisão social do trabalho.	  	  



 

capitalismo em transferir para as mãos das gerências o controle de todo processo 

produtivo. 

O capítulo é encerrado trazendo um panorama da fase atual das relações de 

trabalho na sociedade capitalista. O marco desta etapa é a crise do petróleo na década de 

1970. Através das reflexões de David Harvey em sua obra Condição pós-moderna e de 

Richard Sennett em A cultura do novo capitalismo, Tomazi explica a flexibilização dos 

processos de trabalho e de produção, com a automação e a exigência do perfil de 

trabalhador com capacidade de se adaptar a qualquer função, e a flexibilização e 

mobilidade dos mercados de trabalho, ou seja, a substituição do trabalho regular, 

sindicalizado por formas diferentes de trabalho, como o doméstico, autônomo, 

terceirizado, temporário. Trata sobre o fim dos postos fixos de trabalho citando a obra 

de Robert Castel A metamorfose da questão social: uma crônica do salário. 

O último capítulo da unidade, o autor dedica-se ao estudo da questão particular 

do trabalho no Brasil, ressaltando que as relações econômicas internacionais 

condicionam a vida econômica do país do período da escravidão até hoje7.  

Das transformações ocorridas no Brasil ao longo dos séculos XIX e XX destaca 

os seguintes fatos: o regime de produção de colonato; o processo de industrialização-

urbanização; as lutas trabalhistas no início do século XX, com o surgimento dos 

sindicatos e a regulamentação dos direitos trabalhistas e a diversidade de formas de 

trabalho surgidos nos últimos sessenta anos.  

Na análise sobre atualidade brasileira aborda sobre a transformação da 

população brasileira de rural para urbana, processo é acompanhado pela concentração 

dos trabalhadores no setor de produção de serviços, a maior parte são trabalhadores 

informais.  

Tomazi procura também desnaturalizar à ideia disseminada no senso comum e 

pelos meios de comunicação de que a qualificação garante uma boa ocupação 

profissional. Contrapondo a tal ideia, o autor exemplifica com situações de indivíduos 

que possuem formação universitária, mas são trabalhadores assalariados e tem uma 

jornada longa de trabalho ou exercem atividades que não correspondem a sua formação 

universitária.  

                                                
7 No Manual dos professores, Tomazi indica aos professores que se aprofundem a questão do trabalho no 
Brasil a partir da obra de Florestan Fernandes “A integração do negro na sociedade de classes” e obra 
organizada em dois volumes por Paulo Sérgio Pinheiro e Michael M. Hall A classe operária no Brasil (v. 
1: O movimento operário, v.2 Condições de vida e de trabalho, relações com os empresários e o Estado). 
Mas no decorre do capítulo, não há citação de autores do pensamento social brasileiro.  



 

O desemprego na atualidade brasileira também é abordado no capítulo. O fato é 

explicado apontando como causa o processo de modernização de setores de produção 

agrícola, industrial e administrativos, que levou uma brusca redução do número de 

trabalhadores necessários para processo de produção. Outro fator causador do 

desemprego foi política econômica desenvolvida no Brasil nos últimos vinte anos, que 

se pautou em juros altos e a redução dos gastos públicos.  

Nos últimos anos, a política econômica do país mudou, a partir da queda 

gradativa dos juros e o aumento dos gastos públicos a tendência é de queda da taxa de 

desemprego, de crescimento do nível de emprego e aumento da renda. Tomazi finaliza a 

unidade com a afirmativa de que o grande desafio do século é a garantia de um sistema 

eficiente de proteção e assistência ao trabalhador. 

 

Introdução à sociologia (Pérsio Santos de Oliveira, Editora Ática, 2010) 

 

O livro Introdução à sociologia possui 328 páginas, composto por quatorze 

capítulos temáticos intitulados: “A sociedade Humana”, “Princípios da Sociologia”, 

“Viver em sociedade”, “Como funciona a sociedade”, “Organização social e cidadania”, 

“Grupos sociais e interação” e “Trabalho e sociedade”, “Sociedades contemporâneas”, 

“Estratificação e mobilidade social”, “Cultura: nossa herança social”, “As instituições 

sociais”, “Mudança social”, “Pobreza e desenvolvimento” e “O papel social da 

educação”. As últimas páginas trazem as seções “Cientistas sociais e seu tempo”, 

“Glossário de sociologia”, “Sugestões de leitura e bibliografia” e “Questões do Enem e 

do Vestibular”. 

Os capítulos, em geral, são organizados com um texto principal fragmentado em 

tópicos, subtópicos, escrito de forma sintética, intermediado por boxes. No inicio dos 

capítulos há a seção “Imagem e sociedade” e no final as seções “Questões propostas”, 

as seções “Livros sugeridos” “Filmes sugeridos” e “Texto complementares”.  

Em linhas gerais, o livro se apoia especialmente nas três correntes teóricas 

clássicas: o estrutural-funcionalismo, a sociologia compreensiva e o materialismo 

histórico. Oliveira opta em estabelecer uma narrativa de apresentação do pensamento 

sociológico priorizando mais abordagem de conceitos que o diálogo entre correntes 

teóricas.  



 

O estudo da categoria Trabalho8 é realizado no capítulo 7, “Trabalho e 

sociedade” em que realiza uma síntese dos principais conceitos do materialismo 

histórico de Marx e no capítulo 8, “Sociedades contemporâneas” analisa os modos de 

produção capitalista e socialista.  

Oliveira inicia com a compreensão de bens e serviços e processo produtivo. Os 

bens e serviços são produtos da “transformação de recursos da natureza em objetos 

úteis á vida humana” (OLIVEIRA 2010, p. 128), sua produção se dá a partir de três 

componentes principais: trabalho, matéria-prima e instrumentos de produção. O 

processo produtivo divide-se na produção, distribuição e consumo dos bens e serviços, 

seu funcionamento só é possível, pois os indivíduos vivem em sociedade.  

O passo seguinte apresenta um encadeamento de conceitos importantes no 

estudo sobre processo de produção.  

Assim, conceitua trabalho humano sendo “toda atividade humana que resulta 

em bens e serviços”; classifica-o em predominantemente manual ou 

predominantemente intelectual e em qualificado e não qualificado, esta última se 

evidencia com as diferenças salariais atribuídas pelo grau de capacitação ou 

qualificação exigido pelas tarefas a cumprir9 (idem, p. 129). As matérias-primas, 

recursos naturais e os instrumentos de produção são os meios de produção. No processo 

produtivo os meios de produção em combinação com o trabalho humano resultam nas 

forças produtivas.   

Oliveira explica que o conceito de trabalho é um ato social, por isto, se 

estabelece por meio das relações de produção. A relação entre os proprietários dos 

meios de produção e os trabalhadores é a principal das relações. Através das relações de 

produção também se definem os regimes de propriedade. Ao longo da história, o 

desenvolvimento das forças produtivas em conjunto com as relações de produção numa 

sociedade caracteriza o modo de produção.  

Em seguida, Oliveira dedica-se a sintetizar as características os modos de 

produção ao longo da história: a comunidade “primitiva”, o antigo (o escravista), o 

modo asiático de produção, o feudalismo medieval, o capitalismo e o socialismo.   

                                                
8 Veja anexo I esquema da organização da unidade.  
9 Marival Coan em “A sociologia no Ensino Médio, o material didático e a categoria trabalho” analisa a 
edição do Introdução à sociologia do ano de 2000.  
Em observação Coan, considera definição muito ampla, visto que Oliveira considera trabalho “todas as 
atividades que resultam em bens e serviços. Em relação a classificação de trabalho qualificado e não 
qualificado feita por Oliveira, Coan a considera confusa, por ser um contra-senso afirmar que os salários 
são determinados pelo grau de capacitação.  



 

Oliveira parte faz uma reconstrução histórica do modo de produção capitalista 

e o socialista.  

A reconstrução histórica é feita de maneira, inicia apontando como específico 

do modo de produção capitalista as “relações assalariadas de produção (trabalho 

assalariado) e a propriedade privada dos meios de produção pela burguesia”; o 

trabalhador “pode se empregar onde quiser, desde que o capitalista o aceite como 

empregado”, ao contrário do feudalismo e o lucro é o principal objetivo da produção. 

(idem, p. 148).  

Marca que o capitalismo de sua origem até hoje passou por cinco etapas: o pré-

capitalismo, o capitalismo mercantil, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro 

e a Sociedade pós-industrial. 

Oliveira concentra a análise no período do capitalismo mercantil e do 

capitalismo Industrial, principalmente as mudanças econômicas, sociais e culturais 

ocorridas com a Revolução Industrial do século XVIII.   

Neste contexto, cita Adam Smith como um expoente do pensamento clássico 

liberal, corrente econômica clássica que se opunha ao mercantilismo. Das ideias de 

Smith destaca sua defensa ao trabalho como princípio gerador das riquezas, a livre 

concorrência como mecanismo autorregulador do mercado, a teoria da “mão-invisível” 

e a não intervenção do Estado. O liberalismo é reconhecido como base da corrente 

econômica contemporânea, neoliberalismo, em texto complementar explica o 

neoliberalismo.  

Em relação às mudanças econômicas e sociais advindas com a Revolução 

Industrial, Oliveira aborda o sistema fabril que concentravam grandes contingentes de 

operários vivendo em condições precárias recebendo baixos salários e a organização dos 

trabalhadores em associações de classe, como as trade unions e os sindicatos, para lutar 

por seus direitos.  

Outra questão que explica é a acumulação primitiva de capital sendo um 

processo de investimento em novas técnicas de produção, nos grandes inventos, de 

racionalização da organização das relações de produção e a concentração de grandes 

contingentes de trabalhadores.  

Para apresentar as críticas feitas ao capitalismo, Oliveira cita autores do 

chamado socialismo utópico como Saint Simon, Charles Fourier, Pierre Joseph 

Proudhon e Robert Owen, defensores de uma sociedade igualitária e fraterna.  



 

Mas a crítica mais contundente ao capitalismo foi a feita por Marx na obra o 

Capital. Em boxe, apresenta uma crítica marxista às contradições internas do 

capitalismo com base em O capital, extrai os seguintes pressupostos:  

• O valor de um bem é dado pela quantidade de trabalho social posto nele, logo o 

lucro advém na produção da mercadoria e não na troca da mercadoria; 

• O tempo de trabalho é divido entre as horas necessárias de produção à 

sobrevivência do trabalhador e as horas a mais, nestas realiza-se o trabalho 

excedente, pelo qual o patrão obtém o lucro; 

• Mais-valia refere-se ao “valor incorporado a um bem e o pagamento necessário 

para sua reposição (o salário)”. O lucro em sua forma inicial é a mais-valia. A 

classe dominante apropria-se da mais-valia e reinveste na produção gerando a 

acumulação de capital; 

•  Capital é entendido como “dinheiro, a mercadoria ou o meio- de- produção - ou 

uma combinação dos três aplicados de tal forma que levem os trabalhadores 

assalariados a produzir mercadorias e mais-valia”; 

•  A permanente busca pelo lucro e produtividade, o acumulo e o reinvestimento de 

parte da mais- valia e o investimento no desenvolvimento das forças produtivas, são 

características centrais do capitalismo. (idem, p. 158) 

Oliveira parte para o estudo do modo de produção socialista, este se caracteriza 

pelos meios de produção públicos ou coletivos, não existindo empresas privadas. A 

finalidade da sociedade socialista é a satisfação completa das necessidades materiais e 

culturais da população: emprego, habitação, educação, saúde. A economia é 

planificada, não visa ao lucro, mas as necessidades da população. (idem, p. 159)  

Assinala que a fase posterior ao socialismo pensada por Marx e Engels seria o 

comunismo, momento em que as classes desapareceriam e o Estado perderia sua razão 

de existir. Contextualiza experiência vivenciada pela União Soviética a partir de 1917, 

liderada por Lênin e substituído por Stalin.  

O último tema tratado no capitulo é a globalização. A globalização seria o 

processo de universalização da produção, da circulação e da distribuição e consumo de 

bens e serviços, não ocorre somente na economia, mas nas áreas de informação, da 

cultura e da ciência.  

De acordo com Oliveira os graves dilemas advindos com a globalização seriam: 

o aumento da distância entre os países ricos e os países pobres; o crescimento do 



 

número de pobres nos países menos desenvolvidos; o aumento das desigualdades 

sociais nos países ricos e o crescente número de desempregados, que provoca, entre 

outros problemas, o aumento da exclusão social da miséria e da violência nas grandes 

cidades.  

 

Conclusões 

 
Vimos que nos dois livros didáticos a categoria trabalho aparece como tema de 

capítulos e unidade, que visam apresentar uma introdução do pensamento sociológico 

sobre a organização da vida econômica na sociedade, dando ênfase a compreensão do 

trabalho na sociedade moderna. Em síntese, o conteúdo de cada livro se configurou da 

seguinte maneira:  

A proposta Tomazi apresentou o tema Trabalho e sociedade numa unidade, 

considerando as diferenças históricas e culturais na organização, na definição e no valor 

do trabalho. Apresentou a interpretação de Marx e Durkheim sobre a divisão do trabalho 

na sociedade moderna. Considerou a influência das correntes teóricas clássicas sobre o 

pensamento do século XX que se deteram a refletir sobre o modelo fordista-taylorista. 

Abordou sobre o trabalho na sociedade brasileira e questões atuais como, a 

flexibilização do processo de produção e dos mercados de emprego, o fim da sociedade 

salarial, o trabalho informal, a qualificação profissional e o desemprego. 

A proposta de Oliveira apresentou uma síntese dos principais conceitos da teoria 

do materialismo histórico de Marx (meios de produção, forças produtivas, relações de 

produção, modo de produção, mais-valia, acumulação de capital) e os modos de 

produção ao longo da história. Também apresentou ideias do liberalismo econômico de 

Adam Smith, a crítica de Marx ao capitalismo, a experiência do socialismo na URSS e 

questões atuais como o neoliberalismo e globalização.  

O conceito de trabalho num sentido mais geral é concebido nos dois livros como 

atividade humana, que visa “a satisfação das necessidades humanas”.  

Para Oliveira o trabalho é concebido enquanto atividade humana que combina 

atividades manuais e intelectuais. Ao que se refere à finalidade do trabalho para Oliveira 

é determinante que o trabalho seja uma atividade que resulte em bens e serviços.  

A perspectiva de Tomazi é mais relativista, considera que o trabalho é uma 

atividade cuja finalidade pode ser a satisfação de necessidades simples e complexas, 

como a obtenção de alimentos, vestimentas, crenças e fantasias.  



 

Tomazi sugere também que, o significado do trabalho é fruto de construções 

históricas e culturais, por exemplo, nas sociedades tribais “não existe um mundo do 

trabalho”, na Antiguidade e na Idade Média o trabalho significava tortura, diferente da 

sociedade moderna em que o trabalho representa dignificação do homem.  

Do ponto de vista das referencias teóricas a análise dos livros didáticos mostra 

diferenças metodológicas: a perspectiva de Oliveira é centrada na tradição do 

pensamento marxista a perspectiva de Tomazi é plural, pois estabelece um diálogo com 

as correntes teóricas sociológicas clássicas, contemporâneas e o conhecimento 

Antropológico. É necessário assinalar a ausência nos dois livros didáticos de 

referenciais teóricos do pensamento social brasileiro na questão do trabalho no Brasil. 

Pudemos observar que o legado do pensamento marxista se configura enquanto 

um elemento essencial no currículo do ensino de sociologia para o Ensino Médio. Marx 

é citado enquanto uma linha de compreensão e de crítica ao sistema capitalista. O 

conceito de mais-valia e acumulação de capital recorrente nos livros.  

Considerando que os livros didáticos sejam espaços de recontextualização das 

Orientações Curriculares Oficiais. Investigamos as orientações em que se baseia cada 

autor.  

O livro de Oliveira segue os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs/99- 02), 

cujos pressupostos para o ensino de sociologia são instrumentalizar os alunos na analise 

dos fenômenos sociais e torná-los autônomos, críticos e agentes de transformação da 

sociedade, para a conquista da cidadania plena.  

Tomazi segue as Orientações Curriculares Nacionais (OCNs/06), estas 

expressam que as intenções do ensino de sociologia seja de oferecer aos alunos uma 

linguagem específica de modo a permiti-los sistematizar debates em torno de temas 

importantes da tradição e da contemporaneidade, sendo central a desnaturalização e o 

estranhamento das concepções ou explicações dos fenômenos sociais.  

Nesta analise que realizamos pudemos compreender portanto que consideramos 

as proposta diferenças entre as propostas de ensino da categoria trabalho nos dois livros 

didáticos tenham haver com o sentido e o objetivo do ensino de sociologia adotado 

pelos autores. Oliveira tem a intensão de levar ao estudante a uma visão crítica ao longo 

da histórica do trabalho, tendo foco a sociedade Moderna capitalista. Enquanto Tomazi 

propõem levar a uma visão crítica, histórica, antropológica das relações de trabalho, 

com foco na sociedade Moderna Capitalista e na sociedade brasileira, pretendendo 



 

também desnaturalizar ideias disseminadas pelo senso comum e apresentar o legado das 

correntes teóricas sociológicas.  
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Anexo I - Esquema de organização do conteúdo nos livros 

didáticos 
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