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IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
INSTITUIÇÃO: COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 42.414.284/0001-02
CAMPUS: Realengo
ENDEREÇO: R. Bernardo de Vasconcelos, 941 - Realengo, Rio de Janeiro - RJ,
CEP: 21.710-261 Tel.: (21) 2406-6800. E-mail: cre2@cp2.g12.br
ÓRGÃO VINCULANTE: Pró-Reitoria de Ensino (PROEN).
MANTENEDORA: Ministério da Educação (MEC)
IDENTIFICAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS SOCIAIS
DENOMINAÇÃO: Curso de Ciências Sociais – Licenciatura
MODALIDADE: Licenciatura Presencial
TITULAÇÃO CONFERIDA: Licenciado em Ciências Sociais
ÁREA DO CONHECIMENTO: Humanas/Ciências Sociais
TURNOS: Vespertino e Noturno
REGIME: Semestral
INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO:
a) Mínimo: 08 (oito) semestres letivos.
b) Máximo: 16 (dezesseis) semestres letivos.
NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS: 40 por ano.
FORMAS DE INGRESSO: Seleção Pública (ENEM/Processo seletivo próprio), Recepção, Transferência, Reingresso.
CARGA HORÁRIA: 3.245h. (Resolução nº 02/2015 – art. 13, § 1º)
RESOLUÇÃO E PORTARIA DE RECONHECIMENTO: Portaria nº 03 Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, de 17 de dezembro de 2018, e Resolução nº 130 Conselho Superior do Colégio Pedro II, de 18 de dezembro de 2018.
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO CURSO:
a)
Atividades Curriculares / Disciplinas: 2.205h.
b)
Prática Pedagógica: 420h.
c)
Atividades Complementares: 200h.
d)
Estágio Curricular Supervisionado: 420h.
e)
Trabalho de Conclusão de Curso: 120h, não contabilizadas na carga horária
do curso.
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APRESENTAÇÃO
Este projeto destina-se à criação do curso de licenciatura em Ciências Sociais, no
âmbito do Colégio Pedro II. O presente curso resulta de um esforço histórico de diferentes docentes do Departamento de Sociologia e sua concepção parte do diálogo
com professores dos departamentos de Filosofia, Geografia, História e Educação
Infantil. Estes, a partir de forças conjuntas, forjaram suas respectivas licenciaturas,
com eixos transversais comuns. Por essa razão, seguindo a metodologia de trabalho
levada a cabo pelo “Grupo de Trabalho Licenciaturas”, nestes cursos a formação
será realizada diretamente por professores-pesquisadores, com ampla e contínua
atuação na Educação Básica.
Embora cada curso ofereça uma habilitação independente, que deve ser escolhida a
priori pelos candidatos no processo de seleção para ingresso na instituição, sua
proposta de criação apresenta caráter inovador, posto que constituída a partir de
uma base reflexiva comum. Assim, em que pesem os projetos apartados, sua concepção envolve princípios e objetivos pedagógicos comuns e uma estrutura curricular integrada, pelos quais os percursos formativos se caracterizam tanto pela oferta
dos já referidos componentes comuns quanto pelos componentes específicos de
cada formação.
Ao oferecer uma estrutura curricular integrada, com disciplinas comuns a todos os
cursos, busca-se promover uma formação com concepções mais amplas, estimulando a produção social do conhecimento e seu compartilhamento, bem como a
construção do pensamento científico de modo interdisciplinar, tendo a pesquisa e a
prática pedagógica como princípios formativos. Desta forma, o ciclo comum será
constituído por três eixos norteadores, a saber: Pesquisa e Metodologia; Formação
Pedagógica e Práticas de Ensino; e Descolonização, Diversidades e Políticas, promovendo, assim, uma ação pedagógica mais reflexiva, além de estimular e fortalecer o diálogo entre as diferentes áreas.
As licenciaturas se darão na modalidade presencial, nos termos da Resolução n. 2
do Conselho Nacional de Educação (CNE), publicada em 01 de julho de 2015. Elas
terão “carga horária mínima de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, em 8
semestres ou 4 anos, compreendendo: 400 horas de prática como componente curricular (…); 400 horas dedicadas ao estágio supervisionado (…); 2.200 horas dedicadas às atividades estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo
12 (…); [e] 200 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas
específicas de interesse dos estudantes” (Resolução n. 2 do CNE de 01/07/2015).
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JUSTIFICATIVA
O Colégio Pedro II, fundado em 2 de dezembro de 1837, foi criado para servir como
um referencial do ensino secundário no período do Império, funcionando como modelo oficial de ensino para as províncias brasileiras e sendo um dos atores do processo de construção da Nação. Desde então, é reconhecida sua histórica responsabilidade no ensino das humanidades no Brasil.
Inicialmente atuando como instituição definidora dos currículos nacionais de várias
disciplinas escolares, ainda hoje o Colégio se destaca como a maior escola pública
do país, com aproximadamente 13.000 estudantes, sendo a única da esfera federal
que oferece todos os níveis da escolaridade básica. Sua vasta tradição no ensino
básico e, recentemente, sua atuação em nível de pós-graduação, lato sensu e stricto
sensu, legitimada pela Lei 11.892/2008, modificada pela Lei 12.677/2012, que incluiu o Colégio Pedro II na rede federal de Educação como “especialista na oferta de
Educação Básica e licenciaturas”, representa um grande diferencial qualitativo em
relação a qualquer instituição universitária.
Portanto, quer pela responsabilidade histórica do Colégio Pedro II no contexto educacional brasileiro, quer pela elevada qualidade de seu corpo docente, majoritariamente formado por mestres e doutores, que há muito articulam teoria e prática, ensino, pesquisa e extensão, justifica-se o presente projeto de criação de cursos de
licenciatura, cuja proposta pedagógica se fundamenta nos seguintes pressupostos:
a) Unir a prática à teoria, o ensino à pesquisa
Desde a década de 1970, a literatura especializada em formação de professores
tem reconhecido a necessidade de articulação entre ensino e pesquisa. Conceitos
como professor reflexivo (Schön, 1983, 1992), ação-pesquisa-ação (Senna, 2003) e
pesquisa-ação (Lewin, 1946) indicam a prática docente como processo de produção
de conhecimento, não mais cabendo considerar a docência como simples lugar em
que são aplicadas teorias provenientes de diferentes instâncias acadêmicas.
Três fatores, em particular, impelem a tal reconsideração do papel do professor,
bem como dos modelos de sua formação:

a alegação, por parte dos docentes, da disparidade entre aquilo que se apresenta como teoria acadêmica e a vivência escolar cotidiana;

a pouca valorização daquilo que é produzido como reflexão e estratégia de
ação no interior da sala de aula;
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a carência de diferentes meios e condições que propiciem a reflexão do professor sobre as suas práticas e o seu processo de formação.
A conjunção entre pesquisa e ensino, longe de ser uma união resultante do arbítrio
individual do docente, deve ser considerada como estrutura constitutiva das licenciaturas, porque cabe à instituição reconhecer o dever de oferecer os meios para enfrentar as questões acima mencionadas.
Em lugar de pensar o sentido da atividade de pesquisa a partir da produção de esquemas teóricos gerais e protocolos de investigação, a licenciatura mesma precisa
ser assumida como o fio condutor que confere o sentido da atividade de pesquisa.
Se as teorias e protocolos se adaptam à natureza do seu objeto temático, concedendo, assim, o seu sentido característico de investigação, a licenciatura tem a sua
peculiaridade por ser objeto, lugar e exercício da docência.
Licenciaturas situadas em um espaço pedagógico como o Colégio Pedro II dirimem
a disjunção entre produção teórica e prática docente, já que o próprio local motiva a
confrontação e a consonância entre ambos os aspectos: o lugar desempenha papel
ativo como testemunha.
Assim, por um lado, na qualidade de profissionais que atuam em diferentes níveis,
os docentes do Colégio Pedro II reconhecem o caráter diversificado e plural das
ocorrências na sala de aula, ou seja, possuem ciência de que o elemento teórico/geral é co-determinado por elementos situacionais/particulares. Por outro lado,
uma vez que o docente assume o aspecto situacional na produção teórica, igualmente é capaz de reconhecer o licenciando como constituído por marcas próprias,
portador de ações e reflexões caracterizáveis como saberes. Aquilo que é local e
particular pode ser reelaborado e formalizado academicamente, não por um processo de hierarquização do conhecimento, mas sim como discussão de dispositivos
conceituais que permitam diferentes reflexões e estratégias. Nessa medida, a atividade de pesquisa não visa simplesmente conferir protocolos ou teorias universais;
antes, visa disponibilizar objetos para uma reapropriação e uma experimentação
criteriosa.
A simbiose entre teórico e prático, constitutiva da licenciatura, bem como sua intrínseca demanda por tematizar o lugar da sua ação, ao fim e ao cabo, requisita uma
atuação de natureza interdisciplinar e transdisciplinar. Ainda que, desde os anos
1980, o modo de articulação do conhecimento pelas vias inter ou transdisciplinares
seja objeto de controvérsia (UNESCO, 1983), cabe reconhecer a dificuldade de enquadrar variados objetos em um campo exclusivo do conhecimento, já que sua natu-
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reza pode transbordar limites metodológicos de uma disciplina. Mesmo levando em
conta a possibilidade do recorte epistêmico como mecanismo de ajustamento disciplinar, a forma de elaboração de problemas pode exigir o uso de métodos, teorias ou
práticas provenientes de diferentes disciplinas.
Os cursos de licenciatura são intrinsecamente inter e transdisciplinares, particularmente sob a ótica deste projeto, porque não assumimos simplificar o peso do arcabouço teórico das disciplinas supondo que a licenciatura desempenhe o papel de
transmissora passiva de uma informação delegada. Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade são constitutivas do nosso curso porque seu ciclo comum (os referidos
três eixos norteadores: Pesquisa e Metodologia; Formação Pedagógica e Práticas
de Ensino; e Descolonização, Diversidades e Políticas) reconhece a existência de
problemas e temáticas que por si exigem o uso de instrumentos conceituais provenientes de diferentes áreas.
O aspecto transdisciplinar, em especial, aponta não apenas para estruturas conceituais e reflexivas que atravessam diferentes campos de conhecimento reconhecidos
do ponto de vista formal, mas também para aqueles saberes que não foram academicamente institucionalizados. Ao transbordar o formalmente vigente, a posição
transdisciplinar se abre para a produção reflexiva e prática daqueles saberes que
não comportam a disciplinarização, ao mesmo tempo em que reconhece a relevância das demandas cognitivas e práticas postas para além dos muros institucionais.
Como ocorre em um fractal, as disciplinas específicas dos cursos, em maior ou menor grau, reproduzem sob outros matizes o conjunto de temáticas e questões pertencente ao ciclo comum. Essa disposição das disciplinas acaba por reproduzir em
todos os momentos do curso a exigência por uma postura investigativa, tanto da
parte dos discentes quanto da parte dos docentes. Portanto, para atender ao pressuposto apresentado, as licenciaturas aqui estruturadas têm por princípio que todos
os professores dos cursos obrigatoriamente atuem na regência de turmas na Educação Básica, concomitantemente, garantindo um diferencial nas licenciaturas oferecidas pelo Colégio Pedro II e assegurando a formação de novos professores por
docentes que tenham contato direto com a realidade em sala de aula.
b) Diálogo inovador com a formação de professores
A proposta de que o Colégio Pedro II passe a oferecer cursos de licenciatura vai ao
encontro de demandas institucionais internas e de caráter nacional, no que diz respeito à formação docente para a Educação Básica no Brasil.
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Nos últimos anos, o Colégio Pedro II vem demonstrando preocupação e compromisso com a formação docente por meio da oferta de cursos de formação continuada,
onde professores de diversas áreas do conhecimento formam o público-alvo. Neste
sentido, além de diferentes cursos de extensão, o Colégio Pedro II oferece, hoje,
cursos de pós-graduação lato sensu, programas de Mestrado Profissional e o Programa de Residência Docente, pioneiro dessa modalidade no Brasil. Deste modo,
expandir sua atuação no contexto educacional brasileiro é um imperativo políticopedagógico, uma vez que todas as etapas da Educação Básica, bem como cursos
de formação continuada, já são ofertadas pela instituição.
O Colégio Pedro II foi equiparado aos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFES), criados pela Lei nº 11.892/2002, por for força da Lei nº
12.677/2012. Nesta condição, ele passou a ter a mesma estrutura e organização
dos Institutos Federais, com iguais competências e responsabilidades. Desta forma,
a oferta de cursos de licenciatura, além de uma demanda da comunidade, apresenta
respaldo na própria legislação que institui os IFES, uma vez que passa a ser sua
finalidade e característica o desenvolvimento da educação profissional e tecnológica.
Segundo o art. 2º da Lei nº 11.892/2008, os IFs são instituições de educação superior, básica e profissional, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Tendo autonomia para criar e extinguir
cursos, reger a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de
educação superior de forma equiparada às universidades, os institutos federais
exercem o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. Equiparado aos IFs por imperativo legal, o Colégio Pedro II está plenamente apto a oferecer cursos de graduação em licenciaturas.
Nesse sentido, o art. 4º da referida lei menciona o Colégio Pedro II como instituição
federal de ensino, pluricurricular e multicampi, vinculada ao Ministério da Educação
e especializada na oferta de Educação Básica e de licenciaturas, o que não apenas
abre a possibilidade da oferta de Ensino Superior, mas, de modo contundente, determina sua realização.
É válido ressaltar que, no contexto nacional, existem entraves tanto à expansão do
acesso ao Ensino Superior quanto à democratização da produção do conhecimento,
que, por sua vez, constituem meta e desejo da sociedade brasileira no que diz respeito ao aumento da escolaridade da população. Nesse sentido, o documento Escassez de professores no Ensino Médio: Propostas estruturais e emergenciais
(BRASIL, 2007), relatório elaborado por uma comissão especial do Conselho Nacio-
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nal de Educação (CNE), apresentava, como diagnóstico, a escassez de docentes
nos cursos de licenciatura, com destaque para as disciplinas que constituem o currículo do Ensino Médio.
O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005/2014, apresenta, por sua vez,
metas específicas para o Ensino Superior, a saber: a Meta 12 busca elevar as taxas
bruta e líquida de matrículas na população de 18 a 24 anos, respectivamente. Para
isso, apresenta 21 estratégias, dentre elas a ampliação e interiorização do acesso
aos cursos de graduação uniformemente pelo território nacional, considerando as
características das micro e mesorregiões; a elevação da taxa de conclusão média
dos cursos presenciais para 90%; a garantia de oferta de um terço das vagas em
cursos noturnos, assim como da média de estudante por docente para 18; a ampliação das políticas de inclusão e de assistência estudantil, a fim de reduzir desigualdades étnico-raciais e, concomitantemente, a ampliação das taxas de permanência
de estudantes egressos de escola pública, afrodescendentes, indígenas e deficientes.
A formação docente, tanto a inicial quanto a continuada, faz referência constante às
práticas desenvolvidas cotidianamente com crianças, adolescentes e adultos na
Educação Básica, o que torna a área prioritária no horizonte das instituições de ensino superior. Dessa forma, o Colégio Pedro II, ao oferecer cursos de licenciatura,
contempla duas determinações previstas nas políticas públicas sociais da área da
Educação: a primeira é a ampliação da oferta pública de vagas em cursos de licenciatura, tanto para estudantes que buscam sua primeira graduação, quanto para docentes que buscam titulação no Ensino Superior; a segunda é a valorização docente, por meio de planos de carreira e contínua melhoria salarial, e discussões sobre
currículos, que articulem os conhecimentos produzidos nos cursos e a materialidade
dos diversos cotidianos das salas de aula. Estes são elementos essenciais para sanar a escassez de estudantes nos cursos de licenciatura, tanto no ingresso quanto
na conclusão.
c) Crítica ao eurocentrismo, enfoque decolonial
Todo projeto educacional, compreendido em termos amplos como um processo de
ensino e aprendizado, quer de conteúdos ou habilidades, está fundamentado, implícita ou explicitamente, em compreensões essenciais sobre o mundo, o ser humano
e os entes em geral. Isso significa que qualquer processo educativo, seja no âmbito
público ou privado, formal ou informal, básico ou especializado, inclui posições ontológicas, epistemológicas, estéticas, políticas etc.
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Essas posições adotadas perpassam a prática pedagógica e o conteúdo ministrado
através da produção, manutenção e compartilhamento de pensamentos, práticas,
sentidos e sentimentos gerais e específicos, que orientam e instauram as possibilidades das formas coletiva e singular de ser e agir no mundo.
Exatamente por esta razão, é preciso questionar o papel colonizador que a educação formal desempenha. Na medida em que, em geral, a educação formal é, desde
tempos coloniais, uma forma de institucionalizar e multiplicar a concepção ocidental
de realidade, disseminando certos valores culturais particulares como universais, ela
age como uma poderosa estrutura político-ideológica, sobretudo, quando se torna
obrigatória.
Historicamente, a educação formal, quer dizer, em um primeiro momento, a educação ministrada pela Igreja Católica. Logo em seguida, vem a escola, em suas diversas expressões. Assim, os institutos públicos e privados e as universidades têm servido, em maior ou menor medida, ao longo de mais de cinco séculos, à tarefa de
imposição de um projeto de mundo-existência ocidental, predominantemente nortecentrado, que produz o silenciamento e o extermínio de outras formas de sentir,
pensar e viver das pessoas, povos e de seus descendentes, que habitavam e habitam os territórios colonizados. Essa empreitada, que aparece de forma explícita nas
“missões civilizatórias”, durante os processos coloniais, baseia-se em uma negação
radical da diversidade de formas de humanidade, de vida e de projetos de mundo
desenvolvidos e vividos pela multiplicidade de povos e etnias. Esse projeto se impõe
violentamente sobre os demais, a partir da narrativa de sua pretensa universalidade
e superioridade, em prol apenas da concepção de humanidade ocidental.
Na medida em que o Ocidente, em sua auto-invenção e projeto ontológico, reivindicou a si mesmo como portador da verdade universal, a colonização, possui, como
defende Vandana Shiva (2003, p. 21), um aspecto monocultural que há séculos tem
se esforçado para promover a eliminação da diversidade das demais formas de vida
e saberes do mundo justificando tal epistemicídio, em geral pela defesa da suposta
inferioridade dos conhecimentos dos povos colonizados ou desconsiderando completamente a existência dos mesmos. Desta forma, podemos perceber, como argumenta Yuderkys Espinosa, que “o sistema educativo tem sido um dos métodos de
branqueamento desenvolvido em territórios como América Latina” (Espinosa apud
Barroso, 2014, p. 31).
Não basta apenas defender a universalização da educação pública e a entrada dos
grupos historicamente excluídos como mulheres, indígenas ou afrodescendentes no
sistema de ensino formal (seja ele básico, médio ou superior), é preciso, também,
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não perder de vista o questionamento fundamental que deve pôr em xeque o aspecto colonialista deste modelo que serve à expansão hegemônica do Ocidente (Idem),
a partir da universalização de seu projeto de mundo-existência.
O ensino formal no Brasil segue sendo, majoritariamente, eurocentrado, operando a
partir da reprodução e continuação da colonialidade, invisibilizando ou excluindo as
vozes e conteúdos dos outros povos que constituem a base da população brasileira.
Além disso, interdita o resgate da diversidade de modelos (incluindo seus aspectos
formais) de educação e de compreensão de realidade, próprios às tradições que
compõem nossa diversidade e “amefricanidade”1 (GONZALEZ, 1988).
Neste sentido, um dos pilares deste projeto de formação de professores é o compromisso com o desenvolvimento de estudos e pesquisas críticos à colonialidade e
com a formulação de propostas pedagógicas decoloniais.2 A ideia de colonialidade é
pensada em oposição ao termo colonialismo e designa as estruturas de poder e os
aspectos de subalternização e racialização vigentes, que ultrapassam as lutas pela
independência das colônias em relação às metrópoles. Em consonância com essa
posição, o termo decolonialidade aponta para as lutas de superação da herança colonial que resiste na experiência vivida da colonialidade do poder, do ser e do saber
(QUIJANO, 2014; MIGNOLO, 2008 e 2010).
O comprometimento com a de(s)colonização3 da educação não pode estar restrito à
inclusão ou à alteração de conteúdos. Ao contrário, precisa questionar pressupostos
fundamentais da modernidade que estruturam a colonialidade, tais como:

a crença positivista e seus desdobramentos contemporâneos da superioridade da ciência moderna e do paradigma de investigação científica frente a outros saberes e formas de conhecimentos;

1

Lélia Gonzalez (1988) desenvolve o conceito de amefricanidade justamente para evidenciar a particularidade da constituição de nossa forma de ser-existir-agir na América Latina, que ela denomina
Améfrica Ladina, marcada fortemente pela contribuição fundamental trazida pelos povos da diáspora
africana em sua interação com os povos indígenas.
2
O termo colonialidade surge, no contexto latinoamericano, especialmente no campo da Filosofia e
das Ciências Sociais, no interior do denominado grupo modernidade/colonialidade/decolonialidade
(ESCOBAR, 2003).
3
Há uma pluralidade de termos como “descolonização”, “decolonidade”, “decolonial ou descolonial”
que aparecem na literatura que discute a colonialidade. A decisão em suprimir o “s” ou não depende
da opção e justificativa dos/as autores/as que as utilizam. Aqui, optamos por considerar as duas grafias, uma vez que compreendemos que a pluralidade de termos também aponta para a diversidade
de formas de como se desdobram os pensamentos, as resistências, narrativas e lutas contra a colonialidade, às quais envolvem uma diversidade irredutível e também se refletem nas decisões conceituais e linguísticas. Para uma discussão mais detida sobre essa questão ver, por exemplo, a nota 02
do texto Pedagogías Decoloniales, de Catherine Walsh (2013).
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a tendência a tratar a realidade a partir de dicotomias hierarquizadas que separam esta realidade em dois polos supostamente opostos e independentes como
mente x corpo; teoria x prática; intelecto x afetos etc., nos quais o primeiro lado do
binômio é compreendido como superior e serve como medida ontológica do segundo, que, por sua vez, é excluído do ensino e da produção de conhecimento em geral;

a crença na superioridade do modelo civilizacional do Ocidente e a missão de
expansão desse modelo como uma suposta forma de civilizar, melhorar, desenvolver, libertar, educar os povos considerados como “primitivos, bárbaros ou atrasados”;

a racialização e a subalternização de determinados corpos e existências e a
desvalorização de seus saberes, práticas sociais, cosmovisões etc.;

a concepção de uma história única da humanidade, linear e progressiva, na
qual o Ocidente representa o ápice e o principal modelo ideal de humanidade;

a concepção de que a heteronormatividade e o patriarcado consistem em sistemas de poder “inatos ou naturais”.
Assim, compreendemos a importância, em especial no que se refere à formação de professores, da existência de licenciaturas comprometidas com a superação
dos elementos acima identificados, visando a descolonização dos saberes, das práticas e das instituições de ensino, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Nesse sentido, o projeto que aqui se apresenta preza pela diversidade epistêmica e metodológica, objetivando fomentar concepções éticas, políticas, estéticas e
ontológicas capazes de reafirmar a convivência plural e respeitosa das diferenças,
na construção de sociedades cada vez mais baseadas nos princípios democráticos.
d) Público-alvo
Egressos do Ensino Médio e demais interessados, nos termos da legislação.
e) Carência na região, demanda pela formação de professores na periferia da
região metropolitana do Rio de Janeiro
O bairro de Realengo está na comumente denominada Zona Oeste. Esta área inclui
regiões da Área de Planejamento 4 (AP4), porém a denominação passou, pelo uso
popular, a identificar somente a Área de Planejamento 5 (AP5) e alguns bairros da
AP4, com características socio-econômicas parecidas a da AP5. Esta imprecisão
deve-se, provavelmente, à relação entre a localização espacial e nível social onde
descrições geográficas são generalizadas e confundidas com caracterização social.
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Os bairros desta Área de Planejamento (AP5) são: Bangu, Gericinó, Padre Miguel,
Senador Camará, Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Realengo, Vila Militar, Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo, Senador
Vasconcelos, Barra de Guaratiba, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Paciência, Santa
Cruz e Sepetiba.
Diferenças socioeconômicas entre as várias áreas de planejamento da cidade se
apresentam principalmente através das taxas de alfabetização. Aproximadamente
2,8% dos cidadãos com 15 anos ou mais na cidade do Rio são analfabetos e este
número é quase o dobro, com o analfabetismo entre adultos atingindo 4,9% em Santa Cruz.

Fonte: http://rioonwatch.org.br/?p=24544. Acessado em 28/06/2018.

A maioria dos estratos censitários da região é composta de populações em situação
de vulnerabilidade. Algumas exceções podem ser destacadas em partes dos bairros
de Padre Miguel, Campo Grande e Santa Cruz. Também figuram setores de rendimentos mais elevados e que correspondem a áreas de residência militar em Deodoro e junto à base aérea de Santa Cruz.
Além dos valores serem baixos, a renda também é desigualmente distribuída. O índice GINI, que mede esse grau de distribuição, é de 0,50. E o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que considera o poder de compra, varia de 0,68 a 0,75.
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Valor bem abaixo do IDH, que, incluindo além da riqueza, a educação e a esperança
de vida, chega ao índice médio de 0,78.

Fonte:
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4290214/4105682/06.AnexoVIDescricaoeMapadaArea
dePlanejamento5.pdf. Acessado em 28/06/2018.

A oferta de cursos de licenciatura pelo Colégio Pedro II é, além de uma demanda da
sua comunidade escolar, uma demanda social, num esforço por incrementar a oferta
por tais cursos, especialmente em áreas onde estes não são oferecidos ou que são
ofertados de forma bastante restrita. A Zona Oeste do município do Rio de Janeiro é
um exemplo disso, sobretudo no que se refere à modalidade presencial.
Não há na região nenhuma instituição pública de ensino a oferecer licenciaturas em
Ciências Sociais, Filosofia, Geografia e História. Nesta AP, encontramos duas instituições públicas (IFRJ e UEZO), que oferecem cursos de graduação centrados em
outras áreas do conhecimento. Soma-se a isso o fato de que poucas instituições
privadas ofertam cursos de licenciaturas no campo das humanidades. A atual oferta
de vagas é, assim, claramente insuficiente (licenciaturas em Ciências Sociais, Geografia, Pedagogia e História) ou mesmo inexistente (licenciatura em Filosofia), configurando um quadro de grande carência na formação de futuros professores na região.
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Atuar na Zona Oeste justifica-se também em função do fato de que inúmeros jovens
moradores da região, em especial aqueles oriundos de famílias mais pobres e em
condições de maior vulnerabilidade social, encontram imensas barreiras para a continuidade de seus estudos. Entre estas barreiras estão as longas distâncias até os
locais que atualmente ofertam esses cursos e a precariedade do sistema de transportes públicos, dificultando ou mesmo inviabilizando os deslocamentos em tempo
ajustado ao necessário equilíbrio entre o tempo de trabalho e o tempo de estudo.
Tais problemas evidenciam-se ainda mais se considerarmos, sobretudo, as crescentes demandas advindas das políticas públicas voltadas à universalização do acesso
ao Ensino Médio, bem como a ampliação da oferta de vagas em escolas em tempo
integral. São situações que demandam um número cada vez maior de profissionais
formados em licenciaturas, o que justifica a presença, nesta região, de cursos tais
como os aqui propostos.
f) Leis 10.639 e 11.645: enfoque, importância e valorização
A Lei 10.639, de 2003, alterou a legislação de diretrizes e bases da educação nacional e tornou obrigatório o ensino e a abordagem de temáticas relativas ao espaço e
às sociedades africanas e afro-brasileiras, com ênfase na história e cultura afrobrasileira, nas escolas de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares.
Tal lei evidenciou, ainda, que no âmbito das diferentes atividades curriculares devem
estar incluídas “o estudo da História da África e dos africanos, a luta dos negros no
Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes à História
do Brasil” (Lei 10.639/2003 – Art. 1). Buscou, desta forma, combater as estruturas,
narrativas e mesmo a história hegemônica nacional que, baseadas em ideias de
mestiçagem que integrariam a nação, ofuscaram as diversidades e provocaram a
sub-representação da população afro-brasileira.
Como a lei é baseada numa ampla proposição, vários experimentos distintos seguindo caminhos diferentes e complexos foram surgindo ao redor do país, na educação básica e nos cursos de formação de professores, na tentativa de fazê-la cumprir. Neste sentido, justifica-se a preocupação em colocar em plano destacado deste
projeto a ênfase nestas temáticas.
Da mesma forma, a Lei 11.645, de 2008, busca afirmar a necessidade de inclusão e
ênfase no estudo das sociedades ameríndias, concedendo protagonismo e visibili-
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dade também para estes grupos sociais e étnicos. Conforme texto da lei, que atua
de forma complementar à Lei 10.639/2003, o objetivo é dar ênfase aos povos indígenas, “resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política,
pertinentes à história do Brasil”, mas também compreendendo os mais variados
elementos de suas dinâmicas culturais e espaciais.
Reconhecendo o valor e o caráter social destas reflexões, no Colégio Pedro II já
existe um número significativo de iniciativas neste sentido. Articulações que vão
desde transformações nas práticas pedagógicas cotidianas e nos currículos até a
elaboração de projetos, eventos e cursos de extensão e pós-graduação como os
cursos de especialização em Ciências Sociais e Educação Básica, em Ensino de
História da África e em Educação das Relações Étnico-Raciais no Ensino Básico
(Ererebá). Além destes, pode-se citar o curso de extensão em mitologia Yorubá, a
feira de africanidades Kizomba, o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB), o
Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofias Decoloniais (CORPODER), além de
diversos projetos de laboratórios, Iniciação Científica Júnior e eventos culturais, que
dão centralidade a estas temáticas.
Valoriza-se, assim, o contato e a reflexão sobre as discussões que procuram destacar a negligência no espaço escolar em relação à história, à cultura e às sociedades
afro-brasileira e ameríndias, assim como a necessidade de se transformar essas
concepções.
g) Ciclo básico comum
Embora proponha graduações que resultarão em habilitações distintas, a construção
de um projeto integrado das licenciaturas assume, em sua concepção, que existem
elementos comuns entre elas. Isso é demonstrado pela existência de um conjunto
de disciplinas que fazem parte da grade de todos os cursos, compondo o ciclo básico.
Entende-se que, a despeito da escolha da licenciatura, há debates sobre a profissão
docente, abordagens teórico-metodológicas específicas das humanidades, práticas
pedagógicas na educação básica e descolonização dos saberes que devem igualmente fazer parte da formação de professores. Consideramos importante que os
profissionais da área aqui compreendida tenham espaço para dialogar em sua formação docente. A integração entre os departamentos envolvidos favorece a existência das disciplinas dos três eixos que compõem o ciclo comum, que poderão ser
oferecidas, de forma alternada, por docentes de diferentes departamentos. A seguir,
são apresentados os três eixos:

Rua Bernardo de Vasconcelos, 941, R ealengo, Ri o de Janeiro – R J
CEP: 21710-261
T el.: (21) 2406 -6800

18

COLÉGIO PEDRO II
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

- Eixo Formação Pedagógica e Práticas de Ensino
Propomos a organização da Formação Pedagógica e das Práticas de Ensino de
forma integrada num único eixo, pois o curso pretende propiciar aos licenciandos
experiências de prática docente ao longo da maior parte do processo de formação,
articulando a prática à teoria, o ensino à pesquisa, visando a descolonização dos
saberes, das práticas escolares, das instituições de ensino e promovendo um diálogo inovador na formação de professores.
A Formação Pedagógica compreende os conhecimentos que fundamentam a prática
docente do licenciando e aborda as finalidades da educação na sociedade, o sentido
político da educação, a função social da escola, os papéis do educador na sociedade contemporânea, a história da educação, os processos de escolarização no Brasil,
os processos do desenvolvimento humano (biológicos, cognitivos e psicossociais),
os processos de organização e gestão do trabalho pedagógico, os sistemas de ensino, as políticas educacionais, os conhecimentos didáticos e a orientação para a
atuação docente em ambientes de ensino formal e não-formal.
Já as Práticas de Ensino abrangem estudos e atividades que propiciam a integração
entre as práticas relacionadas aos saberes específicos, pedagógicos e as experiências nas diferentes modalidades da educação (Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação a Distância, Educação Escolar Quilombola, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena), de
forma articulada com os diferentes Sistemas e Instituições de Ensino. Elas contemplam uma série de atividades práticas que possibilitam a compreensão ampla e contextualizada da educação escolar, como:

o exercício da docência em classes da Educação Básica (específicas da sua
área de formação), na iniciação científica, na pesquisa e na extensão;

o conhecimento da estrutura, do funcionamento e da gestão das escolas; das
diferentes formas de organização curricular e das políticas curriculares; de diferentes
técnicas e metodologias de ensino, das linguagens, tecnologias e inovações educacionais; de diferentes concepções, procedimentos e instrumentos de avaliação da
aprendizagem;

a elaboração de planejamentos, materiais didáticos e avaliações.
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- Eixo Pesquisa e Metodologia
No campo da pesquisa, compreende-se que o professor da Escola Básica deve reconhecer-se, também, como um produtor de conhecimento, em especial no que tange ao seu universo profissional. Todas as atividades curriculares do curso são afeitas às diferentes práticas de pesquisa, tanto fomentada no âmbito do Colégio Pedro
II, como por exemplo, nas Chamadas Internas para o Programa de Monitoria, Iniciação Científica Júnior, Iniciação Artística e Cultural, entre outras; quanto por editais
externos (FAPERJ, CNPq, CAPES, etc.).
Nesse sentido, o conhecimento teórico deve estar articulado às metodologias, métodos e técnicas de pesquisa (qualitativos e quantitativos) que permitam ao licenciando, desde o início do curso, colocar-se como proponente e analista de práticas, materiais e conteúdos relacionados ao seu saber-fazer profissional.
Práticas pedagógicas verdadeiramente emancipatórias, libertárias e decoloniais devem fomentar, assim, a experimentação do novo; a reflexão sobre processos sociopolíticos e educacionais; a produção de materiais didáticos, instrucionais e avaliativos de diversas naturezas; o diálogo democrático com pares, professores, pesquisadores e todos os demais agentes educativos em congressos, seminários e eventos diversos; bem como estimular a produção de conhecimentos, científica e pedagogicamente relevantes, sobre a realidade do licenciando e sua futura prática profissional.
- Eixo Descolonização, Diversidades e Políticas
A modernidade, de acordo com Quijano (2005), se constituiu a partir de dois eixos:
racionalização e racialização, em processos sociais eurocentrados. O mesmo autor
(2007) nos mostra que o colonialismo forjou processos que atuam em múltiplas dimensões, estabelecendo a colonialidade do poder, do ser, do saber e da natureza,
com sentidos políticos, existenciais, epistêmicos, sociais e culturais.
O racismo, enquanto processo histórico engendrado pela colonialidade, hierarquiza
os seres humanos, segundo estereótipos pseudo-naturais abalizados nas características físicas, mas também psicológicas, morais, intelectuais etc. O racismo tem servido à dominação e à exploração de grupos historicamente subalternizados, como
as populações negras, indígenas, mulheres, as comunidades LGBT, entre outras.
O eixo em questão visa a estruturar um campo de estudos e pesquisas críticos à
colonialidade e a formular propostas pedagógicas decoloniais. A decolonialidade
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aponta para as lutas de superação da herança colonial, exigindo a sistematização
dos estudos, em especial no campo das ciências humanas. Tal sistematização exige
esforços no sentido da configuração de um campo contra-hegemônico capaz de
construir, no plano educacional, pilares alternativos aos pressupostos da colonialidade no plano da racionalidade e da racialidade.
h) Educação Inclusiva
Nos últimos anos, a ideia de Educação Inclusiva vem se consolidando em nosso
país e sua divulgação, nos mais diversos sistemas educacionais do mundo, teve
como referência a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994). Esta Declaração
reafirma o direito de todos à educação, com respeito à diversidade e preocupação
com as necessidades educacionais de cada indivíduo, possibilitando o seu acesso
às classes regulares das escolas.
A proposta de Educação Inclusiva surge em oposição à segregação, promovendo o
debate e a reflexão quanto às práticas escolares. O estabelecimento da Educação
Inclusiva como política educacional no Brasil nos leva a questionar a escola como
tradicionalmente a conhecemos, face à sua real inacessibilidade para todos os estudantes e à sua qualidade insatisfatória. O fracasso escolar não é, pois, resultado
exclusivo de deficiências ou problemas intrínsecos aos discentes, mas de elementos
do próprio sistema escolar, tais como metodologias inadequadas ou currículos que
ignoram a diversidade.4 A dificuldade dos estudantes, independentemente da necessidade de condições especiais, esbarra na dificuldade em aprender de acordo
com a maneira como são ensinados.
Segundo Glat e Blanco (2011), é importante relembrar que estudantes com necessidades específicas precisarão de recursos didáticos e currículos adaptados, de tempo diferenciado para executar/aprender as atividades propostas. Além disso, cabe
ressaltar a diferença existente entre necessidade educacional especial e deficiência.
Ainda segundo os autores, o conceito de deficiência refere-se às condições orgânicas dos indivíduos, podendo resultar ou não em uma necessidade educacional especial.
Sendo assim, a Educação Especial apresenta a necessidade de a escola regular
oferecer um conjunto de recursos para atender à diversidade, conforme garantido:

no artigo 59, inciso I, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que estabelece que os sistemas de ensino devem assegurar aos
4

GLAT & BLANCO (2011).
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estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículo, métodos e recursos para atender às suas necessidades;

no artigo 2º das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica (Resolução CNE/CEB nº 02/2001), que determina a matrícula e o atendimento especializado para os estudantes com necessidades educacionais específicas,
“assegurando uma educação de qualidade para todos” (MEC/SEESP, 2001); e

na Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação), que apresenta, como metas e propostas inclusivas, a Educação Especial como modalidade de ensino para
todos os segmentos da escolarização (da Educação Infantil ao Ensino Superior).
Para assegurar o acesso e o atendimento das pessoas com necessidades educacionais específicas no ensino regular com qualidade, torna-se essencial a formação
de professores para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), preparandoos para elaborar e organizar recursos pedagógicos que promovam a acessibilidade
e a participação dos estudantes, de acordo com as suas necessidades, proporcionando-lhes ampliarem sua formação e autonomia dentro e fora da escola.
No Colégio Pedro II, temos o NAPNE5, que é o setor responsável por preparar a instituição para receber pessoas com necessidades educacionais específicas, possibilitando o seu atendimento educacional especializado com profissionais qualificados, a
sua socialização, orientando os professores das classes regulares, oferecendo recursos didáticos adequados, espaços-tempo de aula complementar, promovendo a
mediação e a adequação necessária dos materiais didáticos e provas.
Desta maneira, é essencial destacar, ao propor a criação de cursos de licenciatura
no Colégio Pedro II, a importância do trabalho direcionado ao respeito e reconhecimento das especificidades de cada estudante que apresenta necessidades educacionais específicas.

5

Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas.
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i) Estratégias de permanência e conclusão dos licenciandos
O Colégio Pedro II possui uma política de permanência destinada aos estudantes da
Educação Básica, denominada Assistência Estudantil, baseada no Plano Nacional
de Assistência Estudantil (instaurada pelo Decreto n. 7234/2010), e voltada àqueles
que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Por meio da Seção de Assistência ao Educando (criada pela portaria 3820/2014), o Colégio Pedro II procura
assegurar igualdade de oportunidades a todos os estudantes, assim como reduzir os
índices de retenção e de evasão escolar.6
Por fim, cumpre destacar que o Colégio Pedro II atua com um sistema de monitoria
na Educação Básica, com recebimento de bolsas aos estudantes envolvidos e sob
supervisão docente, sendo certo que a Licenciatura em Ciências Sociais se integrará a esse projeto. Da mesma forma, o colégio possui um sistema de bolsas de Iniciação Científica e Cultural, voltado para estudantes da Educação Básica, e participa
como escola-parceira de instituições federais de ensino superior no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).
PRINCÍPIOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS
As Licenciaturas ofertadas pelos Departamentos do Colégio Pedro II estão amparado nos seguintes princípios político-pedagógicos de sua prática formativa:

Promover a autonomia de pensamento e ação, capacidade de articulação
entre saberes, pluralidade de ideias, valores e concepções pedagógicas, respeito à
alteridade e apreço ao diálogo, princípios estes condizentes com uma sociedade
democrática, aberta, includente e igualitária.

Valorizar a cidadania e a dignidade da pessoa humana nos termos consagrados pela Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), de 1988.

Construir uma sociedade livre, justa e solidária, que valorize a solução democrática dos conflitos e controvérsias, bem como favoreça a promoção dos direitos
humanos, particularmente o direito à igualdade de oportunidades para todos aqueles
que, brasileiros ou estrangeiros, vivam no Brasil.

Garantir uma educação pública, laica, gratuita e de excelência que contribua
para a inclusão de indivíduos, grupos ou populações historicamente vulneráveis,
marginalizados ou com necessidades específicas, a preservação das identidades
6

Semelhante atividade, vale lembrar, é realizada por meio de diversas formas de apoio (auxílio financeiro de apoio ao estudante, auxílio para obtenção de óculos/lentes, auxílio tecnologias assistivas, concessão de livros de Francês e Sociologia etc.).
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individuais, sociais e étnico-raciais, bem como para a promoção das liberdades individuais, coletivas e do meio ambiente natural.

Comprometer-se com o resgate e a valorização especialmente das matrizes
de pensamento e ação que deram origem à nossa amefricanidade, quer dizer, as
tradições indígenas, africanas e afrobrasileiras, ao reconhecer a justiça cognitiva
como um pilar para a descolonização de nossos currículos, pedagogias e metodologias (Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008). Visando formar pessoas comprometidas com a proposta de diálogos interculturais capazes de despertar e promover a
possibilidade de outros projetos de mundo, existência e convivência mais justos e
plurais.

Formar professores capazes de questionar e superar modelos pedagógicos e
institucionais marcados pela colonialidade, que exercem o apagamento e a desvalorização de saberes não Ocidentais e tradições teóricas e práticas historicamente
subalternizadas e invisibilizadas na educação formal. Neste sentido, os professores
devem ser capazes de criticar o papel que a educação básica desempenha na formação de subjetividades, compreensões de realidade e seus desdobramentos políticos e éticos, ao selecionar determinados conteúdos, formas e narrativas e excluir
outras, se tornando capazes de assumir decisões pedagógicas que fomentem, sobretudo, o combate ao racismo, à lgbtfobia, ao sexismo e qualquer opressão de gênero ou classe, dentro e fora da escola.

Exercitar uma prática educativa democrática, cuja ênfase na formação de professores por meio do desenvolvimento da criticidade e da adoção de posturas nãodogmáticas, capazes de permitir a compreensão do horizonte histórico-existencial
de cada pessoa através do conhecimento de si e da coletividade em que está inserida, bem como o desenvolvimento de ações responsáveis no mundo, mediante o
cuidado consigo mesmo, com os outros e com a vida em todas as suas manifestações. Neste sentido, compreende-se a educação como um processo que demanda a
consciência de sua responsabilidade social, política, ética, ambiental, além de uma
disponibilidade afetiva para a relação com crianças, jovens e adultos em formação.
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICO-NORMATIVA
O presente Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais foi
concebido tendo como referência as seguintes normas constitucionais, legais e administrativas:

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988, e suas emendas.

Lei nº 9.394, de 20/12/1996, e suas alterações (estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional).
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Lei nº 10.436, de 24/04/2002 (dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais –
Libras, e dá outras providências).

Lei nº 10.639, de 09/01/2003 (inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a
obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências).

Lei nº 11.645, de 10/03/2008 (inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a
obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena", e dá outras providências).

Lei nº 10.861, de 14/04/2004 (institui o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES, e dá outras providências)

Lei nº 11.180, de 23/09/2005 (institui o Projeto Escola de Fábrica, autoriza a
concessão de bolsas de permanência a estudantes beneficiários do Programa Universidade para Todos – PROUNI, institui o Programa de Educação Tutorial – PET,
altera a Lei no 5.537, de 21/11/1968, e a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e dá outras providências).

Lei nº 11.892, de 29/12/2008 (institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, e dá outras providências).

Lei nº 12.677, de 25/06/2012 (dispõe sobre a criação de cargos efetivos, cargos de direção e funções gratificadas no âmbito do Ministério da Educação, destinados às instituições federais de ensino, e dá outras providências).

Lei nº 11.788, de 25/09/2008 (dispõe sobre o estágio dos estudantes e dá
outras providências).

Lei nº 13.005, de 25/06/2014 (Plano Nacional de Educação).

Lei nº 13.168, de 06/10/2015 (altera elementos pontuais da LDB, no que tange à comunicação entre as IES e a sociedade).

Lei nº 13.184, de 04/11/2015 (dispõe sobre a matrícula do candidato de renda
familiar inferior a dez salários mínimos nas instituições públicas de ensino superior).

Lei nº 13.490, de 10/10/2017 (dispõe sobre as doações às universidades).

Lei nº 9.795, de 27/04/1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de
25/06/2002 (institui a Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA, que dispõe
sobre os objetivos e sua pertinência em todos os níveis e modalidades de ensino).

Decreto nº 3276, de 06/12/1999 (dispõe sobre a formação em nível superior
de professores para atuarem na Educação Básica e dá outras providências).

Decreto nº 3.554, de 07/08/2000 (dá nova redação ao § 2º do art. 3º do Decreto nº 3.276, de 06/12/1999).

Decreto nº 9235, de 15/12/2017 (dispõe sobre as funções de regulação, supervisão e avaliação da Educação Superior).
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Resolução CNE/CP nº 02, de 26/06/1997 (dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional em nível Médio).

Resolução CNE/CP nº 01, de 30/09/1999 (dispõe sobre os Institutos Superiores de Educação, considerados os artigos 62 e 63 da Lei 9.394, de 20/12/1996 e o
artigo 9º, § 2º, alíneas “C” e “H”, da Lei 4.024, de 20/12/1961, com a redação dada
pela Lei 9.131, de 24/11/1995).

Resolução CNE/CP nº 2, de 15/06/2012 (estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental).

Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006 (institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura).

Resolução CNE/CP nº 01, de 18/02/2002 (institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior,
nos cursos de licenciatura).

Resolução CNE/CES nº 1, de 11/03/2016 (estabelece Diretrizes e Normas
Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade a Distância).

Resolução CNE/CES nº 2, de 13/05/2016 (define as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior para Funcionários da Educação Básica).

Resolução CNE/CES nº 3, de 22/06/2016 (dispõe sobre normas referentes à
revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas
de pós-graduação stricto sensu - mestrado e doutorado, expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior).

Resolução CNE/CES nº 1, de 22/05/2017 (dispõe sobre os cursos sequenciais).

Resolução CNE/CES nº7, de 18/12/2018 (estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei
13.005, de 25/06/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 20142024, e dá outras providências).

Resolução CNE nº 01, de 30/05/2012 (Estabelece Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos).

Resolução nº 01, de 17/06/2004 (institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana).

Portaria nº 389, de 09/05/2013 (cria o Programa de Bolsa Permanência e dá
outras providências).

Portaria nº 40, de 12/12/2007, republicada em 29/12/2010 (institui o e-mec,
sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativos ao
processo de regulação da Educação Superior no sistema federal).
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Portaria normativa nº 1, de 10/01/2007 (define o ciclo avaliativo do SINAES).

Portaria normativa nº 4, de 07/08/2008 (regulamenta a aplicação do conceito
preliminar de cursos superiores – CPC, para fins dos processos de renovação de
reconhecimento).

Portaria normativa nº 12, de 08/09/2008 (institui o Índice Geral de Curso da
Instituição de Educação Superior – IGC).

Portaria normativa nº 10, de 03/07/2009 (fixa critérios para dispensa de avaliação in loco e dá outras providências).

Portaria normativa nº 840, de 24/08/2018 (dispõe sobre os procedimentos de
competência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep referentes à avaliação de instituições de educação superior, de cursos
de graduação e de desempenho acadêmico de estudantes).

Parecer CNE/CES nº 492, de 03/04/2001 (trata da aprovação das Diretrizes
Curriculares Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social,
Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia).

Parecer CNE/CP nº 09, de 08/05/2001 (estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior,
nos cursos de licenciatura).

Parecer CNE/CP nº 21, de 06/08/2001 (dispõe sobre a duração e carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior,
nos cursos de licenciatura).

Parecer CNE/CP nº 28, de 02/10/2001 (dá nova redação ao Parecer CNE/CP
21/2001).

Parecer CNE/CP nº 27, 02/10/2001 (dá nova redação ao item 3.6, alínea c,
do Parecer CNE/CP 09, de 08/05/2001).

Parecer CNE/CES nº 1363, de 12/12/2001 (dispõe da retificação do Parecer
CNE/CES 492, de 03/04/2001).

Parecer CNE/CES nº 261, de 09/11/2006 (dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e dá outras providências).

Parecer nº 4 do CONAES, de 17/06/2010 (dispõe sobre o Núcleo Docente
Estruturante).

Parecer CNE/CP nº 02/2015, de 09/06/2015 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da educação básica).

Parecer CNE nº 261, de 09/11/2006 (conceitua crédito como representação
da unidade de trabalho escolar).

Parecer CNE/CEB Nº 8, de 08/03/2004 (define a relação entre hora e horaaula).
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Parecer CNE nº 08, de 06/03/2012 (Diretrizes Nacionais para a Educação em
Direitos Humanos).

Parecer CNE nº 03, de 10/03/2004 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana).

Projeto Político Pedagógico Institucional do Colégio Pedro II

Plano de Desenvolvimento Institucional do Colégio Pedro II.

Estatuto do Colégio Pedro II.

Regimento Geral das Licenciaturas do Colégio Pedro II.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
a)

Modalidades de Ingresso

O ingresso no Curso de Licenciatura em Ciências Sociais do Colégio Pedro II, conforme o Regimento Geral da Licenciatura, poderá dar-se através de processos seletivos, de acordo com os regulamentos aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Excepcionalmente, será admitido o ingresso de estudante a título de
transferência ex officio, desde que preencha os requisitos previstos na legislação
brasileira.
O processo seletivo, por sua vez, poderá realizar-se por intermédio de duas formas,
concomitantes ou não, a critério da Coordenação Geral do curso de Licenciatura em
Ciências Sociais e da Coordenação de Graduação do Colégio Pedro II:

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM): seguindo as normativas vigentes
desde 2009, o ENEM pode ser regularmente utilizado como mecanismo de seleção
para o ingresso no ensino superior, sendo, pois, uma alternativa para o ingresso no
curso de licenciatura em tela.

Processo Seletivo Próprio: em respeito ao art. 207, §2º da CRFB/1988, os
resultados do ENEM podem ser combinados ou não com seus processos seletivos
próprios.
Os processos que disciplinam o ingresso de novos estudantes no curso terão, em
qualquer caso, caráter eliminatório e classificatório, com o aproveitamento dos postulantes até o limite de vagas previamente fixadas por edital público, conforme o que
determina o Regimento Geral das Licenciaturas nas seções e capítulos referentes
ao tema.
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A Licenciatura em Ciências Sociais também permitirá o acesso de estudantes de
acordo com o estabelecido em convênios firmados com outras Instituições de Ensino Superior ou órgãos governamentais, nacionais ou estrangeiros, observando normativa específica.
Quaisquer vagas ociosas, quer decorrentes de desistência, transferência, trancamento ou jubilamento, serão consideradas como “vagas remanescentes”, sendo
abertas para transferência interna e externa, bem como para reingresso de portadores de diplomas de cursos superiores regularmente reconhecidos pelo Ministério da
Educação (MEC), consoante as normas administrativas vigentes no Colégio Pedro
II.
b)

Periodicidade Letiva

O curso terá periodicidade letiva semestral, considerando:






Um processo seletivo por ano.
Matrícula semestral.
Oferta no turno da noite.
Número de 40 (quarenta) vagas por turma.
Número de 01 (uma) turma por ano.

c)

Prazo de Integralização do Curso




Mínimo de 08 (oito) semestres letivos.
Máximo de 14 (catorze) semestres letivos.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO LICENCIANDO
O curso de Licenciatura em Ciências Sociais fomentará o desenvolvimento das seguintes competências e habilidades:

domínio da linguagem oral e escrita;

domínio das teorias, técnicas e práticas concernentes ao ensino e à aprendizagem das Ciências Sociais;

conhecimento dos fundamentos teóricos das Ciências Sociais;

domínio dos fundamentos teóricos e metodológicos das pesquisas em Ciências Sociais;
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conhecimento dos debates teóricos no campo da decolonialidade do ser e do
saber;

autonomia intelectual e capacidade analítico-problematizadora das múltiplas
dimensões da vida social;

comprometimento ético, político e pedagógico com sua prática profissional;

comprometimento com a educação que leva em conta as realidades e necessidades dos trabalhadores.
OBJETIVOS
A tradição e a experiência que permeiam o Departamento de Sociologia são as bases para a atuação de seus docentes no ensino superior. Mas seu olhar é prospectivo e comprometido com processos democráticos de inclusão e transformação social.
Por isso, a proposição do curso de Licenciatura em Ciências Sociais possui os seguintes objetivos político-pedagógicos:
a)

Objetivo Geral


Formar licenciados comprometidos com a docência como ação educativa e
como processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos e interdisciplinares, conceitos, princípios e objetivos da formação que se
desenvolvem na construção e apropriação dos valores éticos, linguísticos, estéticos
e políticos do conhecimento, inerentes à sólida formação científica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e construção de conhecimentos e sua inovação, em
diálogo constante entre diferentes visões de mundo.
b)

Objetivos Específicos


Estimular a autonomia intelectual e a capacidade reflexiva dos estudantes,
possibilitando-lhes uma sólida formação humanística, na qual teoria e prática estejam integradas.

Facultar aos licenciandos uma sólida formação teórico-metodológica em Ciências Sociais.

Garantir a integração entre ensino, pesquisa e extensão no contexto de uma
educação pública, gratuita e de excelência, que valorize as práticas e saberes dos
educandos, inclusive aqueles com necessidades específicas, e dialogue com diferentes matrizes político-ideológicas, étnicas e culturais, em particular as diferentes
culturas regionais, indígenas e afro-brasileiras.

Formar profissionais aptos a lecionar a disciplina Sociologia na Educação Básica, bem como disciplinas estruturadas a partir dos saberes no campo da AntropoRua Bernardo de Vasconcelos, 941, R ealengo, Ri o de Janeiro – R J
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logia, Ciência Política e Sociologia, tendo como ponto de partida as experiências
práticas educacionais existentes no Colégio Pedro II.

Formar licenciados cujas habilidades e competências os habilitem a problematizar a realidade social e contribuir na gestão e na organização das atividades
didático-pedagógicas inerentes ao ensino de Ciências Sociais na Educação Básica.

Formar profissionais capazes de integrar equipes inter ou multidisciplinares,
em instituições públicas ou privadas, sediadas dentro ou fora do território nacional,
inclusive participando na elaboração de projetos político-pedagógicos inovadores,
quer presenciais, semipresenciais ou à distância; na proposição ou atuação em projetos e práticas que articulem ensino, pesquisa e extensão, inclusive aqueles que
promovam diferentes mecanismos de inclusão social e tutela à diversidade social,
política, cultural e ambiental; bem como na elaboração e organização de materiais
didático-pedagógicos voltados para os estudantes da Escola Básica ou para outros
profissionais do ensino;

Formar profissionais capazes de reconhecer as instituições de Educação Básica como espaços necessários à formação dos profissionais do magistério que reflitam a especificidade da formação docente, assegurando organicidade ao trabalho
das diferentes unidades que concorrem para essa formação;

Formar licenciados em Ciências Sociais comprometidos com os princípios
político-pedagógicos que norteiam o presente Projeto Pedagógico de Curso e capazes de atuar em nível de excelência didática e pedagógica nas redes públicas e privadas de Educação Básica em todo o território nacional;

Formar professores que se percebam como agentes formativos de cultura e
da necessidade de seu acesso permanente às informações, vivência e atualização
culturais.
CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
O curso de Licenciatura em Ciências Sociais permite que o egresso esteja apto a
lecionar Ciências Sociais (ou suas derivações básicas, a saber Antropologia, Ciência
Política e Sociologia) em instituições públicas ou privadas de Educação Básica, nos
anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.
Igualmente, o licenciado em Ciências Sociais, em função de sua formação de professor-pesquisador, também pode realizar pesquisas acadêmicas (qualitativas ou
quantitativas) e produzir materiais didático-pedagógicos referentes à área de Ciências Sociais, estando apto, ainda, a explorar assuntos concernentes às Ciências Sociais em arquivos e institutos de pesquisa. Ademais, o egresso encontrar-se-á habilitado a realizar assessorias nas áreas da Cultura, Política e Sociedade, além de fazer estudos e promover debates sociais.
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DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
O curso de licenciatura em tela assume uma prática de avaliação mediadora, na
qual ensino e aprendizagem estão integrados e privilegiam o desenvolvimento de
habilidades e competências, em detrimento de aspectos meramente conteudistas
(informação, memorização etc.) e quantitativos (graus, notas etc.). Seu foco são os
objetivos propostos em cada disciplina.
Seguindo a práxis avaliativa já existente no Colégio Pedro II, cada disciplina, em
cada semestre letivo, deve apresentar pelo menos dois momentos avaliativos, cuja
natureza (prova individual formal, trabalhos individuais e coletivos, seminários, artigos, júris simulados etc.) será previamente definida pelo professor regente.
Caberá ao docente, de modo antecipado, explicitar o percentual de cada avaliação
na composição do grau final do licenciando (30%, 50% etc.). Esse grau deverá ser
invariavelmente expresso em algarismo arábico, com duas casas decimais, numa
escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez vírgula zero), e integrará o histórico escolar do licenciando. A nota final mínima exigida deve igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero).
Na aplicação da avaliação presencial, o estudante que tenha se ausentado tem direito à realização de uma nova avaliação presencial, desde que justifique sua ausência por meio de documento comprobatório em até 7 (sete) dias letivos.
O estudante regularmente inscrito em atividades curriculares é considerado aprovado quando obtiver, além da nota acima citada, frequência igual ou superior a 75%
(setenta e cinco por cento) das aulas e/ou das atividades acadêmicas curriculares
efetivamente realizadas.
Caso não alcance o grau mínimo necessário para sua aprovação direta, o estudante
terá direito a dois mecanismos de avaliação: a Avaliação Suplementar e ao Processo de Avaliação Complementar (PAC). O primeiro é o direito que o discente que não
alcançou a nota mínima para aprovação na disciplina a uma avaliação no mesmo
semestre em que a disciplina foi ministrada. O segundo, a ser definido pelo professor-regente, deve ser realizado até o final do período letivo subsequente ao término
do período letivo regular de oferecimento da atividade curricular. Em ambos os casos, o estudante deve ter frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por
cento) nas atividades curriculares, ter obtido, ao final do período letivo regular, nota
ou conceito equivalente igual ou superior a 3,0 (três). No PAC, o grau mínimo ne-
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cessário para aprovação será 5,0 (cinco vírgula zero). Ao final do PAC restará aprovado o estudante que obtiver grau mínimo de 5,0 (cinco vírgula zero).
Complementarmente e considerando o caráter sinalagmático da avaliação mediadora, ao final de cada semestre letivo os licenciandos avaliarão, mediante instrumento
próprio, sigiloso e disponibilizado preferencialmente por meio eletrônico, o desempenho dos seus respectivos professores, bem como a organização didáticopedagógica do curso e suas instalações físicas. Esse feedback é essencial para que
o curso possa se atualizar constantemente, atendendo à sua função políticopedagógica, bem como às necessidades e interesses dos discentes e da própria
sociedade brasileira.
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de ensinoaprendizagem
Com o intuito de favorecer o processo de ensino-aprendizagem e multiplicar os beneficiários de seus serviços pedagógicos, o Colégio Pedro II tem-se utilizado de diferentes formas as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Todos os seus
campi dispõem de salas de informática equipadas com computadores conectados à
internet.
O Colégio Pedro II dispõe de uma estrutura técnica e informacional que favorece a
implementação e o uso das TICs. O seu portal na internet, por exemplo, permite que
tanto a comunidade interna (professores, técnicos e estudantes) como a externa
possam acessar notícias e informações sobre a Instituição de maneira fácil e rápida.
Para oferecer suporte nas áreas de redes, sites, internet, entre outros, o Colégio
Pedro II dispõe de uma Diretoria de Tecnologia da Informação.
A Instituição também vem utilizando as TICs para oferecer atividades de Ensino a
Distância (EAD), através de cursos de Extensão, Pós-Graduação, Técnicos ou de
Capacitação. A partir da plataforma Moodle, diferentes Cursos do Colégio Pedro II,
na modalidade EAD, vêm promovendo a interatividade docente-discentes e assegurando o acesso a materiais e recursos didáticos a qualquer hora e lugar.
Com base nessas experiências exitosas e na estrutura técnica e informacional que o
Colégio Pedro II já disponibiliza, o Curso de Licenciatura em Ciências Sociais também possibilitará experiências de aprendizagem fazendo uso das TICs, garantindo o
acesso fácil e rápido de materiais pelos estudantes e permitindo a interação entre os
diferentes atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.
DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (CPA)
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Consoante os termos da Lei nº 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), as atividades de avaliação docente/institucional serão desenvolvidas sob supervisão da Comissão Permanente de
Avaliação (CPA), que, além de contribuir para os processos internos de avaliação,
tem o dever legal de sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), bem como
subsidiar as ações e estratégias da Instituição e do próprio curso.
ATENDIMENTO AOS DISCENTES
O atendimento acadêmico aos licenciandos será realizado pela Coordenação do
Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, sob supervisão e acompanhamento da
Coordenação de Graduação. Nas demais necessidades, os discentes poderão contar como o apoio do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) e com as ações da Diretoria de Ações Inclusivas e Assuntos Estudantis e da Seção de Assistência ao Educando.
O atendimento aos licenciandos se completará com o acompanhamento quinquenal
pela Coordenação do Curso e pelo seu Núcleo Docente Estruturante (NDE) da trajetória profissional dos egressos e a realização de encontros periódicos que articulem
esses profissionais formados pelo curso com aqueles que se encontram em pleno
processo formativo.
Academicamente, o atendimento aos discentes se robustece pela perspectiva de
formação continuada possibilitada tanto pelo Programa de Residência Docente
(PRD) quanto pelo curso de especialização em Ciências Sociais e Educação Básica,
além do Mestrado em Práticas da Educação Básica (MPPEB) e do Mestrado Profissional em Rede para Ensino de Ciências Sociais (PROFSOCIO), rede da qual o Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II é proponente e na qual ingressará em
breve.
Por fim, não se pode olvidar dos programas de bolsa permanência, do governo federal, e das políticas internas de assistência estudantil, bem como no Programa de
Educação Tutorial (PET) e no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação (PIBID).
ESTRUTURA CURRICULAR
a)

Eixos Formativos
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O currículo do curso de Licenciatura em Ciências Sociais do Colégio Pedro II possui
carga total de 3.245 (três mil, duzentas e quarenta e cinco) horas, sempre mensuradas em horas-relógio, nos termos da legislação em vigor.
Estruturado de forma lógica e contínua, ele está organizado em disciplinas (atividades curriculares), perfazendo 2.205h; Práticas Pedagógicas, perfazendo 420h; Atividades Complementares, perfazendo 200h; Estágio Curricular Supervisionado, perfazendo 420h; e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com 120, não contabilizadas
na carga horária total do curso.
A organização curricular está estruturada em três grandes eixos, a saber:

Formação Específica: corresponde ao total de horas e disciplinas de cunho
predominantemente teórico que são oferecidas pelo próprio Departamento de Sociologia, em conjunto com a Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais. A formação específica corresponde às disciplinas pedagógicas, disciplinas de
área, disciplinas de metodologia da pesquisa e disciplinas optativas. Elas constituem
o núcleo da formação acadêmica prestada aos licenciandos.

Formação Complementar: corresponde ao total de horas e disciplinas de
cunho teórico e prático que são oferecidas tanto pelo Departamento de Sociologia
quanto por outras unidades acadêmicas (departamentos ou congêneres). Essas disciplinas possibilitam que o licenciando venha a estabelecer interfaces teóricas e/ou
práticas com outras áreas de conhecimento e com o próprio campo das Ciências
Humanas e Sociais (pela via das práticas pedagógicas e das demais disciplinas
constantes desse eixo curricular). São elas: Laboratório e Prática de Ensino de Ciências Sociais I (90h.), Laboratório e Prática de Ensino de Ciências Sociais II (90h.),
Laboratório e Prática de Ensino de Ciências Sociais III (90h.), Laboratório e Prática
de Ensino em Ciências Sociais IV (90h.)

Formação Livre: corresponde às atividades vinculadas às Atividades Complementares, ao Estágio Curricular Supervisionado e ao Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC). Aqui também estão presentes as disciplinas eletivas, ou seja, reconhecidas pelo Departamento de Sociologia como tais e ofertadas por outros departamentos do Colégio Pedro II e de outras instituições de ensino superior. Nesse eixo, o licenciando terá a oportunidade de aprofundar os conhecimentos teóricos e
práticos adquiridos e de vivenciar experiências interdisciplinares essenciais à sua
formação.
Dessa forma, o currículo faculta ao discente um contato mais direto com as diferentes áreas das Ciências Sociais e valoriza sua autonomia na construção de sua própria formação acadêmica. Em síntese, abarcando desde conteúdos fundamentais da
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Ciências Sociais em uma perspectiva não-eurocêntrica até temas contemporâneos
como diversidade, meio ambiente, globalização, direitos humanos e cultura afrobrasileira e indígena, o currículo tanto favorece uma contextualização dos conteúdos
formativos dos futuros docentes quanto a um tratamento transversal com outras
áreas do conhecimento, tais como Filosofia, História e Economia Política.
A matriz em tela combina sólida base teórico-metodológica e humanista com as especializações necessárias ao exercício cotidiano das atividades docentes, possibilitando uma adequada formação geral em Ciências Sociais e valorizando as práticas
e saberes pedagógicos inerentes à futura atuação docente do licenciando.
b)

Das Disciplinas / Atividades Curriculares

Para concluir o curso, o discente deverá integralizar 3.245 horas e cumprir todas as
atividades acadêmicas, a saber: Práticas Pedagógicas, Atividades Complementares,
Estágio Curricular Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso.
As disciplinas pedagógicas e de área constituem o núcleo formativo teórico do curso. As disciplinas metodológicas garantem os elementos básicos para o exercício
das atividades de pesquisa. Já as disciplinas optativas e eletivas garantem a flexibilização curricular, a interdisciplinaridade, devendo estas últimas serem cursadas em
outros cursos, presentes ou futuros, do Colégio Pedro II, ou mesmo em outras instituições de ensino superior. Elas fazem parte da integralização do currículo e terão
necessariamente que constar do histórico escolar do discente, enriquecendo a sua
formação acadêmica. A cada período/semestre será disponibilizada a lista dessas
disciplinas, conforme prévia deliberação do NDE.
c)

Práticas Pedagógicas

As Práticas Pedagógicas do curso de Licenciatura em Ciências Sociais são atividades do Eixo Complementar que visam a integrar elementos teóricos e práticos. Elas
possuem carga horária total de 420h e estão organizadas da seguinte forma:





Laboratório e Prática de Ensino de Ciências Sociais I (90h.)
Laboratório e Prática de Ensino de Ciências Sociais II (90h.)
Laboratório e Prática de Ensino de Ciências Sociais III (90h.)
Laboratório e Prática de Ensino em Ciências Sociais IV (90h.)

Cada uma das práticas pedagógicas está relacionada a uma ou mais disciplinas da
grade curricular. Essa correlação entre teoria e prática estabelece um fluxo interativo
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entre saberes e práticas que permite ao licenciando estabelecer elos significativos
entre os conteúdos acadêmicos e as atividades de sala de aula, tanto no Ensino
Médio quanto no Ensino Fundamental.
Ela também oportuniza uma consciência ampliada do espaço acadêmico-escolar na
medida em que permite ao licenciando relacionar a percepção política e pedagógica
de sua atividade profissional futura com as múltiplas realidades sociais nas quais a
escola se faz presente.
O quadro a seguir permite visualizar essa relação entre as diversas práticas pedagógicas e as disciplinas (atividades curriculares) previstas na Matriz Curricular do
curso:
Prática Pedagógica

Disciplinas às quais está diretamente
relacionada

Laboratório e Prática de Ensino de Ci- Básicas em Antropologia, Ciência Polítiências Sociais I
ca e Sociologia
Estágio Curricular Supervisionado I
Laboratório e Prática de Ensino de Ci- Básicas em Antropologia, Ciência Polítiências Sociais II
ca e Sociologia
Estágio Curricular Supervisionado II
Laboratório e Prática de Ensino de Ci- Básicas em Antropologia, Ciência Polítiências Sociais III
ca e Sociologia
Estágio Curricular Supervisionado III
Laboratório e Prática de Ensino em Ci- Básicas em Antropologia, Ciência Polítiências Sociais IV
ca e Sociologia
Estágio Curricular Supervisionado IV
d)

Atividades Complementares

As Atividades Complementares do curso de Licenciatura em Ciências Sociais pertencem ao eixo de Formação Livre e visam a ampliar as vivências acadêmicas, científicas e culturais dos licenciandos. Elas permitem com que os discentes enriqueçam
seus currículos de modo flexível e interdisciplinar, em dias e horários distintos aos
das aulas regulares. Com o total de 200h., estas atividades poderão ser cumpridas
fora das dependências do Colégio Pedro II ou, conforme conveniência e oportunidade dos licenciandos, dentro do Colégio Pedro II.
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No âmbito do Colégio, será oportunizado um conjunto de experiências que conectam os licenciandos aos múltiplos espaços e projetos da Educação Básica e de outros níveis de atuação, dentre os quais destacamos as licenciaturas porventura existentes, o Programa de Residência Docente (PRD) e os programas de pósgraduação lato sensu e stricto sensu em funcionamento no Colégio Pedro II, sem
contar o congraçamento com estagiários egressos de universidades com as quais a
instituição possua convênio. Da mesma forma, o período vespertino será utilizado,
preponderantemente, para a realização destas atividades complementares. Ademais, os licenciandos poderão vivenciar experiências formativas por meio dos diferentes núcleos institucionais de pesquisa e atuação, como o Núcleo de Estudos
Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI), o Núcleo Transdisciplinar de Humanidades
(NUTH), o Colaboratório de Humanidades do Humaitá (COLABOREH), dentre outros.
e)

Estágio Curricular Supervisionado

O Estágio Curricular Supervisionado é uma atividade obrigatória do curso de Licenciatura em Ciências Sociais, que também pertence ao eixo de Formação Livre. Com
início no 4º período do curso, ele visa ao desenvolvimento das competências e habilidades inerentes à futura atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do licenciando para a vida cidadã e para o trabalho docente qualificado. As atividades do Estágio Curricular Supervisionado estão divididas
em duas partes: Observação/Planejamento e Participação/Regência.
O Estágio Curricular Supervisionado não exclui a possibilidade de o licenciando realizar, dentro ou fora das dependências do Colégio Pedro II, outro estágio supervisionado, não curricular e não obrigatório. Diretamente relacionado aos seus interesses
e/ou aos convênios previamente firmados no âmbito do Colégio Pedro II, esse estágio poderá ser aproveitado, no todo ou em parte, como cumprimento das Atividades
Complementares, até o limite de 30% da carga horária total (200h) relativa a essas
mesmas atividades.
Por fim, é importante ressaltar que o estágio supervisionado não curricular também
favorece a integração às redes públicas e privadas de ensino, oportunizando ao licenciando vivenciar realidades educativas nas quais poderá inserir-se num futuro
próximo.
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f)

Distribuição semestral da Carga Horária

Distribuição Semestral da Carga Horária (3.245 horas)
Período

Disciplinas
(Atividades
Curriculares)

Práticas Pedagógicas

Atividades
Complementares

Estágio
Curricular
Supervisionado

Total

1º

300

-

25

-

325

2º

300

-

25

-

325

3º

285

30

25

-

340

4º

270

60

25

90

445

5º

255

90

25

90

460

6º

240

120

25

120

505

7º

270

90

25

120

505

8º

285

30

25

-

340
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g)

Matriz Curricular

Esquematicamente, a Matriz Curricular está estruturada da seguinte maneira:
Período
Letivo

Código

Disciplina (Atividade
Curricular)

Número
de aulas
semanais

Carga
horária
semanal

Carga horária semestral

CS001

Antropologia I

04

04

60h

CS002

Ciência Política I

04

04

60h

CS003

Sociologia I

04

04

60h

NC003

Psicologia da Educação e Aprendizagem

04

04

60h

NC002

Estudos Decoloniais I

04

04

60h

1º

Atividades Complementares (Art. 1º, IV, Resolução CNE/CP Nº
02/2002)
CSAC1

Oficinas,
palestras,
seminários etc.

-

-

25h.
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Período
Letivo

Código

Disciplina
(Atividade Curricular)

Número
de aulas
semanais

Carga
horária
semanal

Carga horária semestral

CS004

Antropologia II

04

04

60h

CS005

Ciência Política II

04

04

60h

CS006

Sociologia II

04

04

60h

NC001

Produção Textual em
Língua Portuguesa

04

04

60h

NC004

Estudos Decoloniais II

04

04

60h

2º

Atividades Complementares (Art. 1º, IV, Resolução CNE/CP Nº
02/2002)
CSAC2

Oficinas,
palestras,
seminários etc.

-

-

25h.
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Período
Letivo

Código

Disciplina
(Atividade Curricular)

Número
de aulas
semanais

Carga
horária
semanal

Carga horária semestral

CS007

Antropologia III

04

04

60h

CS008

Ciência Política III

04

04

60h

CS009

Sociologia III

04

04

60h

NC009

Didática

04

04

75h

NC006

Estudos Decoloniais III

04

04

60h

3º

Atividades Complementares (Art. 1º, IV, Resolução CNE/CP Nº
02/2002)
CSAC3

Oficinas,
palestras,
seminários etc.

-

-

25h.

Rua Bernardo de Vasconcelos, 941, R ealengo, Ri o de Janeiro – R J
CEP: 21710-261
T el.: (21) 2406 -6800

42

COLÉGIO PEDRO II
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

Período
Letivo

4º

Código

Disciplina
Número
(Atividade Curricu- de aulas
lar)
semanais

Carga
horária
semanal

Carga horária semestral

CS010

Laboratório e Prática de Ensino em
Ciências Sociais I

04

04

90h

CS011

Pensamento Social
Brasileiro I

04

04

60h

CS012

Sociologia do Trabalho e das Organizações

04

04

60h

NC007

OEB 1 - História da
Educação Brasileira

04

04

60h

NC008

Estudos Decoloniais
IV

04

04

60h

Estágio Curricular Supervisionado (Art. 1º, II, Resolução CNE/CP
Nº 02/2002)
CSEC1

Estágio
Curricular
Supervisionado I

-

-

90h.

Atividades Complementares (Art. 1º, IV, Resolução CNE/CP Nº
02/2002)
CSAC4

Oficinas, palestras,
seminários etc.

-

-

25h.
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Período
Letivo

Código

Disciplina
(Atividade Curricular)

Número
de aulas
semanais

Carga
horária
semanal

Carga horária semestral

CS013

Laboratório e Prática
de Ensino em Ciências Sociais II

04

04

90h

CS014

Pensamento
Brasileiro II

Social

04

04

60h

CS015

Estudos Socioantropológicos da Juventude

04

04

75h

NC005

Metodologia e Prática
em Pesquisa

04

04

60h

NC010

Libras

04

04

60h

5º

Estágio Curricular Supervisionado (Art. 1º, II, Resolução CNE/CP
Nº 02/2002)
CSEC2

Estágio Curricular
Supervisionado II

-

-

90h.

Atividades Complementares (Art. 1º, IV, Resolução CNE/CP Nº
02/2002)
CSAC5

Oficinas,
palestras,
seminários etc.

-

-

25h.
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Período
Letivo

Código

Disciplina
(Atividade Curricular)

Número
de aulas
semanais

Carga
horária
semanal

Carga horária semestral

CS016

Laboratório e Prática
de Ensino em Ciências
Sociais III

04

04

90h

CS017

Pensamento
Social
Latinoamericano

04

04

60h

CS018

Metodologia Prática de
Pesquisa em Ciências
Sociais

04

04

75h

CS019

Estudos Urbanos

04

04

75h

NC011

Educação e Inclusão

04

04

60h

6º

Estágio Curricular Supervisionado (Art. 1º, II, Resolução CNE/CP Nº
02/2002)
CSEC3

Estágio Curricular
Supervisionado III

-

-

120h.

Atividades Complementares (Art. 1º, IV, Resolução CNE/CP Nº
02/2002)
CSAC6

Oficinas,
palestras,
seminários, etc.

-

-

25h.

-

-

60h.

Trabalho de Conclusão de Curso I

CSTCC1 Trabalho de Conclusão
de Curso I
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Período
Letivo

Código

Disciplina
(Atividade Curricular)

Número
de aulas
semanais

Carga
horária
semanal

Carga horária semestral

CS020

Laboratório e Prática
de Ensino em Ciências Sociais IV

04

04

90h

CS021

Eletiva I

04

04

60h

CS022

Sociologia da Educação

04

04

90h

CS023

Optativa I

04

04

60h

NC013

Educação em Direitos
Humanos

04

04

60h

7º

Estágio Curricular Supervisionado (Art. 1º, II, Resolução CNE/CP
Nº 02/2002)
CSEC4

Estágio
Curricular
Supervisionado IV

-

-

120h.

Atividades Complementares (Art. 1º, IV, Resolução CNE/CP Nº
02/2002)
CSAC7

Oficinas,
palestras,
seminários etc.

-

-

25h.
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Período
Letivo

Código

Disciplina
(Atividade Curricular)

Número
Carga
Carga
de aulas horária
horária
semanais semanal semestral

CS024

Economia Política e Globalização

04

04

60h

CS025

Eletiva II

04

04

60h

CS026

Estudos sobre Família e
Escola

04

04

75h

CS027

Optativa II

04

04

60h

NC012

OEB 2 - Políticas Públicas e Gestão Democrática

04

04

60h

8º

Atividades Complementares (Art. 1º, IV, Resolução CNE/CP Nº
02/2002)
CSAC8

Oficinas, palestras, seminários etc.

-

-

25h.

-

-

60h.

Trabalho de Conclusão de Curso II
CSTCC2 Trabalho de Conclusão
de Curso II

h)

Conteúdos ministrados nas disciplinas

O curso de Licenciatura em Ciências Sociais é pautado na liberdade de cátedra, conferindo, aos seus docentes, autonomia na condução das disciplinas. Contudo, estes devem considerar a ementa para cada eixo e para cada disciplina, a fim de
abordar os conteúdos nelas previstos. As referidas disciplinas preveem conteúdos
considerados fundamentais para garantir a formação de um profissional qualificado,
responsável, consciente e atuante, para o magistério.
Em cumprimento à Resolução CNE nº 2, de 1º de julho de 2015, merecem
destaque os seguintes conteúdos:
I - Políticas Públicas e Gestão da Educação

Rua Bernardo de Vasconcelos, 941, R ealengo, Ri o de Janeiro – R J
CEP: 21710-261
T el.: (21) 2406 -6800

47

COLÉGIO PEDRO II
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

A compreensão sobre os caminhos e desafios das políticas públicas em educação no Brasil, bem como sobre as distintas mudanças na legislação, é aspecto
central na formação em licenciatura. As disciplinas intituladas “Organização da Educação no Brasil” são responsáveis pela apresentação de conteúdos relativos às políticas públicas e gestão da educação.
A disciplina “Organização da Educação no Brasil I”, planejada para o quarto
período, destina-se a oferecer ao estudante um panorama sobre a História da Educação brasileira, compreendendo as mudanças nas políticas públicas e na legislação voltadas para a Educação. Apresenta, pois, as transformações políticas, institucionais, econômicas, sociais e culturais desde o período colonial até a Nova República.
Por sua vez, a disciplina “Organização da Educação no Brasil II”, oferecida no
sétimo período, tem como objetivo apresentar as principais políticas educacionais
posteriores à Constituição de 1988, com destaque para a Lei de Diretrizes Bases da
Educação, de 1996.
Além destas, as disciplinas “Educação e Inclusão” e “Educação em Direitos
Humanos” serão responsáveis por apresentar os conteúdos de políticas públicas e
gestão específicas voltadas para estas áreas. Nas disciplinas de “Laboratório e Prática de Ensino em Ciências Sociais” e, associadas a elas, as de “Estágio Curricular
Supervisionado em Ciências Sociais”, questões relativas às políticas educacionais e
à gestão escolar, de maneira mais específica, serão abordadas dentro de uma perspectiva aplicada.
II - Fundamentos e metodologia da educação
A fim de preparar profissionais capazes de embasar o trabalho pedagógico
em fundamentações teórico-metodológicas válidas cientificamente e, ao mesmo
tempo, capazes de ajustar e desenvolver o trabalho docente aos distintos contextos
escolares, o curso prevê, em diferentes disciplinas, a abordagem de conteúdos sobre fundamentos e metodologia da educação. A disciplina “Didática” abordará os
saberes teórico-práticos que regem o trabalho docente, especialmente através de
uma ótica emancipadora e democrática. Transversando os conteúdos relacionados
aos fundamentos e metodologia da educação, serão debatidos alguns processos e
estratégias de avaliação.
Já os conteúdos abordados nas disciplinas “Laboratório e Prática de Ensino
em Ciências Sociais”, cada qual com a sua especificidade, contribuirão para o desenvolvimento de saberes e competências que permitirão aos licenciandos se utilizarem de diferentes procedimentos de ensino-aprendizagem e de (auto)avaliação.
Desta forma, na disciplina “Laboratório e Prática de Ensino em Ciências Sociais I”
serão apresentados alguns fundamentos teórico-metodológicos sobre o currículo,
em suas perspectivas tradicionais, críticas e pós-críticas, na elaboração do currículo
de Sociologia no Ensino Médio.
Terá lugar, na disciplina “Laboratório e Prática de Ensino em Ciências Sociais
II”, a discussão da pluralidade das modalidades de ensino (como as novas tecnologias da informação e da comunicação) e de suas manifestações na realidade social
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(movimentos sociais), a fim de promover a reflexão e a prática sobre materiais didáticos.
Na disciplina “Laboratório e Prática de Ensino em Ciências Sociais III” serão
debatidos os fundamentos metodológicos do ensino, da docência e da avaliação em
Ciências Sociais, especialmente os elementos que tangenciam a união entre a teoria
e a prática, perpassando questões referentes à disciplinaridade, interdisciplinaridade
e transdisciplinaridade.
Por fim, a disciplina “Laboratório e Prática de Ensino em Ciências Sociais IV”,
em estreita vinculação ao “Estágio Curricular Supervisionado IV”, oportuniza a discussões, a mediação didática e a transformação de saberes científicos em saberes
escolares no campo das Ciências Sociais, por intermédio da utilização dos livros
didáticos e de múltiplos recursos, com a finalidade de aproximar o ensino de Ciências Sociais das necessidades dos jovens no mundo contemporâneo.
III - Educação em direitos humanos
A discussão sobre os direitos humanos não se limita a uma ou outra disciplina
do curso. Isto porque a licenciatura é construída a partir da ideia de que tais direitos
atravessam variadas questões, que vão do direito à educação, à participação política, ao acesso à cidade, ao meio ambiente saudável e outros.
Ao considerar que os conhecimentos concernentes aos direitos humanos
transversam diferentes disciplinas, o currículo da Licenciatura em Ciências Sociais
do Colégio Pedro II está em consonância com o Parecer nº 08, de 06 de março de
2012 (Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos), e com a Resolução nº 01, de 30 de maio de 2012 (estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos), ambos do Conselho Nacional de Educação.
De todo modo, o tema, mais especificamente, será abordado com bastante
profundidade na disciplina “Educação e Direitos Humanos”, prevista de ser ministrada no sétimo período do curso. Assim, o curso insere em seu currículo esse conteúdo de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade, conforme previsto no artigo 7º, da Resolução CNE 01/2012.
IV - Educação ambiental
A presença da educação ambiental nas diferentes modalidades de ensino
está calcada, primeiramente, na Constituição Federal, de 1988, no inciso VI do § 1º
do artigo 225, que afirma que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”. De
igual modo, ainda sobre o tema, a Carta Magna determina que se impõe “ao poder
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
Seguindo esse entendimento e com o intuito de orientar sua inserção na esfera do ensino, a Lei nº 9.795, de 27/04/1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281,
de 25/06/2002, instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), que
dispõe sobre os objetivos e sua pertinência em todos os níveis e modalidades de
ensino. Ainda nesse contexto, a Resolução CNE/CP nº 2, de 15/06/2012, estabelece
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as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, nas quais orienta a
implementação do que fora apontado pelas legislações supracitadas.
Considerando a importância da questão ambiental no mundo contemporâneo,
o tema está inserido na grade curricular do presente curso, de modo a construir uma
aproximação teórica e prática dos licenciandos ante da complexidade das relações
sociedade-natureza.
A disciplina “Estudos Urbanos”, que trata das discussões acerca da produção,
estruturação, luta pelo direito à cidade e de um meio ambiente saudável no espaço
urbano, coloca-se como o momento de discussão de abordagens didáticas relacionadas ao tema deste item.
Nesse sentido, destaca-se, como referência metodológica, o desenvolvimento
de um olhar integrado sobre o meio ambiente, compreendendo distintas faces da
questão socioambiental de nosso tempo. De igual maneira, a disciplina “Educação
em Direitos Humanos” trata do tema como um dos direitos do exercício da cidadania
e do bem-estar social, considerando-se a diversidade de sujeitos e das práticas sociais, dedicando-se a desenvolver particularmente os conceitos de justiça ambiental
e de racismo ambiental, de modo a fortalecer o exercício da cidadania e da solidariedade, da igualdade e do respeito recíproco.
V - Educação para as relações étnico-raciais
A educação para as relações étnico-raciais no Brasil está calcada na lei
10.639, de 09/01/2003, que altera a lei 9.394, de 20/12/1996 (Diretrizes e Bases da
Educação), bem como no parecer CNE 03, de 10/03/2004 (que trata das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana) e na resolução CNE 01, de
17/06/2004 (institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana).
Fruto da luta pelo reconhecimento do direito à diferença e pela superação do
racismo, a referida legislação tem como princípio pautar ações afirmativas que possibilitem, no âmbito escolar, a criação de novas práticas pedagógicas, de novos desenhos curriculares, novos projetos e novas posturas que considerem a questão
racial como estruturante das relações sociais no Brasil.
Considerando a necessidade de atender às normativas, mas também de formar docentes atentos às demandas sociais e políticas de nosso tempo, as relações
étnico-raciais aparecem nos debates de diferentes disciplinas, ao longo do curso de
graduação. Mais especificamente na disciplina “Estudos Decoloniais III”, o debate
central é sobre a produção de discursos coloniais sobre raça e etnia, bem como todas as práticas políticas, econômicas, sociais e pedagógicas que derivaram da hierarquização racial do mundo e do Brasil. As decolonialidades do corpo racializado no
espaço e suas práticas insurgentes também são temas desta disciplina.
Tendo em vista que o componente racial se expressa territorialmente na dinâmica brasileira, de forma transversal o tema raça-etnia também compõe disciplinas específicas do curso de Licenciatura em Ciências Sociais. Nesse sentido, caminhamos para o entendimento de que os debates sobre raça-etnia não são apenas
particulares de determinadas áreas do saber ou determinadas disciplinas. Há uma
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interseccionalidade constante das relações étnico-raciais na sociedade e no espaço,
o que torna o tema universal.
VI - Diversidade de gênero, sexual, religiosa, sociocultural e de faixa etária
Em consonância com os avanços e difusão dos debates sobre os direitos
humanos, os temas da diversidade de gênero, sexual, religiosa, sociocultural e de
faixa etária passaram a ocupar importante espaço na opinião pública, nas escolas e,
por consequência, em áreas da formação docente ou não, na academia.
O respeito e a tolerância à diversidade já constam em uma série de legislações, regulamentos, orientações, nacionais e internacionais. A Constituição Brasileira, de 1988, em seu artigo 3º, inciso IV, por exemplo, diz que um dos objetivos fundamentais é “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Considerando a extensão
territorial do Brasil, as especificidades linguísticas, culturais, raciais, de gênero, de
orientação sexual, de faixa etária, entre outras, é mister formar um educador que
esteja preparado não apenas para respeitar o direito à diferença, mas também para
elaborar práticas pedagógicas e composições curriculares que dialoguem e que
promovam este respeito e que preparem os estudantes para a construção e convivência em uma sociedade mais igualitária e com menos preconceito.
A atual Base Nacional Curricular Comum, em suas competências 7, 8 e 9,
reforça a necessidade de desenvolver o respeito aos direitos humanos e a compreensão e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. O Conselho Nacional de Educação, por intermédio da
Resolução nº 1, de 15/05//2006, ao considerar as aptidões necessárias ao licenciado em Pedagogia, determina que o profissional deve “demonstrar consciência da
diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnicoracial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras”. Entendemos que a formação pedagógica é
basilar no currículo de qualquer licenciatura, sendo necessário o desenvolvimento
da referida aptidão em todos aqueles que almejam a docência.
No âmbito internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de
1948, da qual o Brasil é signatário, garante, em seu artigo 7º, a igualdade perante a
lei, sem distinção, estando vedada a discriminação. No entendimento da Organização das Nações Unidas “estas obrigações são elaboradas mais a fundo em uma
série de instrumentos internacionais para combater formas específicas de discriminação”.
Nesse sentido, e considerando a laicidade do Estado e que o saber científico
é respaldado em legislações nacionais e internacionais, nossas ementas e práticas
em diferentes disciplinas assumem o compromisso com a diversidade e garantia ao
respeito e tolerância.
As disciplinas “Sociologia III”, “Estudos Decoloniais IV”, Estudos socioantropológicos da juventude” e “Estudos sobre Família e Escola” concentram as discussões sobre os temas deste item (diversidade de gênero, sexual, religiosa, sociocultural e de faixa etária), tornando mais elástico o tratamento acadêmico destes temas.
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Considerando as significativas desigualdades que nos estruturam enquanto
sociedade, e que atravessam a produção do espaço geográfico, assim como nos
estudos das relações étnico-raciais, ultrapassamos o entendimento da particularidade de certos temas para torná-los universais.
VII - Educação especial
Para assegurar o acesso, o atendimento e a qualidade das pessoas com necessidades educacionais específicas no ensino regular, torna-se essencial a formação de professores para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), preparando-os para elaborar e organizar recursos pedagógicos que promovam a acessibilidade e a participação dos discentes do Ensino Básico, de acordo com as suas especificidades. Pois será a partir do AEE que os licenciandos terão a possibilidade de
ampliar sua formação e autonomia dentro e fora da escola.
Para tal, como apresentado, o curso insere atividades e conteúdos referentes
ao Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de 06/07/15) em distintas
disciplinas, especialmente nas de “Educação em Direitos Humanos” e “Libras” e, de
forma centralmente específica, na disciplina “Educação e Inclusão”.
VIII - Direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas
A Educação para adolescentes e jovens com restrição e privação de liberdade se insere em um contexto da modalidade regular e também na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Assim, deve ser compreendida como um processo contínuo,
pressupondo a compreensão de que esta educação acontece em um espaço peculiar, onde, por vezes, pode se encontrar uma lógica díspar daquela que confere significado ao processo de reabilitação: o princípio fundamental da educação, que é, em
essência, transformadora, e a cultura da socioeducação, que visa a adaptar o adolescente e o jovem ao cárcere.
Na busca por mecanismos de humanização e de inserção social, o educador
precisa repensar suas práticas docentes. É essencial discutir os fatores de que se
originam o ilícito, ainda que as discussões sobre isso não estejam voltadas comumente para as causas do problema. Desta forma, os docentes da Licenciatura em
Ciências Sociais utilizar-se-ão de temas que permitam que o licenciando reflita sobre
seu lugar e papel social como futuro docente nesta conjuntura.
Os fundamentos mais amplos das Ciências Sociais, em sua constituição, não
se voltam especificamente às circunstâncias de um regime de privação de liberdade,
como o do sistema socioeducativo. Sendo assim, a formação do educador que virá a
trabalhar nestes espaços não pode se resumir ao desenvolvimento de conteúdos
alheios às diversas histórias de vida dos seus educandos – a maioria delas marcadas com o estereótipo do fracasso escolar. Desta forma, as disciplinas “Estudos Socioantropológicos da Juventude”, “Estudos Urbanos”, “Educação em Direitos Humanos”, “Sociologia da Educação”, “Estudos sobre Família e Escola”, “Educação e Inclusão”, “Sociologia do Trabalho e das Organizações” e “Políticas Públicas e Gestão
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Democrática” apresentam, em múltiplos enfoques, temas e discussões, elementos
para refletir sobre estes segmentos de atendimento educacional.
EMENTÁRIO DE DISCIPLINAS
O Ementário de Disciplinas do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais oferecido
pelo Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II está organizado dentro do seguinte padrão referencial:
1º período
DISCIPLINA: Antropologia I
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 001
EMENTA
A “pré-história” da Antropologia: o contato com os povos não ocidentais e os relatos
sobre a diferença. Colonialismo e etnocentrismo. A controversa emergência disciplinar: evolucionismo cultural e difusionismo. Relativismo cultural. Trabalho de campo
etnográfico: Malinowski e a fundação do método de pesquisa antropológica
OBJETIVO


Identificar e compreender os processos socioeconômicos, políticos e científicos
que possibilitaram o surgimento da alteridade/diferença cultural como uma
questão que demandou a produção de conhecimento acadêmico no Ocidente e
no mundo ocidentalizado.

METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a)
professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
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BOAS, Franz. “As limitações do método comparativo da Antropologia” [1896]. In:
Antropologia Cultural. Castro, Celso (org.). 8ª edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2014,
p. 25-39.
CASTRO, Celso (org.). Evolucionismo cultural. Textos de Morgan, Tylor e Frazer.
Jorge Zahar Editor, 2005.
MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo: Editora
Ubu, 2018 [1922], p.55-84.
MONTAIGNE, Michel de. Dos canibais. In: Smith, Plínio J. (org.). 1ª edição. São
Paulo: Alameda, 2009 [1580].
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOAS, Franz. “Raça e Progresso” [1931]. In: Antropologia Cultural. Castro, Celso
(org.). 8ª edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p.67-83.
DA MATTA, Roberto, 1978. “O ofício do etnólogo, ou como ter “anthropological blues”. In: NUNES, E.O. (org.). A aventura sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, p. 23-35.
ERIKSEN, Thomas Hylland & NIELSEN, Finn Sivert. História da Antropologia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Raça e História, Lisboa, Editorial Presença, 1973 [1952].
SCHEURMANN, Erich. O Papalagui: discursos de Tuiavii Chefe de Tribo de Tiavéa
nos Mares do Sul, São Paulo, Marco Zero, 2001.
PRATT, Mary Louise. “Ciencia, conciencia planetaria, interiores”. In: Ojos imperiales.
Literatura de viajes y transculturación. Buenos Aires: Ediciones de la Universidad
Nacional
de
Quilmes,
1997,
p.37-74.
Disponível
em
pdf:
https://eva.fcs.edu.uy/pluginfile.php/66015/mod_resource/content/1/PRATT-1997Ciencia-Conciencia-Planetaria-e-Interiores.pdf
VELHO, Gilberto. “Observando o Familiar” In: NUNES, Edson de Oliveira. A aventura sociológica. Objetividade, Paixão, Improviso e Método na Pesquisa Social. Rio de
Janeiro: Zahar Editores, 1978, p. 37- 46.
DISCIPLINA: Ciência Política I
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 002
EMENTA
A Filosofia Política desde a Antiguidade até a Idade Média como forma de postulação de mundos sociais possíveis a partir da imaginação política. A natureza propositiva do conhecimento político: os esforços cognitivos de pensadores para descrever
e analisar a política e suas postulações sobre como o mundo poderia ou deveria ser.
Consequências dessas proposições na atualidade. A invenção da política e as reflexões políticas de Platão e Aristóteles na Antiguidade. As reflexões políticas de Agostinho e Tomás de Aquino. A autonomia da teoria política a partir de Maquiavel.
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OBJETIVOS






Compreender a Filosofia Política como forma de postulação de mundos sociais
possíveis a partir da imaginação política.
Analisar a natureza propositiva do conhecimento político, a partir dos esforços
cognitivos de pensadores para descrever e analisar a política, produzindo reflexões sobre como o mundo poderia ou deveria ser.
Identificar algumas das visões produzidas pela reflexão política da Antiguidade
até o Século XVI, sem aprisionar essas visões ao contexto histórico em que surgiram.
Reconhecer a teoria política como um campo marcado por dissensos e antinomias e seus nexos com a Filosofia e discutir as consequências das proposições
do conhecimento político, desde a Antiguidade, na atualidade.
Caracterizar as reflexões políticas de Platão e de Aristóteles e a invenção da política na Grécia Antiga; as reflexões políticas de Agostinho e de Tomás de Aquino
e sua influência da Idade Média aos nossos dias; a autonomia da Teoria Política
e a contribuição de Maquiavel.

METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a)
professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
LESSA, Renato. Filosofia Política: para quê? Breviário de Filosofia Pública, Número
88, 03/2013, p. 19-22.
MAQUIAVEL. O Príncipe. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
PLATÃO. A República. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
RANKE-HEINEMANN, Uta. Eunucos pelo Reino de Deus. Rio de Janeiro: Rosa dos
Tempos, 1996 (capítulos sobre Agostinho e Tomás de Aquino).

Excluído: .
Excluído:

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LESSA, Renato. Filosofia Política e Pluralidade dos Mundos. In: LESSA, Renato.
Agonia, Aposta, Ceticismo. Belo Horizonte: UFMG, 2003, p. 63-92.
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ABDEL-MALEK, Anouar et al. A Filosofia Medieval: do século I ao século XV. Rio de
Janeiro: Zahar, 1974. (Capítulos sobre Santo Agostinho e São Tomás de Aquino)
AUBENQUE, Pierre; BERNHARDT, Jean & CHATÊLET, François. A Filosofia Pagã:
do século VI a. C. ao Século III d. C. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1981. (Capítulos
sobre Platão e Aristóteles)
CHATÊLET, François; DUHAMEL, Olivier & PISIER, Evelyne. Dicionário das Obras
Políticas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993. (Capítulos sobre Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino e Maquiavel)
WEFFORT, Francisco (org). Os Clássicos da Política. São Paulo: Editora Ática,
2000. (Capítulo sobre Maquiavel)

DISCIPLINA: Sociologia I
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 003
EMENTA
O contexto histórico e intelectual do surgimento da Sociologia como ciência, localizado no eixo europeu. Os debates acerca da modernidade e do capitalismo. A definição do objeto e do método da Sociologia. As perspectivas de ordem e conflito.
Funcionalismo. Materialismo.
OBJETIVOS

Introduzir o estudante ao conhecimento das Ciências Sociais, levando à compreensão do contexto histórico e intelectual do qual emerge a reflexão sociológica.

Apresentar os conceitos fundamentais das principais vertentes teóricas da
Sociologia, através da leitura de autores clássicos.

Compreender o surgimento da Sociologia como um fenômeno centrado na
Europa.

Analisar as ideias dos autores clássicos sobre a modernidade como oposições em relação ao mundo não-europeu.

METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a)
professor(a).
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes,
2008.
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 13.ed. São Paulo: Nacional,
1987
DURKHEIM, Émile. [1897] O Suicídio. Lisboa: Editorial Presença, 1992 (Livro Segundo, Cap. IV e V, pp. 207-273.
Marx, Karl; Engels, Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
MARX, Karl. O Capital, Livro I, volume I. São Paulo: Nova Cultural, 1988.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes:
2002.
COMTE, Auguste. Curso de Filosofia Positiva; Discurso sobre o espírito positivo;
Discurso preliminar sobre o conjunto do positivismo; Catecismo positivista. 2.ed. São
Paulo: Abril, 1983. (Coleção Os Pensadores. Org. J. A.
Gianotti).
COLLINS, Randall. Quatro tradições sociológicas. Petrópolis: Vozes, 2009.
MARX, Karl. “O manifesto do partido comunista”. In: REIS FILHO, D. A. (org.). O
manifesto comunista 150 anos depois. São Paulo: Contraponto, 1998 [1848].
__________. Manuscritos Econômico-Filosóficos. São Paulo: Boitempo Editorial,
2004.
__________. A questão judaica. São Paulo, Moraes, 1978.
MILLS, C. Wright. A imaginação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.
DISCIPLINA: Psicologia da Educação e Aprendizagem
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: NC 003
EMENTA
Análise crítica sobre a inserção da Psicologia na área da Educação. Diferentes
perspectivas e teorias do desenvolvimento - abordagem psicanalítica, históricocultural, epistemologia genética e psicogênese. Relação entre desenvolvimento e
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aprendizagem. Implicações das diferentes correntes teóricas da psicologia na prática pedagógica. Questões intrapessoais e socioambientais e sua influência no
processo de ensino-aprendizagem. Temas atuais da Psicologia e suas relações
com a Educação.
OBJETIVOS
Compreender e refletir criticamente acerca das diferentes abordagens acerca do
desenvolvimento humano e da aprendizagem, relacionando-as à prática pedagógica.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a) professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
CARRARA, K. (Org.) Introdução à psicologia da educação. Seis abordagens.
Campinas: Avercamp. 2004.
COLL, C. et al. Desenvolvimento Psicológico da Educação. Psicologia da Educação Escolar. vol II. Porto Alegre: Artmed. 2004.
NUNES, Ana Ignez Belém Lima; SILVEIRA, R. do N. Psicologia da Aprendizagem:
processo, teorias e contextos. 3ª ed. Brasília: Liber livro, 2011. V.1 222p.
PATTO, Maria Helena S. A Produção do Fracasso Escolar. São Paulo:
T.A.Queiroz, 1990.
SANTOS, M. S. dos; XAVIER, A. S; NUNES, A.I.B.L. Psicologia do Desenvolvimento: teorias e temas contemporâneos. Brasília: Liber Livros, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BENTO, Maria Aparecida Silva. Psicologia Social do Racismo – Estudos Sobre
Branquitude e Branqueamento no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 25-58.
LA TAILLE, Yves de et al. Piaget, Vygotsky e Wallon. Teorias Psicogenéticas em
Discussão. São Paulo: Summus, 1992.
KUPFER, Maria Cristina. Freud e a educação – o mestre do impossível. São Paulo: Scipione, 1997.
OLIVEIRA, M. K. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento. Um processo sociohistórico. São Paulo: Scipione, 2001.
PIAGET; INHLEDER. A psicologia da criança. São Paulo: DIFEL, 1980.
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DISCIPLINA: Estudos Decoloniais I
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: NC 002
EMENTA
Colonização e colonialismos. Percurso histórico dos modelos de colonização e
dominação. Percepção crítica sobre as experiências coloniais. Formas de
resistência e transformação das relações entre dominantes e dominados.
OBJETIVOS

Compreender os diversos significados históricos e espaciais dos conceitos
e práticas de colonização e organização de sistemas coloniais.

Analisar as relações sociais, políticas e econômicas estabelecidas nos mais
variados colonialismos.

Estabelecer a perspectiva de como estas relações de poder foram compreendidas e transformadas ao longo da história.

Perceber as colonizações do ser e do saber como mecanismos fundantes
dos processos de subjugação em jogo nas práticas colonialistas.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre
os textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas
pelo professor.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
CHILDE, Vere Gordon. A evolução cultural do homem. Rio de Janeiro: Zahar,
1978.
FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. São
Paulo: Elefante, 2017 (cap. 5).
FINLEY, M.I. A economia antiga. Porto, Afrontamento, 1980.
HARVEY, David. O novo imperialismo. Rio de Janeiro: Loyola, 2005.
MACEDO, José Rivair. O pensamento africano no século XX. São Paulo: Outras
Expressões, 2016.
MEMMI, Albert. O retrato do colonizado precedido do retrato do colonizador. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDERSON, P. Passagens da Antiguidade ao feudalismo. São Paulo: Brasiliense,
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1987.
BASCHET, Jerome. A civilização feudal: do ano mil a colonização da América.
São Paulo: Globo, 2006.
BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina. América Latina Colonial. 2
vols. São Paulo/ Brasília: EDUSP/ Fundação Alexandre de Gusmão, 1998-1999.
BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina. Vol. III. São Paulo: EDUSP,
1999.
BIRMINGHAM, David. A África Central até 1870. Luanda: ENDIPU, 1992.
BLACKBURN, Robin. A construção do escravismo no novo mundo. Do Barroco ao
Moderno 1492-1800. São Paulo: Record, 2003.
CARDOSO, Ciro Flamarion E BRIGNOLI, Héctor Pérez. História econômica da
América Latina. Rio de Janeiro: Graal, 1983.
CARDOSO, Ciro Flamarion. América Pré-Colombiana. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981.
CARDOSO, Ciro Flamarion. O Egito Antigo. São Paulo, Brasiliense, 1982 [coleção
Tudo é História].
CARDOSO, Ciro Flamarion. Sociedades do Antigo Oriente Próximo. São Paulo,
Ática, 1986.
CHIARAMONTE, José Carlos. Nación y Estado em Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de las independencias. Buenos Aires: Sudamericana, 2004.
COSTA, Emília Viotti da. Coroas de glória, lágrimas de sangue. A rebelião dos escravos de Demerara em 1823. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
ELLIOTT, Jonh. Impérios del mundo atlântico: España y Gran Bretaña en América
(1492-1830). Madrid: Tauros, 2006.
FRAGOSO, João e GOUVÊA, Maria de Fátima. (org). Coleção Brasil Colonial Volume I (1443 – 1580). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Rio de Janeiro, 2014.
FRAGOSO, João e GOUVÊA, Maria de Fátima. (org). Coleção Brasil Colonial Volume II (1580 – 1720). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Rio de Janeiro, 2014.
FRAGOSO, João e GOUVÊA, Maria de Fátima. (org). Coleção Brasil Colonial Volume III (1720 – 1821). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Rio de Janeiro,
2014.
FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco,
1992.
GUITARD, Odette. Bandung y el despertar de los pueblos coloniales. Buenos Aires: EDUDEBA, 1962.
HOBSBAWM, Eric J. A Era das Revoluções: 1798-1848. São Paulo: Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
HOBSBAWM, Eric J. A Era do Capital: 1848-1875. São Paulo: Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 1998.
HOBSBAWM, Eric J. A Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São
Paulo: Companhia das Letras, 1995.
HOBSBAWM, Eric J. A Era dos Impérios: 1875-1914. São Paulo: Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1988.
HUNTINGTON, Samuel. O choque de civilizações. Rio de Janeiro: Ponto de Leitura, 2010.
LAMBERT, Jean-Marie. História da África Negra, Editora Kelps, 2001.
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LINHARES, Maria Yedda Leite. Descolonização e lutas de libertação nacional. In:
REIS FILHO, Daniel Aarão; FERREIRA, Jorge; ZENHA, Celeste. (orgs.). O século
XX: o tempo das crises, revoluções, fascismos e guerras. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, v.2, p.35-64,
LOVEJOY, Paul. A escravidão na África: uma história de suas transformações. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
MURRA, John. El mundo andino. Población, medio ambiente y economía. Lima:
IEP/Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002.
PAMPLONA, Marco; DOYLE, Don H. (orgs.). Nacionalismo no Novo Mundo. A
formação de Estados-nação no século XIX. Rio de Janeiro: Record, 2008.
RUSSEL-WOOD, A. J. R. Centros e periferias no mundo luso-brasileiro,15001808. Rev. bras. Hist. [online]. 1998, vol.18, n.36, pp.187-250.
SAID, Edward W. Cultura e Imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras,
2011.
SHIVA, Vandana. A nova colonização genética. In: SANTOS, Laymert Garcia. Politizar as novas tecnologias. São Paulo: Ed. 34, 2011.
SILVA, Alberto da Costa e. A manilha e o libambo: a África e a escravidão de 1500
a 1700. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002.
THORNTON, John. A África e os africanos na formação do mundo atlântico, 14001800. Tradução Marisa Rocha Motta. Rio de Janeiro, Editora Campus: Elsevier,
2004.
2º período
DISCIPLINA: Antropologia II
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 004
EMENTA
O conceito de cultura na antropologia estadunidense. O conceito de função e de
estrutura e o estrutural-funcionalismo na antropologia social britânica.
OBJETIVOS
Analisar as teorias antropológicas voltadas para o conhecimento de instituições sociais como parentesco, religião, economia e política em sociedades ameríndias, africanas, afro-americanas e asiáticas a partir dos conceitos de cultura, função e estrutura e das abordagens do “culturalismo” e do estrutural-funcionalismo.
Propiciar a reflexão teórica e metodológica sobre conceitos fundamentais da fase
clássica da antropologia cultural norte-americano e da antropologia social britânica.
Compreender o trabalho de campo como o método por excelência da pesquisa antropológica em sua fase clássica.
METODOLOGIA
Rua Bernardo de Vasconcelos, 941, R ealengo, Ri o de Janeiro – R J
CEP: 21710-261
T el.: (21) 2406 -6800

61

COLÉGIO PEDRO II
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo
professor.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Provas formais individuais ou em grupos; Testes orais ou escritos; Propostas de
pesquisa e intervenção prática; Elaboração de resumos, resenhas ou artigos científicos.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
MEAD, Margaret. Sexo e temperamento. São Paulo: Perspectiva, 1979.
BENEDICT, Ruth. O crisântemo e a espada: padrões da cultura japonesa. Editora
Perspectiva,
1972
[1946],
p.9-24.
Disponível
em
pdf:
https://social.stoa.usp.br/fabiomidia/benedict.-o-crisantemo-e-a-espada.pdf
Evans-Pritchard, E. E. Os Nuer. São Paulo, Perspectiva: 1978.
RADCLIFFE-BROWN, A. R. Estrutura e função na sociedade primitiva. Petrópolis:
Editora Vozes, 2013 [1973].
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BENEDICT, Ruth. “A ciência do costume”. In: Estudos de organização social. Tomo
II: leituras de sociologia e antropologia social. PIERSON, Donald (org.). São Paulo:
Martins.
1970,
p.
497-513.
Disponível
em
pdf:
http://professor.ufop.br/sites/default/files/mas/files/ruth-benedict-a-ciencia-docostume_0.pdf
CASTRO, Celso (org.). Cultura e personalidade: Margaret Mead, Ruth Benedict,
Edward Sapir. Rio de Janeiro, Zahar, 2015.
EVANS-PRITCHARD, E. E. Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande. Rio de
Janeiro: Zahar, 2005.
GLUCKMAN, Max. "Análise de uma Situação Social na Zululândia Moderna, parte I",
pp. 237-282. In: BIANCO, Bela Feldman (Org.). Antropologia das Sociedades Complexas. São Paulo, Ed. UNESP, 2010.
GLUCKMAN, Max. “Rituais de rebelião no Sudeste da África”. Série Tradução, UnB,
Departamento de Antropologia. Brasília, 2011 [1954].
KUPER, Adam. “Histórias alternativas da antropologia social britânica”. Etnográfica,
vol.IX(2), 2005, p.209-230.
KROEBER, Alfred. “O superorgânico”. In: A natureza da cultura. Kroeber, Alfred.
Lisboa: Edições 70, 1993 [1917], p.39-79.
RADCLIFFE-BROWN, A.R.“A interpretação dos costumes e crenças andamaneses”.
In: CASTRO, Celso (org.). Textos básicos de Antropologia. Rio de Janeiro: Zahar,
2016, p.62-81.
DISCIPLINA: Ciência Política II
PRÉ-REQUISITOS: Não há
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CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 005
EMENTA
A Teoria Política na Modernidade: as proposições de pensadores políticos entre os
séculos XVI e XIX e a construção imaginária de formas de sociabilidade nas suas
reflexões políticas. Os temas que passam a ser objeto da reflexão política na Modernidade, a relevância do Estado como objeto de reflexão deste período e a invenção de instituições políticas que decantaram no mundo real a partir das reflexões
políticas. A relevância das contribuições de Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau; de Hamilton, Madison e Jay em “O Federalista” e da reflexão política de Karl
Marx.
OBJETIVOS


Compreender a teoria política na Modernidade, considerando as proposições dos
pensadores políticos entre os séculos XVI e XIX, como atos de construção imaginária de formas de sociabilidade.
 Analisar temas que passam a ser objeto da reflexão política na Modernidade, a
partir das discussões das obras dos pensadores políticos do período, especialmente o Estado.
 Reconhecer a teoria política como universo de formulações que partem de crenças e a relevância das crenças, ainda que subsumidas em teorias, para a configuração do mundo real da política.
 Identificar alguns dissensos e antinomias da teoria política na Modernidade e
discutir a invenção de instituições e sua decantação no mundo real a partir de reflexões políticas.
 Caracterizar as contribuições de autores ingleses (Hobbes e Locke), franceses
(Montesquieu e Rousseau) e norte-americanos (Hamilton, Madison e Jay) entre
os Séculos XVII e XVIII e as reflexões políticas de Karl Marx, sua relação com o
Século XIX e com o pensamento do autor, e a inovação que representaram.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo
professor.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Abril Cultural, 1974. (Coleção Os Pensadores)
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LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o governo. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
(Coleção Os Pensadores)
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
(Coleção Os Pensadores)
MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Coleção Os
Pensadores)
MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Textos. São Paulo: Alfa-Ômega, 1976. (3 volumes)
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ADAMOV-AUTRUSSEAU, Jacqueline et al. O Iluminismo: o século XVIII. Rio de Janeiro: Zahar, 1974. (Capítulos sobre Locke e Rousseau)
ALQUIÉ, Ferdinand et al. A Filosofia do Mundo Novo: séculos XVI e XVII. Rio de
Janeiro: Zahar, 1974. (Capítulos sobre Descartes e Hobbes)
BANNOUR, Wanda et al. A Filosofia e a História: de 1780 a 1880. Rio de Janeiro:
Zahar, 1974. (Capítulos sobre Kant, Hegel e Marx)
CHATÊLET, François; DUHAMEL, Olivier & PISIER, Evelyne. Dicionário das Obras
Políticas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993. (Capítulos sobre Hobbes,
Locke, Montesquieu, Rousseau, “O Federalista” e Marx)
HAMILTON, Alexander; MADISON, James & JAY, John. O Federalista. Brasília:
UnB, 1984.
LESSA, Renato. Ceticismo, Crenças & Filosofia Política. In: LESSA, Renato. Agonia,
Aposta e Ceticismo. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
WEFFORT, Francisco. Os Clássicos da Política. São Paulo: Editora Ática, 2000.
(Volumes 1 e 2) (no Volume 1, capítulos sobre Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau e “O Federalista”; no Volume 2, capítulo sobre Marx)
DISCIPLINA: Sociologia II
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 006
EMENTA
Os debates acerca da modernidade e do capitalismo entre autores clássicos. A definição do objeto e do método da Sociologia. A diferenciação entre comunidade e sociedade. A sociologia compreensiva.
OBJETIVOS

Introduzir o estudante ao conhecimento das Ciências Sociais, levando à compreensão do contexto histórico e intelectual do qual emerge a reflexão sociológica.
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Apresentar os conceitos fundamentais das principais vertentes teóricas da
Sociologia, através da leitura de autores clássicos.

Analisar as ideias dos autores clássicos sobre a modernidade como oposições em relação ao mundo não-europeu.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo professor.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
SIMMEL, Georg. “As grandes cidades e a vida do espírito”. Mana, vol. 11, nº 2, Rio
de Janeiro, 2005 [1903].
SIMMEL, Georg. Questões fundamentais de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar Ed.,
2006.
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Companhia
das Letras, 2004.
WEBER, Max. Ciência e Política. Duas vocações. São Paulo, Cultrix, pp. 15-52.
WEBER, Max. A “objetividade” do conhecimento na ciência social e na ciência política. In: Metodologia das Ciências Sociais - Parte 1. 4. ed. São Paulo: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COHN, Gabriel. Crítica e resignação: fundamentos da sociologia de Max Weber. São
Paulo: TA Queiroz, 1979.
MERTON, Robert. Teoría y Estructura Sociales. México: Fondo de Cultura Económica, 4ª. Ed., 2002.
PARSONS, Talcott. A Estrutura da ação social. Petrópolis: Vozes, 2010.
PIERUCCI, Antonio. O desencantamento do mundo: todos os passos do conceito
em Max Weber. São Paulo: Editora 34, 2005.
WAIZBORT, Leopoldo. As aventuras de Georg Simmel. São Paulo: Editora 34, 2000.
WEBER, Max. “Os três tipos puros de dominação legítima”. In: COHN, G. (org.).
Weber – sociologia. 6a ed. São Paulo: Ática, 1997, p. 128-141.
WEBER, Max. Economia e sociedade. Vols. I e II. Brasília: Editora da UnB, 1996.
DISCIPLINA: Produção Textual em Língua Portuguesa
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
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TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: NC 001
EMENTA
Noções sobre linguagem e escrita. Concepções e estratégias de leitura. Tipos e gêneros de texto. Fundamentos sobre estrutura e conteúdo textual. Formas e estratégias para a produção de textos acadêmicos.
OBJETIVOS
●
Propiciar competências de leitura.
●
Desenvolver habilidades e competências para a produção textual.
●
Discutir sobre noções de linguagem, texto e discurso.
●
Analisar e comparar diferentes tipos de texto.
●
Produzir textos acadêmicos.
●
Refletir sobre o uso da leitura e da escrita na prática docente.
METODOLOGIA
Aulas expositivas, debates com base na bibliografia, exercícios e oficinas de produção de texto.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, produção de textos, seminários e/ou provas.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico. Parábola Editorial: São Paulo, 2015.
CARNEIRO, Agostinho D. Texto em construção: interpretação de texto. São Paulo:
Moderna, 1992.
DIONÍSIO, Ângela Paiva et al. Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucena,
2005.
FEITOSA, Vera Cristina. Redação de textos científicos. Campinas-SP: Papirus,
1991.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. 23a edição. São Paulo: Cortez, 1989.
GUIMARÃES, Elisa. A articulação do texto. São Paulo: Ática, 1999.
KÖCHE, V. S.; BOFF, O. M. B.; PAVANI, C. F. Prática textual. 6.ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
OLIVEIRA, M. C. L. de, PEREIRA, M. G. D. & BASTOS, L. C. Técnicas de produção
e edição de texto. PUC – Departamento de Letras, 1994.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CUNHA, Celso e CINTRA. Nova gramática do português contemporâneo. 3ed. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
FÁVERO, Leonor L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1991.
GNERRE, Maurizzio. Linguagem, escrita e poder. 3a edição. São Paulo: Marins Fontes, 1991.
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KLEIMAN, A . Leitura: ensino e pesquisa. Campinas: Pontes, 1989.
KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do
texto. São Paulo: Contexto, 2006.
KÖCHE, V. S.; BOFF, O. M. B.; MARINELLO, A. F. Leitura e produção textual. Petrópolis: Vozes, 2010.
DISCIPLINA: Estudos Decoloniais II
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: NC 004
EMENTA
Origens dos estudos culturais e o desenvolvimento da perspectiva pós-colonial. O
discurso pós-colonial sobre identidade e diferença. Desenvolvimento da perspectiva
decolonialista na América Latina. Novas epistemologias do sul e globalização. Multiculturalismo e Interculturalidade crítica. A educação no contexto intercultural.
OBJETIVOS
Discutir os fundamentos de uma educação decolonial e do multiculturalismo; Debater as noções de pedagogia decolonial e interculturalidade crítica nas dimensões da
identidade e da diferença; Analisar a problemática da educação intercultural no contexto latinoamericano.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a)
professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
CANDAU, Vera (org.). Educação intercultural na América Latina: entre concepções,
tensões e propostas. Editora 7 letras, Rio de Janeiro, 2009.
GILROY, P. O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. Rio de Janeiro,
ed. 34, ed. UCAM, 2001.
FANON, Frantz. Pele Negra, Máscaras Brancas. Porto: Paisagem, 1975.
SANTOS, Boaventura de Souza & MENESES, Maria Paula (ORGS). Epistemologias
do Sul. Coimbra: Almedina, 2009.
SPIVAK, Gayatri C. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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CANDAU, Vera Maria F. Cotidiano escolar e práticas interculturais. Cadernos de
pesquisa, 46, 2016, 802-820.
CUSSET, François. Em Chiapas, a revolução continua. Le Monde Diplomatique
Brasil. 03/08/2017. Disponível em: http://diplomatique.org.br/em-chiapas-arevolucao-continua/
LIMA, José Gllauco & Germano, José W. O pós-colonialismo e a pedagogia de Paulo
Freire.
Revista
Inter-legere.
Disponivel
em:
http://www.cchla.ufrn.br/interlegere/11/pdf/es10.pdf
OLIVEIRA, Luis Fernandes e CANDAU, Vera. Pedagogia decolonial e educação
antirracista e intercultural no Brasil.
, Belo Horizonte, v.26,
n.01, p.15-40. 2010.
PAULA, Eunice Dias de. A interculturalidade no cotidiano de uma escola indígena.
Cadernos Cedes, 49, Dezembro 1999.
PENNA, Camila. Paulo Freire no pensamento decolonial: um olhar pedagógico sobre a teoria pós-colonial latinoamericana. Revista de Estudos e Pesquisas sobre as
Américas.
Vol.
8,
n.2.
2014.
Disponível
em
http://periodicos.unb.br/index.php/repam/article/viewFile/12609/9287
RIBEIRO, Adelia M. Por uma razão decolonial. Desafios ético-políticoepistemológicos à cosmovisão moderna. Civitas, 14, jan-abr 2014, 66-80. Disponível
em http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/16181/10959
3º período
DISCIPLINA: Antropologia III
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 007
EMENTA
Claude Lévi-Strauss e o conceito de estrutura na etnologia francesa. O conceito de
cultura em Clifford Geertz e a antropologia interpretativa; O conceito de estrutura e
história em Marshall Sahlins. Abordagens antropológicas contemporâneas.
OBJETIVOS
Analisar os caminhos teóricos e metodológicos do estruturalismo de C. Lévi-Strauss
e de M. Sahlins e da antropologia interpretativa de C. Geertz no pós-II Guerra Mundial, em sua aproximação com outras disciplinas das Humanidades, como a linguística, a história e a semiótica, respectivamente, para o conhecimento da diversidade
humana.
Compreender as especificidades dessa produção antropológica em comparação às
reflexões teóricas anteriores.
Identificar as críticas epistemológicas que as abordagens antropológicas contempoRua Bernardo de Vasconcelos, 941, R ealengo, Ri o de Janeiro – R J
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râneas, como a pós-colonialista e feminista, dirigem ao estruturalismo e à noção de
representação/interpretação na antropologia.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo
professor.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.
LÉVI-STRAUSS, Claude. As estruturas elementares do parentesco. Petrópolis. Editora Vozes, 2012.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
1967.
LÉVI-STRAUSS, Claude. O Pensamento Selvagem. Campinas: Papirus, 2011.
SAHLINS, Marshall. Ilhas de Histórias. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARDOSO de OLIVEIRA, Roberto. O Trabalho do Antropólogo. São Paulo: UNESP,
1998, pp. 107-133.
CLIFFORD, James e MARCUS, George (eds.). A escrita da cultura. Rio de Janeiro:
Papéis Selvagens Edições/Eduerj, 2016.
PEIRANO, Mariza. A favor da etnografia. Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 1995.
ORTNER, SHERRY. “A mulher está para o homem assim como a natureza para
cultura?” In: A mulher, a cultura e a sociedade. ROSALDO, Michelle e LAMPHERE,
Louise (orgs.). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p.95-120. Disponível em pdf
SCOTT, David; PIRES, Rogério Brittes W.; SAUMA, Julia. “Aquele evento, esta
memória: notas sobre a antropologia das diásporas africanas no Novo Mundo”. Ilha
Revista de Antropologia, Florianópolis, v. 19, n. 2, p. 277-312, mar. 2018.
STRATHERN, Marilyn. O efeito etnográfico e outros ensaios. São Paulo: Cosac
Naify, 2014.
DISCIPLINA: Ciência Política III
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 008
EMENTA
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A Ciência Política e a reflexão política no Século XX. As proposições dos pensadores políticos do início do século e a cientificidade pretendida nas análises políticas
do período. Contribuições de Max Weber e o Elitismo de Pareto, Mosca e Michels. A
descrição e análise behaviorista da política segundo os cientistas políticos norteamericanos na metade do século: Lasswell, Easton e Dahl. A teoria política marxista
que marca o século: Gramsci, Althusser e Poulantzas. A teoria política na segunda
metade do Século XX e sua relevância para a contemporaneidade: Hannah Arendt e
Michel Foucault.
OBJETIVOS



Compreender a trajetória da Ciência Política ao longo do Século XX.
Analisar temas discutidos pela Ciência Política e pela teoria política no Século
XX, que são objeto de discussão na contemporaneidade.
 Identificar dissensos e antinomias da Ciência Política e da teoria política do Século XX.

Caracterizar contribuições de autores relevantes do Século XX.
 Relacionar a Ciência Política do Século XX aos esforços intelectuais de reflexão
política surgidos desde a Antiguidade até o Século XIX, especialmente em relação à sua natureza propositiva, ainda que alguns autores tenham suposto que
apenas estivessem descrevendo e analisando objetos políticos, quando o fizeram a partir de crenças e desejos sobre o mundo.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a)
professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1980.
ALBERTONI, Ettore. Doutrina da Classe Política e Teoria das Elites. Rio de Janeiro:
Imago, 1990. (capítulos sobre Vilfredo Pareto, Roberto Michels e Gaetano Mosca)
GRAMSCI, Antonio. Concepção Dialética da História. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1978.
DAHL, Robert. Poliarquia. São Paulo: EDUSP, 2015. (trecho a ser indicado pelo(a)
docente)
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1986.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARENDT, Hannah. Crises da República. São Paulo: Perspectiva, 1999.
BUCI-GLUCKSMAN, Christine. Gramsci e o Estado. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1980.
Rua Bernardo de Vasconcelos, 941, R ealengo, Ri o de Janeiro – R J
CEP: 21710-261
T el.: (21) 2406 -6800

70

COLÉGIO PEDRO II
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

LASSWELL, Harold. Política: quem ganha, o que, quando, como. Brasília: UnB,
1984.
EASTON, David. Uma Teoria de Análise Política. Rio de Janeiro: Zahar, 1968.
POULANTZAS, Nicos (org). O Estado em Crise. Rio de Janeiro: Graal, 1977.
ALTHUSSER, Louis. Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Lisboa: Presença, 1970.
DISCIPLINA: Sociologia III
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 009
EMENTA
Os debates contemporâneos acerca da Sociologia. As reformulações da noção moderna de sujeito. A interlocução entre autores clássicos e contemporâneos.
OBJETIVOS

Apresentar os conceitos fundamentais das principais vertentes teóricas da
Sociologia, através da leitura de autores contemporâneos.

Identificar as apropriações e questionamentos contemporâneos da noção
moderna de sujeito.

Analisar os diálogos dos autores contemporâneos com as perspectivas clássicas.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a)
professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ADORNO, Theodor W, HORKHEIMER, Max. A dialética do esclarecimento. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1995.
BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Trad. Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio
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de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
FANON, Frantz. Os condenados da terra. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2010.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Trad. Lígia M. Ponde
Vassalo. Petrópolis: Vozes, 1987.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BECK, Ulrich, GIDDENS, Anthony, LASH, Scott. Modernização Reflexiva. Trad. de
Magda Lopes. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1997.
BENJAMIN, Walter. "A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica". In:
Obras escolhidas I. São Paulo: Brasiliense, 1987.
BENHABIB, Seyla & CORNELL, Drucilla. Feminismo como crítica da modernidade.
Rio de Janeiro: Editora Rosa dos Tempos, 1987.
ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1990, vol.
1.
FRASER, Nancy. Redistribuição ou Reconhecimento? Classe e Status na Sociedade
Contemporânea. Revista Interseções, ano 4, n.1, jan./ jun. 2002.
SANTOS, Boaventura de Sousa & MENESES, Maria Paula (Org.). Epistemologias
do Sul. São Paulo: Cortez, 2010.
SAID, Edward. Orientalismo. O Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo:
Companhia de Bolso, 2007.
DISCIPLINA: Didática
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: NC 009
EMENTA
Esta disciplina tem como proposta abordar a construção da identidade, o trabalho
docente e a formação de professores, o cotidiano na escola, nas salas de aula e no
trato com o estudante, bem como discutir os processos de ensino-aprendizagem e
as atividades docentes como planejamento de ensino, avaliação e construção de
práticas pedagógicas democráticas.
OBJETIVOS

Refletir sobre a profissão do magistério historicamente, considerando a formação, os saberes e as trajetórias docentes.

Construir saberes teórico-práticos sobre o trabalho docente comprometido
com uma prática emancipadora e democrática.

Contribuir na formação de professores críticos e comprometidos com os ideais democráticos e com a luta contra o fracasso e evasão escolar.

Elaborar planos e planejamentos de ensino que possam contribuir para o
Rua Bernardo de Vasconcelos, 941, R ealengo, Ri o de Janeiro – R J
CEP: 21710-261
T el.: (21) 2406 -6800

72

COLÉGIO PEDRO II
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

processo de construção de práticas pedagógicas inclusivas e democráticas.

Discutir processos e estratégias de avaliação.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a)
professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
AFFONSO, Cláudia. Trabalho de professor no fio da navalha: reengenharia das escolas e reestruturação produtiva em tempos de Escola sem Partido e Reforma do
Ensino Médio. In: MAGALHÃES, J; AFFONSO, C; NEPOMUCENO, V; FERNANDES, C; MOREIRA, V (Org.). Trabalho Docente sob Fogo Cruzado. Rio de Janeiro:
Gramma Livraria e Editora, 2018.
CANDAU, Vera Maria (org). Rumo a uma Nova Didática. 15 ed. Petrópolis, Rio de
Janeiro: Vozes, 2003.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.
São Paulo: Paz e Terra, 1996.
HOFFMANN, Jussara. AVALIAÇÃO MEDIADORA: uma prática em construção da
pré-escola à universidade. Porto Alegre. Editora Mediação. 2014
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1993.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRAGA, Osmar Rufino. A relação professor-aluno e o processo de ensinoaprendizagem: um desafio para a ação docente. Ensino Médio em diálogo. Disponível em: http://www.emdialogo.uff.br/content/relacao-professoraluno-e-o-processode-ensino-aprendizagem-um-desafio-para-acao-docente. Acesso em: 20 abr. 2014
CANDAU, Vera M. (Org.). Magistério: construção e cidadania. Petrópolis. Vozes,
1997
CANDAU, V. M. (org.). Didática: questões contemporâneas; Rio de Janeiro: Forma
& Ação, 2009
FREITAS, Maria Alice Santos de Araújo Costa. Didática, planejamento e avaliação:
fascículo de didática. Alegre: FAFIA, 2011.
GOMES, Angel Pérez. O pensamento prático do professor: a formação do professor
como professor reflexivo. In: Nóvoa, António. Os professores e a sua formação. Portugal: Porto, 1997.
LIBÂNEO, José Carlos; ALVES, Nilda. Diálogo entre didática e currículo; São Paulo:
Cortez, 2012.
MOREIRA, Valeria de Moraes Vicente. A organização do trabalho do professor e a
qualidade do ensino. In: MAGALHÃES, J; AFFONSO, C; NEPOMUCENO, V; FERNANDES, C; MOREIRA, V (Org.). Trabalho Docente sob Fogo Cruzado. Rio de JaRua Bernardo de Vasconcelos, 941, R ealengo, Ri o de Janeiro – R J
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neiro: Gramma Livraria e Editora, 2018.
DISCIPLINA: Estudos Decoloniais III
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: NC 006
EMENTA
Descolonização dos discursos sobre raça e etnia, através do desvelamento dos
seus modos de efetivação ao longo da história.
Políticas de embranquecimento, racismo estrutural, racismo institucional, eugenia
e racismo epistêmico. Epistemicídio e descolonização epistemológica. Estadonação e estados plurinacionais, quilombos, quilombismo e processos de aquilombamento. Políticas de reconhecimento, políticas de reparação e ações afirmativas.
Processos de resistência e reexistência de povos e corpos racializados e saberes
ancestrais.
OBJETIVOS

Compreender o imperativo da descolonização para a construção de uma
educação para o diálogo intercultural;

Identificar a construção colonial dos discursos sobre raça e etnia articulados
com uma compreensão da colonização como processo civilizatório;

Identificar os vínculos entre Estado-nação e políticas de embranquecimento, buscando alternativas de organização social;

Compreender a discussão das ações afirmativas enquanto políticas de reconhecimento e reparação no âmbito de um projeto de descolonização de nossas
práticas pedagógicas;

Resgatar e valorizar saberes ancestrais de povos colonizados tendo em
vista a construção de pedagogias interculturais;

Identificar práticas de resistência e reexistência de povos e corpos racializados.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre
os textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas
pelo(a) professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
GOMES, Nilma Lino. O movimento negro educador: saberes construídos nas lutas
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por emancipação. Petrópolis: Vozes, 2017.
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. “Falar aos brancos”, em: A queda do céu:
palavras de um xamã ianomâmi. São Paulo: Cia. das Letras, 2015, p.376-393.
MOORE, Carlos. Racismo e Sociedade. Rio de Janeiro: Nandyala, 2008.
NASCIMENTO, Beatriz. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra. In:
RATTS, Alex. Eu sou atlântica; sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento.
São Paulo: Instituto Kuanza; Imprensa Oficial, 2006, p. 117-127.
MEMMI, Albert. Retrato do colonizado precedido do retrato do colonizador. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CASTRO, Viveiros de. A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia. Curitiba: Ubu editora, 2017.
CÉSAIRE, Aimé. Discurso sobre o colonialismo. Lisboa: Sá da Costa, 1978.
DAVIS, Angela. Estarão as prisões obsoletas? Rio de Janeiro: Difel, 2018.
DIOP, Cheikh Anta. A unidade cultural da África negra: esferas do patriarcado e do
matriarcado na antiguidade clássica. Luanda: Mulenga; Ramada: Pedago, 2014.
FANON, F. Os condenados da terra. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1979.
GONZALEZ, Lélia. Primavera para as rosas negras. São Paulo: Diáspora Africana,
2018.
HOOKER, Juliet. Inclusão indígena e exclusão dos afro-descendentes na América
Latina, pp. 89-111. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ts/v18n2/a05v18n2.pdf .
MBEMBE, Achille. Necropolítica: Biopoder, soberania, extado de exceção, política
da morte. São Paulo: n-1edições, 2018.
MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. São Paulo: n-1edições, 2018, p.1-46.
MIRANDA, Claudia; RIASCOS, Fanny Milena Quiñones; ARBOLEDA, Jhon Henry.
Pedagogias quilombolas e aprendizagens decoloniais na dinâmica organizacional
das populações negras. Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as
Negros/as (ABPN), [S.l.], v. 8, n. 18, p. 25-43, fev. 2016. Disponível em:
http://abpnrevista.org.br/revista/index.php/revistaabpn1/article/view/41.
MUNDURUKU, Daniel. O caráter educativo do movimento negro educador. São
Paulo: Paulinas, 2011.
MUNDURUKU,
Daniel.
Minha
avó
foi
pega
a
laço.
http://danielmunduruku.blogspot.com/2017/11/minha-vo-foi-pega-laco.html
NASCIMENTO, Elisa Larkin. (org.) Afrocentricidade: uma abordagem epistemológica inovadora. São Paulo: Selo Negro, 2009.
NASCIMENTO, Abdias. “Quilombismo: um conceito científico histórico-social” e
“ABC do quilombismo”. In: O quilombismo. Rio de Janeiro: Fundação Palmares,
2002, p.269-84.
SCHUCMAN, Lia Vainer. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo: branquitude, hierarquia e poder na cidade de São Paulo. São Paulo: FAPESP, 2014.
SODRÉ, Muniz. O terreiro e a cidade: a forma social negro-brasileira. Rio de Janeiro: Imago; Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 2002.
SOMÉ, Sobonfu. O espírito da intimidade. Ensinamentos ancestrais africanos
sobre maneiras de se relacionar. São Paulo: Odysseus, 2003.
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4º período
DISCIPLINA: Laboratório e Prática de Ensino em Ciências Sociais I
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 90 horas
TEÓRICA: 30 horas
PRÁTICA: 60 horas
CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 010
EMENTA
Percurso histórico da disciplina de Sociologia no currículo da educação básica: intermitências, expectativas, possibilidades e limitações. Reflexões sobre educação
não-formal. Leis, reformas educacionais e diretrizes curriculares (LDB, PCNs,
OCNs) para o ensino de Sociologia. Currículo: perspectivas tradicionais, críticas e
pós-críticas e seus impactos na elaboração do currículo de Sociologia no Ensino
Médio.
OBJETIVOS



Refletir sobre a história do ensino de Sociologia na educação básica;
Compreender as leis, as reformas educacionais e diretrizes curriculares que orientaram e orientam o ensino de Sociologia na educação básica;
 Analisar as diferentes justificativas, sentidos e representações sobre a inclusão
da disciplina Sociologia no currículo do Ensino Médio;
 Analisar diferentes propostas curriculares para a disciplina de Sociologia;
 Produzir uma proposta de currículo de Sociologia para o Ensino Médio que contenha justificativa da presença dessa disciplina no currículo escolar e uma seleção de conteúdos.
 Discutir modelos não-formais de educação.
Debater a relação e as formas de educação nos movimentos sociais.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo
professor.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
FÁVERO, Osmar. Educação não-formal: contextos, percursos e sujeitos. Educação
e Sociedade, vol.28, no.99, Campinas, maio/ago. 2007.
FERNANDES, F. (1955) “O ensino da sociologia na escola secundária brasileira”. In:
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Anais do I Congresso Brasileiro de Sociologia. Sociedade Brasileira de Sociologia.
São Paulo, p. 89-115.
MORAES, Amaury (2011). Ensino de Sociologia: periodização e campanha pela
obrigatoriedade. Cadernos Cedes, Campinas, v. 31, n. 85, p. 359-382, set.-dez.
SILVA, Tomás Tadeu. (1999) Documentos de identidade: uma introdução às teorias
do currículo. Belo Horizonte: Autêntica.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CÂNDIDO, Antônio (1949). Sociologia, ensino e estudo. Sociologia, revista didática
e científica. São Paulo: Escola Livre de Sociologia e Política.
CHERVEL, André (1990). História das disciplinas escolares: reflexões sobre um
campo de pesquisa. Teoria e Educação, Porto Alegre, n. 2, p. 177-229.
FORQUIN, Jean-Claude (2000). O currículo entre o relativismo e o universalismo.
Educação e Sociedade, Campinas, ano 23, n. 73, p. 47-70.
HANDFAS, Anita & MAÇAIRA, Julia. (2012). O estado da arte da produção científica
sobre o ensino de sociologia na educação básica. BIB, São Paulo, n. 74, p. 43-59.
MORAES, Amaury (2003). Licenciatura em Ciências Sociais e ensino de sociologia:
entre o balanço e o relato. Tempo Social, São Paulo, v. 15, n.1, p. 5-26, abril.
MORAES, A.; TOMAZI, N.; GUIMARÃES, E. (2004). Análise crítica das DCNs e
PCNs. In: Seminário sobre as orientações curriculares do ensino médio. Brasília:
MEC/SEB.
SACRISTÁN, Jose Gimeno (org). Saberes e incertezas sobre o currículo. Porto Alegre: Penso, 2013.
DISCIPLINA: Pensamento Social Brasileiro I
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 011
EMENTA
A disciplina visita autores que possibilitam reflexões acerca do campo intelectual e
os intelectuais no Brasil, bem como a formação do pensamento conservador no início do século XX, os debates e reflexões na década de 1920 a constituição da Geração de 1930, apresentando leituras e retratos do complexo conjunto de experiências
constitutivas da chamada “formação social brasileira”. Pretende-se abordar olhares
“de dentro”, apreciando-os em suas especificidades, objetivando a identificação de
possíveis pontos de convergência e divergência. São contempladas obras fundamentais do chamado “pensamento social brasileiro”, dentre os quais Joaquim Nabuco, Silvio Romero, Euclides da Cunha, Manoel Bomfim, Alberto Torres, Oliveira Viana, Gilberto Freyre, Sergio Buarque de Holanda, Celso Furtado, Victor Nunes Leal e
Raymundo Faoro.
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OBJETIVOS


Problematizar e compreender a dimensão social da formação da intelectualidade.
 Identificar as bases da formação da intelectualidade no Brasil.
 Investigar as bases da constituição do pensamento social conservador no Brasil.
 Problematizar as “singularidades do pensamento brasileiro” engendrados nos
anos 1920 e pela Geração de 1930.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo
professor.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro.
São Paulo: Editora Globo, 2001.
FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil – 1. Rio de Janeiro: Record, 2000.
PÉCAUT, Daniel. Os intelectuais e a política no Brasil: entre o povo e a nação. São
Paulo: Editora Ática, 1990.
TORRES, Alberto. A organização nacional. 3ª ed. São Paulo, Editora Nacional,
1978.
VIANNA, Oliveira. Evolução do Povo Brasileiro.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GRAMSCI, Antonio. “Contribuições para uma história dos intelectuais”. In: Os intelectuais e a organização da cultura. São Paulo: Círculo do Livro S.A.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1994.
MARTINS, Luciano. “A gênese de uma intelligentsia: os intelectuais e a política no
Brasil, 1920 a 1940”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 2, n. 4, 1987.
MICELI, Sergio. “Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945)” [1979]. In:
Intelectuais à Brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
ROMERO, Silvio. Compêndio de história da literatura brasileira. Rio de Janeiro:
Imago Editora.
VIANNA, Oliveira. Populações Meridionais do Brasil.
DISCIPLINA: Sociologia do Trabalho e das Organizações
PRÉ-REQUISITOS: Não há
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CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 012
EMENTA
Debates sociológicos acerca da centralidade do trabalho. Dimensões atuais do
trabalho na sociedade. As Metamorfoses no Mundo do Trabalho no Capitalismo
Avançado: Heterogeneidade, Fragmentação e Complexificação da classe trabalhadora. O trabalho pensado em suas relações com ressocialização de jovens,
gênero, classe, raça e a luta ecológica. Sociologia das organizações, burocracia e
globalização. Comportamento organizacional, poder e grupos de pressão. Organizações da sociedade civil. Participação social na esfera pública. Mobilização e
movimentos sociais. As diferentes abordagens teóricas sobre movimentos sociais.
OBJETIVOS

Analisar as questões sociológicas clássicas e contemporâneas, referentes
ao trabalho e aos trabalhadores;

Apresentar e discutir as principais mudanças no âmbito do trabalho e do
emprego, enfatizando as quatro últimas décadas;

Discutir as implicações das inovações tecnológicas e organizacionais para
o trabalho, o emprego e a organização sindical, sob o olhar dos sociólogos do trabalho;

Analisar o contexto da globalização e suas consequências nos âmbitos individual e coletivo e seu impacto na vida das organizações.

Compreender as diversas possibilidades de organização da sociedade civil.

Conhecer os diversos paradigmas de análise sobre ação coletiva e movimentos sociais.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre
os textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas
pelo(a) professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. Ensaios sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2003. 258p.
BOBBIO, Norberto. O conceito de Sociedade Civil. Rio de Janeiro: Edições Graal,
3º reimpressão, 1994.
GOHN, Maria da Glória. Novas Teorias dos movimentos sociais. São Paulo: Edições Loyola, 2008.
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HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Ed. Loyola, 1992.
LAKATOS, Eva Maria. Sociologia da Administração. 10ª reimp. São Paulo: São
Paulo, 2013.
TOLEDO, Isadora et al. Os sentidos do trabalho para egressos do sistema prisional inseridos no mercado formal de trabalho. Cadernos de Psicologia Social do
Trabalho, São Paulo, v. 17, n.1, p. 85-99, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARAÚJO, Silvia M. de; BRIDI, Maria A.; FERRAZ, M. (Org.) O sindicalismo equilibrista: entre o continuísmo e as novas práticas. Curitiba: UFPR/SCHLA, 2006.
COSTA, Albertina et al; HIRATA, Helena (Org.). Mercado de trabalho e gênero:
comparações internacionais. Rio de Janeiro: FGV, 2008.
DAGNINO, Evelina (org.). Sociedade Civil e Espaços Públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
OFFE, Claus. Trabalho e sociedade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989.
SCHERER-WARREN, Ilse. Movimentos Sociais: um ensaio de interpretação sociológica. 3ª ed. Florianópolis, Editora da UFSC, 1989.
NAVARRO, Vera Lúcia; PADILHA Valquíria (orgs). Retratos do trabalho no Brasil.
Uberlândia: EDUFU, 2009.
SENNETT, Richard. A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho
no novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2008.
SERON, Paula Cesar. Nos difíceis caminhos da liberdade: estudo sobre o papel
do trabalho na vida de egressos do sistema prisional. 2009. 203 f. Tese (Doutorado em Psicologia) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
DISCIPLINA: OEB 1 - História da Educação Brasileira
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: NC 007
EMENTA
A História da Educação no Brasil. O contexto colonial e a Educação: o papel das
ordens religiosas; O impacto da Ilustração e as Reformas Pombalinas da Instrução;
A construção do Estado monárquico nos trópicos e a Educação oitocentista; Os
impasses da ordem liberal e a Educação da I República; Incluir é preciso (?): a instauração da Escola Pública e suas contradições entre 1930 e 1964; As permanências da lógica excludente: os acordos MEC-USAID e a conformação da Educação
brasileira; Projetos em disputa: neoliberalismo X cidadania na Educação brasileira
contemporânea (1988/...)
OBJETIVOS
Identificar e analisar a trajetória da Educação brasileira, relacionando-a ao contexto
histórico social.
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METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a) professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
LOPES, Eliane Marta Teixeira et alli. (org). 500 anos de Educação no Brasil. Belo
Horizonte: Autêntica, 2000.
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil. 25ª ed., Petrópolis: Vozes, 2001.
RIZZINI, Irene; PILOTTI, Francisco. A arte de governar crianças: A história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. São Paulo. Cortez
Editora. 2011.
SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores
Associados, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CATANI, Afrânio Mendes; OLIVEIRA, Romualdo Portela de. Reformas educacionais em Portugal e no Brasil. Belo Horizonte, Autêntica, 2000.
FÁVERO, Osmar (org). A educação nas constituintes brasileiras 1823-1988. Campinas (SP): Autores Associados, 2001.
FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. “A política de educação profissional no governo Lula: um percurso histórico controvertido”. In: Revista
Educação e Sociedade, v. 26, n. 92. Campinas, out. 2005. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010173302005000300017&lang=pt
NAGLE, Jorge. Educação e Sociedade na Primeira República. Rio de Janeiro:
DP&A, 2002.
ROTHEN, José Carlos; BARREYRO, Gladys Beatriz. “Avaliação da educação superior no segundo governo Lula: "provão II" ou a reedição de velhas práticas?”. In:
Revista Educação e Sociedade, v. 32, n. 114. Campinas, Jan./Mar. 2011. Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010173302011000100002&lang=pt
DISCIPLINA: Estudos Decoloniais IV
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
Rua Bernardo de Vasconcelos, 941, R ealengo, Ri o de Janeiro – R J
CEP: 21710-261
T el.: (21) 2406 -6800

81

COLÉGIO PEDRO II
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

CÓDIGO: NC 008
EMENTA
Dualismos hierarquizados da Modernidade e poder; Modernidade, patriarcado e
cisheterossexualidade. A diferença da construção de gênero e sexualidade para colonizadores e colonizados a partir da racialização e generificação de determinados
corpos. Pedagogias feministas antirracistas, latino-americanas e queer. Feminismo
decolonial. Críticas decoloniais às categorias ocidentais de gênero e sexualidade.
OBJETIVOS



Identificar como gênero e sexualidade são categorias estruturais de poder;
Investigar a modernidade e a subsistência, nas práticas pedagógicas, da herança da colonialidade do poder, do saber e do prazer no controle de determinados corpos e papéis sociais;
 Discutir a intersseccionalidade entre distintos marcadores identitários, como
gênero, sexualidade, etnia e território;
 Questionar as práticas pedagógicas ocidentais em sua relação com o corpo;
 Apresentar outras possibilidades de concepção para as categorias de gênero
e sexualidade, bem como de pedagogias críticas a este modelo.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo
professor.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
CARNEIRO, Sueli. “Mulheres em movimento”. Revista Estudos Avançados, 17 (49),
2003 (p.117-132).
DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016.
GONZALEZ, Lélia. “Racismo e sexismo na cultura brasileira”. In: Revista Ciências
Sociais Hoje, Anpocs, 1984, p. 223-244.
HOOKS, Bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São
Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.
LUGONES, María. “Rumo a um feminismo descolonial”. In: Estudos Feministas, Florianópolis, 22(3): 935-952, setembro-dezembro/2014.
LOURO, Guacira (ed). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Autêntica:
Belo Horizonte, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio
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de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.
CURIEL, Ochy. “Critica postcolonial desde las praticas politicas del feminismo antirracista”. In: Nômadas, nº 26, Universidad Central, Colombia, abril 2007.
CAMPELO, Marilu Márcia. Cultura, religiosidade afro-brasileira e educação formal no
Pará: os valores culturais afro-brasileiros chegam às salas de aula? In: BRAGA,
M.L.S.; SOUZA, E.P.; PINTO, A. F. M. (orgs.). Dimensões da inclusão no ensino
médio: mercado de trabalho, religiosidade e educação quilombola. Brasília: Ministério da Educação, 2006.
ESPINOSA, Yuderkys; GÓMEZ, Diana; LUGONES, María; OCHOA, Karina. “Reflexiones pedagógicas em torno al feminismo descolonial: Una conversa em cuatro
voces”. In: WALSH, Catherine (ed.) Pedagogías decoloniales: práticas insurgentes
de resistir, (re)existir y (re)vivir. Quito: Ediciones Abya-Yala, 2013, Tomo I. pp. 403441.
LORDE, Audre. Las herramientas del amo nunca desarmarán la casa del amo. In:
MORAGA; CASTILLO. Este puente mi espalda: Voces de mujeres tercero mundistas
en los Estados Unidos. San Francisco: In press, 1988, pp.89-93.
LUGONES, MARÍA. Colonialidad y género. In:Tabula Rasa, Núm. 9, julio-diciembre,
2008, pp. 73-101.
OYEWUMI, Oyèrónké. Conceituando o gênero: os fundamentos eurocêntricos dos
conceitos feministas e o desafio das epistemologias africanas. CODESRIA Gender
Series. Volume 1, Dakar, CODESRIA, 2004, p. 1-8.
RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo horizonte: Letramento/Justificando
2017.
DISCIPLINA: Estágio Curricular Supervisionado em Ciências Sociais I
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 90 horas
CÓDIGO: CSEC 1
EMENTA
Escola e realidade social; Relações sociais intra e extra escola; Teoria e prática na
educação escolar e a Sociologia; Trajetória docente, metodologias de ensino e estágio como percurso formativo.
OBJETIVOS







Identificar a realidade social e educacional da escola;
Identificar e descrever as diferentes relações que compõem o contexto escolar;
Vincular os conhecimentos teóricos com a realidade educacional e social da escola;
Refletir sobre a trajetória docente;
Analisar e criar metodologias de ensino;
Orientação e supervisão realizadas em reuniões periódicas com os(as) estagiários(as).
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METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
referidos textos, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a) professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
APPLE, Michael W. Educação e Poder. SP: Artmed, 1989.
_____________. Ideologia e Currículo. SP: Brasiliense, 1982.
BOURDIEU, Pierre & Passeron, Jean-Cloude. A Reprodução – Elementos para uma
Teoria do Sistema de Ensino. Petrópolis: Vozes, 2018.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia – Saberes Necessário à Prática Educativa. RJ: Paz e Terra, 2005.
WALSH, Catherine. Pedagogías Deconiales: Prátictas Insurgentes de resistir,
(re)existir, (re)vivir (Pensamiento decolonial) ( Catherine Walsh Editora. Spanish Edition E-Book Kindle).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOURDIEU, Pierre. Escritos de Educação. Petrópolis: Vozes, 2014.
FREIRE, Paulo. Educação do Oprimido. RJ: Paz e Terra, 2016.
PAIVA, Vanilda (org.). Pedagogia do Oprimido – Educação do Colonizador. Cadernos CEDES nº 3 – Educação e Sociedade. RJ: Cortez, 1979.
5º período
DISCIPLINA: Laboratório e Prática de Ensino em Ciências Sociais II
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 90 horas
TEÓRICA: 30 horas
PRÁTICA: 60 horas
CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: NC 013
EMENTA
Práticas pedagógicas e metodologias de ensino: a mediação didática e a transformação de
saberes científicos em saberes escolares; Livros didáticos: limites e possibilidades; Escola,
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recursos didáticos e os jovens no mundo contemporâneo; Tecnologias da Informação e da
Comunicação e educação; Os debates e possibilidades do ensino a distância; Pesquisa
como elemento central do ensino de Ciências Sociais; Ensino de Sociologia e educação
profissional e tecnológica.
OBJETIVOS


Refletir sobre os processos de recontextualização didática dos conteúdos das Ciências
Sociais na escola básica a partir da análise de práticas pedagógicas e de metodologias
de ensino;
 Conhecer experiências de práticas pedagógicas compartilhadas por docentes em publicações que abordam a realidade vivida pelo professor de sociologia em seu fazer
pedagógico;
 Compreender que a prática do ensino de Ciências Sociais na escola básica cumpre um
papel que vai além da transmissão de conteúdos relacionados a teorias, autores e conceitos.
 Analisar a importância do uso de recursos didáticos variados, tais como audiovisual
(filmes, músicas, fotografias, pinturas, charges, quadrinhos etc.), leitura e escrita em
Ciências Sociais (literatura, jornais, artigos de revistas), dinâmicas de grupo e diálogos
interdisciplinares em aulas de sociologia;
 Reconhecer a centralidade da prática da pesquisa como ferramenta pedagógica capaz
de auxiliar o desenvolvimento da “imaginação sociológica” e do “raciocínio sociológico”
dos estudantes;
 Avaliar o acúmulo de discussão em torno da produção de livros didáticos de sociologia.
 Produzir planos de aula e materiais didáticos adaptados para diferentes séries e níveis
de ensino.
 Refletir sobre as formas e modalidades de ensino a distância e de Tecnologia da Informação e da Comunicação.
 Analisar a educação profissional tecnológica e a ensino de Sociologia.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a) professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ALMEIDA, Francisca Rosânia Ferreira de. Desafios da articulação entre teoria e prática
docente da disciplina de Sociologia no Ensino Médio. Revista Percursos. Florianópolis, v.
13, n. 01, p. 154 - 167 jan/jun. 2012.
BRASIL. 2014. Guia de livros didáticos: PNLD 2015: Sociologia: Ensino Médio. Brasília,
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 56 p.
MOLL, Jaqueline (Org.). Educação Profissional e Tecnológica no Brasil Contemporâneo:
desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre: Artmed. 2010.
OLIVEIRA, Amurabi e CIGALES, Marcelo Pinheiro. A pesquisa como princípio pedagógico
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no ensino de Sociologia: uma análise a partir dos livros selecionados no PNLD 2015. Ciências Sociais Unisinos, São Leopoldo, Vol. 51, N. 3, p. 279-289, setembro/dezembro
2015.
PEREIRA, Maria de Fátima Rodrigues; MORAES, Raquel de Almeida; TERUYA, Teresa
Kazuko. (Orgs) Educação a distância (EaD): reflexões críticas e práticas. Uberlândia:
Navegando Publicações, 2017.
SILVA, Ileizi Luciana Fiorelli. Fundamentos e metodologias do ensino de sociologia na
educação básica. In: HANDFAS, Anita e OLIVEIRA, Luiz Fernandes (Orgs.) A Sociologia
vai à escola. História, ensino e docência. Rio de Janeiro: Quartet: FAPERJ, 2009. pp 63 –
91.
_____. A Imaginação Sociológica: desenvolvendo o raciocínio sociológico nas aulas com
jovens e adolescentes.(Experiências e Práticas de Ensino) - Roteiro apresentado no minicurso do Simpósio Estadual de Sociologia, promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná, nos dias 20 a 22 de Junho de 2005, em Curitiba-Pr. Disponível em:
www.uel.br/.../Ileizi%20MINI%20CURSO%20A%20Imaginacao%20Sociologica.doc.Acesso
em: 24/11/2018, 19h.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARRAL, Gilberto Luiz Lima. Liga esse celular! Pesquisa e produção audiovisual em sala
de aula. Revista Forum Identidades. Itabaiana: Gepiadde, Ano 6, Volume 12 | jul-dez de
2012.
CHAGAS, Selton Evaristo de Almeida. O raciocínio sociológico como ferramenta pedagógica nas aulas de Sociologia. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais Volume 1 Número 2 - Dezembro de 2009 www.rbhcs.com.
DESTERRO, Fabio Braga. Sobre livros didáticos de Sociologia para o Ensino Médio. Dissertação (Mestrado em Educação) – UFRJ, Rio de Janeiro (RJ), 2016.
FERRI RACHETTI, L. G.; SANTANA, G. Socioloiga e Cinema: o uso do audiovisual na
aprendizagem de Sociologia no Ensino Médio. Revista Cronos, v. 17, n. 2, p. 32-44, 7 mar.
2018.
PALLOFF, R & PRATT, K. Construindo Comunidades de Aprendizagem no Ciberespaço:
estratégias eficientes para a sala de aula on-line. Tradução: Vinícius Figueira. Porto Alegre:
Artmed, 2002, 247 p.
SILVA, Antônio Ozai da. Fotografia e ensino de Sociologia. Revista Espaço Acadêmico. n.
190, março/2017. Pp 41 – 51.
SOUZA, A. C. A Sociologia escolar: imbricações e recontextualizações para a disciplina.
Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – UNESP, Araraquara (SP), 2017.
TAKAGI, C. T. T. Ensinar sociologia: análise dos recursos didáticos na escola média. Dissertação (Mestrado em Educação) – USP, São Paulo (SP), 2007.
DISCIPLINA: Pensamento social brasileiro II
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
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CÓDIGO: CS 014
EMENTA
A disciplina visita autores que possibilitam reflexões acerca do campo intelectual e
os intelectuais no Brasil, percorrendo autores e teorias que procuraram interpretar a
formação e o desenvolvimento da sociedade brasileira. A elaboração de teorias e
investigações no campo da Teoria da Dependência e a originalidade epistemológica
de Florestan Fernandes são investigados, objetivando a imersão no pensamento
sociológico brasileiro dedicado a compreensão das estruturas no quadro geral do
capitalismo. Pretende-se abordar olhares “de dentro”, apreciando-os em suas especificidades, objetivando a identificação de possíveis pontos de convergência e divergência. São contempladas obras fundamentais do chamado “pensamento social
brasileiro”, dentre os quais Alberto Guerreiro Ramos, Caio Prado Jr, Celso Furtado,
Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso. Também serão estudados autores contemporâneos como Francisco de Oliveira, Wanderley Guilherme dos Santos e Jessé Souza.
OBJETIVOS



Investigar e compreender as bases da Sociologia da Dependência no Brasil.
Investigar e compreender os fundamentos da Teoria da Revolução Burguesa no
Brasil.
 Debater interpretações contemporâneas sobre a formação e o desenvolvimento
social brasileiro.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a)
professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
Caio Prado Jr. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Companhia das Letras.
Fernando H. Cardoso. Dependência e desenvolvimento na América Latina. Rio de
Janeiro: Editora Zahar, 1984.
Florestan Fernandes. A Revolução Burguesa no Brasil. Rio de Janeiro: Editora
Zahar, 1981.
Luiz de Aguiar da Costa Pinto. “As classes sociais no Brasil”. In Sociologia e Desenvolvimento: temas e problemas de nosso tempo. Rio de Janeiro: Editora da Civilização Brasileira, 1973.
Alberto Guerreiro Ramos. A Redução Sociológica. Rio de Janeiro: Editora Tempo
Brasileiro, 1965.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Celso Furto. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras.
Florestan Fernandes. A integração do negro na sociedade de classes (vol.1).
Francisco de Oliveira. “O ornitorrinco”. In Crítica à razão dualista. São Paulo: Editora
Boitempo, 2017.
Octavio Ianni. O colapso do populismo no Brasil. São Paulo: Ed. Civilização Brasileira, 1988.
Jessé Souza. A construção social da subcidadania. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2006.
DISCIPLINA: Estudos Socioantropológicos da Juventude
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 75 horas
TEÓRICA: 45 horas
PRÁTICA: 30 horas
CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 015
EMENTA
Perspectivas culturais e históricas sobre as fases da vida. O processo de construção
da “condição juvenil” nas sociedades contemporâneas ocidentais. As interpretações
das Ciências Sociais para a Juventude: as gerações e as culturas juvenis. Dilemas
das juventudes contemporâneas: política e movimentos sociais, escola, trabalho,
sexualidade, violência, lazer e religião. Juventude e educação em situação de privação de liberdade.
OBJETIVOS
A disciplina “estudos socioantropológicos da juventude” tem como objetivos:
 Analisar as diversas arquiteturas culturais relativas às fases da vida dos seres
humanos;
 Compreender a formação do imaginário sobre a juventude contemporânea enquanto um processo resultado de práticas discursivas localizadas num determinado contexto social, histórico e político;
 Compreender a formação da juventude enquanto objeto de estudos das Ciências
Sociais, analisando as diferentes produções socioantropológicas da primeira metade do século XX;
 Compreender as diferentes vivências das juventudes brasileiras a partir de variáveis como classe social, gênero e local de residência, entendendo como tais variáveis ocasionam práticas e experiências diversas para pessoas da mesma faixa
etária;
 Analisar estudos que exploram diferentes esferas das vidas juvenis – escola,
trabalho, sexualidade, lazer e violência -, compreendendo a pluralidade de práticas que perpassam essa categoria.
METODOLOGIA
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Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo
professor.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DEL PRIORE, Mary. História das crianças no Brasil. São Paulo: Editora Contexto,
2008.
FERNANDES, Florestan. As “trocinhas” do Bom Retiro: contribuição ao estudo folclórico e sociológico da cultura e dos grupos infantis. São Paulo: Pro-proposições, v.
15, n 1, jan/abr, 2004. p. 229 - 250.
GROPPO, Luís Antônio. Introdução à sociologia da Juventude. Jundiaí: Paco Editorial, 2017.
NOVAES, Regina; PINHEIRO, Diógenes; VENTURI, Gustavo; RIBEIRO, Eliane.
Agenda Juventude Brasil: leituras sobre uma década de mudanças. Rio de Janeiro:
Unirio, 2016.
ONOFRE, Elenice Maria Cammarosano; DIAS, Aline Fávaro. A relação do jovem em
conflito com a lei e a escola. Impulso, v. 20, n. 49, p. 31-42, 2010.
PARSONS, Talcott. Sociologia da Juventude, III: a vida coletiva juvenil. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1968.
SANTOS, Milton Silva. Religião e demanda: o fenômeno religioso em escolas públicas. Tese (Doutorado). Campinas: Unicamp, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. Um olhar sobre o jovem no
Brasil. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008.
BOURDIEU, Pierre. A “juventude” é apenas uma palavra. In: BOURDIEU, Pierre.
Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero. p. 112-121.
CORTI, Ana Paula; FREITAS, Maria Virgínia; SPOSITO, Marília Pontes. O encontro
das culturas juvenis com a escola. São Paulo: Ação Educativa Assessoria, Pesquisa
e Informação, 2001.
DAYRELL, Juarez. Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996.
GROPPO, Luís Antônio. Juventudes: Ensaios sobre Sociologia e História das Juventudes Modernas. Rio de Janeiro: DIFEL, 2000.
___________________; PONTE DE SOUSA, Janice Tirelli. Dilemas e contestações
das juventudes no Brasil e no mundo. Florianópolis: UFSC, 2011.
DISCIPLINA: Metodologia e Prática em Pesquisa
PRÉ-REQUISITOS: Não há
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CARGA HORÁRIA: 75 horas
TEÓRICA: 45 horas
PRÁTICA: 30 horas
CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: NC 005
EMENTA
Ciência e conhecimento científico. O problema do método. O método nas Ciências
Humanas. Pesquisas quantitativas e qualitativas. Teoria e prática em pesquisa. Problemas éticos na pesquisa científica. Metodologia de pesquisa em decolonialidades.
Pesquisa em educação básica.
OBJETIVOS
 Analisar a relação entre produção de conhecimento e método.
 Refletir sobre as características, finalidades e dimensões da ciência.
 Apresentar os principais métodos das Ciências Humanas.
 Discutir criticamente os possíveis parâmetros éticos da pesquisa científica.
 Desenvolver habilidades para elaboração de projetos de pesquisa.
METODOLOGIA
Aulas expositivas. Produção de roteiros de pesquisa. Iniciação teórico-prática às
técnicas de pesquisa.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Provas formais individuais e/ou em grupos; testes orais e/ou escritos; Propostas de
pesquisa e intervenção prática; Oficinas; Elaboração de resumos, resenhas, artigos
científicos e/ou quaisquer outras indicadas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO.
Ética e Pesquisa em Educação: subsídios. Rio de Janeiro: ANPEd, 2019.
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith. O Método nas Ciências Naturais e Sociais. Pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação: referências - elaboração [NBR 6023]. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
CHALMERS, Alan F. O que é ciência afinal? Editora Brasiliense: São Paulo, 1993.
ECO, Humberto. Como se faz uma tese em Ciências Humanas. São Paulo: Perspectiva, 1998.
LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2008.
PORTOCARRERO, Vera (org.). Filosofia, História e Sociologia das Ciências: abordagens contemporâneas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1994.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.
CHASSOT, Áttico Inácio. A ciência através dos tempos. 2. ed. São Paulo: Moderna,
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2004.
GALERA, Joscely Maria B. Epistemologia e conhecimento científico: refletindo sobre
a construção histórica da ciência através de uma docência investigativa. Tecnologia
& Humanismo. V. 21, nº 33. Curitiba: UTFPR, 2º sem. 2007, p. 96- 106.
HAGUETTE, F. M. T. Metodologias Qualitativas na Sociologia. Petrópolis: Vozes
1987.
OLIVEIRA, S. L. Tratado de Metodologia Científica: Projetos de Pesquisas, TGI,
TCC, Monografias, Dissertações e Teses; São Paulo: Pioneira, 1999.
YIN, R. K. Estudo de caso: Planejamento e Métodos 3a Edição; Porto Alegre: Bookman, 2005.
DISCIPLINA: Libras
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA:
CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: NC 010
EMENTA
História, língua, sujeito surdo, identidade e cultura surda. Aspectos linguísticos e
teóricos da Libras. Educação de surdos na formação de professores, realidade
escolar e alteridade. Aspectos fonoaudiológicos da surdez. Estratégias de ensino
numa perspectiva bilíngue. Legislação. Salas de Atendimento Educacional Especializado. Papel do profissional Tradutor Intérprete de Língua de Sinais. Conceito
da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS: etimologia, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. Prática em Libras: vocabulário geral e especifico para
comunicação com surdos no espaço escolar.
OBJETIVOS


Desconstruir mitos estabelecidos socialmente com relação às línguas de sinais e a comunidade surda;

Reconhecer a Língua de Sinais como língua materna (L1) para os surdos e a
Língua Portuguesa Escrita como segunda língua (L2).

Identificar as implicações associadas (ou não) à surdez e estratégias de
adaptação no âmbito do ensino-aprendizagem;

Fornecer conhecimento teórico e prático sobre a comunidade surda e sua
língua;

Possibilitar metodologias numa perspectiva bilíngue em espaços formais e
não-formais de ensino.
METODOLOGIA
Aulas expositivas, com leitura e discussão dos textos da bibliografia. Contextualização da teoria e da práxis através de vivências e troca de saberes e fazeres
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
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Prática em sala de aula (concomitante às aulas), seminário, trabalhos, Seminários,
Provas e outras escolhidas pelo professor.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial [da
República Federativa do Brasil], Poder Executivo, Brasília, DF, 23 dez. 2005. p.
28.
BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira
de Sinais – Libras e dá outras providências. Diário Oficial [da República Federativa
do Brasil], Poder Legislativo, Brasília, DF, 25 abr. 2002. p. 23.
BARBOZA, H.H. e MELLO, A.C.P.T. O surdo, este desconhecido. Rio de Janeiro.
Folha Carioca, 1997.
BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro: UFRJ, Departamento de Linguística e Filologia, 1995.
COSTA, Antônio Carlos; STUMPF, Marianne Rossi; FREITAS, Juliano Baldez;
DIMURO, Graçaliz Pereira. Um convite ao processamento da língua de sinais.
GESSER, A. Libras: que língua é essa? São Paulo: Parábola, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GOES, M. C. R. Linguagem, surdez e educação. Campinas, SP: Ed. Autores Associados, 1996
KOJIMA, C. K. SEGALA, S. R. LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais - a imagem do
pensamento. São Paulo: Escala, 2008. Volumes 1, 2 e 3.
LOPES, M. C. Surdez e educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
SÁ, N. R. L. de. Educação de surdos: a caminho do bilinguismo. Niterói: Eduff,
1999.
SKLIAR, C. (org.). Atualidade da educação bilíngue para surdos. Porto Alegre:
Mediação, 1998.
THOMAZ, A. S. LOPES, M. C. (orgs.). A invenção da surdez: cultura, alteridade,
identidade e diferença no campo da educação. Santa Cruz do Sul: EDUNISC,
2004.
DISCIPLINA: Estágio Curricular Supervisionado em Ciências Sociais II
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 90 horas
CÓDIGO: CSEC 2
EMENTA
Atividades de pesquisa e observação sobre a estrutura e o funcionamento da escola. Atividades de observação e análise da prática docente. Trajetória, história de vida
e trabalho docente.
OBJETIVOS


Identificar a realidade social e educacional da escola;
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Identificar e descrever as diferentes relações que compõem o contexto escolar;
Vincular os conhecimentos teóricos com a realidade educacional e social da escola;
 Refletir sobre a trajetória docente;
 Analisar e criar metodologias de ensino;
METODOLOGIA
Acompanhamento das atividades realizadas pelos(as) estudantes nas escolas-parceiras
pelo(a) professor(a) coordenador(a) do estágio ; orientação e supervisão realizadas em reuniões periódicas com os(as) estagiários(as).

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Realização e análise de entrevista com o(a) professor(a) da escola do estágio. Análise do projeto político pedagógico e outros documentos da escola. Relatório das
atividades de estágio. Outras estratégias e instrumentos de avaliação de acordo
com critérios do(a) docente.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BERNSTEIN, Basil. A Estruturação do Discurso Pedagógico. Petrópolis: Vozes,
1996.
HALL, Stuart. Diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2003.
LOPES, Alice Casimiro & MACEDO, Elizabeth. Teorias de Currículo. SP, Cortez,
2018.
PACHECO, José Augusto. Políticas Curriculares. Porto: Porto, 2002.
SACRISTÁN. J. Gimeno. O Currículo: Uma Reflexão Sobre a Prática. SP: Artmed,
2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ERAS, Lígia Wilhelms. As contribuições dos estudos culturais, pós-coloniais e das
teorias feministas para o ensino de Sociologia. Inter-Legere. Nº 9 (jul/dez), 2011.
QUIJANO, Anibal. “Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina”. In:
LANDER, Edgardo. La Colonialidad del Saber: Eurocentrismos e Ciencias Sociales.
Buenos Aires: CLACSO, 1993.

6º período
DISCIPLINA: Laboratório e Prática de Ensino em Ciências Sociais III
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 90 horas
TEÓRICA: 30 horas
PRÁTICA: 60 horas
CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 016
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EMENTA
Educação de Jovens e Adultos. Relação entre educação e movimentos sociais.
Educação no Campo. Educação Escolar Quilombola, Educação Escolar Indígena.
OBJETIVOS





Analisar as políticas educacionais de inserção de jovens e adultos.
Debater a relação e as formas de educação nos movimentos sociais.
Compreender as estratégias e especificidades da Educação no Campo.
Lei 11.645/08 e a transversalidade da temática história e cultura afrobrasileira e indígena.

METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a)
professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
CALDART, Roseli Salete, PEREIRA, Isabel Brasil, ALENTEJANO Paulo, FRIGOTTO, Galdêncio (Org). Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro, São
Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012.
PONCIANO, Roberta Rodrigues; LUZ, Luciene Correia Santos de Oliveira;
ROSAR, Maria de Fátima Felix. “Educação e Movimentos Sociais: avanços e recuos
entre o século XX e o século XXI”. Educação em Revista, Marília, v.12, n.2, p. 145162, Jul.-Dez., 2011.
OLIVEIRA, L.F. de; SALES, S.R. (orgs.). Educação e relações étnico-raciais: entre
diálogos contemporâneos e políticas públicas. 1. ed. Petrópolis/Brasília: De Petrus et
Alii/CAPES, 2014.
SANTOS, Adriana Cristina Omena. “Ensino de Sociologia na educação de jovens e
adultos: a aprendizagem pela experiência”. Educação Básica revista, v.2, nº.2, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008.
CARMO, Erinaldo Ferreira e NASCIM NTO, S l C
G
. “O índio e o negro nos livros didáticos de Sociologia adotados no PNLD”. RBHCS, vol. 7, nº 14,
dez.2015.
MAXIMIANO, Ana Maria; Alves, Ellen Pyles Pereira; ALMEIDA, Francine Taís de
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Almeida; SILVA, Sara. “Ensino e pesquisa: a formação docente voltada para o ensino de Educação de Jovens e Adultos no Ensino de Sociologia”. Ensino de Sociologia em Debate, nº 3, v. 1, jan./dez.2013.
ROCHA, Fabiana Virgínio. “Sociologia na EJA: da teoria à prática”. Anais do X Seminário de Ciências Sociais - Tecendo diálogos sobre a pesquisa social Universidade Estadual de Maringá | Departamento de Ciências Sociais 22 a 26 de Outubro de
2012.
DISCIPLINA: Pensamento Social Latinoamericano
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 017
EMENTA
A ideia de América Latina e as bases do pensamento social latinoamericano. Nacionalismo, independência e anti-imperialismo. Modernização, desenvolvimento e dependência. Autoritarismo, democracia e transformações sociais. As novas realidades sociopolíticas da América Latina.
OBJETIVOS





Debater a ideia de América Latina e seus significados atuais;
Apresentar as bases do pensamento social latinoamericano;
Revisitar temas clássicos do pensamento social latinoamericano;
Discutir as novas realidades sociopolíticas da América Latina em nível nacional,
regional e global.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a)
professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
DOMINGUES, José Maurício. A América Latina e a Modernidade Contemporânea.
Uma Interpretação Sociológica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.
FIORI, José Luís. História, estratégia e desenvolvimento: para uma geopolítica do
capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2015.
MARINI, Ruy Mauro; MILLÁN, Margara (coords.), La teoría social latinoamericana,
Tomos I, II e III. México: El Caballito, 1994.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBOZA FILHO, R. Tradição e artifício: iberismo e barroco na formação americana, Rio de Janeiro: Editora UFMG/IUPERJ, 2000.
BRINGEL, Breno; DOMINGUES, José Maurício. “Teoria social, extroversão e autonomia: impasses e horizontes da sociologia (semi)periférica contemporânea”. Caderno CRH, vol. 28, no 73, 2015.
CONDE AGUIAR, R. Pequena bibliografia crítica do pensamento social brasileiro,
São Paulo: Marco Zero, 2000.
EHLERT MAIA, J. A terra como invenção: o espação no pensamento social brasileiro, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
SADER, Emir. A nova toupeira e os caminhos da esquerda latinoamericana. São
Paulo: Boitempo, 2009.
SANTOS, Theotônio dos. Do terror à esperança - auge e declínio do neoliberalismo,
Ed. Ideias e Letras, 2004.
SANTOS, Theotônio dos. A Teoria da Dependência: balanço e perspectivas, Ed.
Civilização Brasileira, 2000.
DISCIPLINA: Metodologia e Prática de Pesquisa em Ciências Sociais
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 75 horas
TEÓRICA: 45 horas
PRÁTICA: 30 horas
CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS018
EMENTA
A prática científica em Ciências Sociais (a delimitação do problema, a construção de
hipóteses e a elaboração de teorias). Métodos de pesquisa: as pesquisas qualitativas e as pesquisas quantitativas aplicadas às investigações dos fenômenos sociais.
O trabalho de campo, a ética de pesquisa e a construção e o processamento dos
dados. Os referenciais teóricos e os meios para realizar pesquisas bibliográficas e
para ler textos (resenhas, resumos e fichamentos).
OBJETIVOS





Propiciar noções fundamentais sobre a prática científica e recursos básicos de
pesquisa em Ciências Sociais que possibilitem a produção do conhecimento científico;
Apresentar os instrumentos metodológicos de pesquisa em Ciências Sociais: a
produção e a análise de questionários de entrevistas, a quantificação de dados
de entrevista, a análise de dados de questionários estruturados e semiestruturados, a análise de histórias de vida, a análise documental e de arquivos, a observação participante e a produção de etnografias.
Criar habilidades para o reconhecimento e para a aplicação de técnicas de coleta
e análise de dados, orientando o estudante para o processo de pesquisa.
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METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a)
professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BECKER, Howard S. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo, HUCITEC, 1994.
CUNHA, Olívia Maria Gomes da. Do ponto de vista de quem? Diálogos, olhares e
etnografias dos/nos arquivos. Estudos Históricos, n. 36, Rio de Janeiro, julhodezembro de 2005.
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em
Ciências Sociais. 10. ed. Rio de Janeiro: Record, 2007.
PINTO, Céli Regina Jardim; GUAZZELLI, César Augusto Barcellos. Ciências Humanas: pesquisa e método. Porto Alegre: Editora da UFRS, 2008.
WRIGHT MILLS, C. A imaginação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1965.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às Ciências Sociais. 3 ed. rev. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1999.
BORN, Claudia. “Gênero, trajetória de vida e biografia: desafios metodológicos e
resultados empíricos”. Sociologias, 5, 2001, pp. 240-65.
BOURDIEU, Pierre. “A ilusão biográfica”. In: Ferreira, Marieta (org.). Usos e Abusos
da História Oral. Rio de Janeiro, Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1996, pp.
183-191.
CELLARD, André. “A análise documental”. In: Poupart, Jean et alii. A Pesquisa Qualitativa: Enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis, Vozes, 2008, pp.
295-316.
EVANS-PRITCHARD, E. “Algumas reminiscências e reflexões sobre o trabalho de
campo”. In: Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande. Rio de Janeiro, Zahar,
2005, p. 243-255.
DA MATTA, Roberto. O ofício de etnólogo ou como ter Anthropological Blues. Boletim do Museu Nacional, n. 27, maio de 1978.
VICTORIA, Ceres et alli. Antropologia e Ética: o debate atual no Brasil. Rio de Janeiro: EdUFF, 2004.
DISCIPLINA: Estudos Urbanos
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 75 horas
TEÓRICA: 45 horas
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PRÁTICA: 30 horas
CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 019
EMENTA
Produção e estruturação do espaço urbano, a luta pelo direito à cidade e a um
meio ambiente saudável. Urbanização no Brasil: passado e presente. Agentes e
atores sociais em cooperação e conflito. Espaço urbano, criminalidade e juventude.
OBJETIVOS

Compreender a lógica de produção social da cidade.

Dominar os padrões e processos de estruturação urbana.

Manipular os conceitos essenciais aos estudos urbanos.

Interpretar os processos socioespaciais de produção e estruturação da cidade, com ênfase na urbanização brasileira e na questão ambiental.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre
os textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas
pelo(a) professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
CARLOS, A. F. A. A cidade. São Paulo: Contexto, 2005.
FIRKOWSKI, O. L. C. de F. Por que as Regiões Metropolitanas no Brasil são Regiões mas não são Metropolitanas. In. Revista Paranaense de Desenvolvimento.
Curitiba, n. 122, p. 19-38, jan./jun. 2012.
INSTITUTO POLIS et al. Relatório O estado das cidades no Brasil: versão internet.
Disponível
em:
http://www.polis.org.br/noticias/reforma-urbana/direitocidade/publicacao-o-estado-das-cidades-avalia-as-condicoes-dos-domiciliosbrasileiros. Acesso em 28/3/2013.
MARTINS, Luana Almeida. Entre a pista e a cadeia. Uma etnografia sobre a experiência da internação provisória em uma unidade socioeducativa no Rio de Janeiro. 2017. 136 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia e Direito) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.
SPOSITO, M. E. B. Novos conteúdos nas periferias urbanas das cidades médias
do Estado de São Paulo, Brasil. In: Investigaciones Geográficas. Distrito Federal
México,
n.
54,
p.
114-139,
2004.
Disponível
em:
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/569/56905408.pdf.
ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecilia; BEZERRA, Gustavo Neves. O que é justiça
ambiental? Ambiente & Sociedade, v. 12, n. 2, p. 389-392, 2009.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CALDEIRA, T. P. do R. Cidade de Muros: crime, segregação e cidadania em São
Paulo. São Paulo: Ed. 34 / Edusp, 2000.
DÉAK C.; SCHIFFER S. R. (Org). O processo de urbanização no Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004.
RIBEIRO, L. C. Q. (Org.) Metrópoles: entre a coesão e a fragmentação a cooperação e o conflito.São Paulo: Editora Perseu Abramo. Rio de Janeiro: FASE, 2004.
SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. da. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2003.
SPOSITO, M. E. B. Capitalismo e urbanização. São Paulo: Contexto, 2001.
DISCIPLINA: Educação e Inclusão
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: NC 011
EMENTA
Discussão a respeito do histórico da Educação e dos processos de inclusão.
Construção social e histórica do conceito de deficiência. Políticas Públicas de
Educação Especial (Decreto n. 5.296, de 2 de dez. de 2004; Política Nacional de
Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, MEC/SEESP, 2008;
Decreto n. 6.949, de 25 de ago. de 2009; Marcos Políticos Legais da Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva/Secretaria de Educação Especial,
2010; Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011; Lei nº 10.764, de 27 de dezembro de 2012; Lei n. 13.146, de 6 de jul. de 2015). Os novos paradigmas da
inclusão: interseccionalidades e reinserção social.
OBJETIVOS

Análise crítica dos processos de Educação e Inclusão.

Construção de um posicionamento pedagógico e político acerca da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade brasileira, no ensino regular ou
não.

Oferecer subsídios para reflexão sobre os direitos das pessoas com deficiência.

Discutir a proposta de Educação Inclusiva, com ênfase nos aspectos históricos, filosóficos, políticos e psicossociais.

Abordar os diversos tipos de deficiência e necessidades educativas específicas.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre
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os textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas
pelo(a) professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
CARVALHO, Marília Pinto de. Quem é negro, quem é branco: desempenho escolar e classificação racial de alunos. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 28, p. 77-95, 2005.
GLAT, R. Formação de Educadores na Perspectiva da Inclusão. Revista Souza
Marques, v. II, n.6, p. 16-23, 2000.
GLAT, R.; FERNANDES, E. M.; PLETSCH, M. Políticas de Educação Inclusiva e
seus desdobramentos na rede pública de Educação do Estado do Rio de Janeiro.
In: LOPES, Alice Casemiro; MACEDO, Elizabeth. (Orgs.). Currículo: políticas,
diferença e inclusão. Porto: Profeedições, 2008, v. 01, p. 133-153.
GÓES, M. C. R. de. Relações entre desenvolvimento humano, deficiência e educação: contribuições da abordagem histórico-cultural. In: OLIVEIRA, M. K. et al.
Psicologia, educação e as temáticas da vida contemporânea. São Paulo: Moderna, 2002. P. 95-114.
PLETSCH, M. D.; GLAT, R. Pesquisa-ação: estratégia de formação continuada
de professores para favorecer a inclusão escolar. Espaço (Rio de Janeiro. 1990),
v. 33, p. 50-60, 2011.
VICTOR, S. L.; DRAGO, R.; CHICON, J. F. (Orgs.). A educação inclusiva de crianças, adolescentes, jovens e adultos: avanços e desafios. Vitória: EDUFES,
2010, p. 83-108.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DUARTE, Vergílio Rios. Reinserção de egressos do sistema prisional frente ao
Programa “Começar de Novo” do Conselho Nacional de Justiça. Seminário de
Ciências Sociais Aplicadas, Criciúma, v. 2, n. 2, 2010.
GLAT, R. Políticas de inclusão e diversidade: avanços e recuos. In: Najjar, Jorge;
Vasconcelos, Maria Celi. (Org.). LDB e as políticas educacionais: perspectivas,
possibilidades e desafios 20 anos depois. 1ed. Curitiba: Appris, 2018, v. 1, p.
187-196.
MACIEL, D. A.; BARBATO, S. (Org.). Desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar. 2a. ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2015.
MONTEIRO, S. P.; FERNANDES, E. M. A Estimulação Precoce como fator essencial no desenvolvimento de bebês como microcefalia em consequência da
síndrome congênita do Zika Vírus. In: Neuza Rejane Willie Lima, Cristina Maria
Carvalho D. (Org.). Pontos de Vista Diversidade e Inclusão. 1ªed. Niterói, RJ: Associação Brasileira de Diversidade e Inclusão (ABDIN), 2017, v. 2, p. 15-.
SANTOS, M. P. Inclusão, Direitos Humanos e Interculturalidade: uma tessitura
omnilética. Campina Grande: Ed. Realize, 2015.
SANTOS, M. P. Dialogando sobre inclusão em educação: contando casos (e
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descasos). 1. Ed. Curitiba, PR: CRV, 2013.
VYGOTSKI, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
DISCIPLINA: Estágio Curricular Supervisionado em Ciências Sociais III
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 120 horas
CÓDIGO: CSEC 3
EMENTA
Atividades de pesquisa e observação sobre a estrutura e o funcionamento da escola. Atividades de observação e análise da prática docente. Trajetória, história de vida
e trabalho docente.
OBJETIVOS




Identificar a realidade social e educacional da escola;
Identificar e descrever as diferentes relações que compõem o contexto escolar;
Vincular os conhecimentos teóricos com a realidade educacional e social da escola;
 Refletir sobre a trajetória docente;
 Analisar e criar metodologias de ensino;
METODOLOGIA
Acompanhamento das atividades realizadas pelos(as) estudantes nas escolasparceiras pelo(a) professor(a) coordenador(a) do estágio ; orientação e supervisão
realizadas em reuniões periódicas com os(as) estagiários(as).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BARBOSA, Maria V. MENDONÇA, Sueli G. L. Formação de professores de sociologia: um estudo à luz da teoria histórico-cultural. Mediações, Londrina, v.12, n.1, p.
159-176, jan./jun. 2007.
BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: EDUSP,
2007.
CHARLOT, B. Relação com o Saber, Formação de professores e Globalização. Porto Alegre: ArtMed, 2005.
HANDFAS, Anita; TEIXEIRA, Rosana C. A prática de ensino como rito de passagem
e o ensino de Sociologia nas escolas de nível médio. Mediações, Londrina, v.12,
n.1, p. 131-142, jan./jun. 2007.
MELUCCI, Alberto. Por uma sociologia reflexiva. Pesquisa qualitativa e cultura. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GOODSON, Ivor. Currículo, Narrativa e o Futuro Social. Revista Brasileira de EduRua Bernardo de Vasconcelos, 941, R ealengo, Ri o de Janeiro – R J
CEP: 21710-261
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cação, maio-agosto, vol.12, n°35, 2007, pp.241-252.
HANDFAS, A. Formação de professores de Sociologia: reflexões sobre diferentes
modelos
formativos.
2008.
Disponível
em:
<www.unam.edu.ar/2008/educacion/trabajos>
RANCIÈRE, Jacques. O Mestre Ignorante. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC)
PRÉ-REQUISITOS: Metodologia e Prática em Pesquisa (NC 005) e Metodologia e
Prática de Pesquisa em Ciências Sociais (CS 018)
CARGA HORÁRIA: 60 horas (não contabilizada na carga horária total do curso)
CÓDIGO: CSTCC 1
EMENTA
Construção do projeto de pesquisa. Aplicação dos saberes teóricos e práticos no
desenvolvimento de pesquisa monográfica. Elaboração e apresentação de relatórios
de pesquisa.
OBJETIVOS




Construção do projeto de pesquisa;
Desenvolvimento da pesquisa monográfica sob orientação docente;
Aplicação dos saberes teóricos e práticos e de posturas éticas no desenvolvimento orientado de pesquisa monográfica;
 Aplicação das normas técnicas e dos parâmetros formais que regem a pesquisa
monográfica.
METODOLOGIA
Orientação presencial e/ou tutorial de profissional docente ao discente.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Apresentação de relatório parcial de pesquisa e cumprimento de demais tarefas designadas pelo orientador, inclusive a frequência aos encontros de orientação.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith. O Método nas Ciências Naturais e Sociais. Pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação: referências - elaboração [NBR 6023]. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
ECO, Humberto. Como se faz uma tese em Ciências Humanas. São Paulo: Perspectiva, 1998.
LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HAGUETTE, F. M. T. Metodologias Qualitativas na Sociologia. Petrópolis: Vozes
1987.
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OLIVEIRA, S. L. Tratado de Metodologia Científica: Projetos de Pesquisas, TGI,
TCC, Monografias, Dissertações e Teses; São Paulo: Pioneira, 1999.
YIN, R. K. Estudo de caso: Planejamento e Métodos 3a Edição; Porto Alegre: Bookman, 2005.
7º período
DISCIPLINA: Laboratório e Prática de Ensino em Ciências Sociais IV
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 90 horas
TEÓRICA: 30 horas
PRÁTICA: 60 horas
CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 020
EMENTA
Estágio como pesquisa e formação docente: a integração entre teoria e prática. Planejamento e avaliação em Ciências Sociais: avaliações em larga escala (ENEM, vestibulares) e
avaliações qualitativas. Projetos de trabalho: disciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Plano de aula e planejamento pedagógico.

OBJETIVOS





Refletir sobre a integração entre teoria e prática na formação do(a) docente em
sociologia;
Analisar as diferentes perspectivas e propostas de avaliação que podem ser
utilizadas no ensino de sociologia;
Compreender a integração entre o planejamento pedagógico e a avaliação;
Analisar propostas interdisciplinares e transdisciplinares de planejamento
pedagógico;
Elaborar um plano de aula.



METODOLOGIA

Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a)
professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BONAMINO, Alicia & SOUZA, Sandra. (2012) Três gerações de avaliação da
educação básica no Brasil: interfaces com o currículo da/na escola. Educação e
Rua Bernardo de Vasconcelos, 941, R ealengo, Ri o de Janeiro – R J
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Pesquisa, São Paulo, p. 1-16.
LUCKESI, Cipriano. (2008). Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e
proposições. 19. ed. - São Paulo, Cortez.
PIMENTA, Selma & LIMA, Maria S. L. (2018). Estágio e docência. São Paulo:
Cortez.
TARDIFF, M. et al. (1991). Os professores diante do saber: esboço de uma
problemática do saber docente. Teoria e Educação, Porto Alegre, n. 2, p. 215-233.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AZANHA, José Mário. (2004). Uma reflexão sobre a formação do professor da
escola básica. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 369-378.
FRAGA, A. B.; MATIOLLI, T. O. L. (2018). Contribuições da sociologia para a
redação do ENEM. In: MAÇAIRA, J.; FRAGA, A. B. (Org.). Saberes e Práticas do
Ensino de Sociologia. 1ed.Rio de Janeiro: Autografia, v. 1, p. 329-352.
HERNÁNDEZ, Fernando. (1998). Transgressão e mudança na educação: os
projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed.
LUDKE, Menga. (1995). Contribuição da sociologia para a avaliação escolar.
Cadernos de pesquisa, n. 92, p. 74-79.
PERRENOUD, P. (1999). A l
.
l
l
.
l
. Porto Alegre: ARTMED.
PIMENTA, Selma. (1995). O estágio na formação de professores: unidade entre teoria e
prática? Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 94, p. 58-73.

DISCIPLINA: Eletiva I
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 021
EMENTA
A critério do(a) professor(a)
OBJETIVOS
A critério do(a) professor(a)
METODOLOGIA
A critério do(a) professor(a)
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A critério do(a) professor(a)
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
A critério do(a) professor(a)
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
A critério do(a) professor(a)
DISCIPLINA: Sociologia da Educação
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 90 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: 30 horas
CRÉDITOS: 5
CÓDIGO: CS 022
EMENTA
A emergência da Sociologia da Educação. Os fundamentos da Sociologia da Educação na perspectiva de seus primeiros pensadores. A educação como fato social,
processo social e reprodução das estruturas sociais. Poder, dominação políticoideológica e prática pedagógica. A produção das desigualdades sociais e a desigualdade de oportunidades educacionais. Análise macrossociológica e processos
microssociais. O paradigma da resistência e o cotidiano escolar. A contribuição histórica para a educação no Brasil. A “nova Sociologia da Educação”: o interacionismo
simbólico e a etnometodologia. A educação e o debate sobre a pós-modernidade e
seus impactos no processo educacional. A Sociologia da Educação, a Educação no
Campo e os direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de
medidas socioeducativas
OBJETIVOS
Indicar os fundamentos teórico-metodológicos da produção do conhecimento em
Sociologia da Educação;
Relacionar os principais paradigmas da Sociologia da Educação com as condições
conjunturais de sua emergência;
Analisar aspectos macro e microssociológicos da prática educativa;
Distinguir a ação política e os sistemas de dominação que permeiam a ação educativa;
Analisar a emergência de novas questões no campo da educação e a perspectiva
da pós-modernidade
Analisar e debater a emergência da Educação no Campo e sua inserção na educação brasileira.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a)
professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
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BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ALTHUSSER, L. Aparelhos ideológicos de Estado, 3.ed., Rio de Janeiro, Edições
Graal, 1987.
BAZON, Marina Rezende; SILVA, Jorge Luiz da; FERRARI, Renata Martins. Trajetórias escolares de adolescentes em conflito com a lei. Educação em Revista, Belo
Horizonte, v. 29, n. 2, p. 175-199, 2013.
BOUDON, R. A desigualdade das oportunidades, Brasília, Editora Universidade de
Brasília, 1981.
DURKHEIM, E. Educação e sociologia. 9.ed., Rio de Janeiro, Ed. Melhoramentos,
s/d.
FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 6ª ed. Rio de Janeiro: paz e Terra, 1983.
MIRANDA, Sônia Guariza; SCHWENDLER, Sônia Fátima (Org.). Educação do
Campo em Movimento, 2. ed. Curitiba, PR: UFPR, 2010.
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. 36ª ed. rev. Campinas, SP: Autores Associados, 2003. (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo; v. 5)
TEIXEIRA, Anísio. Educação no Brasil. São Paulo: Ed. Nacional, 1976.
VENDRAMINI, Célia Regina; MACHADO, Ilma Ferreira. (Orgs.). Escola e
movimento social: experiências em curso no campo brasileiro. São Paulo:
Expressão Popular, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOURDIEU, P. Reprodução cultural e reprodução social. In.: BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas, 2.ed.,São Paulo, Ed. Perspectiva, 1987, p.295-336.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 2003.
(Coleção primeiros passos: 20)
DANDURAND, P. e OLLIVIER,E. Paradigmas perdidos: ensaio sobre a sociologia
da educação e seu objeto. Teoria &Educação, Porto Alegre, n.3, p.120-42, 1991.
DEROUET, Jean-Louis. A sociologia das desigualdades em educação posta à prova
pela segunda explosão escolar: deslocamento dos questionamentos e reinício da
crítica. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro: Anped/Autores Associados,
set/dez. 2005, n.21, pp.5-16.
GADOTTI, Moacir. Pensamento pedagógico brasileiro. 8ª ed. rev. Ampl. São Paulo:
Editora Ática, 2006. (Série Fundamentos)
GREEN, B. e BIGUM, C. “Alienígenas em sala de aula”, In: Silva, T.T.(org.) Alienígenas em sala de aula: uma introdução aos estudos culturais em educação, Petrópolis, Vozes, 1995, p. 208- 45.
MARX e ENGELS Textos sobre educação e ensino, São Paulo, Edit. Moraes, 1983
DISCIPLINA: Optativa I
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
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CÓDIGO: CS 023
EMENTA
A critério do(a) professor(a)
OBJETIVOS
A critério do(a) professor(a)
METODOLOGIA
A critério do(a) professor(a)
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A critério do(a) professor(a)
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
A critério do(a) professor(a)
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
A critério do(a) professor(a)
DISCIPLINA: Educação em Direitos Humanos
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: NC 013
EMENTA
Educação, direitos humanos e formação para a cidadania. História dos direitos humanos e suas implicações para o campo educacional. Documentos nacionais e internacionais sobre educação e direitos humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente e os direitos humanos; preconceito, discriminação e prática educativa em situação de cumprimento de medidas socioeducativas; educação étnico-racial; políticas
curriculares. Meio ambiente como um direito humano.
OBJETIVOS
Refletir criticamente a respeito das questões que perpassam os direitos humanos,
considerados como problemática central das sociedades contemporâneas, através
de uma perspectiva macro e microssocial e eixo estruturante da vida individual, comunitária e coletiva. Refletir sobre as relações étnico-raciais e educação para os
direitos humanos.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
Rua Bernardo de Vasconcelos, 941, R ealengo, Ri o de Janeiro – R J
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apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a)
professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ANDRADE, Marcelo. É a educação um direito humano? Em busca de razões suficientes para se justificar o direito de formar-se como humano. Revista de Educação,
v. 36, p. 21-27;Rio Grande do Sul: PUC-RS, 2013.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. 1990. Disponível em: . Acesso em:
20 maio 2009.
BRASIL, Lei nº10639 de 9 de janeiro de 2003. Ministério da Educação. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnicos Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. MEC/SECAD. 2005.
CANDAU, Vera Maria; SACAVINO, Susana (org.). Educação em Direitos Humanos:
temas, questões e propostas; Rio de Janeiro: DP&Alli, 2008.
JULIÃO, Elionaldo Fernandes. Uma visão socioeducativa da educação como programa de reinserção social na política de execução penal. Repositório UFSJ, São
João Del-Rei p. 01-18, 2010.
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado e LEAL, César Barros (coord.). Direitos Humanos e Meio Ambiente. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2017.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CANDAU, Vera Maria Ferrão. Direito à Educação, Diversidade e Educação em Direitos Humanos. Educ. Soc., Campinas, v. 33, n. 120, p. 715-726, jul.-set. 2012 Disponível em: https://www.cedes.unicamp.br/
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
PAIVA, Angela Randolpho. (Org.). Direitos Humanos em seus desafios contemporâneos; Rio de Janeiro: Pallas, 2012.
SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula. (Orgs.). Epistemologias
do Sul. Coimbra: Edições Almedina, 2009
GOMES, Nilma Lino. Relações étnico-raciais, educação e descolonização dos currículos. Currículo sem fronteiras, vol.12, n.1, pp. 98-109, jan/abr 2012. Disponível em
http://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss1articles/gomes.pdf.
Acesso
em
13/04/2014
DISCIPLINA: Estágio Curricular Supervisionado em Ciências Sociais IV
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 120 horas
CÓDIGO: CSEC 4
EMENTA
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Atividades de pesquisa e observação sobre a estrutura e o funcionamento da escola. Atividades de observação e análise da prática docente. Trajetória, história de vida
e trabalho docente.
OBJETIVOS




Identificar a realidade social e educacional da escola;
Identificar e descrever as diferentes relações que compõem o contexto escolar;
Vincular os conhecimentos teóricos com a realidade educacional e social da escola;
 Refletir sobre a trajetória docente;
 Analisar e criar metodologias de ensino;
METODOLOGIA
Acompanhamento das atividades realizadas pelos(as) estudantes nas escolasparceiras pelo(a) professor(a) coordenador(a) do estágio ; orientação e supervisão
realizadas em reuniões periódicas com os(as) estagiários(as).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
DAL RI, Neusa M. e VIETEZ, Cândido Geraldez. A educação do movimento dos
sem-terra. Rev. Bras. Educ. [online]. 2004. nº 26, pp.44–57.
DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. Campinas, SP: Autores Associados, 1996.
LIMA, M. S. L.; PIMENTA, S. G. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2004.
LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de Educação, n°19, 2002.
LÜDKE, M. O professor, seu saber e sua pesquisa. Educação & Sociedade, Campinas, n. 74, p. 77-96, abr. 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBOSA, R.L.L. (Org.). Formação de Educadores: artes e técnicas ciências e políticas. São Paulo: Editora da unesp, 2006. p. 189-196.
BRIDI, Maria Aparecida. MOTIM, Benilde Lonzi. ARAÚJO, Silva Maria. Ensinar e
aprender Sociologia no Ensino Médio. São Paulo: Contexto, 2010.
GROSSI, Miriam Pillar & SCHWADE, Elisete. Política e Cotidiano: estudos antropológicos sobre gênero, família e sexualidade. Florianópolis: Nova Letra, 2006.

8º período
DISCIPLINA: Economia Política e Globalização
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
Rua Bernardo de Vasconcelos, 941, R ealengo, Ri o de Janeiro – R J
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TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 024
EMENTA
Colonialismo, imperialismo e a formação da Economia Política Internacional. Abordagens Teóricas clássicas e contemporâneas da Economia Política Internacional.
Globalização, integração e fragmentação. Atores e agentes das relações internacionais - organizações internacionais, empresas transnacionais e organizações civis.
As novas realidades da Economia Política Internacional - crises, disputas hegemônicas e oportunidades. O Brasil no contexto internacional.
OBJETIVOS




Debater a formação e o campo teórico da economia política internacional;
Investigar as diferentes abordagens teóricas sobre os processos de globalização;
Articular os debates sobre globalização, integração e fragmentação no contexto
da economia política internacional;
 Refletir sobre os atores e as novas realidades de Economia Política Internacional;
 Debater a presença brasileira no contexto das relações internacionais.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a)
professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BELLUZZO, Luiz Gonzaga. Ensaios sobre o Capitalismo no Século XX. São Paulo:
Editora Unesp, 2004.
GILPIN, Robert. A Economia Política das Relações Internacionais. Brasília: EdUnb,
2002.
GONÇALVES, Reinaldo. Economia Política Internacional: fundamentos teóricos e as
relações internacionais do brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHESNAIS, François. A Mundialização do Capital. São Paulo: Xamã, 1996.
EICHENGREEN, Barry. A Globalização do Capital: uma história do sistema monetário internacional. São Paulo: editora 34, 2000.
FERGUSON, Niall. A Ascensão do Dinheiro: a história financeira do mundo. São
Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2009.
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FIORI, José Luís da Costa (org.). O Poder Americano. Coleção Zero à Esquerda.
Petrópolis: Vozes, 2004.
GOWAN, Peter. A Roleta Global: uma aposta faustiana de Washington para a dominação do mundo. São Paulo: Record, 2003.
KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Maurice. Economia Internacional: teoria e política.
São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2005.
SANTOS, Theotônio dos. Economia mundial, integração regional e desenvolvimento
sustentável, Ed. Vozes, Brasil, 2004.
DISCIPLINA: Eletiva II
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 025
EMENTA
A critério do(a) professor(a)
OBJETIVOS
A critério do(a) professor(a)
METODOLOGIA
A critério do(a) professor(a)
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A critério do(a) professor(a)
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
A critério do(a) professor(a)
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
A critério do(a) professor(a)
DISCIPLINA: Estudos sobre Família e Escola
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 75 horas
TEÓRICA: 45 horas
PRÁTICA: 30 horas
CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 026
EMENTA
Concepções e representações sobre a educação e o trabalho em diferentes classes
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sociais; Escola, família e ressocialização; Educação não-formal; Estudos antropológicos sobre família no Brasil: diferentes arranjos, valores e práticas; Estudos antropológicos sobre a educação e a escola; Gênero, etnia e escolarização.
OBJETIVOS

Refletir sobre a relação família-escola a partir de estudos etnográficos;

Analisar os diferentes sentidos atribuídos à escolarização segundo gênero,
classe social, etnia e religiosidade;

Refletir sobre os diferentes arranjos, valores e práticas que envolvem as famílias no Brasil contemporâneo.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a)
professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ALBUQUERQUE, Eduardo Basto de. Estado e ensino religioso no Brasil. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 28, 2004, Caxambu. Anais... Caxambu, Anpocs, p.
1-19, 2004.
BAQUERO, Rute Vivian Angelo et al. Histórias de vida de jovens egressos de medidas socioeducativas: entre a margem e a superação. Educação, Porto Alegre, v. 34,
n. 3, p. 341-350, 2011.
CANDIDO, A. A estrutura da escola. In: PEREIRA, Luiz & FORACCHI, M. Educação
e sociedade: leituras de Sociologia da Educação. São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1977, p. 107-128.
DAUSTER, T. Uma infância de curta duração: trabalho e escola. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 82, p. 31-36, 1992.
FONSECA, Claudia L.
l ,
. Porto Alegre, UFRGS, 2000.
PEREIRA, Alexandre. A maior zoeira na escola. São Paulo, UNIFESP, 2016.
SARTI, C. A família como espelho. São Paulo, Cortez, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARVALHO, M. P. Um lugar para o pesquisador na vida cotidiana da escola. In:
CARVALHO, M. & VILELA, R. A. (orgs.) Itinerários de pesquisa: pesquisas qualitativas em sociologia da educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2003, p. 207-222.
CARVALHO, M. P. No coração da sala de aula: gênero e trabalho docente nas séries iniciais. São Paulo: Xamã, 1999.
CORRÊA, Mariza. 1994. “Repensando a família patriarcal brasileira”. In. A. A. Arantes et al (orgs). Colcha de Retalhos: estudos sobre a família no Brasil. Campinas:
Editora da Unicamp. 1994. PP. 15-42.
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DURHAM, E. A família operária: consciência e ideologia. Dados, v. 23, n. 2, 1980.
FONSECA, Cláudia. Quando cada caso não é um caso - pesquisa etnográfica em
educação. Revista da ANPED - SP , n. 10, jan/abr 1999.
MARINHO, Fernanda Campos. Jovens Egressos do Sistema Socioeducativo: Desafios à Ressocialização. 2013. 149 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social, do
Trabalho e das Organizações) - Universidade de Brasília, Brasília, 2013.
WILLIS, Paul. Aprendendo a ser trabalhador: escola, resistência e reprodução social. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.
DISCIPLINA: Optativa II
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: CS 027
EMENTA
A critério do(a) professor(a)
OBJETIVOS
A critério do(a) professor(a)
METODOLOGIA
A critério do(a) professor(a)
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A critério do(a) professor(a)
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
A critério do(a) professor(a)
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
A critério do(a) professor(a)
DISCIPLINA: OEB 2 - Políticas Públicas e Gestão Democrática
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
TEÓRICA: 60 horas
PRÁTICA: CRÉDITOS: 4
CÓDIGO: NC 012
EMENTA
Análise das relações entre educação, Estado e sociedade. Estudo da organização
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da educação brasileira: dimensões históricas, políticas, sociais, econômicas e educacionais. As políticas educacionais, a legislação e suas implicações para a organização da atividade escolar. Educação básica: reformas educacionais e descentralização. Educação, gestão escolar e os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.
OBJETIVOS
Estudo sobre política e gestão da educação brasileira em seus diferentes níveis/modalidades, no âmbito do federalismo brasileiro e em diferentes períodos históricos.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a)
professor(a).
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a).
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
AFONSO, Almerindo Janela. Avaliação educacional: regulação e emancipação. São
Paulo, Cortez, 2000.
ARRETCHE, Marta. FEDERALISMO E POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL problemas de coordenação e autonomia. Revista São Paulo em Perspectiva, 18(2): 17-26,
2004. Disponível em:
AZEVEDO, J. M. L. de. A educação como política pública. 3. ed. São Paulo: Autores
Associados, 2004. 78 p. (Polêmicas do nosso tempo).
BRASIL, LDB. Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e
atualizações
BRASIL, Lei n. 13.005/2014 – Plano Nacional de Educação.
CANÁRIO, Rui. A escola: das “promessas” às “incertezas”. Educação Unisinos, São
Leopoldo, v. 12, n. 2, p. 73-81, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CUNHA, Luiz Antônio. Educação, Estado e democracia no Brasil. São Paulo, Cortez, 1992.
DIAS, Aline Fávero. O jovem autor de ato infracional e a educação escolar: significados, desafios e caminhos para a permanência na escola. 2011. 170 f. Dissertação
(Mestrado em Educação Processos de Ensino e Aprendizagem) -Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2011.
FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola produtiva. São Paulo, Cortez,
1985.
GENTILI, Pablo (org.). Pedagogia da exclusão. Crítica ao neoliberalismo em educação. Petrópolis, Vozes, 1996.
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HÖFLING, Eloisa de Mattos. Estado e Políticas (Públicas) Sociais. Cad. CEDES
vol.21
no.55
Campinas
Nov.
2001.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010132622001000300003&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
MARTINS, Paulo de Sena. O Financiamento da Educação Básica como Política Pública. Revista Brasileira de política e Administração da Educação. Porto Alegre,
V.26, 2010
PADOVANI, Andréa Sandoval; RISTUM, Marilena. A escola como caminho socioeducativo para adolescentes privados de liberdade. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 39, n. 4, p. 969-984, 2013.
RUA, Maria das Graças. Análise de Políticas Públicas: Conceitos Básicos.
SAVIANI, D. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. 11. Ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2008.
DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC)
PRÉ-REQUISITOS: Metodologia e Prática em Pesquisa (NC 005), Metodologia e
Prática de Pesquisa em Ciências Sociais (CS 018) e Trabalho de Conclusão de
Curso I (CSTCC 1).
CARGA HORÁRIA: 60 horas (não contabilizada na carga horária total do curso)
CÓDIGO: CSTCC 2
EMENTA
Aplicação dos saberes teóricos e práticos no desenvolvimento de pesquisa monográfica. Elaboração e apresentação de relatórios de pesquisa. Conclusão do TCC.
OBJETIVOS

Desenvolvimento e conclusão da pesquisa sob orientação docente;

Aplicação dos saberes teóricos, éticos, metodológcos e práticos no desenvolvimento de pesquisa monográfica orientada;

Defender o TCC em banca de avaliação de docentes.
METODOLOGIA
Orientação presencial e/ou tutorial de profissional docente ao discente. Apresentação e defesa presencial ou à distância do TCC para banca de docentes.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Apresentação de relatório parcial e/ou final de pesquisa e cumprimento das demais
tarefas designadas pelo orientador, inclusive da frequência aos encontros de orientação. Defesa do TCC.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BECKER, Howard S. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo, HUCITEC, 1994.
CELLARD, André. “A análise documental”. In: Poupart, Jean et alii. A Pesquisa Qualitativa: Enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis, Vozes, 2008, pp.
295-316.
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CUNHA, Olívia Maria Gomes da. Do ponto de vista de quem? Diálogos, olhares e
etnografias dos/nos arquivos. Estudos Históricos, n. 36, Rio de Janeiro, julhodezembro de 2005.
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em
Ciências Sociais. 10. ed. Rio de Janeiro: Record, 2007.
VICTORIA, Ceres et alli. Antropologia e Ética: o debate atual no Brasil. Rio de Janeiro: EdUFF, 2004.
WRIGHT MILLS, C. A imaginação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1965.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às Ciências Sociais. 3 ed. rev. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1999.
BORN, Claudia. “Gênero, trajetória de vida e biografia: desafios metodológicos e
resultados empíricos”. Sociologias, 5, 2001, pp. 240-65.
EVANS-PRITCHARD, E. “Algumas reminiscências e reflexões sobre o trabalho de
campo”. In: Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande. Rio de Janeiro, Zahar,
2005, p. 243-255.
DA MATTA, Roberto. O ofício de etnólogo ou como ter Anthropological Blues. Boletim do Museu Nacional, n. 27, maio de 1978.
PERFIL DO EGRESSO
O curso de Licenciatura em Ciências Sociais, promovido pelo Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II, formará profissionais com práticas, saberes e valores
voltados para a docência na Educação Básica.
Esses egressos terão desenvolvido habilidades e competências que lhes permitam
problematizar cientificamente as diferentes realidades sociais, estando, deste modo,
pedagogicamente comprometidos com o pluralismo de ideias e visões de mundo
inerentes a toda e qualquer sociedade democrática, nos termos dos “princípios fundamentais” inscritos no Título I da CRFB/1988, das demais normas legais e administrativas que regem a formação de licenciandos em Ciências Sociais no Brasil, e dos
princípios político-pedagógicos e objetivos (gerais e específicos) que norteiam as
práticas educativas e formacionais do presente curso de licenciatura.
Para tal, o egresso deverá possuir sólidos conhecimentos teóricos no campo das
Ciências Sociais, reunindo habilidades e competências que lhe permitam articular o
escopo epistemológico das Ciências Sociais a outros saberes acadêmicos; valorizar
as práxis e saberes sociais dos educandos e de suas famílias; atuar simultaneamente em atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão; dialogar com diferentes
manifestações político-ideológicas, étnicas e culturais; trabalhar no campo da ges-
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tão, organização, planejamento e demais atividades didático-pedagógicas inerentes
ao ensino de Ciências Sociais na Educação Básica.
Além dessas, o egresso do curso deverá estar apto a:
“I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa,
equânime, igualitária; II - compreender o seu papel na formação dos estudantes da
Educação Básica, a partir de concepção ampla e contextualizada de ensino e processos de aprendizagem e desenvolvimento destes, incluindo aqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na idade própria; III - trabalhar na promoção da
aprendizagem e do desenvolvimento de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano nas etapas e modalidades de Educação Básica; IV - dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens teórico-metodológicas do seu
ensino, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento
humano; V - relacionar a linguagem dos meios de comunicação à educação, nos
processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem; VI - promover e
facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família e a comunidade; VII - identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com postura investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a fim
de contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras; VIII - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, de classes sociais, religiosas, de necessidades especiais, de diversidade sexual, entre outras; IX - atuar na gestão e
organização das instituições de educação básica, planejando, executando, acompanhando e avaliando políticas, projetos e programas educacionais; X - participar da
gestão das instituições de Educação Básica, contribuindo para a elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; XI realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os estudantes e sua realidade sociocultural, sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios
ambiental-ecológicos, sobre propostas curriculares e sobre organização do trabalho
educativo e práticas pedagógicas, entre outros; XII - utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a própria prática e a discussão e disseminação desses conhecimentos; XIII - estudar e compreender criticamente as Diretrizes Curriculares
Nacionais, além de outras determinações legais, como componentes de formação
fundamentais para o exercício do magistério.” (RES. Nº 2/2015 do CNE, art. 8).
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EQUIPE PEDAGÓGICO-PROFISSIONAL
A Equipe Pedagógico-Profissional do curso de Licenciatura em Ciências Sociais
possui a seguinte estrutura básica, cuja atualização ou alteração deverá estar subordinada ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais:






Colegiado do Curso
Coordenação do Curso
Coordenação Adjunto(a) do Curso
Secretário(a) (a secretaria pode ser compartilhada com os demais cursos)
Núcleo Docente Estruturante (NDE)

a)

Colegiado do curso

O Colegiado do curso é formado por todos os professores do curso de Licenciatura
em Ciências Sociais, oferecido pelo Departamento de Sociologia do Colégio Pedro
II, aos quais se juntarão dois estudantes do referido curso, eleitos diretamente pelo
corpo discente.
b)

Coordenação do Curso

A coordenação do curso será exercida por professor(a) doutor(a) ou mestre, com, no
mínimo, 05 (cinco) anos de regular e contínuo exercício docente no Colégio Pedro II.
Deverá ser eleito(a) pelo Colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Sociais
para um mandato de 03 (três) anos, prorrogável por único e igual período sucessivo.
A coordenação do curso de Licenciatura em Ciências Sociais responde, em estrita
colaboração com o NDE, pela gestão acadêmica do curso, e possui os seguintes
encargos:

Cumprir e fazer cumprir as decisões e normas emanadas pelos órgãos e instâncias administrativas do Colégio Pedro II, bem como responder pela execução do
presente Projeto Pedagógico de Curso.

Zelar pela excelência das atividades acadêmicas desenvolvidas pelo e junto
ao curso.

Montar, ad referendum da coordenação-geral do Departamento de Sociologia, a Equipe Pedagógico-Profissional.

Supervisionar os processos de avaliação e autoavaliação do curso, em articulação com a Comissão Permanente de Avaliação (CPA), bem como o desenvolvimento das atividades acadêmicas e o desempenho dos estudantes.
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Orientar os licenciandos quanto às normas e procedimentos do curso, inclusive matrícula e integralização da Matriz Curricular.

Analisar e emitir parecer sobre as propostas de alteração da Matriz Curricular
e encaminhá-las para apreciação das esferas departamentais competentes.

Decidir sobre aproveitamento de estudo e adaptação de estudantes.

Elaborar o calendário acadêmico e horário do curso, obedecendo às diretrizes
exaradas pelos órgãos e instâncias administrativas do Colégio Pedro II.

Convocar e presidir reuniões do NDE e demais esferas acadêmicopedagógicas, executando todas as ações necessárias ao implemento das decisões
tomadas.

Representar o curso junto a quaisquer órgãos, conselhos, eventos e outros,
internos ou externos ao Colégio Pedro II.

Analisar, aprovar e acompanhar os planos de ensino das disciplinas do curso.

Integrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Decidir sobre a aceitação de matrículas de estudantes transferidos ou desistentes ou portadores de graduação, de acordo com as normas vigentes.

Planejar e acompanhar todas as atividades acadêmicas previstas neste Projeto Pedagógico, inclusive aquelas realizadas em caráter extraclasse, como congressos, palestras, seminários, simpósios, oficinas etc.

Propor e participar da organização e da implementação de estratégias de divulgação da instituição e do curso em âmbito interno e externo ao Colégio Pedro II.

Acompanhar as atividades de Controle e Registro Acadêmico (CRA).

Planejar e implementar ações de manutenção e atualização do acervo bibliográfico, bem como dos laboratórios e outros ambientes de aprendizagem existentes
no curso.

Participar do processo de seleção dos profissionais que, a qualquer título, irão
atuar junto ao curso.

Supervisionar todas as atividades relacionadas ao estágio curricular supervisionado.

Propor e implementar políticas de formação continuada de professores,
egressos e agentes administrativos que atuem junto ao curso.

Decidir sobre as disciplinas optativas e eletivas que deverão ser oferecidas a
cada semestre letivo.
c)

Coordenação Adjunta


Substituir o(a) Coordenador(a) do Curso em qualquer de suas ausências ou
impedimentos, completando seu mandato em qualquer eventualidade.
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Auxiliar o(a) Coordenador(a) do Curso no exercício de todas as suas atribuições funcionais.
d)

Secretário(a)




Organizar e implementar toda a rotina burocrática e administrativa.
Acompanhar as atividades de Controle e Registro Acadêmico (CRA).

e)

Núcleo Docente Estruturante (NDE)

O conceito de Núcleo Docente Estruturante (NDE) foi trazido ao Brasil por meio da
Resolução nº 01, de 17 de junho de 2010, para qualificar o envolvimento docente no
processo de concepção e consolidação dos cursos de graduação, quer licenciaturas
ou bacharelados. Em atenção ao Parecer nº 4, do CONAES, de 17/06/2010, e ao
Regimento Geral da Licenciatura, o presente Projeto Pedagógico de Curso estabelece que os membros do NDE devem atender aos seguintes requisitos:
Os membros do NDE serão escolhidos pelo Colegiado do curso de Licenciatura em
Ciências Sociais. Já o Regimento Interno (RI) do NDE deverá ser elaborado por
seus próprios membros até no máximo 90 dias após a constituição do primeiro NDE.
O referido RI deverá ser aprovado pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais em, no máximo, um ano letivo após sua elaboração, período no qual
terá validade provisória.
Em sua composição, o NDE deverá considerar:

todos os membros do NDE devem ser docentes integrantes do quadro permanente do Colégio Pedro II, em regime de trabalho de 40 horas/semanais ou, preferencialmente, em regime de dedicação exclusiva. Pelo menos 60% (sessenta por
cento) devem possuir titulação acadêmica de mestre ou doutor.

número mínimo de 05 (cinco) e máximo de 07 (sete) docentes, coordenador(a) inclusive, que ministram disciplinas no curso de licenciatura e pertencentes ao
corpo docente do curso há pelo menos dois anos.

presidência do(a) Coordenador(a) do Curso.

mandato de 03 (três) anos, não simultâneos, ao do(a) Coordenador(a) do
Curso.

renovação parcial dos seus integrantes, garantindo-se a permanência de pelo
menos 50% (cinquenta por cento) de seus membros em cada 03 (três) anos, de modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso.
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participação, sempre que possível, de docentes diretamente envolvidos no
processo de criação do Projeto Pedagógico do Curso.

participação, sempre que possível, do último coordenador de curso.

o NDE reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por semestre e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou, por pelo menos,
50% (cinquenta por cento) de seus membros

pelo menos 60% (sessenta por cento) de todos os membros do NDE devem
ter formação acadêmica na área do Curso.
São atribuições do NDE, dentre outras a serem definidas pelo(a) Coordenador(a) do
Curso:

contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;

zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades
de ensino constantes na matriz curricular;

indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;

zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos
de Graduação.” (Parecer CNE/CP nº 02/2015, de 09/06/2015);

Incentivar ações inter e multidisciplinares relacionadas à natureza do curso;

Definir as linhas de pesquisa do curso, tendo como referência sugerida aquelas presentes na Especialização em “Ciências Sociais e Educação Básica” e na rede
PROFSOCIO;

Estabelecer os editais para seleção (chamadas internas) dos professores que
farão parte da licenciatura;

Contribuir para a formulação e para o acompanhamento de políticas e ações
de acompanhamento do egresso.
f)

Corpo Docente

O Departamento de Sociologia encaminha para a composição do corpo docente
fundante e membros originários do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais os
três professores efetivos que participaram do GT que redigiu a presente proposta,
além das professoras Alline Torres Dias da Cruz e Kelly Pedroza Santos. Posteriormente, outros professores do Departamento de Sociologia, efetivos, serão incorporados ao curso, a partir dos critérios de credenciamento. Nenhum professor do referido curso poderá afastar-se completamente de suas atribuições na Escola Básica,
devendo, permanentemente, manter um número mínimo de turmas. O mínimo refeRua Bernardo de Vasconcelos, 941, R ealengo, Ri o de Janeiro – R J
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rido será disciplinado pelo Colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Sociais,
ad referendum do Coordenação-geral do Departamento de Sociologia.
PROFESSOR

Alline Torres Dias da Cruz (NDE)

TITULAÇÃO

REGIME DE TRABALHO

Doutora

40h/D.E.

Kelly Pedroza Santos (NDE e Coor- Doutora
denadora Adjunta)

40h/D.E.

Lier Pires Ferreira (NDE)

Doutor

40h

Luiz Felipe Guimarães Bon (NDE)

Doutor

40h/D.E.

Marcelo da Silva Araújo (Coordena- Doutor
dor)

40h/D.E.

g)

Corpo técnico-administrativo

O corpo técnico-administrativo será composto pelo(a) secretário(a) e por sua equipe
funcional, consoante o binômio necessidade e possibilidade que rege a alocação de
pessoal junto à Administração Pública.
ESTRUTURA FÍSICA ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DO CURSO
O curso de Licenciatura em Ciências Sociais oferecido pelo Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II deverá possuir a seguinte estrutura física:
a) Específica (privativa do referido curso):






Sala da coordenação do Curso
Secretaria
Sala dos professores
Sala de reuniões
Salas de aula (mínimo de 08)

b) Ambientes Comuns (compartilhados com todo o Colégio):


Biblioteca
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Laboratórios de Informática
Refeitórios, cantinas ou congêneres
Sala dos professores
Salas ambientes para pesquisa docente/discente
Sanitários

CERTIFICAÇÃO E DIPLOMAÇÃO
Após integralizar a Matriz Curricular nos termos consignados pelo presente PPC o
estudante tem o direito de receber o diploma de Licenciado em Ciências Sociais,
podendo usufruir de todas as prerrogativas constitucionais e legais dele decorrentes.
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