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EMENTA 

 
Experimentação de recursos didático-pedagógicos em espaços formais e não-formais de ensino aprendizagem,com 
avaliação e/ou produção de material didático/paradidático pertinente, a partir dos temas a seguir: A ciência e sua 
relação com outras formas de conhecimento. Conhecimento e escola. Ciências sociais: conceitos fundamentais. 
Socialização e instituições sociais. Formação de grupos e relações entre grupos: identidade e territorialidades. História 
e cultura africana e indígena. A formação do povo brasileiro. Educação das relações étnico-raciais e do ensino de 
história e cultura afro-brasileira e africana. Poder, cotidiano e Estado. Formas de governo, eleições e democracia. 
Mudança social, movimentos sociais e cidadania. Contribuições dos povos negro e indígena nas áreas social, 
econômica e política no Brasil.  
 

 

OBJETIVOS 

 
O objetivo geral da disciplina é que os alunos consigam absorver conteúdos que transitam entre a ciência política a 
sociologia e a educação. 
Partiremos de conteúdos relacionados à ciência política abordando conceitos como liberalismo, cidadania e 
democracia. Em seguida mostraremos aos alunos como esses conceitos se conectam as teorias do reconhecimento e 
a temas próprios da área da sociologia tais como, estudo das relações étnico raciais, da cultura africana e indígena,  e 
dos territórios. No terceiro momento da disciplina buscaremos transformar todo esse conhecimento teórico absorvido 
pelos alunos na criação de aulas expositivas que serão elaboradas e sistematizadas pelos próprios alunos em sala. 
Portanto a disciplina contará com um primeiro momento de absorção dos conteúdos teóricos e no segundo momento 
com a exposição desses conteúdos e a adequação dos mesmos às aulas práticas para o ensino médio. 
 

 

 

METODOLOGIA 

 
Trabalharemos com aulas expositivas, com textos e obras relacionadas às temáticas discutidas no laboratório. 
Posteriormente as aulas teóricas, teremos a segunda parte de nossa disciplina voltada para a produção de aulas 
práticas para o ensino médio. O conteúdo dessas aulas levará em conta a teoria abordada em sala e as necessidades 
objetivas das comunidades negras e indígenas, no que diz respeito a um conteúdo escolar voltado para as suas 
práticas tradicionais e a sua inserção como cidadão no mundo contemporâneo.  

                                                           
1
 T = Teórico      P = Prático 

 



 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
- Conceituação de democracia clássica, liberal, e neodesenvolvimentista. 
- Conceituação de democracia e cidadania no Brasil 
- Socialização, o papel das instituições políticas brasileiras e a temática do reconhecimento 
- A luta dos movimentos sociais: indígenas, quilombolas, negros. 
- Reflexão sobre os materiais teóricos implantados disponíveis sobre os conteúdos  abordados em sala. 
- Construção de aulas práticas que acessem as comunidades no que diz respeito a suas práticas tradicionais e sua 
relação com a cidadania e democracia no mundo contemporâneo. 

 

 
 

 

AVALIAÇÃO 

 

Construção de uma crítica reflexiva e análise dos materiais contidos no laboratório de ensino (5,0) com peso (2,0). 
Construção de aulas práticas que dialoguem as temáticas estudadas em sala (5,0) com peso (2,0). 
 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
Básica: 
 
BERGER, Peter & LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: um livro sobre sociologia do 
conhecimento. Lisboa: Dinalivro, 2004. 2ª. ed. 
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2002. 17ª. ed. 
SOARES, Gláucio Ary Dillon. A democracia interrompida. Rio de Janeiro: FGV, 2001 
 
Bibliografia Complementar: 
CARNOY, Martin. Estado e teoria política. 10. ed. Campinas: Papirus, 2004. 
 
GOHN, M.G. Teoria dos Movimentos Sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. São Paulo, SP : Edições 
Loyola, 1997. 
HABERMAS, J. A lógica das ciências sociais. Petrópolis: Vozes, 2009. 
 
LAHIRE, B. Sucesso  escolar nos meios populares. Porto Alegre: Atioca, 1997. 
 
POUTIGNAT, Philippe. & STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da Etnicidade. Seguido de Fredrik Barth, “Os 
Grupos Étnicos e Suas Fronteiras”. São Paulo: UNESP, 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTROS DE APROVAÇÃO 
Aprovado em reunião do Colegiado                                                                                              Conselho de Centro 
 
 
Local:                                                                                                                                               Data: 
 
 
Data:  
 
         _____________________________        _____________________________    
           Coordenação do Colegiado do Curso                             Docente 
 

 
 


