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EMENTA 
Considerando a trajetória da Sociologia Escolar no Brasil, analisar os dispositivos legais 
/ oficiais que condicionam a sua inserção no currículo da Educação Básica, conhecer os 
materiais didáticos destinados ao seu ensino em sala de aula, identificar as relações de 
compatibilidade e pertinência entre estratégias metodológicas e recortes temáticos e, por 
fim, problematizar questões de planejamento e elaboração de planos de aula. 
 
JUSTIFICATIVA 
A inserção da Sociologia no currículo da Educação Básica, mais especificamente no 
Ensino Médio, tem como condicionante incontornável a sua trajetória intermitente. 
Analisada sob uma perspectiva histórica associada à abordagem da Sociologia do 
Currículo, essa trajetória possibilita articular textos oficiais / legais, conteúdo dos 
materiais didáticos, repertório temático, modelos de avaliação e as questões 
características do campo da Metodologia do Ensino. 
 
OBJETIVOS 
- conhecer o campo de estudos sobre a institucionalização da Sociologia Escolar no 
Brasil; 
- mapear os textos oficiais / legais que condicionam a sua inserção no currículo da 
Educação Básica; 
- identificar os possíveis impactos dos mecanismos de avaliação em larga escala sobre a 
organização curricular; 
- esquadrinhar os materiais didáticos destinados ao ensino da Sociologia Escolar, 
principalmente os livros indicados pelo PNLD e o livro público didático elaborado no 
Estado do Paraná; 
- dominar os elementos paradigmáticos (ontológicos e epistemológicos) que antecedem 
as diferentes metodologias de ensino; 
- articular as diferentes metodologias de ensino com o trabalho explorando textos não 
escolares; 
- elaborar atividades práticas de planejamento e montagem de planos de aula. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- a trajetória da Sociologia Escolar no Brasil: intermitência e insulamento acadêmico; 
- licenciatura e bacharelado: os desdobramentos da reforma universitária de 1968; 
- questões de currículo: LDB, DCN, PCN e OCN; 
- da avaliação e dos mecanismos de avaliação em larga escala; 
- PNLD e definição dos livros didáticos; 
- ontologia, epistemologia e metodologia: os elementos paradigmáticos que orientam o 
trabalho em sala de aula 



- planejamento e recorte temático; 
- planejamento e planos de aula. 
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