
 

 
PROGRAMA GERAL DO COMPONENTE CURRICULAR- PGCC 

 

I    IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1.1 Natureza do componente: ( x  )Disciplina  (   )Atividades práticas e/ou experimentais     

(   )Estágio de Docência      (   ) Estudos Orientados   (  ) Seminário  Temático  

1.2 Nome do componente: Ensino de Ciências Sociais na Educação Básica 

CÓDIGO:                                    CRÉDITOS: 03                             CARGA HORÁRIA: 45     

(  ) OBRIGATÓRIO                               ( x ) OPTATIVO  

Curso: Mestrado Acadêmico em Ensino                           Turno: Matutino                     Ano/Semestre: 2014.1 

1.3. Professores (as):  Prof. Dr. Cícero Nilton Moreira 

                                     Profa. Dra. Simone Cabral Marinho dos Santos  

 

II EMENTA 

Estudos que tratam da sistematização teórica e prática do processo social e a ação concreta dos homens enquanto 

campo de ensino das ciências sociais. A prática de ensino como espaço/processo de construção de identidade 

profissional. Temas básicos das ciências sociais: trabalho e sociedade; diferença e desigualdade; cultura e alteridade; 

democracia, cidadania e justiça social; Estado, partidos e governo. 

 

III OBJETIVOS 

GERAL  

 Compreender o campo de ensino das ciências sociais na educação básica a partir da sistematização 

teórica e prática do processo social e da ação concreta dos sujeitos.  

 

ESPECÍFICOS  

 Analisar a prática de ensino como espaço e processo de construção de identidade profissional do 

professor de ensino de ciências sociais;  

 Compreender temas básicos das ciências sociais, numa perspectiva interdisciplinar, que orientem a 

seleção de conteúdos, técnicas e procedimentos a serem desenvolvidos na sala de aula.  

 

 

IV CONTEÚDO  

Unidade I – O ensino de ciências sociais  

1.1. Aprendizagem e ensino em ciências sociais na educação básica 

1.2. Trajetória, história e institucionalização das ciências sociais  

1.3. Tensões, riscos e desafios no ensino de ciências sociais 

1.4. A formação do profissional em ciências sociais  

1.5. A pesquisa no ensino 

Unidade II – Temas básicos do ensino de ciências sociais  

2.1. Estado e sociedade  

2.2. Cultura, diferenças e desigualdades  

2.3. Democracia, cidadania e justiça social 

2.4. Alteridade, grupos étnicos e etnicidades 

2.5. Partidos, Eleições e Governo 

 

V METODOLOGIA 

A disciplina será desenvolvida a partir dos seguintes procedimentos metodológicos:  

 Aulas expositivas e dialogadas, pautadas em textos indicados e previamente lidos. 

 Dinâmicas de grupo. 

 Ilustração dos temas com imagens fotográficas, vídeos-aula, filmes e artigos de jornais e revistas de interesse 

acadêmico. 
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 Seminários temáticos. 

 Leitura de, pelo menos, uma obra durante a disciplina. 

 Atividade de pesquisa de campo em consonância com as orientações teóricas e experienciais da disciplina. 

 Outras atividades a serem definidas 

 

 

VI PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O processo de avaliação será realizado mediante o desempenho e o envolvimento dos (as) alunos (as) nas atividades 

desenvolvidas em sala de aula. Serão observados os seguintes requisitos, especialmente na produção de textos:   

1. Trabalho teórico/prático individual ou em grupo 

 Seminários Temáticos  

 Assiduidade; pontualidade 

 Não se aceitam transcrições literais dos textos/autores, exceto quando estiverem devidamente referenciados de 

acordo com as normas da ABNT. 

 Bom funcionamento dos grupos; convívio baseado na liberdade de expressão, no comprometimento individual, no 

respeito mútuo e no sentido comunitário da classe.  

 Auto-avaliação em grupo e individual  

2. Produção textual individual  

 Coerência, clareza e pertinência das idéias e conceitos trabalhados; 

 Construção e amadurecimento intelectual 

 Conter conceitos, categorias e termos fundamentais para compreensão lógica da idéia central dos autores 

estudados;  

 Estimular a elaboração de artigos para publicação (evento, periódicos etc)  
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VIII OUTRAS OBSERVAÇÕES 

Cronograma das aulas/distribuição de textos  

 

24/04 – Texto “O que temos de aprender para ensinar ciências sociais?” 

08/05 – Textos “As ciências sociais no Brasil: trajetória, história e institucionalização” 

                         “O ensino das ciências sociais no 1º e 2º graus” 

15/05 – Textos “As assim chamadas ciências sociais: formação do cientista social no Brasil” 

                           “Dos riscos que se corre nas Ciências Sociais”  

22/05 – Texto “Os intelectuais e a organização da cultura” 

29/05 – Texto: “Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais” 

05/06 – Texto: “Ser intelectual na era da Globalização” 

                          “A postura do educador numa sociedade de conflito” 

26/06 – Textos: “Los procesos de construcción de espacio escolar: una mirada desde la justicia social”  

                           “Educação geográfica e cidadania: considerações sobre os limites da cidadania formal”  

03/07 – Textos “Geografia política e novas territorialidades” 

                          “A politização da geografia como alternativa: a crise dos territórios” 

10/07 – Textos PCNs e DCNs para as ciências humanas: discurso oficial e perspectiva critica  (a definir) 

17/07 – Textos “Metodologia do Ensino de Ciências sociais” 

                           “Grupos étnicos e etnicidades” 

                            “Partidos, Eleições e Governo” 

24/07 – Textos A pesquisa no ensino (Pesquisa e educação de professores/ Dirce Suertegaray)  

             Orientações finais para construção do artigo  

 

                           

Aprovado  em _________/_________/________ 

 

 

_______________________________________  

Prof. Dr. Cícero Nilton Moreira                                     

Profa. Dra. Simone Cabral Marinho dos Santos 

 

   _______________________________________   
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