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Apresentação: 
Esta proposta está dirigida a professores pesquisadores interessados em compreender os 
processos internos da sala de aula, a dinâmica da relação pedagógica e os construtos 
curriculares corporificados, reconstruídos e produzidos  nessa relação, sob a luz fecunda 
da teoria sociológica de Basil Bernstein.  
Ementa: 
Os estudos sociológicos de Basil Bernstein no campo do currículo e da pedagogia:     
investigação e linguagens de descrição, relação pedagógica,  configurações do 
conhecimento, discursos verticais e horizontais,  processos de recontextualização 
interna e externa. O interior da sala de aula: limites e possibilidades de investigação.  
Objetivos: 
O objetivo principal deste minicurso é elucidar  a fecundidade da teoria sociológica de 
Bernstein para uma  discussão sobre o currículo, na perspectiva da sala de aula.  
Sendo assim, pretende-se que os participantes: 
a) Analisem recursivamente as contribuições da teoria, seus principais conceitos e 
possibilidades metodológicas.  
b) Discutam os avanços possibilitados  pela teoria para os estudos de sala de aula, 
assim como os seus limites e lacunas.  
Organização do conteúdo:  
Unidade I –  Bernstein e a sociologia do currículo: contextualização histórica  
Unidade II - Estrutura conceitual: linguagens de descrição e  processos de  investigação 
no interior da relação pedagógica. 
Unidade III – O conhecimento escolar e sua configuração: discursos verticais e 
horizontais.   Processos de recontextualização: o conhecimento no centro do “ jogo” . 
Unidade IV- O interior da sala de aula: limites e possibilidades de investigação.  
Discussão e análise crítica das possibilidades e dos  limites  da teoria nas discussões 
atuais sobre o currículo e sua reconstrução  na sala de aula. 
Avaliação:  
A avaliação do minicurso será realizada através da aplicação de um  instrumento 
específico, preenchido pelos participantes, individualmente.  
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