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OBJETIVOS

A disciplina pretende oferecer aos pós-graduandos subsídios para a análise
de problemas da Educação de uma perspectiva sociológica. Embora o
programa tenha um caráter panorâmico no sentido de apresentar as
principais correntes sociológicas e as possibilidades de análise que podem
oferecer aos estudos no campo da educação, procura também oferecer
caminhos e ferramentas úteis para o aprofundamento posterior dos alunos
em suas respectivas pesquisas.

EMENTA

Os autores clássicos na compreensão da sociedade e da educação.
Diferenças, desigualdades sociais e status social. Estratificação, mobilidade
social e a sociologia da educação.

PROGRAMA

Inicialmente pretende-se explorar o desenvolvimento histórico da
sociologia e da sociologia da educação articulado a trajetória de
investigação das outras disciplinas no campo das ciências sociais.
Discute-se a emergência da sociologia e do interesse pelo estudo da
educação e do sistema escolar, como um campo privilegiado e
estratégico para os estudos sobre as desigualdades sociais e a
estratificação nas sociedades contemporâneas.
Num segundo momento pretende-se explorar as diferentes abordagens
sociológicas e suas implicações no campo da pesquisa educacional.
Numa terceira etapa, serão discutidas algumas das principais
contribuições dos estudos sociológicos sobre o sistema educacional nas
últimas décadas e as perspectivas e desafios atuais da sociologia da
educação. Nesta parte do curso pretende-se estabelecer uma
interlocução crítica e instigante com os temas de pesquisa dos alunos,
com vistas a oferecer insumos e ferramentas para suas trajetórias de
pesquisa na pós-graduação em educação.
O curso será desenvolvido através de aulas expositivas e discussão de textos
selecionados – incluindo seminários apresentados pelos alunos articulando as leituras à análise de resultados de pesquisas nacionais e
internacionais.

AVALIAÇÃO

•

Frequência e participação nas aulas (mínimo de 75% ou 12 aulas)

•

Apresentação oral de leituras (com resumo comentado por escrito).

•

Trabalho em formato de artigo para publicação (máximo de 15 páginas).
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