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OBJETIVOS 

 Identificar a “escola como objeto de estudo científico”, tendo em vista a reflexão 
sobre as possibilidades e impasses nas pesquisas sobre estabelecimentos escola-

res; 

 Oferecer subsídios teórico-metodológicos para os estudos sobre a escola e os 
seus efeitos, a partir de abordagens histórica, sociológica e etnográfica, tendo 

como base referências internacionais;  

 Conceituar e contextualizar temas-centrais relacionados às tendências e possibili-

dades de investigação sobre a escola, como a cultura escolar, a cultura organiza-

cional, o clima escolar e a autonomia da escola; 

 Possibilitar a reflexão sobre a reinvenção da escola e da profissão docente, articu-
lando esses objetos de estudos entre si, no contexto nacional e internacional; 

 Apresentar pesquisas clássicas e contemporâneas, internacionais e nacionais, de 
diferentes abordagens metodológicas, sobre os estudos da escola e do professor 

 
 
 
EMENTA 

 

O que é escola?; A escola como objeto de estudo cientifico; Abordagens histórica, 

sociológica e etnográfica de estudos sobre a escola e seus efeitos; Tendências e possi-

bilidades de investigação sobre a escola: cultura escolar e organizacional, clima esco-

lar e autonomia da escola; A escola, o professor e a produção de saberes. Pesquisas 

clássicas e contemporâneas, internacionais e nacionais, sobre os estudos da escola e 

do professor. 

 
 
 
PROGRAMA 

Unidade 1: A escola como objeto de estudo científico 

 O que é escola? A escola como construção histórica 

 A escola como organização e objeto científico  

 Sociologia da escola/dos estabelecimentos escolares 

 Unidade 2: Elementos organizacionais da escola: tendências e possibilidades de 

investigação 

 Cultura escolar: entre a forma escolar e os múltiplos saberes 

 Cultura organizacional e Clima escolar 

 Autonomia das escolas: "entre a autonomia decretada e a autonomia construí-
da" 
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Unidade 3: A escola e o professor: efeitos e produção de saberes 

 Efeito-escola e Efeito-professor: estudos sobre escolas eficazes 

 Os efeitos da escola sobre o trabalho do professor 

 Formação continuada centrada na escola: "Escola lugar onde o professor a-

prende" 

 Reinvenção da escola e da profissão docente: "duas faces da mesma moeda" 

Unidade 4: Mapeando estudos sobre a escola: entre o clássico e o "inovador" 

 Estudos clássicos de diferentes abordagens teórico-metodológicos 

 "Estado da arte" dos estudos sobre escola e o professor no Brasil  

 
 

AVALIAÇAO 
- Condução do debate de um dos textos da bibliografia (Partes II,III e IV). 

PESO 2 

- Seminário em grupo da unidade 4- PESO 3 

- Trabalho final: Produção de um artigo (10 -12 páginas) a partir da revisão de  

literatura realizada para o seminário, articulando com a bibliografia do curso 

e, se desejar, com o objeto de pesquisa do(a) mestrando(a) //doutorando(a); 

PESO 5 
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