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EMENTA

Oferecer um conjunto de conhecimentos acerca da história da constituição da Sociologia da
Educação enquanto campo de conhecimento científico, revisitando um conjunto de textos que
oferecem uma ideia mais completa da trajetória da unidade curricular, das correntes teóricas,
dos objetos pesquisados e dos impasses vividos por este campo do conhecimento.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

- História da Sociologia da Educação – de sua fundação aos dias atuais.
- O pensamento de Karl Marx e suas contribuições para pensar a educação e a escola
- O pensamento Durkheimiano sobre sociedade e educação.
- O pensamento de Max Weber
- O pensamento de Karl Mannheim sobre sociedade e educação.

- Fernando de Azevedo e a Sociologia da Educação.

- Fabianismo, Aritmética política, demografia escolar: as origens do empirismo em Sociologia da
Educação.
- As contribuições de Antônio Cândido para a compreensão da construção da Sociologia da
Educação no Brasil.
- O Pensamento de Louis Althusser e Pierre Bourdieu sobre sociedade e educação.

Aulas do
período de

21/03/22 a
02/05/22

*Período sem aulas e sem docente responsável. Total de aulas não
ministradas: 11 aulas

1 06/05/22 Apresentação da disciplina. Introdução a Sociologia da Educação



2 09/05/22 Introdução a Sociologia da Educação - Continuação

3 13/05/22 Marx e a Sociologia da Educação - Continuação

4 16/05/22 Atividade no Museu – Inauguração de exposição

5 20/05/22 Debate do texto: Manifesto do Partido Comunista

Introdução ao pensamento de Émile Durkheim

6 23/05/22 Durkheim: concepção de sociedade e educação

Entrega de notas de leitura

7 27/05/22 Revisão do pensamento Durkheimiano na educação.

Atividades em sala de aula

8 30/05/22 Introdução a Max Weber

9 03/06/22 Max Weber: concepção de homem e a ação social

10 06/06/22 Revisão de conteúdo para avaliação

11 10/06/22 Avaliação (prova escrita)

12 13/06/22 O pensamento de Karl Mannheim sobre sociedade e educação

13 20/06/22 Empirismo em Sociologia da Educação

14 24/06/22 Sociologia da Educação no Brasil: Notas introdutórias

27/06/22 Seminário: Contribuições de Fernando Azevedo para a Sociologia da
Educação no Brasil

Debate com a turma

15 01/07/22 Seminário: Contribuições de Antônio Candido para a Sociologia da
Educação no Brasil

Debate com a turma

16 04/07/22 Seminário: Contribuições de Florestan Fernandes para a Sociologia da
Educação no Brasil

Debate com a turma

17 08/07/22 O Pensamento de Louis Althusser sobre sociedade e educação

18 11/07/22 O Pensamento de Pierre Bourdieu sobre sociedade e educação

19 15/07/22 Revisão sobre o Pensamento de Louis Althusser e Pierre Bourdieu sobre
sociedade e educação

20 18/07/22 Avaliação: prova escrita

21 22/07/22 Encerramento da disciplina: entrega de notas e avaliação da disciplina

PLANO DE REPOSIÇÃO

1 Para Filme: O Enigma de Kaspar Hauser (1974). Direção: Werner Herzog



assistir... (Alemanha, 1974).

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xBBK7CAtlXs

2 Para
assistir...

Filme: Os Miseráveis (2012). Direção: Tom Hooper

3 Para ler... Capítulos:

1. Os marxistas e o cotidiano.

2. Marx e a cultura.

In: KRUPPA, Sonia Maria Portela. Sociologia da Educação. São Paulo,
SP, Cortez Editora, 2016.

4 Para
assistir...

Documentário: MARX, DURKHEIM E WEBER: Clássicos da Sociologia

Link: https://www.youtube.com/watch?v=eQzR7PuWvcU

5 Para
assistir...

Entrevista com Raquel Weiss - Émile Durkheim

Link: https://www.youtube.com/watch?v=BeK3FDE_Iy0

6 Para ler e
assistir…

Texto: Determinações sociais do planejamento: Estado, educação e
legitimação do poder na obra de Karl Mannheim

Vídeo-aula: https://www.youtube.com/watch?v=nQCyEFT30qM

7 Para
assistir...

Gramsci, Estado e a Educação

Link: https://www.youtube.com/watch?v=qTaWArt6EMo

https://www.youtube.com/watch?v=ouPeJpsd4X8

8 Para
assistir...

A filosofia marxista de Althusser

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vL8348PpuKk

9 Para ler... BOURDIEU. Pierre. A escola conservadora: as desigualdades frente à
escola e à cultura. In: NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI, Afrânio (Org.).
Escritos de Educação. 9 ed. Petrópolis, RJ. Editora Vozes, 2007.

10 Para
assistir...

Pierre Bourdieu - A Sociologia é um esporte de combate.

Documentário. Ano: 2002

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TlbAd2hwQms

11 Para
assistir...

Filme: Entre os Muros da Escola (Documentário), 2008. Diretor: Laurent
Cantet

OBS.:
1. Quanto ao período em que os discentes ficaram sem aulas, de 21/03/22 a 02/05/22,

será compensado ao longo da disciplina, com filmes, documentários e textos
complementares para os discentes, conforme o programa do curso, e em diálogo com
as/os estudantes, que deverão entregar, no mínimo, quatro textos com análises e
comentários sobre o material disponível, conforme metodologia a ser combinada com
a professora.

https://www.youtube.com/watch?v=xBBK7CAtlXs
https://www.youtube.com/watch?v=eQzR7PuWvcU
https://www.youtube.com/watch?v=BeK3FDE_Iy0
https://www.youtube.com/watch?v=nQCyEFT30qM
https://www.youtube.com/watch?v=qTaWArt6EMo
https://www.youtube.com/watch?v=ouPeJpsd4X8
https://www.youtube.com/watch?v=vL8348PpuKk
https://www.youtube.com/watch?v=TlbAd2hwQms


2. Os conteúdos marcados como “*a definir” serão estabelecidos em comum acordo com
os discentes, considerando a unidade curricular em questão.

3. Quando em execução, o cronograma acima estará sujeito às demandas emergentes
do grupo de discentes e respeitará a dimensão pedagógica e os objetivos da proposta
em termos de ensino-aprendizagem;

OBJETIVOS

Propiciar ao estudante um conhecimento abrangente da constituição da Sociologia da
Educação enquanto campo de conhecimento científico.

METODOLOGIA

Em termos metodológicos, as atividades didáticas preveem encontros presenciais, com aulas
dialogadas partindo de indicação de leituras e exposições do conteúdo programático pela
professora, análise de imagens, debates pautados em vídeos e/ou matérias veiculadas nas
mídias e palestras com especialistas.

O Portal Didático é considerado como ambiente de ensino-aprendizagem e instrumentalizará
o desenvolvimento da proposta pedagógica da unidade curricular aqui apresentada.

É facultado ao discente atendimento em horário extraclasse, sendo esses encontros definidos
em comum acordo com os interessados sob demanda por e-mail (durante todo o semestre).
Previsão de até 20% da carga horária da disciplina no Portal Didático.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação da unidade curricular será processual e, portanto, levará em consideração o
desenvolvimento dos acadêmicos e de suas aprendizagens ao longo da carga horária.
Atendendo as exigências institucionais de registro, projeta-se:

 Atividades a serem combinadas com os/as discentes e disponibilizadas no Portal
Didático e/ou participação em sala de aula (20 ptos);

 2 Avaliações escrita (25 ptos, cada);
 Seminário de pesquisa (30 ptos).

Conforme a resolução CONEP nº 12, de 04 de abril de 2018, fica prevista uma avaliação
substitutiva abrangendo todo o conteúdo trabalhado durante o semestre. Para ter direito à
avaliação substitutiva o aluno, além de frequente à unidade curricular, precisará ter nota no
semestre compreendida no intervalo 4 ≤ nota < 6. Ao aluno que fizer uso da substitutiva, se
computado rendimento satisfatório nessa avaliação, terá registro do valor máximo de 6
(seis) pontos como nota final do semestre.

Será aprovado o aluno que obtiver pontuação final maior ou igual a 6,0 pontos e frequência
de 75% da carga horária da unidade curricular. (Reg. Geral - Art. 65).

OBS.: o cronograma de atividades pedagógicas/avaliativas é uma projeção e, em execução,
levará em consideração o desenvolvimento da turma sendo flexível às circunstâncias.
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Sociologia para educadores. Rio de Janeiro: Quartet, 3ª Ed., 2004.
KRUPPA, Sonia Maria Portella. Sociologia da Educação. São Paulo, SP. Cortez Editora,
2018.

_____________________ ____________________________

Assinatura do professor Assinatura do Coordenador

Data 16/05/2022 Data 07/06/2022


