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Dr. Gilberto Aparecido Damiano 

Unidade Acadêmica: DECED 
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C.H. Total:  

72 h/a  
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72 h/a 

C. H. Síncrona:  Grau: Licenciatura Ano: 2021 

EMENTA 

As desigualdades sociais diante da escola, recorrente e central no campo dessa unidade curricular: 
as grandes teorias explicativas (teorias da reprodução) e verticalização na vertente da teoria da 
reprodução cultural de Pierre Bourdieu; temas atuais/emergentes produzidos no contexto das 
abordagens que tentam articular os processos macro e micro sociológicos, como as relações família-
escola em diferentes meios sociais, as situações atípicas de longevidade escolar em meios populares, 
os significados da escola para as diferentes camadas sociais, os confrontos e as semelhanças entre os 
processos de socialização familiar e escolar. 

 

OBJETIVOS 

Propiciar ao estudante uma práxis sobre os objetivos, as relações e as estratégias das famílias 
frente à instituição escolar na procura da realização do processo de escolarização. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1ª. Unidade – O vírus da desigualdade social no Brasil.  
2ª. Unidade – Educação: teoria da reprodução social e da emancipação (politécnicas). 
3ª. Unidade – Introdução às relações entre Família e Escola. 
4ª. Unidade – As elites, as classes médias e as famílias populares e a escola. 
5ª. Unidade – A educação rural e a educação do campo. 
6ª. Unidade – Enfrentamento da cultura do fracasso escolar 
7ª. Unidade – Família e escola na contemporaneidade:  

(1) autoformação, história de vida e autobiografia. 
(2) TICD – sem conexão. 
(3) Homeschooling. 

Observação: no início das aulas será realizado um breve estudo sobre “Atitudes e comportamentos visando 
o ensino remoto: autorregulação, metacognição e procrastinação”. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas via fóruns, com atividades de leitura/discussão de textos (em formatos variados) de maneira 
individual ou em equipes de trabalho. Poderão ser usados outros recursos da plataforma Moodle – chat, 
wiki, enquete, diário, glossário, etc. – que forem necessários como atividades para o transcurso dos temas 
da disciplina. Destaco que todas as atividades de fóruns/salas de aula, preenchimento do perfil do aluno e 
autoavaliação serão pelo Portal Didático/UFSJ. Ocasionalmente, teremos encontros on-line via sistema 
Meet na plataforma Google. Esses encontros não contaram como atividade ou presença obrigatória. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 

Avaliação, como processo contínuo e como recurso para apresentar e aprimorar a construção do 
conhecimento pessoal e coletivo, será no formato de ensino virtual-assíncrono por meio de enquete de 
autoavaliação e de participação nas atividades propostas durante o semestre em curso. No caso, a 
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aprovação estará condicionada à participação dos alunos nos fóruns/salas de aula, preenchimento de perfil 
do aluno e outras atividades propostas semanalmente. Essa participação implica em estar presente – por 
meio de postagens –, pelo menos, em 75% dos fóruns/salas de aula e demais atividades que forem 
realizadas durante o curso. Além disso, será feita uma enquete de autoavaliação, mais ao final da disciplina, 
cuja nota definirá aprovação ou reprovação. 
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