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Repercussões dos trabalhos do grupo
Grupo Educação e Sociologia (GESo), iniciado em agosto de 2018, busca estabelecer diálogos interdisciplinares
que ampliem a formação de novos educadores e novos pesquisadores, bem como aprimore aqueles que já exercem
o magistério. Assim, a proposta básica do GESo é, partindo de temas presentes no cotidiano escolar, analisá-los
de forma interdisciplinar, orientando-se por teóricos clássicos e contemporâneos da sociologia em uma
perspectiva contextualizada e crítica.
As atividades do grupo são orientadas pela seguinte estrutura:
- No segundo semestre de cada ano é escolhido um tema presente no cotidiano escolar e é feito um levantamento
dos autores que podem auxiliar no entendimento desse tema;
- A partir de então, são feitos encontros quinzenais para a discussão e debate de leituras a respeito das referências
levantadas;
- Ao final do semestre, é elaborado um relatório com o apanhado geral das discussões para organizar os trabalhos
do semestre seguinte.
- No primeiro semestre de cada ano, orientados pelas leituras realizadas no semestre anterior, é realizado um
trabalho de campo para o levantamento de dados e respectivo contraste entre o aporte teórico já estabelecido e o
cotidiano escolar.
- São mantidos encontros quinzenais no primeiro semestre de cada ano para que neles sejam realizados:
- Escolha dos procedimentos de coleta de dados;
- Delimitação da amostra;
- Elaboração dos instrumentos de coleta de dados;
- Coleta e discussão dos dados coletados;
- Análise crítica dos apontamentos.

- Ao final do primeiro semestre de cada ano é elaborada uma comunicação pública com os resultados obtidos pelo
grupo, que então poderá – no semestre seguinte – escolher uma nova temática ou optar pelo aprofundamento das
atividades então desenvolvidas.
São temas de interesse do grupo: trabalho docente; relações de poder em sala de aula; feminização do magistério;
gênero e educação. No entanto, cabe ressaltar que outros temas podem ser acrescidos a esta lista desde que
atendam à proposta de se estabelecer um diálogo interdisciplinar entre Educação e Ciências Sociais.
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PLANO DE ESTUDO (tema ou questão; objetivos; descrição das atividades; bibliografia (opcional)
Agosto de 2018 a atual
Violência simbólica e capital cultural em sala de aula.
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