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O curso estará voltado para o estudo de elites, grupos dominantes de diferentes segmentos, seus recursos de poder, de
manutenção/reprodução e de emergência, em um diálogo intenso com as Ciências Sociais. Estaremos lidando com questões
como formas e mecanismos de recrutamento, reprodução, reconversão, capitais específicos e suas combinações, recursos de
afirmação e consagração, modos e estilos de vida e de representação, entre outras. Se buscará também refletir sobre como
dinâmicas sociais e históricas impactam tais mecanismos e recursos. O foco cronológico será o período contemporâneo e, em se
tratando de uma disciplina metodológica, espera-se que as discussões possam estar mais centradas no que e como pesquisar.

Referências Bibliográficas

BOURDIEU, P. Estratégias de reprodução e modos de dominação. Revista Pós Ciências Sociais, v. 17, n. 33, p. 21-36, 2020.

CORADINI, Odaci Luiz. "Titulação escolar, condição de ‘elite" e posição social. Revista Brasileira de Educação, v. 15, p. 45-197,
2010.

GRÜN, Roberto. "Capital cultural, conhecimento e dominação social: as pistas e os problemaslevantados pela dominação
financeira contemporânea". Sociedade e Estado, v. 31, p. 403-431, 2016.

HEINZ, Flávio Madureira. Por outra história das elites. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 224 p.

PICCIN, Marcos Botton. "Famílias da elite rural estancieira do Rio Grande do Sul: meios de interação social e cultural e
estratégias matrimoniais e sucessorais de reprodução social". Revista Pós Ciências Sociais, v. 17, n. 33, p. 93-124, 2020.

PINÇON, Michel e PINÇON-CHARLOT, Monique. "Sociologia da alta burguesia". Sociologias, ano 9, n. 18, p. 22-37, 2007.

POLAZ, Karen Teresa Marcolino e ALMEIDA, Ana Maria Fonseca de. "Fronteiras sociais e simbólicas em um clube de elite".
Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 33, 20 p, 2018.

REIS, Eliana Tavares dos e GRILL, Igor Gastal. "Estudos de elites políticas e as bases das multinotabilidades no Brasil". Tempo
Social, v. 29, p. 137-159, 2017.

SAPIRO, Gisèle. "Modelos de intervenção política dos intelectuais: o caso francês". Revista Pós Ciências Sociais, v. 9, n. 17, p.
19-50, 2012.

SEIDL, Ernesto. Estudar os poderosos: a sociologia do poder e das elites. In: SEIDL, Ernesto eGRILL, Igor Gastal (Orgs.). As
Ciências Sociais e os espaços da política no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.


	Disciplina

