Perspectiva Sociológica, um novo vetor educacional.

A Perspectiva Sociológica surge em um contexto institucional bastante
expressivo, posto que, neste momento, o Colégio Pedro II comemora seus 170 anos e,
também, festeja os 80 anos da implantação da Sociologia em nossa Escola.
Lastreado nesta longa vivência, o Colégio Pedro II está ciente que, em uma
realidade onde comunicação e conhecimento são elementos cada vez mais valorizados,
as atividades de ensino-aprendizagem não se dissociam de iniciativas que possam
ampliar o escopo do processo educativo do qual a Escola é um pivô estratégico. Por
isso, a vida escolar não pode resumir-se ao espaço da sala de aula, sendo certo que ações
e iniciativas de caráter transcendental são importantes para a formação dos educandos e
para os próprios profissionais do magistério.
Neste sentido a Perspectiva Sociológica tem como missão divulgar, no meio
científico e escolar, a produção docente e discente relacionada ao saber sociológico,
sendo certo que a produção qualificada de outros segmentos e agentes da Escola, bem
como a de profissionais e estudantes alheios ao Colégio Pedro II, também deverá ser
contemplada.
Sobre tal fundamento, a criação da Perspectiva Sociológica uma revista de
cunho científico e escolar, abrange prioritariamente os interesses dos seguintes setores e
segmentos:

a)

b)

c)

d)

e)

Para o corpo docente: Ampliação dos canais de divulgação da
produção científico-reflexiva dos membros do Departamento de
Sociologia e dos profissionais convidados, bem como a vivência no
planejamento e gestão de um veículo de divulgação científica;
Para o corpo discente: Incentivar o aprofundamento dos estudos e da
produção científica, sendo um elemento de diversificação e
qualificação das atividades de ensino-aprendizagem;
Para o Departamento de Sociologia do CP-II: Canal inédito de
expressão docente e discente, sendo mais um fator de corroboração da
excelência do trabalho acadêmico que se realiza em seu interior;
Para a comunidade escolar: um veículo de externalização da produção
intelectual, artística e cultural vasta e qualificadamente produzida no
CP-II;
Para a sociedade civil: um novo canal de reflexão crítica e
manifestação de saber qualificado sobre questões relacionadas ao saber
sociológico e à educação.

Com esta iniciativa, espera-se alcançar dois objetivos principais:

a)

b)

c)

Estimular e divulgar a produção científica docente e discente
vinculada aos interesses e escopo de atuação do Departamento de
Sociologia do CP- II;
Contribuir para formação dos alunos do CP-II pela diversificação dos
meios formais de ensino-aprendizagem e pela ampliação das
oportunidades de reflexão crítica e sistemática sobre a realidade
social;
Abrir um novo canal de diálogo e reflexão acadêmica, escolar e
profissional para todos aqueles que militam no Campo das Ciências
Humanas e Sociais, bem como em outras áreas afeitas ao campo
macro da educação.

Dado posto, bem vinda seja a Perspectiva Sociológica, um canal
transdisciplinar que, tendo como eixo o estudo sistemático das relações sociais, espraiase por outros ramos do conhecimento, focando, de forma crítica e reflexiva, temas do
interesse da comunidade escolar e da própria sociedade civil. Projeta-se, pois, um
veículo que, sem apartar-se da crescente produção científica no âmbito das Ciências
Humanas e Sociais, produzida em caráter de excelência em todo o Brasil, dê estímulo à
vasta produção do corpo docente do CP-II, em sua maioria composto por mestres e
doutores formados pelas mais qualificadas universidades do Rio de Janeiro, e do próprio
corpo discente, constituído por jovens das mais diversas origens étnicas e sociais, mas
que não se furtam ao desafio de novas experiências didáticas e pedagógicas, bem como
à reflexão aguda de suas próprias realidades.
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