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Elizabeth Farias da Silva atualmente é professora titular do departamento de

Sociologia e Ciência Política e do programa de pós-graduação em Sociologia Política da

Universidade Federal de Santa Catarina. Terminou sua graduação em Ciências Sociais na

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 1975, seu Mestrado em Sociologia

Política em 1985, também na UFSC, e seu Doutorado em Educação na Universidade de São

Paulo em 2000. Concluiu estágios de pós-doutorado na Universidade de Quebec em 2005, na

Universidade Nacional de Colômbia, em 2016 e na Universidad Autónoma del Estado de



México, em 2017. Seu perfil acadêmico se constituiu e foi constituído pela prática de

pesquisa em interface com a área de Educação e tem interesse na orientação de trabalhos nas

seguintes áreas: Educação e gênero; Educação, Estado-Nação e diversidade étnica;

Colonialidades, De(s)colonialidades e Interculturalidade.

Entre suas atividades, destacamos sua contribuição para a criação da Mosaico Social,

revista do curso de graduação de Ciências Sociais, inicialmente impressa e atualmente

disponível somente em meio digital, na internet. Também contribuiu para a revista Política &

Sociedade do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, seja no conselho editorial,

seja como parecerista. Além disso, teve uma atuação ativa organizando e participando de um

colóquio denominado “Focus Brasil – pesquisas brasileiras no Quebec”, em Montreal, no

Centro de Estudos e Pesquisas sobre o Brasil, situado na Université du Québec à Montréal

Em 2001 estagiou na Universidade do Minho (Braga/Portugal), no Instituto de

Educação e Psicologia, concretizando a pesquisa sobre nacionalismo e educação moral e

cívica. Ministrou, também, uma “conferência-debate” sobre os Parâmetros Curriculares no

Brasil. No ano de 2013 retornou a Montreal como pesquisadora visitante na Université de

Montréal com o projeto “Pobreza do sul ao norte: a transferência de renda no Brasil e no

Quebec”, relacionando pobreza e gênero.

Como professora convidada, participou e ministrou conferência no I Simpósio

Internacional: Política, Gestão e Educação, na Universidade Federal de Uberlândia e na

Universidade de Cabo Verde, em 2010, compôs um painel versando sobre Gênero e

Desenvolvimento, discorrendo sobre a experiência do Brasil.

Foi uma das responsáveis pelo projeto de extensão, em 2013, com duração de dois

anos, em decorrência de convênio entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) – Montes Claros e o Programa de

Pós-Graduação em Sociologia Política da UFSC.

A partir de 2009 desenvolve atividades de pesquisa integrando e/ou coordenando

diversos Projetos de Pesquisa, alguns já concluídos e outros em andamento. São eles:

"Modernização e educação pública no interior do Brasil: estudo de caso no Triângulo Mineiro

(1930-1960)"; Mulheres e Possibilidades: o Programa Bolsa Família e a intersecção com as

categorias classe, gênero, raça/etnia no estado de Santa Catarina"; "Escolarização Pública na

Região de Ituiutaba/Minas Gerais (1940/1960)"; "Táticas Locais e Estratégias Internacionais:

a política social do Bolsa Família e as relações de gênero, raça/etnia no estado de Santa



Catarina, Brasília, Moçambique, Filipinas, Cuba e França"; "Pobreza de Sul ao Norte: A

Transferência de Renda no Brasil e Québec" e "Educação, pobreza, política e marginalização:

formação da força de trabalho na nova capital de Minas Gerais: 1909-1927".

Entre suas principais produções e livros estão inclusos: "O fracasso da oposição no

poder – Lages (1972-1982)" (Editora Letras Contemporâneas, 1994); "Primórdios da Escola

Pública Republicana no Triângulo Mineiro" (Editora Egil/FAPEMIG, 2003) e "A

Universidade Virtual no Brasil: o ensino superior a distância no país" (Editora

Unisul/IESALC/UNESCO, 200)
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RESUMO

Elizabeth Farias da Silva atualmente é professora titular do departamento de Sociologia e

Ciência Política e do programa de pós-graduação em Sociologia Política da Universidade

Federal de Santa Catarina. Mestre em Sociologia Política pela UFSC e Doutora em Educação

pela Universidade de São Paulo, com interesse em orientação nas seguintes áreas: Educação e

gênero; Educação, Estado-Nação e diversidade étnica; Colonialidades, De(s)colonialidades e

Interculturalidade.  Pesquisadora que integra e/ou coordena diversos Projetos de Pesquisa,

sendo o mais recente "Educação, pobreza, política e marginalização: formação da força de

trabalho na nova capital de Minas Gerais : 1909-1927". Autora de diversos textos e artigos,

publicou 3 livros abordando os temas das suas pesquisas,

.


