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ROTEIRO  

 

27ª Reunião Anual da ANPEd (2004) 

 

 I - Identificação: 

 

 · Nome do GT: Sociologia da educação 

 · Nº 14 

 · Coordenador: Marcio da Costa 

 

 II - Caracterização 

 

 · Nº de Membros no GT em 2004: o GT teve uma participação constante de cerca de 60 

pessoas, mais um público flutuante de aproximadamente 20 pessoas por sessão.  

 

 · Regularidade da Participação dos Membros. Temos uma mala direta com participantes 

dos últimos três anos, composta por 170 endereços eletrônicos. A partir de fevereiro deste 

ano (2005) criamos um grupo de discussão eletrônico que já conta com 66 associados. 

 

 · Instituições representadas no GT/GE – UFMG, UNICAMP, UNISANTOS, EST, PUC-

RIO, UFSC, UFRJ, PUC-MG, UFSCAR, Prefeitura/Rio de Janeiro, UFF, UNESA, APJLL, 

UFPI, UFMA, UNIPLAC, UFSJ, UNIVALI, PSG, UFRGS, UNIMEP, UEMG, UNIRIO, 

UNESP/RC, UFJF, UERJ, Ação Educativa, UFMT, UNIPLOC, UFES, UNISANTOS, 

FURB, UNESP/RP, UNICAPITAL, UFRRJ, ULBRA, SEE-SP, FAETEC-RJ, FAESA/ES, 

SEAS, UNINCOR, CPII, UFPB, GEPIE, CUFSA, UFBA, PUC-SP, FEFIS, UFG, 

MACKENZIE, UNIBAN, UNCHAPECO, Seduc/Três corações, UCP, FSA, Unicapital SP, 

PUC-PR, UGF. 

 

 III - Organização do Trabalho do GT 

 

 · Organização e participação nas sessões de apresentação de trabalhos 

Dos 24 trabalhos submetidos ao GT (um forte crescimento em relação ao ano anterior), 12 

foram aceitos pelos pareceristas do GT, mas apenas 9 terminaram por lograr aceitação pelo 

Comitê Científico. A apresentação dos trabalhos se deu em três sessões de quatro horas de 

duração, o que assegurou um tempo incomum para apresentação em congressos, bem como 

uma ótima discussão e esclarecimento de cada um. O GT contou com um debatedor 

previamente determinado para cada sessão, o que em muito contribuiu para a exploração 

dos artigos. A quarta sessão do GT foi totalmente destinada a uma discussão deste e da 

ANPED, o que também pôde se dar de forma tranqüila, dada a extensão do tempo 

disponível. Dos nove trabalhos, dois tiveram seus autores ausentes: Marília Carvalho e 

Daniela Ripo, apesar de terem sido apresentados. A primeira ausência deveu-se a uma 

situação de saúde justificada, tendo sido a professora Lea Paixão designada, à última hora, 

para suprir a ausência de nossa colega sempre presente ao GT. Já no segundo caso, apesar 
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de um representante da autora ter vindo especialmente à Reunião da ANPED, a informação 

transmitida foi de que ela estava em uma viagem programada com grande antecedência, 

tendo conhecimento bastante antecipado de que não poderia comparecer à nossa reunião. O 

GT, em sua reunião posterior, considerou esta situação injustificável, sugerindo que se 

pensem medidas para coibir que tal ato venha a se repetir.  

 

 · Organização e participação nos pôsteres (processo de seleção) 

Os quatro pôsteres exibidos foram selecionados pela parecerista Profa. Leila Mafra, em 

conjunto com o coordenador do GT, tendo sido apresentados, conforme previsto. 

 

 · Organização e participação nos trabalhos encomendados 

Não houve trabalhos encomendados pelo GT. 

 

 · Organização e participação nos minicursos 

O minicurso previsto não foi ministrado, por um erro de comunicação entre o professor 

responsável e a coordenação do GT e a Anped. O Professor Alceu Ferraro considerou que o 

minicurso não havia sido agendado, apesar da coordenação do GT haver encaminhado sua 

realização, tendo sido surpreendido, na chegada ao GT com a notícia de que tudo estava 

programado. Por outro lado, a própria Secretaria da ANPED, informava aos pretendentes à 

inscrição que o curso havia sido cancelado, o que acabou evitando maiores problemas com 

os assistentes em potencial. 

 

 · Organização e participação nas sessões especiais 

Duas sessões especiais estavam diretamente sob responsabilidade do GT. A primeira, sobre 

religiosidade e educação, foi realizada a contento, apesar de estar numa sala bastante 

escondida do Hotel Caxambu. Uma das convidadas, à última hora teve de desmarcar a 

presença (a Profa. Regina Novaes), tendo, no entanto a mesa ocorrido com os professores 

Victor Valla e Lana Fonseca (que apresentou um texto para ser submetida à RBE). A 

segunda sessão, promovida junto com os GTs 11 e 5, teve dois ausentes de última hora os 

profesores Simon Schwartzman e Roberto Leher, tendo, no entanto, ocorrido com grande 

presença. 

 

 IV - Relação  entre o Programado e o Realizado na 27ª RA 

 

A descrição está feita acima. A avaliação do GT foi muito positiva, por todos os 

participantes. A qualidade dos trabalhos foi bastante elogiada, no geral, com algumas 

críticas a dois trabalhos que talvez não se encaixassem exatamente na área do grupo. O 

retorno à Caxambu recebeu elogios, especialmente a nova sala destinada ao GT e os 

recursos disponíveis. O GT considera que atingiu plenamente seus objetivos e que vem 

mantendo uma trajetória ascendente quanto à qualidade dos trabalhos, à freqüência às 

reuniões e ao nível geral de participação. 

Manifestou-se um forte incômodo quanto à programação paralela da CLACSO, que vem 

ocupando crescente espaço na ANPED, sem estar submetida aos procedimentos usuais 
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desta.. 

 

 V - Programação 2005 

 

 · Ad hoc: Alicia Bonamino, Lourdes Tura, Leila Mafra e Gilson Pereira 

Comitê Científico: Lea Paixão 

 

 · Projeção de crescimento desejado, com a afiliação de novos sócios à 

ANPEd. 

O GT apresentou significativo crescimento ao longo dos últimos anos, mas não há projeção 

quanto a crescimento futuro. De qualquer forma, aprovamos a realização de estudos quanto 

à criação de uma Sociedade Brasileira de Sociologia da educação, a exemplo do GT 

História da Educação, o que, no entanto, não significa qualquer intenção de esvaziamento 

da Anped. O GT aprovou a exigência de inscrição para franqueamento da participação nas 

atividades, ao lado de uma política generosa para com os estudantes.. 

 

 · Atividades programadas para 28ª RA e, além dela, durante todo ano. 

O GT organizou um Grupo de Trabalho no próximo Congresso da SBS – Sociedade 

Brasileira de Sociologia. Vários trabalhos de integrantes do GT foram submetidos a este 

evento. Trabalhos também deverão ser inscritos durante a próxima reunião da ALAS – 

Associação Latino-Americana de Sociologia. 

Uma lista eletrônica de discussão foi criada  e um site está em processo de construção. 

Dois livros, a partir do GT, foram acertados com uma grande editora nacional. 

Está programado um minicurso sobre pesquisa quantitativa, a cargo do Professor Alceu 

Ferraro (título e programa a serem detalhados posteriormente). 

São dois os trabalhos encomendados: O Prof. Creso Franco está convidado a apresentar a 

pesquisa que coordena nacionalmente (Pronex), sobre avaliação do ensino fundamental 

brasileiro. O Professor Daniel Thin é convidado para apresentar resultados de seus estudos 

sobre escolarização e camadas populares, na França. Recomenda-se que seja programado, 

também para alguma sessão de maior alcance na ANPED. 


