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1 – Identificação 

 

a) Coordenadora: Maria de Lourdes Rangel Tura 

b) Vice-coordenador: Écio Antônio Portes 

 

2 – Caracterização 

 

a) Participantes: 

 

Na 31ª Reunião Anual da ANPED, temos o registro da presença de 85 participantes, que 

tiveram uma participação muito ativa nos debates e regularidade de presença nas quatro 

sessões no GT 14.  

 

b) Instituições Representadas 

 

Na 31ª Reunião Anual, compareceram às sessões do GT14 representantes das instituições 

abaixo relacionadas: 

UFF, UFSJ, UFPE, UFMG, UFRJ, UFRN, UFUP, UFMT, UFSC, UFES, USP, UFRRJ, 

USP/RP, UERJ, FURB, UCP/RJ, PUC-Minas, PUC-Rio, PUC-SP, PUC-PR, UFRJ, 

UNESP, UNICAMP, UNISINOS, UNISUL, FUMEC, UFMS, UNIGRANRIO, UESPI, 

UNITAU.   

 

3 – Relação entre o programado e o realizado 

 



Não houve nenhuma ausência em relação ao programado, tendo tudo corrido muito bem 

nas quatro sessões do GT 14. 

Na segunda-feira (20/10) houve a apresentação do Póster “Política Educacional: elaboração 

e continuidade”, de autoria Mauro Soares Cordeiro, da USP, no ambiente especialmente 

organizado para essa finalidade.  

.  

 

a) Sessões Especiais: 

 

O GT 14, apoiado pelo GT18, realizou a Sessão Especial “Educação e Classes Sociais: 

estratégias e reprodução dos grupos via processo de escolarização’, que teve a coordenação 

de Maria da Graça Jacintho Setton – USP. 

Participaram da mesa, as professoras: 

Ana Maria Almeida – UNICAMP 

Maria Alice Nogueira –– UFMG 

Nadir Zago - UFSC 

 A Sessão Especial ocorreu na terça-feira 21/10, de 14h às 17h, no Salão Azul do Hotel 

Lopes e contou com a presença de aproximadamente 120 participantes. 

O objetivo desta Sessão Especial era propor uma leitura relacional sobre os variados usos e 

estratégias de reprodução dos grupos sociais a partir da instituição escolar. Para tal fez-se 

uma análise do alcance e limite do papel distintivo que a escola detém. Os propósitos 

iniciais foram plenamente atendidos. 

 O GT 14 apoiou também a Sessão Especial “Educação e Justiça Social”, proposta pelo 

GT16, contando com a presença dos professores Arthur Powell (Rutgers University - EUA) 

e Rogério Adolfo de Moura (UNICAMP). 

  

b) Comunicações Orais: 

 

Foram apresentados 13 trabalhos nas 4 sessões do GT14: duas na segunda-feira (20/10), 

uma na terça-feira (21/10) e uma na quarta-feira (22/10) 

Foi possível se manter a pontualidade nas apresentações e um bom desenvolvimento dos 

trabalhos, auxiliado pelas pontuações dos coordenadores das sessões. Após a apresentação 



dos trabalhos, houve um tempo dedicado ao debate com atuação muito ativa dos 

participantes do GT14, o que representou uma contribuição importante para os 

apresentadores e para o esclarecimento de questões de interesse do grupo. 

Nas sessões de terça-feira e quarta-feira, fizemos a apresentação de um menor número de 

trabalhos (3 trabalhos apresentados de 9h às 11h30) para possibilitar que no final da sessão 

(11h30 às 13h) se pudesse dispor de um tempo para discussão das questões do GT14 e 

programação das atividades do próximo ano. 

 

c)  Minicurso: 

 

Na segunda-feira (20/10) e terça-feira (21/10) foi realizado o mini-curso “ A pesquisa em 

Sociologia da Educação: questões para debate” que foi programado pelo GT14 na última 

reunião da ANPED e foi o resultado da avaliação do que se apresentava como importante 

de se tratar no campo de estudo do GT14.O mini-curso se organizou sob a coordenação do 

professor Marcio da Costa da Faculdade de Educação/ UFRJ. 

Houve uma participação muito interessada e ativa de um grupo de cerca de 50 pessoas e o 

que se destacou foi a realização do que se objetivou para esse encontro: mobilizar o debate 

de questões centrais para o aperfeiçoamento da pesquisa no campo da Sociologia da 

Educação.  

  

 

d) Avaliação do GT: 

 

Na avaliação realizada no GT 14, foi considerado que a reunião transcorreu de forma muito 

positiva com relação ao que foi programado e às boas possibilidades de discussão que os 

trabalhos encetaram. 

 

4 – Programação 2009/Sugestões para 32ª RA/Encaminhamentos 

 

a) Propostas para organização dos trabalhos do GT 14 na 32ª Reunião Anual: 

- Verificar durante o ano de 2009 a possibilidade de realização de um mini-curso 

encomendado, intitulado: “Socialização e Educação”, sob responsabilidade do professor 

Daniel Thien. O referido professor deve estar no Brasil no segundo semestre de 2009, 



convidado pela UFF e a USP. Nesse mini-curso ir-se-á discutir questões que estão nos 

primórdios das discussões no campo da Sociologia da Educação. 

- Expandir o número de trabalhos para apresentação no GT 14. No caso, seriam 14 

trabalhos.  

- Separar um tempo nas sessões do GT 14 para apresentação dos Pôsteres encaminhados ao 

GT 14 e aceitos para apresentação. 

- Organizar a apresentação de uma Sessão Especial que tenha a participação do professor 

Emílio Tenti Fanfani, da Universidade de Buenos Aires, com o tema “A Escola e a Questão 

Social.” 

 

b) Propostas para a organização da 32ª Reunião Anual: 

- Repensar o local de apresentação dos pôsteres. 

- Indicar no site para inscrição dos trabalhos para a 32ª Reunião Anual a necessidade de dar 

atenção no sentido de desabilitar os recursos de comentários. 

 

 

5 – Eleições no GT 

 

a) Coordenação: 

Não foi época de eleição da coordenação do GT14. Maria de Lourdes Rangel Tura, 

coordenadora do GT e o atual vice-coordenador Écio Antônio Portes mantêm-se no cargo 

até a próxima reunião da ANPED/ 2009. 

 

b) Indicação da lista tríplice do Comitê Científico: 

 

Débora Mazza (UNICAMP) - que continua no cargo por mais um ano -, Maria José Braga 

Viana (UFMG), Maria Alice Nogueira (UFMG) - suplentes. 

 

c) Indicação dos consultores Ad hocs para 2009: 

 

Leila Mafra (PUC-Minas), Maria da Graça Jacintho Setton (USP), Cláudio Marques 

Martins Nogueira (UFMG), Gilson Ricardo de Medeiros Pereira (FURB), Écio Antônio 

Portes (UFSJ), Eduardo Quintana (UFF). 

 



6 – Avaliação da Reunião 

 

O GT14 considerou que a 31ª Reunião Anual da ANPED correu de forma muito tranqüila 

com as múltiplas atividades se realizando de modo bem encadeado e ordenado. 

Os Trabalhos Encomendados, Sessões Especiais, Mini-Cursos e Comunicações Orais foram  

bem organizados e representaram uma contribuição importante para os participantes do 

evento. 

A questão da avaliação dos trabalhos pelo Comitê Científico e os problemas relativos às 

sub-áreas foram objeto de discussão do GT 14 e a professora Débora Mazza – que fez parte 

do Comitê Científico – trouxe para o grupo esclarecimentos sobre a forma de realização do 

trabalho do Comitê Científico, os principais problemas encontrados e divulgou nessa 

ocasião alguns dos documentos que foram discutidos na reunião do Comitê Científico no 

sábado e domingo – dias 18 e 19 de outubro. 

O GT tomou a posição de estar aberto às mudanças nas sub-áreas, mas houve a indicação 

de que a atual organização da sub-área em que se insere o GT14 não traz problemas para a 

execução do trabalho do Comitê Científico.  

 


