Sociedade, cultura e educação: novas regulações?
Relatório da 32ª Reunião Anual – Grupos de Trabalho
1 – Identificação
a) Grupo de Trabalho (GT): GT14 – Sociologia da Educação
- Coordenadora: Maria de Lourdes Rangel Tura
- Vice-Coordenador: Écio Antônio Portes
2 – Caracterização
a) Participantes:
Na 32ª Reunião Anual da ANPED, temos o registro da presença de 114 participantes, o que
significou um aumento em relação à última reunião, que teve o registro de 85 participantes.
Cabe destacar a regularidade da presença desse grupo nas quatro sessões do GT 14 e a sua
participação muito ativa nos debates e tomada de decisões.
b) Instituições Representadas:
Na 32ª Reunião Anual da ANPED, compareceram às sessões do GT14 representantes das
instituições abaixo relacionadas:
UFF, UFSJ, UFMG, UFRJ, UFMT, UFSC, UFES, USP, UFRRJ, USP/RP, UERJ, PUCRio, UFRJ, UNESP, UNICAMP, UFMS, UNIGRANRIO, UFV, UFOP, SME – RJ, UFPel,
UFPB, UNB, UFRGS, UNESA, CMC, UFPS, UCL, UNESA, Colégio Califórnia
Peztalozzi, UFS, UNINOVE, UFMG, UFSCAR, UECE, UNESC.
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 (05/10) houve a apresentação do Póster “Juventude e educação: a
violência na e da escola”, de autoria de Roseli Esquerdo Lopes (UFSCar) e Carla Regina
Silva (UFSCar), no ambiente especialmente organizado para essa finalidade.

a) Sessões Especiais:
1.O GT 14 realizou a Sessão Especial “Juventude e Educação: multirreferencialidade”, que
teve a coordenação da professora Maria da Graça Jacintho Setton – USP.
Participaram da mesa, as professoras:
Marilia Pontes Sposito (USP)
Marília Pinto de Carvalho (USP)
E o professor:
Juarez Tarcísio Dayrell (UFMG)
A Sessão Especial ocorreu na quarta-feira 07/10, de 14h às 17h, no Salão Azul do Hotel
Lopes e contou com a presença de participantes de vários GTs da ANPED.
2. O GT 14 apoiou também a realização da Sessão Especial “Trabalho e subjetividade
docente: regulações contemporâneas”, que teve a coordenação da professora Luciane Maria
Schlinwein (UNIVALI).
Paraticiparam da mesa os professores:
Celso Ferreti (FCC)
Claudia Leme Ferreira Davis (FCC e PUC-SP)
A Sessão Especial ocorreu na terça-feira 06/10, de 14h às 17h, no Salão Caxambu do Hotel
Glória.
Nessa Sessão, esteve ausente – por motivos de doença na família - o professor Emílio
Fanfani da Universidade de Buenos Aires. Havia muito interesse por parte do Gt14 na
presença do professor Emílio Fanfani, mas não foi possível contar com sua presença.

b) Trabalhos Encomendados:
Não houve trabalho encomendado pelo GT14 para a 32ª Reunião Anual da ANPED

c) Comunicações Orais:
Foram apresentados 14 trabalhos nas 4 sessões do GT14: duas na segunda-feira (05/10),
uma na terça-feira (06/10) e uma na quarta-feira (07/10). Na sessão de quarta-feira
incluímos um dos trabalhos excedentes: o de André Bocchetti (FE/USP), intitulado
“Programas de formação docente: exercício de liberdade ou estratégias de produção de
subjetividade”.
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.
Na sessão de terça-feira, fizemos a apresentação de um menor número de trabalhos (2
trabalhos apresentados de 8h30 às 10h15) para possibilitar que no final da sessão (10h30 às
12h30) se pudesse dispor de um tempo para discussão das questões do GT14 e
programação das atividades do próximo ano. Aproveitamos a terça-feira para não deixar
essa atividade para o último dia, que é um momento de muita correria.
De qualquer forma, na quarta-feira (07/10) ainda deixamos um espaço de tempo para os
últimos acertos do GT14.
Decidiu-se também manter uma conversa através de nossa lista de discussão para enviar
subsídios para a Diretoria da ANPED no sentido de se encaminhar para os futuros
candidatos à presidência da república e ao governo dos estados a posição da ANPED em
relação às questões mais prementes e emergentes da educação brasileira.

d) Minicurso:
Não houve nenhum mini-curso programado
e) Avaliação do GT 14:
Na avaliação realizada no GT 14, houve consenso no sentido de observar que, na 32ª
Reunião Anual da ANPED, no GT 14 tivemos boas oportunidades de discussões sobre
nossos temas de pesquisa e também a uma boa qualidade dos trabalhos apresentados.

Foi, enfim, considerado que a reunião transcorreu de forma muito positiva com relação ao
que foi programado e às boas possibilidades de discussão que as comunicações orais
encetaram.

4 – Programação 2010 e Sugestões para 33ª RA/ Encaminhamentos
O GT 14 propôs que se organizasse para 2010 uma Sessão Especial com o tema da
Juventude – que foi também o tema da Sessão Especial organizada pelo GT14 em 2009 - e
há o interesse de chamar como participante da mesa o professor Danilo Martucelli.
Houve também a proposta de se organizar um mini-curso sobre entrevistas como fonte de
coleta de dados para as pesquisa e se pensou em convidar Wivian Jany Weller (UNB) para
esta atividade.

5 – Eleições no GT/GE
a) Coordenação:
- Coordenador: Foi eleita para coordenadora do GT14 Maria da Graça Jacintho Setton
(USP)
- Vice-Coordenador: Foi eleito vice-coordenador do GT14 Claudio Marques Martins
Nogueira (UFMG)
b) Indicação da lista tríplice do Comitê Científico (obrigatoriamente indicar três nomes para
compor a lista, lembrando que todos os três não poderão submeter trabalho para avaliação):
- Primeira indicação: Marcio Costa (UFRJ)
- Segunda indicação: Cynthia Paes de Carvalho (PUC-Rio)
- Terceira indicação: Maria José Braga Viana (UFMG)
c) Indicação dos consultores Ad hocs para 2010:
Eduardo Quintana (UFF)
Écio Antônio Portes (UFSJ)
Tânia Freitas Resende (UFMG)
Fátima Alves (PUC-Rio)
Graziela Serroni Pedrosa (USP)
Márcia dos Santos Ferreira (UFMT)

6 – Avaliação da Reunião
O GT14 considerou que a 32ª Reunião Anual da ANPED correu de forma tranqüila e dando
oportunidade de se realizarem múltiplas atividades, que atendiam aos diferentes interesses
de seus participantes.
As Sessões Especiais, os Mini-Cursos e Comunicações Orais foram bem organizados e
representaram uma importante contribuição para a área da Educação.
A questão da avaliação dos trabalhos pelo Comitê Científico e os problemas relativos às
sub-áreas foram objeto de discussão no 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 e os principais problemas encontrados.

