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17 a 20 de outubro de 2010. 

 

1- Identificação 

GT 14 – Sociologia da Educação 

 

Coordenação – Maria da Graça Jacintho Setton (FE- USP) 

Vice- coordenação – Claudio Nogueira (FaE-UFMG) 

Comitê Científico – Marcio Costa (FE-UFRJ) 

 

2 – Caracterização 

a) Participantes 

Na 33 Reunião Anual da Anped, temos o registro da presença de 113 participantes, 

mantendo o nível de comparecimento revelado no ano de 2009, 114. Em 2008 contou-

se com a participação de 85 colegas. 

Destaca-se, sobretudo, a participação ativa de um grupo de pesquisadores que vem se 

encontrando sistematicamente nestes encontros. É possível observar que já há algum 

tempo um conjunto de pesquisadores/professores vem se agregando ao grupo o que 

propicia um amadurecimento em suas discussões, trabalhos em parcerias e consolidação 

de um espaço de debates fecundos na apresentação de pesquisas, bem como nas suas 

reflexões teóricas. 

 

       b)Instituições  Representadas 

Os participantes do GT 14 são majoritariamente da região Sudeste e nesse ano de 2010 

contou com a presença expressiva dos cariocas. Dos que estiveram presentes, 53 são 

associados e 24 declararam-se ouvintes. As outras categorias se dividem entre alunos 

associados, estudantes e não resposta. 
 

Rio de Janeiro 

PUC-Rio - 7; UFRJ- 6; UFF-6 ; UERJ- 4 ; UNIGRANRIO  2 ; UNIRIO – 1; UFRRJ-  1 

TOTAL 27  

 

Minas Gerais 

UFSJ-6; UFMG-10; UEMG- 2; UFV- 3 ; SEE-MG- 1; FAD MINAS – 1 

TOTAL - 23 

 

São Paulo 

USP – 12; F E-USP – 3 ; PUC- SP- 1; UNICAMP – 1; UFSCAR – 1; UNIFESP - 1 

TOTAL – 19 

 

Centro -Oeste 

UFMT-4; UFG-2; UFMS- 2; UNB- 1 

TOTAL - 9 

 

Sul 

UFPR- 2; UFRGS- 1 

TOTAL - 3 
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Nordeste 

UEPA ; UFPE 

TOTAL - 2 

 

OUTROS 

PUC- 3; UNINOVE- 3; UCP – 1; FUNDAG  - 1; PMC – 1; EDEM-1 ; UFSL -1; 

UNIPLAC -1; MEC -1; PMF-1. 
TOTAL – 14

1
 

 

 

3 – Relação entre o programado e o realizado 

 

No período nas Sessões de Comunicação, não houve nenhuma ausência e os trabalhos 

transcorreram de maneira tranqüila. Após a exposição, seguiu-se um pequeno intervalo para o 

café e em seguida o debate e questões. 

Ao todo foram apresentados 12 trabalhos. Cada um deles foi contemplado com 25min de 

exposição e contou com um período de 10 a 15 min para perguntas e respostas.  

Vale salientar que em todas as Sessões de Comunicação o interesse do público ouvinte foi real, 

comportamento esse verificado na longa lista de questões pronunciadas no momento do debate. 

Na Terça feira pela manhã, após a realização do Trabalho Encomendado deu-se lugar à 

discussão relativa ao próximo encontro da Anped.  

Na ocasião foram dados os informes necessários a pedido da Direção da Anped e elencados 

pontos a serem discutidos na Assembléia. 

 

Sobre este assunto, a coordenação do GT entende que é necessário registrar o mau 

encaminhamento da Assembléia realizada na terça feira pela noite (19 às 2hs).  

É legítimo afirmar que se perdeu um tempo precioso ao se ler e repetir comunicados já 

realizados junto aos coordenadores de GTs, no domingo à tarde, impedindo que questões de 

interesse dos mesmos tivessem lugar de destaque, como, por exemplo, a questão das anuidades, 

inscrições e uso de crachás para adentrar nos lugares fechados da Anped, a realização do 

evento a cada dois anos, entre outros aspectos.  

É preciso assinalar o profundo mal estar gerado por essa situação e o descontentamento do GT 

14 de uma forma geral, sentimento esse expresso na sessão da quarta feira pela manha. 

 

a) Sessões Especiais 

O GT 14 apoiou três Sessões Especiais.  

1- Fundamentos da Educação: relação teoria e prática na formação do educador. 

Terça feira – dia 19 de outubro 

A sessão contou, tal como previsto, com a participação expressiva de quase 150 

pessoas e seguiu um acalorado e intenso debate na sala 9 do Hotel Gloria. 

 

 2 – Educação na infância: perspectivas históricas, sociológicas e políticas. 

 Terça feira , dia 19 de outubro 

 A sessão contou, tal como planejado, também com a participação expressiva de 

quase 100 pessoas e seguiu um produtivo debate na sala de Convenções do Hotel 

Palace. 

 

  3 – Ética na Conduta e nas políticas de pesquisa. 

 Quarta feira, dia 20 de outubro 

                                                           
1
 Algumas siglas institucionais não foram escritas de maneira legível. 
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A sessão contou com a participação de aproximadamente 50 pessoas, seguida de 

debate na sala 9 do Hotel Gloria. A Sessão contou com a participação de dois 

professores, Newton Duarte e Luciano Mendes de Faria Filho. 

 

b) Trabalho encomendado 

Foi apresentado e seguido de intenso e produtivo debate, na Terça feira, dia 19 de 

outubro, o trabalho encomendado intitulado O conceito de gênero a partir dos 

trabalhos apresentados no GT 14 da Anped (1999-2009), realizado pela Profa. Marília 

Pinto de Carvalho – FEUSP. Foi unanime a apreciação da discussão levantada e sugere-

se que, após sua adequação, seja objeto de publicação. 

 

c) Mini- Curso 

O GT 14 ofereceu o mini-curso Entrevistas e questionários no estudo da posição social, 

ministrado pelas Profas. Graziela Perosa e Kimi Tomizaki (USP). Com 25 inscritos 

oficiais e num formato de oficina, o mesmo foi realizado com sucesso dado as 

informações fornecidas por alguns de seus participantes. 

 

d) Avaliação do GT 14 

Foi expressiva a manifestação de contentamento dos participantes do GT acerca da 

qualidade dos trabalhos e dos debates que tiveram razão após a apresentação das 

Sessões de Comunicação e do Trabalho Encomendado.  

 

Foram realizadas três sessões de comunicação intituladas:  

a) práticas, representações e habitus escolares  

b) o espaço escolar institucionalizado  

c) processos socializadores, atores e desigualdade social. 

 

Os trabalhos estabeleceram diálogo entre si proporcionando a seus autores e público a 

ocasião de apreciar aspectos de ordem teórica e empírica que envolvem a eles bem 

como a outros produzidos pelo próprio GT em outros momentos. 

Em síntese, o encontro foi realizado de maneira bastante satisfatória. Enseja-se que o 

ano de 2011 seja semelhante. 

Tivemos oportunidade de esclarecer alguns encaminhamentos do Comitê Científico. Ou 

seja, nova editoria na Revista Brasileira de Educação, novas políticas de incentivo à 

apresentação de posters, tais como a exigência do envio de um resumo expandido de 

seis paginas para caracterizá-lo enquanto artigo, um período de exposição na própria 

sala de encontro do GT e um momento de debate acerca deles.  

Todas as iniciativas relativas aos posters foram acatadas pelo GT. 

 

Para o próximo ano planeja-se fazer uma chamada de trabalhos que venham ampliar o 

escopo de pesquisas discutidas no GT.  

Julga-se pertinente fazer circular na lista de e-mails uma relação de temas que façam 

interface com a escola e os sistemas educativos. Além do debate acerca da relação 

família e escola, gênero e desigualdade social, ensino básico e superior, 

tradicionalmente contemplados no GT 14, quer-se acrescentar temas que constituem a 

agenda da Sociologia da Educação contemporânea tais como: 

Escola e marcadores sociais como etnia e geração 

Escola e outras matrizes socializadoras como religião, mídias, ONGs, associações 

voluntárias, grupos de pares 

Escola e praticas de cultura como esporte, dança, leitura, lazer etc  

Escola e infância, escola e juventude, entre outros temas 
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e) Premiação 

 

Vale destacar que dois dos membros do GT 14 foram premiados a partir do Edital 

Anped/Secad. 

1- Profa. Maria Amália Almeida Cunha (FaE-UFMG), com o texto intitulado 

Expectativas de jovens camponeses na Universidade: os desafios de uma formação 

em nível superior. 

 

4- Programação 2011 e Sugestões para 34 RA/ Encaminhamentos 

  

O GT 14 está pensando em propor a organização de duas Sessões Especiais, ambas com o 

possível apoio dos GT 07 - de 0 a 6 e o GT 03 - Movimentos Sociais, Sujeito e Processos 

Educativos
2
. (estas são algumas propostas que devemos apreciar e ou desenvolver) 

 

1- A questão do sujeito na sociedade contemporânea  

Professor convidado Danilo Martucelli  

Coordenação – Marília Sposito 

 

 

O GT 14 propõe a organização de um Mini-Curso acerca das bases de dados estatísticos e 

demográficas para o uso em pesquisas em Educação, sob a responsabilidade da Profa. Fátima 

Alves – PUC-RIO. 

 

 

5 – Indicação de novos e a confirmação de membros na função de ad doc. 

 

Novos Indicados  

1 - Maria de Lourdes Sá Earp, 2 - Antonio Gonçalves Soares. 

 

Confirmação  

1-Écio Antonio Portes, 2 -Tânia Freitas Resende, 3 -Fátima Alves, 4 -Márcia dos Santos 

Ferreira 

 

Manutenção do Comitê Científico  

Primeira Indicação - Marcio Costa (UFRJ),  

Segunda Indicação - Cyntia Carvalho (PUC-Rio)  

Terceira Indicação - Maria José Braga Viana (UFMG). 

                                                           
2
 O GT 14 tem também uma lista de nomes de outros professores a serem convidados para sessões 

especiais tais como Claude Dubar, François Bonvin, François Dubet, Annette Lareau, entre outros. 
Contudo, também está disposto a apoiar outros Gts, se caso necessário. 


