Relatório da 36ª. Reunião Nacional
Grupo de Trabalho – GT 14
1 – Identificação

Coordenação - Maria da Graça Jacintho Setton (FE-USP)
Vice-coordenação – Fátima Alves (PUC-Rio)
Comitê cientifico - Cynthia Paes de Carvalho (PUC-Rio), Vice Débora Mazza
(UNICAMP) e Antonio Jorge G. Soares (UFRJ)

2 – Caracterização
a) Participantes –
O GT 14 tem uma tradição de manter entre seus membros pesquisadores que datam ainda
de sua fundação. Nos últimos anos vem agregando e acolhendo um numero significativo
de novos interessados, ampliando seu leque de participantes.
b) Instituições Representadas:
As instituições mais representativas no GT 14 são da região sudeste. Entre elas se destacam a
UFMG, PUC-Rio, UFRJ, USP, UNICAMP, UFV, UFF, UFPR, UFMT, entre outras.

3 – Relação entre o programado e o realizado (não inserir a programação do GT,
constante nos anais da 36ª. RN)
Sobre os trabalhos apresentados
No geral, o encontro do GT transcorreu de forma bastante positiva.
Infelizmente a Profa. Fátima Alves, vice coordenadora, não pode comparecer à reunião.
A organização interna do GT foi muito produtiva, especialmente no que se refere à
dinâmica de ter um coordenador para cada uma das sessões que atuava também como debatedor
abrindo a discussão, como já havia sido feito em 2012. Isso proporcionou um intenso debate
sobre os trabalhos como considerável participação dos membros do GT.
Neste ano foram apresentados 14 trabalhos com uma qualidade e diversidade temática
que mereceu destaque pelos membros do GT. A exposição de cada um deles se deu em uma
media em 20 min. Após este momento procedeu-se, como é de costume, a uma rodada de
perguntas e problematizações que muito enriquece seus participantes e cumpre a função de troca
de experiências teóricas e empíricas do grupo. O GT 14 considera que essa é uma forma de
estimular o debate entre seus membros e simpatizantes. Para isso vem organizando as sessões de
comunicação a partir da aproximação temática e teórica dos textos o que vem proporcionando

uma reflexão bastante produtiva para todos. Todos os proponentes de trabalhos estiveram
presentes e responderam às arguições de maneira, num ambiente respeitoso e instigante de troca
acadêmica.
Uma questão que também foi considerada positiva refere-se à abertura para a
apresentação dos pôsteres durante as atividades do encontro. Este ano tivemos a presença de
quatro pôsteres. Mesmo com um tempo reduzido, segundo seus expositores, a possibilidade de
oferecer explicações mais detalhadas sobre os trabalhos foi de suma importância para a troca de
experiências para eles e demais colegas.
Julga-se oportuno sublinhar que a localização da sala destinada aos encontros do GT 14
foi considerada adequada, no entanto, a sua capacidade ficou no máximo, sendo que em todos os
dias faltaram cadeiras para acomodar a todos.

Sobre Trabalho Encomendado
No ano de 2013 tivemos a honra e o prazer de ouvir o Trabalho Encomendado do Prof.
Luis Alberto de Oliveira Gonçalves (UFMG). Com o título Os usos da noção de etnia e raça na
sociologia da educação, tivemos a oportunidade de assistir a uma sessão concorrida, estimulante
e esclarecedora de um dos marcadores sociais mais expressivos da tradição sociológica
brasileira. Aqui gostaríamos mais uma vez agradecer a presença e relevante contribuição do
colega Luis Alberto de Oliveira Gonçalves.

Sobre os participantes ouvintes
Ao todo o GT contou com a participação de aproximadamente cem visitantes em sua
sala, mantendo a estabilidade de público do GT. Seguindo a tendência observada nos anos
anteriores, o maior percentual de público que compõe o GT é da Região Sudeste.

Sobre as sessões especiais
Este ano o GT14, juntamente com os GTs da Área de Fundamentos realizou duas Sessões
Especiais. Ambas, Relações entre a Filosofia, a História, a Psicologia e a Sociologia da
Educação: tendências e perspectivas e Estrutura e sujeito: um debate acerca dos enfoques
grupais e individuais da sociologia da educação, obtiveram uma assistência expressiva que
extrapolou aos interesses do GTs envolvidos com a proposição. Cada sessão contou com a
presença de aproximadamente 150 pessoas.

Sobre o Mini-Curso
O Mini-Curso sobre História de Vida, oferecido pela Profa. Zeila Demartini
(UNICAMP/Metodista), fecha um ciclo de temáticas metodológicas para os mini-cursos
realizados pelo GT.

O curso contou com a participação de aproximadamente cinquenta pessoas, nos seus dois
dias de exercício, sendo avaliado positivamente por todos seus participantes.
4 – Composição do GT para 2014/2015– Eleição no GT
O encontro do ano de 2013 foi ocasião da eleição da nova Coordenação, Vicecoordenação e da composição do Comitê Cientifico do GT 14, para os próximos dois anos.
Após uma consulta realizada entre os membros presentes foram eleitas com consenso a
Profa. Débora Mazza (UNICAMP) como coordenadora e, a Profa. Márcia Ferreira dos Santos
(UFMT) como vice-coordenadora.
No Comitê Científico assumiu a Prof. Antonio Jorge G. Soares (UFRJ), como vice a
Profa. Maria da Graça Jacintho Setton (USP) e como segundo vice o Prof. Eduardo Quintana
(UFF).
Foi desta forma mantida a preocupação de articulação e envolvimento de membros do
GT com tradições de pesquisa diversas e complementares e, pensando uma composição interestadual, que assegura um competente processo de avaliação foram definidos os seguintes
membros ad doc:

São Paulo: Marília Carvalho; Kimi Tomizaki; Paula Louzano (USP)
Rio de Janeiro: Hustana Vargas (UFF); Mariane Koslinski (UFRJ);
Cynthia Paes Carvalho; Fátima Alves (PUC-Rio)
Minas Gerais: Inês Teixeira; Antonio Batista (UFMG); Wânia Maria Guimarães
Lacerda (UFV)

5 – Avaliação da Reunião
O GT - 14 Sociologia da Educação fez uma avaliação em geral positiva acerca da 36 a
Reunião da Anped, em Goiânia, Goiás.
Os principais pontos positivos foram as instalações apropriadas para a realização
simultânea de todas as atividades. O serviço de ar condicionado, de microfones e demais
tecnologias envolvidas com a exposição visual e sonora foi competente e seguro. A assistência
de um membro da organização esteve sempre presente facilitando a administração da dinâmica
do GT. Certificados, lista de presença, água para os participantes e demais quesitos para a
fluência dos trabalhos estiveram presentes. No entanto, apesar de as instalações em geral serem
satisfatórias, tivemos problemas com o numero de cadeiras disponíveis, dado que o numero de
interessados foi expressivamente maior que a capacidade da sala.
Houve também problemas com o deslocamento entre as atividades, pois a programação
estava dividida entre várias unidades do campus Samambaia.

Outro aspecto considerado negativo foi a não divulgação das mudanças de uma das
Sessões Especiais sob a responsabilidade do GT 14, comprometendo o horário da Sessão bem
como o deslocamento de colegas interessados.

6 – Encaminhamentos e Sugestões para a 37ª RN

Para o próximo encontro em 2015, nada foi acordado dado que a partir desse ano os
encontros da Anped serão bianuais. Espera-se que a nova Diretoria da Anped venha estabelecer
um calendário de discussão sobre o futuro dos próximos encontros. O GT 14 também desenvolve
a expectativa que a nova Diretoria convoque os Coordenadores de GTs, Comitê Científico e
Forpred para desenhar novos cenários da instituição a partir do modelo de encontros bianuais, a
relação da instituição com as Anpeds Regionais e demais assuntos relativos ao desenvolvimento
da pesquisa científica em Educação, enquanto compromisso antigo e estatutário da instituição.
Por fim, valeria registrar que o GT 14 possui interesse em publicar uma coletânea de
artigos referente aos trabalhos apresentados na Sessão Especial Estrutura e sujeito: um debate
acerca dos enfoques grupais e individuais da sociologia da educação bem como o Trabalho
Encomendado do Professor Luis Alberto de Oliveira Gonçalves.
Cogita-se também a organização de um seminário inter GTs com a temática acerca da interface
Religião e Educação, para o ano de 2014.

7 – Informes

