ANPED – Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação
Sociologia da Educação – GT 14
RELATÓRIO DA 29ª REUNIÃO ANUAL
15 A 18 DE OUTUBRO DE 2006
Caxambu - MG

I – Identificação
- Sociologia da Educação – GT 14
- Coordenadora: Maria de Lourdes Rangel Tura
- Vice-coordenador: Écio Antônio Portes
II – Caracterização
Número médio de participantes no GT no decorrer da 29ª. RA foi de 70 pessoas, mas
houve também um público flutuante de aproximadamente 20 pessoas por sessão.
Destacou-se a regularidade da participação nas quatro sessões no evento, o que inclui os
momentos de reunião para planejamento e tomadas de decisão.
Instituições de origem dos participantes:
UFF, UFSJ UFSJ, UFPE, UFMG, UFRJ, FLACSO, UERJ, MAST, USP, USP/RP,
FURB, UECE, PUC-Minas, UNILASALLE, UNILESTE-MG, PUC-Rio, FME(Niterói),
UNESP, UFSCAR, USEF-Jundiaí, UFRRJ, FEUDUC, UNIMEP, UFPB, UEFS, UFES,
UFG-UFES, ME/DF, UNIVALE, UNIFEMM, SAMAR, Fundação Helena AntipoffRJ, SME-RJ, CEUCEL, FME-Niterói, CEFET/RJ, CEFET/ES, UNILESTE/MG,
UNICAMP, UCG, FSG/ES, UNIS/MG, UNEB/UFMG, UFPR, UFSC, UNITAUPUC, UEMG.

III – Relação entre o programado e o realizado na 29ª Reunião Anual
Foram selecionados 15 trabalhos para apresentação nas 4 sessões do GT14. Duas na
segunda-feira (16/10), uma na terça-feira (17/10) e outra na quarta-feira (18/10). O
crescimento do número de trabalhos apresentados no GT14 nessa RA se deveu à

expansão da demanda e ao fato do GT14 não ter programado a apresentação de nenhum
trabalho encomendado.
Em relação ao que foi planejado, houve a ausência de três trabalhos. O de Luís Henrique
Sommer na primeira sessão de segunda-feira (16/10) e os de Alexandre Simão Freitas e
Aparecida Tereza Regueira na sessão de terça-feira (17/10).
Na segunda-feira (16/10) e terça-feira (17/10) foi realizado o minicurso “Estatística para
Pesquisa em Educação”, sob coordenação de Irene Mauricio Cazorla, Claudette Maria
Medeiros Vendramini e Claudia Borim da Silva. Esse minicurso contou com a presença
pontual e muito interessada de participantes de diferentes GTs.
Houve, ainda, na segunda-feira (16/10) a apresentação do Póster “Professores e alunos
das camadas populares e suas formas de interação na sala de aula”, de Núbia Ketyllen
Zeferino. A autora do póster fez também a exposição dele na sessão do GT no dia 18/10
- quarta-feira.
O GT 14 apoiou 7 Sessões Especiais.
Avaliação das atividades:
Após a apresentação dos trabalhos em cada uma das sessões, tivemos a oportunidade de
realizar um profícuo debate dos textos apresentados, com participação muito efetiva dos
que acompanhavam a sessão. Este tem sido um dos momentos de grande valia para o
GT14, momento em que diferentes discussões de nosso campo de estudo são postas em
debate. Como sempre, tivemos a situação de, na apresentação dos trabalhos, alguns dos
autores ultrapassarem o tempo estipulado e na avaliação do GT houve insistência para
que o controle do tempo se fizesse mais efetivo.
No geral, houve, na avaliação realizada no GT, uma posição muito positiva com relação
ao que foi apresentado e às boas possibilidades de discussão que estes encetaram.
O mini-curso foi também muito bem avaliado por seus participantes.

IV – Programação 2007
Atividades/iniciativas que o GT programou para desenvolvimento até a próxima RA
Manter o contato entre os participantes do GT14 através da lista eletrônica de discussão, onde
se poderá dar continuidade a discussões iniciadas no grupo durante a 29ª RA, o que inclui a

organização do trabalho encomendado e a comunicação do que está em circulação nos
eventos nacionais e internacionais no campo da Sociologia da Educação.

V – Indicação de nomes ad hocs e 3 nomes para o CC, todos necessariamente
sócios quites com a ANPEd (nomes, emails, telefones)
Nomes para o Comitê Científico:
Deve permanecer Alícia Bonamino (PUC-Rio) porque este foi o seu primeiro ano no
Comitê Científico – e-mail: alicia@edu.puc-rio.br / telefone: 21- 9762.0627
Suplentes:
Eduardo Magrone (UFJF) – e-mail: emagrone@terra.com.br / telefone: 32- 3232.6303
Rita Amélia Teixeira Vilela (PUC-Minas) – e-mail: rivilela@uol.com.br / telefone 313498-2824
Nomes dos Ad hocs:
Eduardo Magrone (UFJF) – e-mail: emagrone@terra.com.br / telefone: 32- 3232.6303
Leila Mafra (PUC-Minas) – e-mail: lamafra@uol.com.br / telefone: 31- 3281.4198
Maria José Braga Vianna (UFMG) – e-mail: mjbraga@fae.ufmg.br / telefone: 313661.1954
VI – Sugestões para a 30ª. RA – 30 anos da ANPEd (tema, dinâmica, produção de
textos específicos acerca da trajetória /produção do GT nesse período etc.)
1- Sugestões para a 30ª RA
Colocar no livro da RA um Quadro Síntese do Resultado do Exame dos Trabalhos pelos
Membros do Comitê Científico e Consultores Ad Hoc.
Colocar os resumos dos trabalhos a serem apresentados em um impresso. Pode ser um
impresso diferente daquele que apresenta a programação da RA.
Não houve sugestão de tema para a 30ª RA.
2- Sugestão de Trabalhos do GT14
Trabalho Encomendado:

“Passos e Impasses na Pesquisa Sociológica em Educação” – sob responsabilidade dos
profs. Zaia Brandão e Alceu Ferraro.
Mini-curso:
“Análise Hermenêutica Objetiva: metodologia para pesquisa do cotidiano escolar”.
Sob responsabilidade dos Profs. Andreas Gruscleka e Ubrich Övermann – pode-se
conseguir que o Consulado Alemão financie o deslocamento desses professores e se tem a
possibilidade de trazer um professor da Faculdade de Letras da UFMG para fazer a
tradução consecutiva.
Sessão Especial:
“Heranças Sociais, Estratégias Familiares e Trajetórias Escolares”.
Participação: profas. Maria Manuel Vieira da Fonseca (Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa) e Maria Alice Nogueira (UFMG) - debatedora.

