Relatório das Atividades do GT 14: período de novembro/ 2008 a agosto/
2009

No período de novembro/2008 a agosto/2009, o GT 14 – Sociologia da
Educação - esteve envolvido nas seguintes atividades:
1- A implementação da circulação de informações e discussões realizadas no
Grupo de Discussão Virtual – disponível em Web.02 –, que congrega
diferentes sócios da ANPED que têm participado das atividades do GT 14
nas últimas Reuniões Anuais da ANPED.
Através desse veículo foi difundido o relatório da 31ª Reunião Anual da
ANPED, com a indicação de que não houve nenhuma ausência em relação
ao programado, tendo tudo corrido muito bem nas quatro sessões do GT 14 e
na Sessão Especial “Educação e Classes Sociais: estratégias e reprodução
dos grupos via processo de escolarização’, que teve a coordenação da
professora Maria da Graça Jacintho Setton – USP; assim como no minicurso “ A pesquisa em Sociologia da Educação: questões para debate”, sob a
coordenação do professor Marcio da Costa da Faculdade de Educação/
UFRJ.
Nessa ocasião fez-se, também, destaque para os pontos acordados na
avaliação da 31ª Reunião pelo grupo, que podem ser sintetizados nos
seguintes tópicos: a possibilidade de realização de um mini-curso
encomendado, intitulado: “Socialização e Educação”, sob responsabilidade
do professor Daniel Thien – isso não se concretizou pelo fato da vinda desse
professor no segundo semestre de 2009, convidado pela UFF e a USP, não
ter se realizado -; expandir o número de trabalhos para apresentação no GT

14; separar um tempo nas sessões do GT 14 para apresentação dos Pôsteres
encaminhados ao GT 14 e aceitos para apresentação; e organizar a
apresentação de uma Sessão Especial que tivesse a participação do professor
Emílio Tenti Fanfani, da Universidade de Buenos Aires, com o tema “A
Escola e a Questão Social.”
Através desse grupo de discussão foram também comunicados inúmeros
eventos científicos – nacionais e internacionais - de interesse para o GT 14;
divulgado o lançamento de livros da área de Sociologia da Educação;
lembrados os prazos para apresentação de trabalhos e pôsteres na 32ª RA da
ANPED e a data de pagamento dos associados; circulou também a proposta
de uma Sessão Especial para a 32ª Reunião da ANPED – sob coordenação
da professora Maria da Graça Setton da USP, abordando o tema “Juventude
e Educação: multirreferencialidade’, que contou também com o apoio do GT
de Movimentos Sociais.
Esse veiculo foi também o local onde se divulgou as consultas feitas pela
Diretoria da ANPED aos associados e solicitado posicionamento do grupo.
Houve sempre uma resposta representativa do grupo e essas foram enviadas
à Secretaria Executiva da ANPED.
Em outra oportundade também se enviou através do Grupo de Discussão
Virtual a programação da ANPED para a 32ª Reunião Anual e, em especial,
a programação do GT 14, apresentando os trabalhos e o pôster aprovados
para a 32ª Reunião Anual; e foram discutidas outras questões de interesse do
GT14, de acordo com o que foi realizado por demanda espontânea.
2- A partir do final de janeiro, teve início o contato com os consultores ad
hoc do GT 14, indicados na última Reunião Anual, o que envolveu acertos

sobre o trabalho a ser realizado e o levantamento das disponibilidades
pessoais, assim como a lembrança da necessidade do pagamento da anuidade
da ANPED.
3- Nos dias 12 e 13 de março de 2009, a coordenadora do GT – Maria de
Lourdes Rangel Tura – participou da Reunião de Coordenadores de GTs e
GTEs e do FORPED com a Diretoria e Secretaria Executiva da ANPED para
preparação da 32ª Reunião Anual da ANPED, o que ocorreu na cidade do
Rio de Janeiro.
4 - Entre 19 de março e16 de abril, houve o cadastramento – via módulo dos
coordenadores do portal da ANPED – dos consultores ad hoc, que
cumpririam a primeira etapa de avaliação dos trabalhos e pôsteres enviados
ao GT14.
5- A partir do dia 17 de abril de 2009, foram distribuídos para os consultores
ad hoc os textos/propostas enviados para a 32ª Reunião Anual da ANPED
por diferentes pesquisadores para avaliação. Seguiu-se, então, o envio à
Secretaria Executiva da ANPED da informação dos códigos dos trabalhos e
pôsteres que ficaram a cargo desses consultores ad hoc.
6- Entre 17 de abril e 5 de maio de 2009, ocorreu o processo de avaliação
dos trabalhos e pôsteres encaminhados ao GT 14 pelos consultores ad hoc.
7- Entre 5 de maio a 19 de maio de 2009, a coordenadora do GT14 fez a
consolidação das avaliações realizadas pelos consultores ad hoc e
disponibilizou para a Secretaria Executiva da ANPED os pareceres sobre os
trabalhos e pôsteres enviados ao GT 14.

8 - No período de 25 de maio a 16 de julho, ocorreu a segunda etapa de
avaliação dos trabalhos enviados à ANPED pelo Comitê Científico, tendo
como representante do GT 14 a professora Débora Mazza (UNICAMP).
9- Entre 17 e 18 de junho, ocorreu a Reunião do Comitê Científico na cidade
do Rio de Janeiro para consolidação das avaliações dos trabalhos a serem
apresentados na 32ª RA da ANPED, com a participação da professora
Débora Mazza, representando o GT 14.
10- No dia 24 de junho foi divulgado resultado final.
11- Nesse mesmo período a coordenadora do GT 14 fez contato com o
professor Jadir Pessoa para lhe enviar os trabalhos aprovados para
apresentação na 32ª Reunião da ANPED e os contatos com os seus autores.
O referido professor estava interessado em organizar um dossiê para a
Revista Inter-Ação com pesquisas do campo da Sociologia da Educação e
propôs, na reunião dos coordandores de GT em março, que a coordandora
do GT14 fizesse esse contato.
11-No início de julho de 2009, houve a organização, pela coordenadora do
GT 14, dos horários de apresentação dos trabalhos e pôster aprovados para a
32ª RA da ANPED. Estes foram enviados à Secretaria Executiva da ANPED
e também ao Grupo de Discussão Virtual do GT14.
12- Durante o mês de julho e agosto houve vários encontros da
coordenadora do GT14 com a profesora Menga Lüdke, que esteve a frente
dos contatos com o professor Emilio Tenti Fanfani para organizar sua vinda
à 32ª Reunião da ANPED, participando da Sessão Especial, apoiada pelo
GT14.

