
 

 

ANPEd: 30 ANOS DE PESQUISA E COMPROMISSO SOCIAL 

 

RELATÓRIO 30ª REUNIÃO ANUAL   

GT 14 – SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

7 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 – CAXAMBU - MG 

 

 

1 – Identificação 

 

a) Coordenadora: Maria de Lourdes Rangel Tura 

b) Vice-coordenador: Écio Antônio Portes 

 

2 – Caracterização 

 

a) Participantes: 

 

Na 30ª Reunião Anual da ANPED, temos o registro da presença de 112 participantes, o que 

representou um crescimento com relação ao ano anterior – 29ª Reunião Anual. O fato foi 

bastante notado e comentado entre os diversos participantes. 

Destacou-se, também, a regularidade da participação nas quatro sessões no GT 14.  

 

b) Instituições Representadas 

 

Na 30ª Reunião Anual, compareceram às sessões do GT14 representantes das instituições 

abaixo relacionadas: 

UFF, UFSJ, UFPE, UFMG, UFRJ,UFSCAR, UFRN, UFMT, UFSC, UFES,  UFG, 

UNB, UFS, UFV, UFSC, USP, USP/RP, UERJ, FURB, PUC-Minas, PUC-Rio, PUC-

SP, UEG, UNILASALLE, UNISINOS, UNILESTE-MG, UNIFAI, UNINOLE, 

UNIPAC, UNESP, UNESC, FEUDUC, UNIVALE, CEUCEL, FME-Niterói, 

CEFET/RJ, UNICAMP, FSG/ES, FOC, CUML, UCDB, FUMEC, UCP, UNESA, 

SME-Caxias, SME-RJ, Colégio Pedro II, ICS-Universidade de Lisboa/Portugal, 

Universidade de Osnabrück/ Alemanha . 



 

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 e terça-feira (8 e 9/10) houve a apresentação do Póster “Investigação 

sobre formas de acompanhamento escolar em famílias de meios populares que 

apresentem êxito escolar”, de autoria de Franciele Otto e Gilson Ricardo de Medeiros 

Pereira da FURB, no ambiente especialmente organizado para essa finalidade.  

.  

 

a) Sessões Especiais: 

 

O GT 14 propôs a Sessão Especial “Heranças sociais, estratégias familiares e trajetórias 

escolares” que realizou-se no dia 10/10 – quarta-feira - de 14h as 17h no Hotel Lopes.  

Esta Sessão Especial teve como apresentadora a professora Maria Manuel Baptista Vieira 

da Fonseca do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e como debatedora a 

professora Maria Alice Nogueira da UFMG. 

O interesse por esse trabalho prende-se ao fato de que a referida professora tem 

desenvolvido investigações em Portugal que estão muito afinadas com um tema de pesquisa 

que tem sido muito presente na produção do GT 14.  

O GT 14 apoiou também outras 7 Sessões Especiais 

  

b) Trabalho Encomendado: 

 

Na quarta-feira dia 10/10 foi apresentado na sessão do GT 14 o trabalho encomendado “ 

Passes e impasses na pesquisa em sociológica em Educação”, que esteve sob 

responsabilidade da professora Zaia Brandão da PUC-Rio e do professor Alceu 

Ravanello Ferraro da UNILASALLE/RS 

A escolha deste trabalho está ligada ao crescente interesse dos participantes do GT 14 

por temas que abordem mais especificamente o campo da pesquisa sociológica em 

Educação. 

 



c) Comunicações Orais: 

 

Foram selecionados 11 trabalhos para apresentação em 3 sessões do GT14. Duas na 

segunda-feira (8/10), uma na terça-feira (9/10). A sessão de quarta-feira (10/10) ficou 

reservada para o trabalho encomendado e reunião de planejamento do GT 

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 para o grupo. 

 

d)  Minicursos: 

 

Na segunda-feira (8/10) e terça-feira (9/10) foi realizado o minicurso “Anarquistas: 

criação cultural, invenção pedagógica”, sob coordenação da professora Doris Accioly e 

Silva da USP. Esse minicurso contou com a presença pontual e muito interessada de 

participantes de diferentes GTs.  

 

e) Avaliação do GT: 

 

Na avaliação realizada no GT 14 houve uma posição muito positiva com relação ao que foi 

apresentado e às boas possibilidades de discussão que os trabalhos encetaram. 

 

4 – Programação 2008/Sugestões para 31ª RA/Encaminhamentos 

 

a) Propostas para organização dos trabalhos do GT 14 na 31ª Reunião Anual: 

- Realizar um Mini-Curso Encomendado, intitulado: “Passos e impasses da pesquisa 

sociológica em Educação”, sob responsabilidade da professora Lea Paixão. Nesse mini-

curso ir-se-á discutir aspectos de interesse para a pesquisa como o trabalho de campo, 

revisão bibliográfica etc. 

- Expandir o número de trabalhos aceitos para apresentação no GT 14. No caso, seriam 13 

trabalhos para a próxima reunião em que não haverá Trabalho Encomendado. 



- Separar um tempo nas sessões do GT 14 para apresentação dos Pôsteres encaminhados ao 

GT 14 e aceitos para apresentação. 

- Alternar na programação do GT14 para as Reuniões Anuais um ano mais voltado para a 

estruturação do GT (que será o caso da próxima reunião) e um ano mais centrado em temas 

para Trabalho Encomendado e Sessões Especiais.  

 

b) Propostas para a organização mais geral da 31ª Reunião Anual: 

- Repensar o local de apresentação dos pôsteres. 

- Indicar no site para inscrição dos trabalhos para a 31ª Reunião Anual a necessidade de dar 

atenção no sentido dele desabilitar os recursos de comentários. 

- Pedir que os arquivos enviados para a 31ª Reunião Anual estejam no formato rtf ou pdf 

- Colocar no livro da 31ª Reunião Anual um Quadro Síntese do Resultado do Exame dos 

Trabalhos pelos Membros do Comitê Científico e Consultores Ad Hoc. 

- Escolher para as sessões do GT 14 na 31ª Reunião Anual uma sala de dimensões maiores, 

posto que, pelo crescimento dos participantes do GT, o ambiente ficou muito apertado, 

ocorrendo momentos em que havia pessoas de pé, assistindo à apresentação dos trabalhos.  

 

 

5 – Eleições no GT 

 

a) Coordenação: 

A atual coordenadora do GT14 Maria de Lourdes Rangel Tura e o atual vice-coordenador 

Écio Antônio Portes foram reeleitos para mais um mandato, o do período 2008-2009. 

 

b) Indicação da lista tríplice do Comitê Científico: 

 

Débora Mazza (UNICAMP), Maria José Braga Viana (UFMG), Maria Alice Nogueira 

(UFMG). 

 

c) Indicação dos consultores Ad hocs para 2008: 

 

Leila Mafra (PUC-Minas), Maria da Graça Jacintho Setton (USP), Cláudio Marques 

Martins Nogueira (UFMG), Gilson Ricardo de Medeiros Pereira (FURB), Écio Antônio 

Portes(UFSJ) 



 

6 – Avaliação da Reunião 

 

O GT14 considerou bem organizada a 30ª Reunião Anual da ANPED. 

Os Trabalhos Encomendados, Sessões Especiais, Mini-Cursos e Comunicações Orais foram 

apresentados de forma bem organizada e representaram contribuição importante para os 

participantes do evento. 

A questão da avaliação dos trabalhos mereceu bastante espaço na discussão do GT 14 e as 

professoras Débora Mazza e Alícia Bonamino – que fizeram parte do Comitê Científico – 

organizaram um momento para esclarecimentos sobre a forma de realização do trabalho do 

Comitê Científico e os principais problemas encontrados. A discussão foi motivada por 

problemas havidos com relação à necessidade de se completar dados de um trabalho aceito 

para apresentação em Comunicação Oral e a situação de um dos textos encaminhados para 

avaliação que foi rejeitado por perda do anonimato, causado por esquecimento no 

desabilitar os recursos de comentários. 


