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1º ENCONTRO DE ESTUDANTES DE SOCIOLOGIA E
CIÊNCIAS SOCIAIS
Belo Horizonte, 22 a 28 de outubro de 1962
Nair Costa Muls*

O 1º Encontro de Estudantes de Sociologia e Ciências Sociais foi realizado em
Belo Horizonte, de 22 a 28 de outubro de 1962. Foi promovido pelos alunos
quartanistas do curso de Sociologia e Política da Faculdade de Ciências
Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais e organizado pelos
então alunos José Maria Arruda e Nair Macedo Costa.
Teve como objetivos: a) discutir a realidade brasileira e mostrar a importância e
o papel do sociólogo para a melhor compreensão dessa realidade; b)
reivindicar dos poderes públicos a participação do sociólogo e do cientista
social no processo de desenvolvimento brasileiro, na análise do processo, no
planejamento e na pesquisa; c) promover a regulamentação da profissão.
Os organizadores do Encontro apostavam na necessidade de discussão do
papel da Sociologia no processo de desenvolvimento do país, uma vez essa
ciência oferece a seus profissionais os instrumentos necessários para a análise
e a compreensão da sociedade e dos problemas que afetam a realidade
econômico-social, política e cultural. Em consequência, não só esperavam do
Encontro uma discussão aprofundada sobre o papel e o lugar da Sociologia na
discussão e na ampliação das possibilidades de um desenvolvimento
socioeconômico justo e igualitário, assim o avanço na discussão da importância
da regulamentação da profissão de sociólogo e do estudo sistemático da
disciplina nas universidades brasileiras. Por fim destacavam a necessidade da
criação de uma entidade que pudesse congregar os estudantes de Sociologia e
Ciências Sociais do Brasil.
O evento contou com a participação de estudantes do curso de Sociologia e
Política da Faculdade de Ciências Econômicas/UFMG; da Escola de Sociologia
e Política de São Paulo; do curso de Ciências Sociais da Faculdade de
Filosofia da USP; d curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia do
Recife; do curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia da UFRGS; do
curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia "Sedes Sapientiae", de
São Paulo; do curso de Ciências Sociais da Universidade do Paraná; do curso
de Sociologia e Política da PUC Rio.
Teve como temas principais:
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1. A Sociologia e o desenvolvimento do Brasil
2. O ensino de Sociologia no Brasil: análises e perspectivas
3. A Sociologia e a reforma universitária
4. Sociologia e Ciências Sociais
5. Mercado de trabalho e a regulamentação da profissão

Palestrantes convidados:
▪

Prof. Darcy Ribeiro, Ministro da Educação que falou sobre "A
Universidade de Brasília".

▪ Prof. Júlio Barbosa, chefe do Departamento de Sociologia e Política da
FACE-UFMG: "O papel da Sociologia no desenvolvimento brasileiro".
▪ Prof. José Nilo Tavares, Departamento de Sociologia e Política da
FACE-UFMG: "As eleições de outubro".

Alguns dos trabalhos apresentados por alunos:
▪ Moema Miranda de Siqueira, FACE-UFMG: "A Sociologia no
desenvolvimento brasileiro."
▪ Edmundo Campos, FACE-UFMG: "A revalorização da reflexão
sociológica".
▪ Francisco José - do curso de Sociologia e Política da PUC Rio "As
ciências sociais face à realidade brasileira".
▪ Wilmar Faria, FACE-UFMG: "A objetividade nas Ciências sociais"
▪ Alaor Barbosa, FACE-UFMG: "O Estudo da Sociologia no Brasil".
▪ Mauricio Cadaval, UFMG/Face, "A Reforma Universitária e O
Estudo da Sociologia no Brasil".
_______________________________________
* Professora aposentada da UFMG; graduada em Sociologia Política pela FACE-UFMG
em 1962; Mestrado em Sociologia pela Universidade Católica de Louvain, Bélgica em
1968; Doutora em Ciências Sociais pela PUC-SP em 1990. Síntese construída a partir
de arquivos pessoais enquanto uma das organizadoras do evento. Belo Horizonte, 19
de fevereiro de 2020.
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