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MENSAGEM AOS ASSOCIADOS
Caras Associadas e Caros Associados,
Neste Boletim Informativo da SBS, o terceiro deste ano, vocês encontrarão muitas
informações a respeito das atividades realizadas ao longo destes últimos meses com a
participação ou apoio da SBS, tanto no Brasil quanto no exterior. O Boletim inclui também
notícias sobre os eventos a serem realizados nos próximos meses e também algumas
informações sobre os prazos das inscrições de trabalhos (nos GTs e Sociólogos do
Futuro) e propostas de Mesas Redondas para o XIV Congresso Brasileiro de Sociologia, a
ser realizado no final de julho de 2009.
Esperamos ver um grande número de associados na Assembléia Anual, a ser realizada
em Caxambu, MG no próximo dia 29 de outubro, às 18:00h. A SBS também terá uma
mesa na ANPOCS, onde os associados podem atualizar seus cadastros e pagar suas
anuidades. O cartaz do Congresso também deverá estar disponível em Caxambu.
Os últimos meses têm exigido muito trabalho de alguns membros da diretoria, e os
próximos meses exigirão ainda mais. Contamos com o apoio de todos para que nossa
Sociedade continue a crescer. Se você tiver algum colega ou amigo(a), com título mínimo
de mestre em sociologia (ou disciplinas afins), que ainda não se associou a SBS, pode
convidar ele(a) a entrar na nossa página e preencher a ficha de inscrição, ele(a) será
muito bem vindo(a).
Esperamos que tenham uma boa leitura deste boletim
Abraços,
Tom Dwyer
Pequim, dia 23 de outubro.

CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL DA SBS
DATA: 29/10/2008
HORARIO: 18:00h
LOCAL: Hotel da Glória, Caxambu, MG. Sala 8

Pauta
- Apresentação da Pauta
1º) Informe da Comissão Organizadora do XIV Congresso Brasileiro de Sociologia
2º) A SBS e a Internacionalização da Sociologia Brasileira
3º) Informe - encontro nacional de ensino de Sociologia no nível médio
4º) Informes da Comissão de Ensino
5º) Informes da Comissão de Pesquisa
6º) Informes da Comissão de Publicações
7º) Proposta do aumento do valor da anuidade
8º) Prestação de Contas
9º) Admissão de novos associados
10º) Outros informes

Tom Dwyer
Presidente da SBS
Campinas, SP
27.09.08

XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA - SOCIOLOGIA: CONSENSOS E
CONTROVÉRSIAS
28 A 31 DE JULHO DE 2008. UFRJ / CAMPUS DA PRAIA VERMELHA, RIO DE
JANEIRO (RJ)
Site oficial no ar. Inscrições abertas para envio de trabalhos! Favor divulgar.
Está on-line o site oficial do XIV Congresso Brasileiro de Sociologia. Na página, é possível
encaminhar propostas de trabalho para os GTs e os Sociólogos do Futuro e propostas
para a realização de Mesas Redondas. Veja os principais prazos:
- Inscrição on-line de propostas de trabalho em GT - até 17/11/2008;
- Inscrição on-line de propostas para o Sociólogos do Futuro - até 24/11/2008;
- Propostas de Mesa Redonda - até 10/11/2008
Relação dos Grupos de Trabalho Programados
GT01: Agricultura Familiar, Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar
Coordenação: Ghislaine Duqué, Maria de Fátima Sampaio, Sônia Bergamasco
GT02: Cidadania e Reconhecimento
Coordenação: Adélia Ribeiro, Eliane Veras Soares, Emil Sobottka
GT03: Ciência, Tecnologia e Inovação Social

Coordenação: Fernanda Sobral, Maíra Baumgarten, Maria Lúcia Maciel
GT04: Consumo, Sociedade e Ação Política
Coordenação: Letícia Veloso, Lívia Barbosa, Fátima Portilho
GT05: Cultura, Política e Memória
Coordenação: João Emanuel Evangelista, Lilia Junqueira, Myrian Sepúlveda
GT06: Educação e Sociedade
Coordenação: Márcio da Costa, Maria Alice Nogueira
GT07: Ensino de Sociologia
Coordenação: Amaury César Moraes
GT08: Estado e Sociedade
Coordenação: Flávia Barros, Marco Aurélio Nogueira, Pedro Célio Borges
GT09: Estratificação e Mobilidade Social
Coordenação: Felícia Picanço, Marcelo Medeiros
GT10: Gerações e Contemporaneidade
Coordenação: Alda Britto da Motta, Isolda Belo da Fonte
GT11: Globalização da Agricultura e dos Alimentos
Coordenação: Dalva Mota, John Wilkinson
GT12: O Fenômeno Religioso
Coordenação: Eduardo Gabriel, Lísias Negrão, Péricles Morais
GT13: Ocupações e Profissões
Coordenação: Maria da Glória Bonelli, Maria Lígia Basbosa
GT14: Os Limites da Democracia
Coordenação: Aécio Matos, Brasilmar Ferreira Nunes, Paulo Henrique Martins
GT15: Pensamento Social no Brasil

Coordenação: André Botelho, Milton Lahuerta
GT16: Questão Urbana
Coordenação: Inaiá de Carvalho, Maria da Glória Gohn
GT17: Questões Étnicas e Raciais
Coordenação: André Brandão, Elizabeth Coelho
GT18: Reforma Agrária e Movimentos Sociais Rurais
Coordenação: Leonilde de Medeiros, Maria de Fátima Asfora, Sérgio Sauer
GT19: Saúde e Sociedade
Coordenação: Maria Helena Oliva Augusto, Soraya Vargas Côrtes
GT20: Sexualidades, Corporalidades, Transgressões
Coordenação: Berenice Bento, Luís Mello, Cristian Paiva
GT21: Trabalho, Sindicato e Ações Coletivas
Coordenação: Marco Aurélio Santana, Ruy Braga
GT22: Sociedade da Informação e Sociedade do Conhecimento
Coordenação: Gilson Lima, Sarita Albagli
GT23: Sociedade e Ambiente
Coordenação: Horácio Sant’Ana Júnior, Maria José da Silva Aquino, Neide Esterci
GT24: Sociologia da Arte
Coordenação: Lígia Maria Dabul, Rogério Medeiros
GT25: Sociologia da Cultura
Coordenação: Edson Silva de Farias, Maria Celeste Mira, Rogério Proença Leite
GT26: Sociologia da Infância e da Juventude
Coordenação: Janice Tirelli, Marília Medeiros

GT27: Sociologia do Esporte e do Lazer
Coordenação: José Jairo Vieira
GT28: Sociologia Econômica
Coordenação: Cecile Raud
GT29: Teoria Sociológica
Coordenação: José Luiz Bica de Melo, José Luiz Ratton, Márcio de Oliveira
GT30: Trabalho, Precarização e Políticas Públicas
Coordenação: Eliana Monteiro, Ida Lenir Gonçalves, Luiz Inácio Gaiger
GT31: Violência e Sociedade
Coordenação: Maria Stela Grossi Porto, Pedro Rodolfo Bode de Moraes, Rodrigo de
Azevedo

MOÇÃO SBS - SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO

A SBS, reunida em assembléia no dia 16/07/2008 na cidade de Campinas, durante a 60ª.
Reunião anual da SBPC tendo em vista a aprovação pelo Congresso e sanção
Presidencial da Lei no. 11.684, de 02 de junho de 2008, que altera o art. 36 da Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, para incluir a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias nos
currículos do ensino médio, vem a público manifestar-se nos seguintes termos:
1. defendemos a educação de qualidade em todos os níveis;
2. apoiamos ativamente a aprovação da lei da obrigatoriedade do ensino de Sociologia na
escola média brasileira por acreditarmos no seu papel crítico e formativo e pela
contribuição que poderá dar à renovação do currículo do ensino médio, com conseqüente
melhoria de sua qualidade;
3. defendemos a valorização dos cursos de licenciatura em Ciências Sociais como meio
de consecução de uma formação de qualidade dos professores de Sociologia para o
ensino médio;
4. apesar de entendermos que haja situações emergenciais para dar conta da demanda
criada pela nova lei, não aprovamos a propositura de leis que, ao mesmo tempo em que
enfraqueçam a legitimidade da formação específica por licenciatura em Ciências Sociais
para professores de Sociologia no ensino médio, estabeleçam um exclusivismo de vagas
para bacharéis não-licenciados, visando muito mais a defesa de mercado de trabalho do
que o interesse público, a formação de qualidade dos jovens e o respeito às leis
educacionais e à própria lei da profissão de sociólogo, que se submete às leis da
educação;
5. entendemos, pois, que todos os esforços devem ser investidos na melhoria dos cursos

de licenciatura, com revisão de currículos, redefinição de perfil dos formados,
centralização na formação de professor, conciliada com a formação do pesquisador;
6. defendemos, ainda, que os concursos para professores de Sociologia para o Ensino
Médio abertos pelas Secretarias Estaduais de Educação só admitam a inscrição de
licenciados em Ciências Sociais.

INFORMES SOBRE A SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO E ATIVIDADES DA
COMISSÃO DE ENSINO DA SBS

Mas, à proporção que uma ciência se torna social, isto é, fácil de
ensinar, ela conquista bases objetivas.
Gaston Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique, 1938.
O primeiro semestre de 2008 foi muito rico em atividades, eventos e fatos importantes no
processo de institucionalização da sociologia no ensino médio.
O Presidente da República, em exercício, José de Alencar, sancionou no dia 2 de junho a
lei que alterou o artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
(1996), deixando claro que a Filosofia e a Sociologia devem ser ensinadas como
disciplinas em todas as séries do Ensino Médio. O texto da LDB de 1996 não deixava isso
explícito e provocou diferentes interpretações que foram debatidas no Conselho Nacional,
nos Conselhos Estaduais, nas Secretarias de Estado de Educação, nos Sindicatos, nos
parlamentos, entre outros. Em julho de 2006, a Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação já havia aprovado uma mudança nas Diretrizes Curriculares
Nacionais do Ensino Médio-DCNEM, elaborando uma Resolução (no. 4/2006), com base
no Parecer sobre o ensino de Filosofia e de Sociologia redigido pelo professor Amaury
Moraes (USP), que determinou a inclusão dessas disciplinas nos currículos do Ensino
Médio, dando nova interpretação para o artigo 36 da LDB. Mesmo assim, alguns estados
questionaram a mudança das DCNEM e resistiram diante das novas orientações legais. A
sanção da lei que muda a LDB garante, então, a inclusão dessas disciplinas nos
currículos do ensino médio a partir de 2009.
O presidente da SBS, Tom Dwyer, esteve presente na cerimônia e destacou a
importância da participação da nossa entidade, que foi prestigiada pelo cerimonial. O
evento durou aproximadamente meia hora, tendo o pronunciamento do Ministro da
Educação, Fernando Haddad e do Presidente da República, em exercício, José de
Alencar. Ambos enfatizaram a importância da formação humanista para a cidadania.
Também se falou da necessidade de educar os jovens para permitir uma maior autonomia
na construção de suas subjetividades. O sociólogo César Callegari, do Conselho Nacional
de Educação ressaltou que a medida restabeleceu uma situação existente antes de 1971,
quando essas disciplinas foram excluídas dos currículos, permitindo a retomada dos seus
conteúdos no ensino médio.
Nos dias 17 e 18 de Abril, em Natal, a UFRN, a SBS e outras entidades, realizaram o I
Seminário Nacional de Educação em Ciências Sociais – ISNECS. Com extensa
programação voltada para os problemas e desafios gerados pela inclusão da sociologia
nos currículos da Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio). Assim, as diversas
Mesas trataram da produção de material didático, da formação inicial e continuada de

professores de sociologia, das reformas do sistema de educação, da educação no
contexto de mudanças da sociedade contemporânea, das metodologias e conteúdos da
sociologia nas escolas, análise de experiências da inclusão da disciplina nos vestibulares
da Universidade Federal de Uberlândia-UFU, da Universidade de Brasília -UnB e
Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, as experiências de Laboratórios de
Ensino de Sociologia, entre outros temas correlatos. Destaca-se o empenho das
professoras Ana Laudelina Ferreira Gomes e Lore Fortes na organização do evento,
buscando a integração com a Secretaria de Estado de Educação do Rio Grande do Norte,
com os estudantes de graduação de Ciências Sociais e com as diferentes entidades
envolvidas no Seminário. No Relatório do ISNECS, disponível na página da SBS e da
UFRN, pode-se obter mais informações.
A Comissão de Ensino da SBS está elaborando uma proposta de Encontro Nacional de
Professores de sociologia do ensino médio para os dias que antecedem o XIV Congresso,
no Rio de Janeiro em 2009. Essa proposta foi indicada no XIII Congresso da SBS (Recife)
e na reunião com os coordenadores de cursos de ciências sociais na ANPOCS, em 2007.
Assim, a comissão tem articulado e/ou apoiado a organização de encontros estaduais que
poderão ocorrer no segundo semestre deste ano e no primeiro semestre de 2009, antes
do Encontro Nacional.
No Rio de Janeiro, a professora Anita Handifas, da Faculdade de Educação da UFRJ,
está organizando o I ENSOC- I Encontro Estadual de Ensino de Sociologia, nos dias 19 a
21 de Setembro. Será um encontro para dar voz aos professores de sociologia,
estimulando a reflexão e a troca de experiências.
Nos dias 16 a 19 de setembro ocorrerá o I Encontro da Região Norte da Sociedade
Brasileira de Sociologia (SBS), em Manaus-AM. Entre as várias temáticas abordadas,
figura a Sociologia no Ensino Médio. O evento está sendo coordenado pelo Prof. Dr.
Antonio Carlos Witkoski da UFAM.
Até final de julho teremos as datas dos outros estados, vários já indicaram a possibilidade
de realização desses encontros.
Com o empenho da diretoria da SBS, foi aprovada uma Mesa, com título A presença da
sociologia no currículo do ensino médio, na 60a. Reunião da SBPC e outra Mesa, no 32º.
Encontro Nacional da ANPOCS, com o título Ciência e ideologia na prática dos
professores de sociologia no Ensino Médio.
Publicações relativas à temática:
A professora Elizabeth Guimarães (UFU) e o professor Amaury Moraes (USP) estão
organizando um livro com as apresentações dos Grupos de Trabalhos e Mesas que
trataram da sociologia no ensino médio no XIII Congresso da Sociedade Brasileira de
Sociologia (Recife, 2007).
Até final de julho, circularão duas revistas com dossiês sobre a Sociologia no Ensino
Médio. A primeira será a Revista Mediações, da pós-graduação em Ciências Sociais da
UEL, com o título Ensino de Sociologia; a segunda, será a Revista CHRONOS, da UFRN,
com o título A Sociologia no Ensino Médio. Ambas deveriam ter sido concluídas em 2007,
sairão com essa data, mas só ficarão prontas a partir de julho do corrente ano.
Heloisa Martins e Ileizi Fiorelli Silva

INFORME DA COMISSÃO DE PUBLICAÇÕES DA SBS

A SBS tem diversas atividades relacionadas à publicação/divulgação. Basicamente temos
os seguintes tipos de publicação.
Publicações atuais:
a) Anais e Hot Site dos Congressos;
b) Site da SBS na Internet;
c) SBS Resenhas (Irlys Barreira e José Ricardo Ramalho);
d) Boletim Informativo (3 vezes por ano, a ser editado na UFRJ. Editor: Marco Aurélio
Santana)
e) Livros contendo textos apresentados em mesas e conferências dos CBS.
Durante o ano de 2008 o site da SBS passou por dificuldades (ataques de hackers) que,
entretanto, já foram sanadas e o site foi “blindado”.
Sobre os itens c e d, podemos afirmar que o SBS Resenhas está em processo de
consolidação. Até o presente momento, foram editados dois SBS Resenhas e três (?)
Boletins Informativos. Em reunião recente da diretoria, debatemos a possibilidade de
incluir o SBS Resenhas no SciELO (o que, a partir de uma avaliação mais detida, se
provou bastante difícil, se não inviável) e de buscar uma boa classificação no Qualis o que
exigirá o delineamento de uma estratégia para adequação às normas do comitê de área.
Com relação ao último item, estão sendo organizados livros a partir do Congresso de
Recife (conferências e mesas redondas). Sobre a Sociologia no ensino médio se está
pensando em livro (s) (ou revista lusófona). O Presidente da SBS enviou cartas a editoras
consultando sobre eventual interesse em publicar esses livros. Temos, ainda, debatido
sobre a possibilidade de estabelecimento de um selo de qualidade SBS e/ou a criação de
coleção (s) com a marca SBS.

Ações por executar e propostas ainda em debate:
 Confecção de folheto em inglês e português (e talvez com versões em espanhol e
francês) que divulgue a SBS a nossos colegas estrangeiros e brasileiros;

 A viabilidade e oportunidade de publicação de uma revista nacional de sociologia já
concebida de modo ser classificada no QUALIS como uma revista de padrão
superior a curto/médio prazo;
 Livro (s) virtual (s).
Maíra Baumgarten

INFORME DA COMISSÃO DE ENSINO DE SOCIOLOGIA DA SBS
A Comissão de Ensino de sociologia da SBS está organizando o I Encontro Nacional de
Ensino de Sociologia, que será realizado no Rio de Janeiro, antecedendo o Congresso de
Sociologia. Já encaminhamos aos membros da Comissão uma proposta preliminar para
que seja discutida e os nomes para as mesas-redondas, oficinas e grupos de discussão
sejam definidos. Apresentamos abaixo essa proposta.

I ENCONTRO NACIONAL SOBRE O ENSINO DE SOCIOLOGIA
ENSINO DE SOCIOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA:
reflexão sobre as experiências nas universidades e nas escolas.
Data: 25, 26 e 27 de julho (antecede XIV Congresso Brasileiro de Sociologia – UFRJ2009 - 28 a 31 de julho )
Local: Prédio do IFCS, largo de São Francisco, Rio de Janeiro, Capital.
Ementa: I Encontro Nacional sobre o Ensino de Sociologia na Educação visa a promover
uma discussão ampla de caráter nacional sobre as conseqüências da obrigatoriedade do
ensino de sociologia na escola média brasileira: questões relativas ao ensino da
disciplina, como conteúdos programáticos, metodologias de ensino, recursos e materiais
didáticos; sobre cursos de licenciatura e formação de professores; pesquisas sobre o
ensino da disciplina; constituição de uma comunidade de professores de sociologia no
ensino médio (Comissão de Ensino da SBS).
Justificativa:
A sociologia aparece como disciplina escolar desde o início do século XX no processo de
constituição do sistema de ensino brasileiro. Entretanto, tem uma trajetória instável, ou
seja, a cada reforma da educação desde 1925, ora ela é obrigatória e ora ela não é. Isso
dificultou a criação de uma tradição de ensino voltada para a escola. Quando o debate
sobre a possibilidade de incluí-la novamente reaparece nas entidades sindicais, nas
organizações estudantis, em algumas instituições de ensino superior e cursos de ciências
sociais, faz-se outra vez um esforço de retomada da história da institucionalização e de
articulação entre os sociólogos que continuaram trabalhando nas escolas.
Um desses momentos ocorre após 1983, durante o período denominado de
redemocratização do país. Até 1996, observam-se movimentações em vários Estados no

sentido de incluir a sociologia nos currículos, de organizar conteúdos e práticas de ensino,
de formação continuada para professores, entre outras iniciativas. Podemos afirmar que o
debate ainda estava circunscrito nos Estados, era um debate local. Com a promulgação
da LDBEN 9394/96, o debate vai se tornando nacional. Dessa forma, a promulgação da
LDB intensificou a expansão da sociologia como disciplina nos currículos das escolas de
ensino fundamental e médio em vários Estados do país. No entanto, a aprovação das
Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, pelo Conselho Nacional de Educação,
veio a conturbar essa tendência de integração paulatina, mas definitiva, da sociologia nos
currículos da escola média brasileira, uma vez que as DCNEM mudaram o sentido do
processo: não seria mais disciplina, mas conteúdos a serem tratados
interdisciplinarmente, não seria mais obrigatória, mas de acordo com o definido pelas
escolas. Isso, forçou as entidades sindicais – Sindicatos e Federação Nacional dos
Sociólogos - primeiramente e, depois, as científicas do campo das ciências sociais, como
a SBS e a ANPOCS, a se posicionarem e a começarem a incorporar essas questões em
seus eventos. A resposta à não-obrigatoriedade da sociologia veio com a regulamentação
do art. 36 da LDB e provocou inúmeros debates e movimentações que culminaram na
mudança das DCNEM, em 2006 e na promulgação da lei que obriga a inclusão da
filosofia e sociologia em todos os currículos de todas as escolas de ensino médio do país,
em 2008, alterando o disposto na LDBEN.
Essa realidade coloca mais demandas e exige maior esforço dos professores de
sociologia das escolas, dos professores dos cursos de ciências sociais, das entidades
sindicais e das entidades científicas. Estas últimas precisam, cada vez mais, aumentar a
sua presença no debate, no sentido de garantir a reflexão sobre que tipo de saber
sociológico será ensinado nas escolas, ou, noutras palavras, que tipo de sociologia e
quais conteúdos serão adequados para a formação dos jovens e adolescentes brasileiros.
Nesse sentido, a SBS decidiu participar ativamente do processo de implantação da
sociologia nos currículos das escolas contribuindo com o que pode de fato fazer. Uma das
ações tem sido o estimulo a realização de encontros estaduais que convençam as
universidades e as secretarias de educação a entrarem no debate, somando-se às outras
instituições/entidades que já articulavam esses encontros. Outra proposta que vários
docentes defendiam nas assembléias da SBS era a criação de espaços para os
professores de sociologia do ensino médio nos eventos da entidade. Espaço esse que foi
crescendo desde 2003, consolidando-se em 2007, no congresso de Recife.
Ainda assim, percebe-se que para atingir um número expressivo de professores que
possa, se encontrar, conhecer as experiências, dividir as dúvidas e ansiedades, partilhar
as práticas e os conteúdos ensinados em suas escolas, precisaríamos de um espaço e
tempo maiores e regulares. Por isso, a proposta de um encontro nacional de ensino de
sociologia, com o foco nos professores de sociologia da educação básica. Esse encontro
seria o primeiro organizado pela SBS, pois sabemos que já aconteceram outros
encontros nacionais, como o organizado pelo SINSESP e APEOSP, em julho de 2007.
Os encontros de ensino de sociologia da SBS terão um foco acadêmico, um espaço para
pensarmos as pesquisas e os processos que envolvem o ensino de sociologia nas
escolas e esperamos que este seja o primeiro encontro de muitos outros. Esperamos que
a cada dois anos possamos nos reunir com colegas do país inteiro para partilhar as
experiências de formação inicial e continuada de professores de sociologia, as práticas de
ensino nas escolas, as pesquisas sobre as temáticas correlatas, os processos de
institucionalização em cada estado, enfim, que nos encontros nacionais de ensino de
sociologia possamos fortalecer a comunidade de professores praticantes do oficio de
ensinar, aproximando os campos acadêmico, científico e escolar.

Objetivos:
- Promover o intercâmbio entre professores de sociologia da educação básica e
universidades;
- Criar um espaço de partilha de experiências de ensino, de formação de
professores, de pesquisas e de modos de implantação da sociologia nos currículos
dos estados;
- Fortalecer os vínculos entre pesquisadores e professores interessados no ensino
de sociologia ;
- Aprofundar o debate sobre os conteúdos, metodologias e práticas de ensino de
sociologia, problematizando as propostas já elaboradas no âmbito do MEC e das
Secretarias de Estado de Educação;
- Contribuir com a melhoria do ensino de sociologia na educação básica.
Estrutura:
A) Conferência de abertura (tarde ou noite do primeiro dia, 25/07/2009) (1 convidado)
Nome: François Dubet: Escola, juventude e ensino de sociologia (a confirmar)
B) Mesas-Redondas (manhãs, das 9h às 11h):
I. Formação de professores para o ensino de Sociologia na escola básica (manhã,
26/07/2008)
(3 convidados)
II. Mediação entre o conhecimento universitário recebido e o ensino na escola
média: como realizá-la? (manhã, 27/07/2008)
(3 convidados)
C) Grupos de Discussão: 5 grupos divididos em 2 salas (ou 10 grupos) (tardes:
26/07/2009, das 14 às 17h; 27/07/2009, das 14h às 15h30)
(10 coordenadores: escolhidos dentre os convidados para mesas, oficinas
etc.)
2GD: Conteúdos programáticos e Metodologias do ensino
2GD: Livros e materiais didáticos
2GD: Recursos Didáticos: dos textos clássicos às novas tecnologias
2GD: Formação de Professores: organização curricular e estágio supervisionado
2GD: Pesquisa: objeto e instrumento de conhecimento na escola básica
D) Oficinas: 4 oficinas (manhãs: 11h às 12h)

(4 convidados)

1. Imagens (foto, cinema, pintura) e ensino de sociologia (26/07/2009)
2. Música e ensino de sociologia; (26/07/2009)
3. Literatura, teatro e ensino de sociologia; (27/07/2009)
4. Textos clássicos e impressos (jornais, revistas) e ensino de sociologia. (27/07/2009)

E) Plenária: propostas de encaminhamentos dos GD: 27/07/2009, das 15h30 às 19h)
F) Pôsters, Lançamento de livros e materiais didáticos, para-didáticos e outros: a
definir
Comissão Organizadora:
Ileizi L. F. Silva (UEL) (nacional)
Heloisa H. T. S. Martins (USP/SBS) (nacional)
Glaucia Villas Bôas ( UFRJ) (local)
Anita Handfas (UFRJ) (local)
Adélia Maria Miglievich Ribeiro (UENF) (local)
Santo Conterato (UFF/APSERJ) (local)
Comissão Científica:
Ileizi L. F. Silva (UEL)
Heloisa H. T. S. Martins (USP/SBS)
Glaucia Villas Bôas ( UFRJ)
Amaury Cesar Moraes (USP)
Fernanda A. F. Sobral (UnB)
Elisabeth da Fonseca Guimarães (UFU)
Márcia A. Gobbi (USP)
Revalino A. Freitas (UFG)
Ana Laudelina Ferreira Gomes (UFRN)
Sueli G. L. Mendonça (UNESP/Marília)
Cynthia Hamlin (UFPE)
Simone Meucci (UFPR)

INFORME DO I ENCONTRO DA REGIÃO NORTE DA SBS
AMAZÔNIA: EM BUSCA DE NOVAS ABORDAGENS
A Sociedade Brasileira de Sociologia – SBS e o Programa de Pós-Graduação em Sociologia –
PPGS da Universidade Federal do Amazonas – UFAM realizaram, no período de 16 a 19 de
setembro de 2008, no Instituto de Ciências Humanas e Letras – ICHL, o I Encontro da
Região Norte da Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS), com o tema Amazônia: em
busca de novas abordagens.
O I Encontro da Região Norte da Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) propiciou a
interação entre os professores/pesquisadores e estudantes de graduação (em torno de 250) e pósgraduação (acerca de 100) das universidades e instituições de pesquisa da região norte, visando à
criação de vínculos institucionais que possibilite a congregação de cientistas sociais na produção do
conhecimento científico e elaboração de novas abordagens para a Amazônia.
O Evento propôs e alcançou pelos menos três objetivos: 1) o encontro da diversidade da
produção sociológica do Brasil com a produção sociológica da região Norte, não deixando
de considerar as singularidades da Amazônia, a formação da “inteligência local” via os
Programas de Pós-Graduação e a prática do ofício do sociólogo nesse contexto; 2) a
interação/conexão da Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) com as Universidades da

região Norte – Universidades públicas e gratuitas e Universidades públicas e privadas –
criando e/ou recriando vínculos institucionais mais sólidos e consolidando a sociologia na
Região; 3) a proposição de “caminhos” com relação à implantação da Sociologia no
Ensino Médio em razão das necessidades dos Estados da Região Norte.
O I Encontro proporcionou, ainda, em razão de sua natureza, reflexões acerca das transformações
econômicas, sociais, históricas, políticas, ambientais e culturais que perpassam a região amazônica,
articulando as contribuições teóricas clássicas da Sociologia – e áreas de conhecimentos afins – com
as novas perspectivas teóricas de análise que surgem a partir das configurações contemporâneas.
A programação do I Encontro da Região Norte da Sociedade Brasileira de Sociologia
(SBS) evidencia, assim, a diversidade social que o instituiu:
Conferência de abertura – Amazônia: em busca de novas abordagens (Edna Maria
Ramos de Castro);
1ª Mesa Redonda: A Amazônia e o pensamento social no Brasil
(Renan Freitas Pinto, César Barreira, Nelson Matos de Noronha e Marco Aurélio Coelho
de Paiva);
2ª Mesa Redonda: Populações amazônicas e formas de representação
(Neide Esterci, Alfredo Wagner Berno de Almeida, Marilina C. Oliveira Bessa Serra Pinto
e Sérgio Ivan Gil Braga);
3ª
Mesa
Redonda:
Sociedade,
ambiente
e
trabalho
(José Ricardo Garcia Pereira Ramalho, Maria Izabel de Medeiros Valle, Henrique dos
Santos Pereira e Antônio Carlos Witkoski);
1ª Comunicação – Sociedade Brasileira de Sociologia: memória, imaginação e futuro
(Thomas Patrick Dwyer);
2ª Comunicação – A sociologia no Ensino Médio: dilemas e perspectivas (Ileizi Luciana
Fiorelli Silva);
3ª Comunicação – A formação e o ofício do sociólogo hoje (Odenei de Souza Ribeiro
Souza Ribeiro, Luiz Antônio Nascimento de Souza e Thomas Patrick Dwyer).
Além da Conferência de Abertura, das Mesas Redondas e das Comunicações o I
Encontro contou, ainda, com onze grupos de trabalhos:
GT01: Produção de informações estatísticas socioambientais: novos conceitos e novas
metodologias sociais;
GT02: Cidades: culturas populares, sociabilidades e patrimônios culturais;
GT03: Estado, cidade, conflitos urbanos, rurais e segregação da juventude no contexto
amazônico;
GT04: Sociedade, trabalho e saberes tradicionais;
GT05: Novos territórios e ação coletiva: políticas públicas e participação local;
GT06: Ambiente, Tecnologia Social e Políticas Sociais;
GT07: Sociologia da cultura;
GT08: Trabalho, gênero e economia solidária na Amazônia;
GT09: Gestão dos recursos pesqueiros na Amazônia;
GT010: Movimentos Sociais na Amazônia: desafiando fronteiras e
GT011: Memória, cidades e território de trabalho.

Não menos importante para o coroamento do I Encontro foi a mostra dos filmes
etnográficos promovido pelo Núcleo de Antropologia Visual – NAVI/UFAM que reúne
pesquisadores, professores e alunos de graduação e pós-graduação interessados nos
estudos das imagens – tanto como objeto de estudo quanto como método de
conhecimento:
Amazônia: Heranças de uma utopia (Ricardo Favilla e Alexandre Valenti);
Viagem das idéias (Rogelio Casado, Satya Caldenhof e Jane Dantas);
Belém, cidade das águas (Jorane Castro);
Fluxos (Fernanda Bizarria);
Vamos à luta (Divino Tserewahú);
Brincadeira de mestre (Sílvio Figueiredo) e
Onde está o rabino? (Renato Athias e Stephen Nugent).

INFORME DO I FÓRUM MUNDIAL DE SOCIOLOGIA - ISA
O Primeiro Fórum Mundial de Sociologia, promovido pela International Sociological
Association, teve lugar em Barcelona, no período de 5 a 8 de
setembro
passado.Organizado em torno do tema geral “Pesquisa Sociológica e Debate Público”, o
evento contou com a participação de cerca de 3200 sociólogos de mais de 70 países. Em
sessões plenárias, mesas redondas, sessões ordinárias e especiais, o Fórum foi coroado
de êxito, atraindo grandes nomes da disciplina, propiciando animados debates,
evidenciando o vigor da comunidade sociológica internacional. Como já se tornou tradição
dentro da ISA, a sociologia brasileira marcou com sucesso sua presença nesse cenário
com um número expressivo de participantes. Apresentando trabalhos sobre uma ampla
gama de temas e participando de vários formatos de discussão, nossos colegas puderam
fornecer ao público um belo painel da diversidade e riqueza da sociologia que se prática
no Brasil. Certamente essa imagem positiva será reafirmada no próximo Congresso
Mundial de Sociologia que terá lugar entre 11 e 17 de julho de 2010 em Gotemburgo na
Suécia.
Elisa Reis

INFORME DO I ENSOC - RJ
A Faculdade de Educação da UFRJ realizou nos dias 19, 20 e 21 de setembro o I
Encontro Estadual de Ensino de Sociologia - conteúdos, metodologias e práticas
pedagógicas para a formação dos alunos do Ensino Médio, cujo principal objetivo foi o de
estimular a reflexão e o debate entre os profissionais que atuam, nos diversos níveis, com
o ensino de Sociologia. O evento contou com 250 participantes, entre professores de
Sociologia, pesquisadores e Licenciandos de Ciências Sociais que ao longo dos três dias
puderam participar dos debates.
A programação do Encontro contou com três Mesas-Redondas que reuniram
conferencistas de diversas instituições de ensino, desenvolvendo pesquisas sobre o

ensino e a formação do professor de Sociologia. A Mesa-Redonda I, intitulada História do
ensino de Sociologia e marcos regulatórios, contou com as presenças do Professor
Amaury César Moraes, da USP; do Professor Adriano Giglio, da FAETEC; e do Professor
César Callegari, do Conselho Nacional de Educação. A Mesa-Redonda II reuniu a
Professora Ileizi Fiorelli, da UEL e da Comissão de Ensino da SBS; a Professora
Janecleide Moura de Aguiar, do Colégio Pedro II; e o Professor Flavio Sarandy, da FAIVI
que trataram da temática Fundamentos e metodologia do ensino de Sociologia na
Educação Básica. No último dia do Encontro foi a vez da Mesa-Redonda III intitulada A
formação de professores para o ensino de Sociologia que contou com a participação da
Professora Ana Maria Monteiro, da UFRJ; da Professora Anita Handfas, da UFRJ; e do
Professor Rogério Mendes, do Colégio Pedro II e CAP/UERJ.
O Encontro contou também com Grupos de Trabalhos que receberam 20 comunicações
orais distribuídas nos três GTs, cada qual acompanhando os mesmos eixos temáticos das
Mesas-Redondas. Esta foi a oportunidade dos professores de Sociologia e dos
pesquisadores apresentarem os resultados de suas pesquisas sobre a história, o ensino e
a formação do professor, assim como puderam também sistematizar as experiências
didático-pedagógicas, no sentido de refletir sobre os limites e as possibilidades do ensino
da Sociologia na Educação Básica. O Encontro contou também com a contribuição dos
licenciandos em Ciências Sociais que expuseram os pôsteres relatando suas experiências
no estágio realizado nas escolas.
A qualidade dos debates ocorridos nas Mesas-Redondas e nos GTs confirmam nossa
avaliação da necessidade de criar espaços como o do Encontro que estimulem uma
reflexão mais sistemática sobre a história, o ensino e a formação do professor de
Sociologia, criando as condições necessárias para uma prática pedagógica mais
consistente e rigorosa do professor, sobretudo no contexto atual em que a legislação
tornou obrigatória a Sociologia como componente curricular em todas as séries do Ensino
Médio. É importante ressaltar também o fato de a Faculdade de Educação da UFRJ ter
abrigado o Encontro, afirmando o papel que a universidade pública deve cumprir no
sentido de estreitar seus vínculos com a escola básica, em especial a escola pública.
O I Encontro Estadual de Ensino de Sociologia teve o apoio financeiro da FAPERJ e da
Fundação Universitária José Bonifácio, da UFRJ. Contou também com o apoio da
FAETEC, do CEFET-RJ, do Colégio Pedro II, além do apoio institucional da SBS, da
UENF e da APSERJ. Todos os participantes receberam um CDROM contendo os Anais
do Encontro, podendo contar a partir de agora com um importante material de consulta.
Anita Handfas

INFORME DO 5º SEMINÁRIO DE SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO - GO

O 5° Seminário de Sociologia no Ensino Médio foi realizado de 3 a 5 de setembro de
2008, na Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia (FCHF), da Universidade
Federal de Goiás (UFG). Promovido pelo Núcleo de Estudos Sobre o Trabalho (Nest)
(DCS) e pelo Grupo de Estudos de Sociologia no Ensino Médio (GESEM), o evento

contou com apoio institucional do Departamento de Ciências Sociais (DCS), da
FCHF, da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e da Pró-Reitoria de Extensão
(PROEC).
O Seminário se estruturou através de conferências, mesas-redondas, sessões
temáticas e relatos de experiência, conforme observado abaixo:
# dia 3 de setembro:
– Conferência de abertura: Prof. Dr. Tom Dwyer (Unicamp-SBS)
– Sessão Temática: Instituições sociais e socialização
# dia 4 de setembro:
– Mesa-redonda “procedimentos didáticos e metodológicos na sala de aula:
cinema, literatura, museu”.
-Profª. Drª. Maria Zaíra Turcchi (Faculdade de Letras-UFG)
-Prof. Dr. Lisandro Nogueira (Faculdade de Comunicação-UFG)
-Profª. Drª. Nei Clara de Lima (Museu Antropológico-UFG)
– Mesa-redonda “a sociologia no ensino médio: um olhar a partir da docência”
-Profª. Dalva Maria de Lima (Secretaria Estadual de Educação Goiás)
-Profª. Flávia Rodrigues Garcia (Rede privada)
-Prof. Lucas Francisco Pinheiro (Secretaria Estadual de Educação Goiás)
# dia 5 de setembro:
– Conferência de encerramento: Profª. Drª. Helena Singer (Unicamp)
– Sessão Temática: Direitos humanos e cidadania
– Sessão Temática: Trabalho e educação
– Sessão de Relatos de Experiência
Ao todo, entre participantes inscritos e eventuais, participaram do seminário 113
pessoas (número não inclui conferencistas e participantes de mesas redondas),
assim distribuídos:
– alunos de ciências sociais: 79
– professores de ensino fundamental e médio: 18

– outros participantes: 16
Desse total, 104 eram de Goiânia, 8 residem no interior do Estado e 1 inscrito era
procedente de Belo Horizonte (MG).
Durante o seminário foram apresentados 10 comunicações nas sessões temáticas 4
4 comunicações na sessão de relatos de experiência.

SBS RESENHAS
Já está em nosso sítio a chamada para o quinto número do caderno de resenhas da
SBS.
Esta publicação da SBS tem o propósito de divulgar informações qualificadas sobre
trabalhos publicados em diferentes centros acadêmicos no Brasil e no exterior e convida
os leitores a submeterem suas resenhas à publicação para os próximos números. O SBS
resenha encontra-se já com 4 edições publicadas no sítio (www.sbsociologia.com.br),
servindo de referência importante na difusão de obras, nacionais ou estrangeiras,
produzidas no âmbito das ciências sociais. A iniciativa vem tendo boa receptividade na
comunidade acadêmica, considerando-se o fato de que as resenhas traduzem uma parte
significativa da produção intelectual contemporânea, além de serem acessíveis a um
público amplo.
O SBS Resenhas tem periodicidade semestral com inscrição ISSN 1981-2264 e
divulgação dos textos completos no sítio da SBS e disponíveis para download. O grande
desafio desse tipo de edição é a manutenção de colaboradores assíduos e diversificados
comprometidos com a idéia de tornar o caderno de resenhas representativo e atualizado.
Nesse sentido, estamos aceitando colaborações para o quinto número. Os trabalhos
podem ser enviados para sbsresenhas@yahoo.com.br.. As normas para publicação,
assim como critérios de avaliação das contribuições também estão disponíveis no sítio da
SBS na internet.

O QUE VAI ACONTECER
1) V JORNADA MARANHENSE DE SOCIOLOGIA
20 a 21 de novembro de 2008
Centro de Ciências Humanas
(coordenadores.)
Prof. Dr. José Odval Alcântara Júnior
Profa. Dra. Sandra Maria Nascimento Sousa

1.

Identificação do evento

1.1. Nome do evento: V Jornada Maranhense de Sociologia – Parte integrante do VIII
Encontro Humanístico do Centro de Ciências Humanas
1.2.

Tema central: Repensando a Desigualdade

1.3.

Instituições envolvidas
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Sociedade Brasileira de Sociologia,
Centro de Ciências Humanas (CCH), Campus Bacanga - São Luis e o Programa
de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFMA, Mestrado.

1.4.

Organizadores
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
Prof. Dr. José Odval Alcântara Júnior – UFMA/PPGCS
Profa. Dra. Sandra Maria Nascimento Sousa – UFMA/PPGCS

1.5.

Público-alvo
Docentes e acadêmicos das Instituições de Ensino Superior do Maranhão, como
UFMA, UEMA, UNICEUMA e a comunidade em geral.

1.6.

Realização
Dia 20 e 21 de novembro de 2008- Centro de Ciências Humanas –Universidade
Federal do Maranhão – Campus do Bacanga - São Luis/MA.

1.7.

Inscrição
O evento será gratuito, com inscrições no próprio local do evento, sendo emitido
certificado aos participantes.

1.8.

Carga Horária
10 h

1.9.

Número de vagas
150

1.10. Conteúdo programático
2.

Objetivos

3.1.

Mobilizar a discussão sobre a necessidade de serem repensadas modalidades
diferenciadas de Desigualdade Social, de forma intensiva e aprofundada sob o viés
analítico da sociologia;

3.2.

Contribuir para um intercâmbio mais estreito entre especialistas de regiões
diferentes, visando conhecer perspectivas teóricas e instrumentos metodológicos
diversos, utilizados para compreensão da temática em questão.

4.

Metodologia: Programação do Evento
Local: Auditório Mário Meirelles do Centro de Ciências Humanas da Universidade
Federal do Maranhão, Campus do Bacanga, Av. dos Portugueses, s/n, CEP: 65.
085-580 – São Luís - Maranhão
- Recepção dos participantes e expositores; credenciamento do público;

- Apresentação dos objetivos do evento pela comissão organizadora
Dia 20 de novembro de 2008, às 17:30 horas
-

Conferência

de

abertura:

Riqueza,

Poder

e

Desigualdades:

novas

perspectivas sociológicas.
A proposta da conferência é apresentar o resultado das pesquisas em curso sobre
as desigualdades socioeconômicas a partir de novos enfoques. O material de referência
serão os artigos "Riqueza: totem e tabú" , "Desigualdades socioeconômicas: conceitos e
problemas de pesquisa" do prof. Dr. Antonio Davi Cattani, da Universidade Federal do Rio
Grande

do

Sul.

O

material

do

conferencista

está

disponível

no

site

www.antoniodavidcattani.net.
Dia 21 de novembro de 2008 às 9:00 horas
- Conferência: A sociologia no ensino médio brasileiro
Prof. Dr. Amaury Cesar Moraes
Dia 21 de novembro de 2008, às 15: 00 horas
- Mesa-redonda:
sociológicas.

Riqueza,

Poder

e

desigualdades:

Novas

perspectivas

- Confraternização
Horácio Antunes

2) CONCURSO PÚBLICO
Colegas,
Haverá concurso para professor adjunto na UFRJ em Políticas Públicas de Direitos
Humanos para o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ,
do qual participo. O site é: www.nepp-dh.ufrj.br
As datas ainda estão sendo definidas, mas os pontos já foram aprovados:
1 – Políticas Públicas e Direitos Humanos no Brasil. 2 – Concepções teóricas de
Políticas Públicas e de Direitos Humanos. 3 – Avaliação de Políticas Públicas. 4 –
Estado, Políticas Públicas e Direitos Humanos. 5 – A experiência brasileira de
Políticas Públicas de ações afirmativas. 6 – A experiência brasileira de Políticas
Públicas de combate à desigualdade social. 7 – Origens sociais da violência e Direitos
Humanos. 8 – A experiência brasileira de Políticas Públicas de combate à violência. 9 –
Federalismo e Políticas Públicas. 10 – Globalização e Políticas Públicas: desafios
aos Direitos Humanos. 11 – Organizações não-governamentais e movimentos sociais na
implementação de Políticas Púbicas.
Por favor, divulguem!!!
Celi Scalon
___________________________________________________________________

DIVULGUE A ENTIDADE
Novos associados
Basta acessar o nosso sítio

Se você já é associado, divulgue a informação para quem ainda não é. Existem
muitas razões para se associar, vejam o link ‘Entidade’ no www.sbsociologia.com.br.
Para se associar à SBS é necessário ter a titulação mínima de mestre em
sociologia ou área afim. É preciso, ainda, preencher o formulário eletrônico disponível em:
www.sbsociologia.com.br/ent_inscricao.asp, e seguir os procedimentos descritos.
___________________________________________________________________
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Diretores
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Antônio Carlos Witkoski, UFAM
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