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MENSAGEM AOS ASSOCIADOS
É com prazer que a Sociedade Brasileira de Sociologia apresenta a candidatura da Prof.
Elisa Reis à presidência da ISA (International Sociological Association). Queremos
salientar a importante contribuição que Elisa Reis tem dado à Sociologia Brasileira, em
especial o seu esforço para sedimentar o processo de internacionalização de nossa
disciplina. Elisa Reis foi secretária-geral da SBS, presidente da ANPOCS e, atualmente, é
membro do Comitê Executivo da ISA e vice-presidente da Academia Brasileira de
Ciências. Desse modo, a SBS pede o apoio de todos os seus associados para a
campanha de Elisa Reis, enfatizando a relevância de termos uma socióloga brasileira
pleiteando tão expressiva posição na Sociologia internacional.
No dia 12 de Julho de 2010, às 20h, haverá apresentação dos candidatos à presidência e
à vice-presidência da ISA no Congress Hall of the Swedish Exhibition & Congress Centre
(Svenska Mässan). Contamos com a presença de todos os brasileiros que estiverem no
Congresso da ISA em Gotemburgo.
O Prof. Tom Dwyer, ex-presidente da SBS, também é candidato ao Conselho das
Associações Nacionais. Sua candidatura conta com o total apoio da Sociedade Brasileira
de Sociologia, para a qual ele trabalhou com dedicação durante muitos anos. É
importante reconhecer que Tom Dwyer teve papel relevante tanto para a
internacionalização da SBS e da Sociologia Brasileira, como para a atual estabilidade
financeira de nossa associação.
Na ISA existem dois colégios eleitorais, um formado pelos presidentes das Associações
Nacionais e o outro pelo presidentes dos Research Committtees. Os dois colégios votam
para a presidência e para as vice-presidências. E cada um dos dois colégios eleitorais
elege oito diretores.
Desse modo, é muito importante nosso apoio à candidatura brasileira para a presidência
junto aos representantes de nossos RCs.

Celi Scalon
Presidente

SBS RESENHAS
O SBS Caderno de Resenhas vem representando um esforço da diretoria da SBS de
solidificar e difundir o pensamento sociológico através de obras difundidas em diversas
instâncias do domínio público. Valoriza a publicação e edição de obras sobre o pensar
sociológico, que vem caracterizando a prática acadêmica da entidade, desde o tempo de
sua criação. A publicação tem periodicidade semestral com inscrição ISSN 1981-2264 e
divulgação no site da Sociedade Brasileira de Sociologia: www.sbsociologia.com.br
Envie sua resenha!
Irlys Barreira

O QUE VAI ACONTECER
1) Congresso da ISA
O XVII Congresso Mundial de Sociologia, organizado pela International Sociological
Association, terá lugar em Gotemburgo, Suécia, no período de 11 a 17 de julho de 2010.
O tema geral do Congresso, “A Sociologia em Movimento”. Conforme aparece na página
oficial do Congresso,
“Sociologia em movimento” significa que nossa disciplina contribui para a compreensão
do mundo em que vivemos através da definição de novos objetos de pesquisa, novas
abordagens e re-avaliações de sua rica herança teórica. Isso envolve uma nova abertura
em relação à outras disciplinas e à questões normativas. A Associação Internacional de
Sociologia oferece uma enorme variedade de perspectivas – em termos de culturas,
gênero e geração. E essa pluralidade de perspectivas contribui para a vitalidade de nossa
disciplina.
Tudo indica que a comunidade sociológica mundial fará do evento uma grande
oportunidade para captar e avaliar efetivamente o movimento da sociologia em escala
global.
O site da ISA (www.isa-sociology.org) traz informações detalhadas sobre a programação
geral e aquela de cada um dos GTs ou Research Committees, procedimentos a serem
seguidos para submeter abstracts de trabalhos a serem apresentados, prazos a serem
observados, etc.
A sociologia brasileira tem tido presença expressiva nas atividades da ISA e esperamos
que o próximo congresso reafirme e amplie essa tradição.
Elisa Reis

1.1)

Atividades da SBS na ISA

A SBS quer convidar a todos para um encontro dia 12 de Julho, às 18h, no saguão do
Hotel Gothia Towers.
Além disso, informamos as atividades propostas pela SBS:
- IS06 - Worlds of Difference the Role of Associations of Sociology in the Development of
Sociology in Latin America: Constraints and Promises. Wednesday 14 July, 08:30 - 10:30.
Location: Svenska Mässan F4.
- IS09: Sociological Challenges to Development, Inequality, Recognition and
Environmental Degradation in the Global South, Thursday 15 July, 08:30 - 10:30. Location:
Svenska Mässan F4.
- IS13: BRICs – Consequences of the Rise of the BRICs for the Development of
Sociology. Friday 16 July, 08:30 - 10:30. Location: Svenska Mässan F5.
- ASS10 - Portuguese Language Sociology - Limits and Potential. Saturday 17 July,
13:45 - 15:45. Location: Handels C22
Celi Scalon
2) XV Congresso Brasileiro de Sociologia

O XV CBS, que acontecerá em Curitiba de 26 a 29 de Julho de 2011, vem sendo
preparado desde o início deste ano. As inscrições para Grupos de Trabalho encerraram
dia 17 de Julho quando contabilizamos 82 propostas de GTs. Este número bastante
significativo revela a vitalidade da Sociologia e o importante trabalho que a SBS tem feito
ao longo dos seus 60 anos para ampliar e fortalecer nossa disciplina.
Acreditamos que uma seleção tão competitiva como esta garante, conseqüentemente, a
alta qualidade dos GTs.

Celi Scalon

3) ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGIA (ALAS)
Convocatória
XXVIII Congresso ALAS “Fronteiras Abertas da América Latina”

Recife – 4 a 9 de julho de 2011
No ano de 2011 a ALAS completa 60 anos de existência na renovação contínua de seus
congressos. Nesta trajetória, ela se constituiu numa referência importante para a
constituição do pensamento crítico latino-americano e continua a sê-lo no momento
presente. Neste século XXI, os desafios da América Latina e do Caribe na organização de
um planeta mais equitativo, justo e plural vêm se ampliando, colocando novos desafios. A
crise global vem obrigando a América Latina a renovar sua compreensão sobre si mesma
e sobre o mundo, sobretudo quando ela passa a ser vista pelas forças progressistas, em
nível mundial, como um lócus renovador, por excelência, dos movimentos sociais,
políticos, culturais e intelectuais. A América Latina é fonte de recursos naturais e
ambientais fundamentais para a sobrevivência do planeta, o que é decisivo em uma
conjuntura mundial de escassez de alimentos e fontes energéticas. Nesta mesma direção,
é de se ressaltar que o português e o espanhol constituem em conjunto as bases de uma
importante comunidade lingüística que ancora parte significativa da produção cultural
mundial.
Mas ainda há muito que se fazer em termos de integrar países e regiões no debate crítico,
favorecendo a ampliação do leque de atores e pesquisadores que interrogam a América
Latina. Há desafios importantes para se avançar numa práxis teórica renovadora que
articule o pensamento e a ação, que coordene as instituições sociais, políticas, culturais,
artísticas, econômicas e jurídicas com vistas à produção de um pensamento democrático
e plural contemplando o local, o nacional, o pós-nacional e o transnacional. Entre as áreas
a serem incorporadas ao pensamento latino-americano há de se ressaltar as regiões da
América Latina que permanecem ainda não suficientemente discutidas, a exemplo do
norte e o nordeste da América do Sul, entre outras. Essas regiões são palco de profundas
transformações sócio-econômicas, culturais e ambientais que têm impacto sobre o
conjunto da América Latina, e, igualmente, de importantes mobilizações políticas e
intelectuais voltadas para questionar em profundidade as raízes das desigualdades e
injustiças sociais em planos diversos: étnico, econômico, de gênero, geracional e
religioso. Há de se interrogar e contrapor, pois, com certa urgência, os vários campos de
saberes e experiências liberadoras que ocorrem dentro e fora dessas regiões.
Nesta linha de reflexão, a escolha da cidade do Recife para a realização do XXVIII
Congresso ALAS “Fronteiras Abertas da América Latina”, em 2011, tem uma importância
simbólica e estratégica particular. Recife é uma importante metrópole histórica e
econômica cujas origens remontam aos primeiros séculos da colonização ibérica,
mantendo-se, até hoje, como importante centro cultural e intelectual. Entre os principais
intelectuais e homens de ação que aqui desenvolveram parte significativa de suas obras
estão Abreu e Lima, Joaquim Nabuco, Gilberto Freyre, Josué de Castro, Paulo Freire,
Celso Furtado, Dom Helder Câmara e Miguel Arraes. Do ponto de vista geopolítico, a
localização da cidade do Recife nos possibilita articular as diversas cidades do norte e
nordeste brasileiro, desde Manaus até Salvador, que guardam as memórias da
colonização e da luta anticolonial. As lutas e mobilizações que ocorrem nessas áreas não
se restringem a suas delimitações geográficas, mas se conectam com outras regiões do
continente latinoamericano. A questão amazônica, para tomar o exemplo de uma das
grandes regiões latinoamericanas, não é apenas brasileira, do mesmo modo que a
questão ambiental do nordeste não toca apenas os estados desta região. As
desigualdades sociais, os desequilíbrios ecológicos, a fome e a miséria assim como a
presença dos movimentos sociais que combatem este estado de precariedade, refletem
situações mais amplas que concernem cada país e cada região da América Latina e do

Caribe. Nesse sentido, a idéia de FRONTEIRAS ABERTAS como palavra-chave da ALAS
2011 justifica-se pela importância de se colocar como pauta de pesquisa e debate público
atores, práticas, instituições e saberes que evidenciam os limites dos nossos modelos
analíticos.
O propósito do ALAS 2011 é de consolidar os esforços de articulações realizados em
Buenos Aires, Guadalajara, Porto Alegre, Arequipa, Antígua, São Paulo e demais
encontros anteriores, ampliando a construção do pensamento crítico latino-americano.
Neste sentido, há que se favorecer parcerias e cooperações entre países e regiões nas
quais vêm se desenvolvendo novos saberes e práticas implicados com a construção
democrática.
Considerando que o contexto de grandes mudanças geradas pela crise global e a
organização de uma profunda reação anti-neoliberal podem contribuir para refletir sobre
os modelos de desenvolvimento em termos culturais, políticos, econômicos da América
Latina e sobre os modos de cooperação igualitária com outros blocos continentais, no
diálogo sul-sul, o XXVIII Congresso ALAS “Fronteiras Abertas da América Latina” propõe
cinco temas centrais, a saber:
- Memórias, entre o passado e o futuro.
- Políticas públicas e identidades, entre as singularidades e as universidades.
- Modernidades alternativas: política, cultura e sociedade na América Latina, África e Ásia.
- Disciplinaridades dialógicas, entre o humanismo reflexivo e a variedade epistemológica e
técnica.
- Amazônia e ecossistemas, entre a depredação econômica e a sustentabilidade
planetária.
Paulo Henrique Martins

4) Seminário Nacional Governança Urbana e Desenvolvimento Metropolitano
CHAMADA DE TRABALHO
Estão abertas as inscrições de participação do Seminário Nacional Governança Urbana e
Desenvolvimento Metropolitano. O evento é promovido pelo Núcleo RM Natal da Rede de
Pesquisa Observatório das Metrópoles e pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos
Urbanos e Regionais (DPP-UFRN) e se realizará entre os dias 01 e 03 de Setembro de
2010 na UFRN (Natal-RN). Para efetivar a participação no evento, com a apresentação de
trabalho ou não, todos os interessados deverão fazer a sua inscrição preenchendo
formulário eletrônico disponível no site do evento.
http://observatoriodasmetropoles.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=1372&catid=0&Itemid=88&lang=pt
Celi Scalon

5) II SBS Norte 2010
Estarão abertas até o dia 11 de Julho de 2010 as chamadas de trabalhos para o II
Encontro da Sociedade Brasileira de Sociologia no Norte, que será realizado de 13 a
15 de setembro de 2010 no centro de convenções da Universidade Federal do Pará
(Belém/PA). O tema do Encontro é “Amazônias: Mudanças sociais e perspectivas para o
século XXI” e a comissão organizadora é presidida por Edna Castro, professora da UFPA
e diretora da SBS.
“Optamos por utilizar o termo Amazônia no plural. Assim, as Amazônias, em função da
sua diversidade de formação social, de suas diferenças étnicas, culturais, políticas,
econômicas e identitárias. Essa afirmação se funda nos resultados de pesquisas
realizadas pela sociologia na Amazônia, há quase meio século, se tomarmos como
referência a formação de cursos de ciências sociais e o início da pesquisa sistemática,
bem como produzida em outras instituições de pesquisa no país, e por aquelas
localizadas nos demais países com região amazônica.”
Para maiores informações, consulte o site oficial do evento: www.sbsnorte2010.ufpa.br ou
o blog: sbsnorte.blogspot.com. Também é possível fazer contato pelo email:
sbsnorte2010@ufpa.br

Edna Castro
6) Seminário Nacional de Trabalho e Gênero, intitulado Associativismo, profissões
e políticas públicas.
Os Programas de Pós-graduação em Sociologia da UFG e em Ciências Sociais da
Unicamp promovem, na Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia da UFG, de 15 a 17
de setembro de 2010, o III Seminário Nacional de Trabalho e Gênero, intitulado
Associativismo, profissões e políticas públicas.
O objetivo da realização do evento é reunir estudantes de graduação e pós-graduação,
pesquisadores, docentes, profissionais de campos diversos e demais interessados no
tema. O seminário, ao privilegiar as reflexões sobre associativismo, identidade, gênero e
trabalho, visa contribuir para o aprofundamento dos debates e discussões sobre os
impactos das transformações sociais, econômicas, políticas e culturais que têm afetado a
vida cotidiana de homens e mulheres, seja no âmbito das relações entre Estado e
sociedade, seja na esfera das articulações entre produção e consumo. Inseparável da
prática social, a pesquisa sobre o trabalho é relevante não somente no âmbito acadêmico
e na dimensão teórico-metodológica, mas também na perspectiva das ciências aplicadas,
pois é peça-chave no que diz respeito ao planejamento social e à formulação de diversas
políticas públicas, como as de renda, emprego, educação, segurança e saúde.
Com a realização deste seminário pretende-se ainda evidenciar o fato de que a relação
entre gênero e trabalho engendra múltiplas possibilidades de apreender fenômenos e
situações sociais emergentes, assim como conduz a novas alternativas de análise de
questões tradicionais na sociologia do trabalho, a partir de um universo social marcado
por relações desiguais de gênero, raça, geração e classe social.

O link para o site é www.cienciassociais.ufg.br/strabalhoegenero.

Dalva Souza

ACONTECEU
Seminário Internacional Conflito, Desigualdade e a Cultura da Paz: Perspectivas do Sul
21 a 24 de Junho de 2010
Local: UFRGS – Porto Alegre –RS
Durante o evento, no dia 22 de Junho foi realizado o lançamento do Livro O INQUÉRITO
POLICIAL NO BRASIL, organizado por Michel Misse
José Vicente Tavares
_____________________________________________________________________

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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