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___________________________________________________________________
O QUE VAI ACONTECER I:

XIII Congresso Brasileiro de Sociologia
Desigualdade, Diferença, Reconhecimento
Local: Recife Data: 29/5/2007 a 1/6/2007
Estamos felizes por ter recebido mais de 800 propostas de Sociólogos do
Futuro e também até o momento cerca de 1.000 propostas de comunicação em GTs
foram aceitas (alguns ajustes finais serão feitos em breve para incorporar alguns
pesquisadores que se inscreveram em dois ou mais GTs). Mais que 30 Mesas
Redondas estão em fase final de aprovação. O Congresso terá um total de 12 minicursos, simpósios, sessões especiais, sessões de vídeo e diversas atividades
culturais. Foi necessário reservar o Centro de Convenções da UFPE e um total de 80
salas para o evento.
O Congresso vai começar na manhã do dia 29/05, e a primeira conferência
será proferida pelo Prof.Alessandro Bonano da Sam Houston State University, as
11.00h, seguida pelo primeiro dia de exposição dos trabalhos dos sociólogos do
futuro; à tarde haverá uma série de mesas redondas e, a partir das 17.00h, terá
início a solenidade de abertura que será sucedida de uma conferência do Presidente
da ISA, Michel Wieviorka. O Congresso só terminará às 21.30h no dia 1 de junho,
sendo encerrado com uma festa de confraternização.
Além dos conferencistas mencionados, confirmaram presença: Maria Stela
Grossi Porto (UnB), Shen Ming Ming (University of Peking), Thomas Leithäuser
(Universität Bremen), John Urry (University of Lancaster), José de Souza Martins
(USP) e Francisco de Oliveira (USP).
A participação dos diretores da Associação Internacional de Sociologia (ISA)
está confirmada em várias mesas redondas e em ateliês dirigidos aos alunos de pósgraduação.
Vagas foram reservadas em hotéis. Hoje temos a garantia de alojamentos
para mais que 400 alunos, e estamos esperando a confirmação de um número ainda
maior.
A Comissão Organizadora e a Secretaria Executiva do Congresso estiveram
sob intensa pressão nessas últimas semanas, pois elas estiveram sujeitas às mais
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diversas demandas provindas de um público bem mais amplo do que o dos últimos
congressos.
O orçamento do Congresso é muito elevado devido a seu tamanho e a sua
escala. A busca por patrocinadores teve, necessariamente, de extrapolar as fontes
tradicionais. Devido a recentes mudanças de governos estaduais e federal, várias
fontes tradicionais de financiamento não estão recebendo solicitações. O comitê
organizador considera bem-vindas sugestões de fontes adicionais de financiamento!
Os resumos dos papers a serem apresentados nos GTs estão sendo
colocados no ‗site quente‘ [hot site] do Congresso. Para se ter acesso observe o
aparecimento no site da SBS de um menu específico deste ‗site quente‘. Na medida
em que Mesas, Simpósios etc. forem confirmados e que a nossa modesta secretaria
consiga responder às demandas, as informações, acadêmicas e práticas, vão sendo
inseridas no ‗site quente‘. Cartas já foram enviadas para as pessoas cuja proposta
de trabalho para os GTs ou para Sociólogos do Futuro foi aceita.
A partir de meados de março esperamos ter conseguido resolver os
problemas de programação do site para podermos receber suas inscrições via site;
vai ser possível usar boleto bancário ou cartão de crédito. Quanto mais cedo se
inscrever, menor será o valor da inscrição. Os estudantes (que ainda não
defenderam seus mestrados) e professores do ensino médio pagam valores
reduzidos. Há um desconto importante para sócios e candidatos a sócio, assim a
direção da SBS procura incentivar o ingresso de mestres e doutores em sociologia e
ciências sociais e assim fortalecer a Sociedade.
EXPOSIÇÃO DE LIVROS: No XIII Congresso Brasileiro de Sociologia será
realizada uma exposição dos livros produzidos ao longo dos últimos 10 anos pela
sociologia brasileira. Os autores e organizadores interessados em enviar
colaborações deverão entrar em contato até 30/03/2007, através do e-mail:
publicacoes@sbsociologia.com.br. Os livros expostos serão incorporados ao acervo
do CFCH.
____________________________________________________________________

2

O QUE VAI ACONTECER II:

XXVI CONGRESSO DA ALAS
“A América Latina no e desde o Mundo - Sociologia e ciências sociais diante
da mudança de época: legitimidades em debate”

Prazo de envio de Resumo de Comunicações: 30 de março de 2007
http://alasxxvicongreso.cucsh.udg.mx/ALAS.htm

A sociologia latino-americana e caribenha atravessa por mudanças de época
em seus referenciais teóricos. Como paradigma para a ação social, essas
transformações tendem a conformar um pensamento interdisciplinar que sintetiza
cada vez mais sociologia e ciências sociais.
Neste sentido, América Latina e o Caribe oferecem um observatório
privilegiado aonde se vêm configurando novos sujeitos, onde os movimentos sociais
são portadores de novos formatos de organização social e de cidadania, de criação
e recriação de instituições, de outras maneiras de exercer o poder e o governo, e de
manifestar intersubjetividades na diversidade étnica e cultural.
Estamos frente a novas modalidades e práticas do público e do privado, que
se entretecem em complexas demandas de uma cidadania exigente de direitos
humanos vigentes no econômico, o social e o cultural. As reivindicações desses
direitos humanos constituem um núcleo organizativo contra o modelo ―civilizatório‖
depredador, patriarcal, excludente, negador de cidadania.
Os enfoques por gênero, grupos de idade e localização do espaço social,
enriquecem

as

alternativas

heterogêneas,

plurais,

inclusivas,

que

estão

transformando os mundos de vida de mulheres, jovens, anciões, minorias sexuais.
Além disso, nossa região em sua eminente biodiversidade enfrenta novos problemas
associados com a investigação biogenética, o manejo de recursos naturais —
principalmente a água – e a irracionalidade do modelo energético; mas também dos
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atores sociais com projetos inclusivos se contribuem com novas alternativas
tendentes ao desenvolvimento sustentável.
Portanto, no centro do debate estão as legitimidades, o qual significa que os
valores, os desejos, as expectativas sobre a orientação e efeitos da ação social
enfrentam contextos contraditórios, conflitivos. Frente à pobreza e a exclusão, cresce
a demanda de direitos universais e cidadania. Frente à opacidade do poder público,
exige-se transparência, rendição de contas. Pede-se capacidade de escuta e
soluções eficazes frente às ameaças à segurança, como: corrupção, crime
organizado, violência e delinqüência.
As legitimidades em nossas regiões e países acrescentam o debate em torno
de identidades étnicas e processos de autonomia cultural; as minorias rechaçam
toda forma de exclusão e discriminação, mediante ensaios de integração antisistêmica: desde abaixo e com os de abaixo. Isso, junto com a crescente demanda
de participação cidadã em diversos âmbitos, nutre um debate sociológico sobre
alternativas culturais na comunicação e a educação – e inclusive nas manifestações
religiosas e nas relações Estado/Igrejas —, que recolocam a ética como problema de
legitimidade e que contribui à construção de arenas ou ágoras públicas críticas e
propositivas, frente ao poder dominante e suas instituições.
O papel da sociologia e as ciências sociais críticas é desvelar as
inconsistências e contradições desse pensamento que homogeneízam e simplificam
tanto como encontrar a heterogeneidade de respostas e interpretações sem
descartar de antemão sua validez. Por isso, o XXVI Congresso da ALAS se propõe a
orientar suas discussões para:
• A exploração dos debates mundiais; a influência que têm na sociologia e
as ciências sociais latino-americanas e caribenhas, e de uma vez sublinhar
a originalidade e contribuições do pensamento latino-americano ao debate
científico social mundial.
• A identificação dos debates interdisciplinares que poderiam caracterizar
nossa época, por sua relevância e pertinência para a sociologia e as
ciências sociais contemporâneas na América Latina e o Caribe.
• A melhor compreensão do momento institucional pelo que atravessam
nossas sociedades em seus mundos de vida, suas localidades, regiões e
países ou inclusive em seus processos de integração e conformação de
identidades supranacionais.
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• A análise das transformações sociais recentes, em termos do debate
sobre as fontes de legitimidade às que se apela: democracia, cidadania,
governo, igrejas, e as alternativas que se geram da esquerda anticapitalista,
ou desde outras críticas ao neoliberalismo.
• A identificação de sentidos e orientações na construção intersubjetiva da
ética pública, o desencanto político, a participação cidadã e a segurança,
como valores de convivência na eqüidade e a justiça.
____________________________________________________________________
O QUE VAI ACONTECER III:

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL
Mercado de trabalho e gênero: comparações internacionais Brasil – França
9 a 12 de abril de 2007 – São Paulo e Rio de Janeiro, Brasil.
O Seminário, organizado por MAGE-CNRS (França) e Fundação Carlos
Chagas (Brasil), terá como objetivo central discutir questões relativas ao mercado de
trabalho, ao emprego e desemprego, à educação, às profissões e carreiras e à
remuneração, sob a perspectiva das relações de gênero e raça/etnia e traçar
paralelos e comparações entre as situações vivenciadas no Brasil, na França e em
alguns outros países da Europa e América Latina. Visa também discutir aspectos
teóricos relevantes dos estudos de gênero, em debate, tanto no Brasil como na
Europa, atualmente. O Seminário enfocará três eixos temáticos, a saber:


Emprego e desemprego, precariedade e segregação de gênero e raça no
mercado de trabalho;



Entre vida profissional e familiar: questões em debate, práticas e políticas;



Gênero, profissões e carreiras.
A sua operacionalização esta à cargo de um Comitê Executivo, composto,

na França , por Helena Hirata e, no Brasil, por Cristina Bruschini, Maria Rosa
Lombardi e Albertina de Oliveira Costa.Contará com o apoio do Ministério das
Relações Exteriores na França e no Brasil do CNPQ,CAPES, FAPESP e de outras
instituições.
Mais detalhes e inscrições: http://www.fcc.org.br/seminario/index.html
____________________________________________________________________
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O QUE VAI ACONTECER IV:

II SEMINÁRIO NACIONAL DO NPMS
“Movimentos Sociais, participação e democracia”
Será realizado em Florianópolis (SC), de 25 a 27 de abril de 2007, o II
Seminário Nacional do NPMS, ―Movimentos Sociais, participação e democracia‖. O
evento está sendo promovido pelo Núcleo de Pesquisa em Movimentos Sociais, do
Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da Universidade Federal de
Santa Catarina. Dentre outras atividades, estarão reunidos os seguintes Grupos de
Trabalho:
GT 1 - Movimentos sociais: novos olhares, perspectivas e desafios.
GT 2 – Participação social e democratização do Estado.
GT 3 – Práticas de participação, empoderamento e cidadania.
GT 4 – Políticas de reconhecimento e ações afirmativas.
Para mais informações acesse, www.npms.ufsc.br ou www.sociologia.ufsc.br
____________________________________________________________________
OUTRAS NOTÍCIAS I:

59º REUNIÃO ANUAL DA SBPC
Proposta da SBS para a SBPC – 08 a 13 de julho de 2007 – Belém/PA
Tema: “Amazônia: desafio nacional”
Conferência 1 – Ciência e Tecnologia na Amazônia: uma leitura das Ciências
Sociais – Prof. Dr. Alex Bolonha Fiúza de Mello (Reitor da UFPA).
Conferência 2 – Amazônia e as Políticas de Desenvolvimento na Perspectiva da
Sociedade Civil – Profa. Dra. Edna Maria Ramos de Castro (Coordenador do
NAEA/UFPA).
Simpósio 1 – Segurança Pública: Desafios Institucionais e Políticas da Construção
de um Padrão Brasileiro de Controle Social
Coordenador – Prof. Dr. Daniel Chaves de Brito (UFPA).
Expositores:
Prof. Dr. José Vicente Tavares dos Santos (UFRGS)
Prof. Dr. Naldson Ramos da Costa (UFMT)
Prof. Dr. Cesar Barreira (UFC)
Simpósio 2 – O currículo do ensino médio e a presença da Sociologia
Coordenadora – Profa. Dra. Maria Jose Oliveira e Silva Jackson Costa (UFPA)
Expositores:
Prof. Dr. Amaury Cesar Moraes (USP)
Profa. Dra. Eleanor Gomes da Silva Palhano (UFPA)
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Represente do Sindicado dos Sociólogos do Pará

Mesa-redonda - Ciência e Tecnologia na Sociedade do Conhecimento.
Debatedores:
Prof. Dr. Tom Dwyer (SBS) – Também moderador
Prof. Dr. Livio Amaral (S B Física)
Profa. Dra. Ana Maria Fernandes (UnB)
Profa. Dra Maira Baumgarten (UFRGS)
Profa. Dra. Ana Rosa Baganha Barp (UFPA)
Minicurso 1 – Metodologias informacionais: análises complexas de discursos.
Professor responsável: Prof. Dr. José Vicente Tavares dos Santos (UFRGS)
Minicurso 2 – Cidadania, Terceiro Setor e Inclusão Social.
Professor responsável: Profa. Dra. Maria Jose Oliveira e Silva Jackson Costa
(UFPA)

Coordenador na SBPC pela SBS: Prof. Dr. Wilson José Barp (wbarp@uol.com.br)
____________________________________________________________________
OUTRAS NOTÍCIAS II:

ORDEM NACIONAL DO MÉRITO CIENTÍFICO
Nossa

2ª

vice-presidente,

Ana

Maria

Fernandes,

foi promovida

de

Comendador para a ordem Grã Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, no
último dia 16 de fevereiro.
Decreto de 16.02.2007
Dispõe sobre a promoção na Ordem Nacional do Mérito
Científico, de personalidades, à classe da Grã-Cruz, por suas
contribuições prestadas à Ciência e Tecnologia.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso XXI, da Constituição, e na qualidade de Grão-Mestre da Ordem Nacional do
Mérito Científico, resolve:
PROMOVER
à Classe da Grã-Cruz, na Ordem Nacional do Mérito Científico, por suas
contribuições prestadas à Ciência e à Tecnologia, as personalidades a seguir
indicadas:
Ciências Biológicas
Jorge Almeida Guimarães
Jorge Elias Kalil Filho
Rafael Linden

Ciências da Engenharia
Waldimir Pirró e Longo
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Ciências Físicas
João Alziro Herz da Jornada

Ciências Sociais
Ana Maria Fernandes

Ciências Matemáticas
Antonio Galves

Ciências Tecnológicas
Marcelo Gattass

Ciências Químicas
João Valdir Comasseto

Ciências da Terra
Igor Ivory Gil Pacca

Brasília, 16 de fevereiro de 2007; 186º da Independência e 119º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Sergio Machado Rezende
____________________________________________________________________
OUTRAS NOTÍCIAS III

1º SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE ENSINO DE
SOCIOLOGIA NO NÍVEL MÉDIO
O seminário aconteceu nos dias 1 e 2 de março na Faculdade de Educação e
na FFLCH da USP.
O objetivo do evento era 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.
O público alvo era composto de professores de Metodologia do Ensino de
Ciências Sociais de Universidades e Faculdades, Professores de Sociologia das
Redes Públicas e Privadas, Alunos - Licenciados de Ciências Sociais, Profissionais
de Educação das Secretarias de Educação. Inscreveram-se no evento 266 pessoas,
das quais 168 participaram. Dos participantes 57% mulheres e 43% homens. A
grande maioria (88%) não era sócio da SBS (há 3 tabelas no final deste relato).
Após a sessão de abertura a primeira mesa redonda tratou "As Orientações
curriculares para o Ensino de Sociologia na Escola Média (OCN)". O expositor foi
Amaury Cesar Moraes (FE/USP) e as debatedoras Ana Laudelina Gomes Ferreira
(UFRN), Sueli Guadelupe de Lima Mendonça (UNESP/Marília) e Nise Jinkins
(UFSC). Na seqüência quatro grupos de trabalho se reuniram para discutir a
respeito das OCN's e as Experiências de Ensino: Metodologias, Materiais e
Recursos Didáticos.
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À noite José Vicente Tavares dos Santos (Presidente Assoc. LatinoAmericana de Sociologia – Alas, UFRGS) proferiu uma conferência sobre "Sociologia
no mundo contemporâneo: rupturas, reflexões, responsabilidades".
Na manhã do dia 2 de março, ocorreu a segunda mesa redonda cuja temática
abordou as 'Pesquisas sobre Ensino de Sociologia: balanço e perspectivas'. Os
participantes foram: Ileizi Silva (UEL, PR): Presença do tema "Ensino de Sociologia"
em periódicos e pesquisas; Simone Meucci (Unicamp - Centro de Estudos
Brasileiros): ―Os Primeiros Manuais de Ensino de Sociologia no Brasil‖ (primeiras
décadas do século XX); Mario Bispo dos Santos (Faculdade da Terra de Brasília):
―Os professores e sua representação do Ensino de Sociologia‖; Cassiana Tiemi
Tedesco Takagi (USP): ―Os livros didáticos de Sociologia, de 1980 até os dias de
hoje‖.
A sessão da tarde resumiu e aprofundou as discussões dos GTs do dia
anterior. Os resultados desta discussão foram resumidos por Elisabeth da Fonseca
Guimarães (UFU) e Nelson Dácio Tomazi (UEL) e estão na área da Comissão de
Ensino no site da SBS. O endereço do link:
http://www.sbsociologia.com.br/downloads/1EncontroEM.rtf
Inscreveram-se no evento 266 pessoas, das quais 168 participaram. Dos
participantes 57% mulheres e 43% homens. A grande maioria (88%) não era sócia
da SBS.

1.1. Titulação
Titulação
Bacharel e licenciado
Doutor(a)
Somente bacharel
Mestrando(a)
Ensino Médio
Mestre
Doutorando(a)
Ensino Fundamental
Não informou
Total

Freqüência
51
32
24
18
13
7
4
2
17
168

Porcentagem
30,4
19,0
14,3
10,7
7,7
4,2
2,4
1,2
10,1
100

1.2. Atividade profissional
Atividade Profissional
Docente ensino superior
Licenciando em Ciências Sociais
Pesquisador(a)

Frequência
41
39
33
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Porcentagem
24,4
23,2
19,6

Docente ensino médio (rede pública) 26
Estudante pós-graduação
16
Docente ensino fundamental
13
Estudante Ensino Médio
4
Docente ensino médio (rede privada) 3
Secretarias Educação
1
Outros
27

15,5
9,5
7,7
2,4
1,8
0,6
16,1

1.3. Estado de Origem
Estado de Origem
SP
MG
RJ
PR
RS
PE
SC
RN
DF
AL
Não Informou

Total

Frequência
127
6
5
5
4
3
3
2
2
1
10
168

Porcentagem
75,6
3,6
3,0
3,0
2,4
1,8
1,8
1,2
1,2
0,6
6,0
100

____________________________________________________________________
OUTRAS NOTÍCIAS IV

VENDA COM DESCONTO DE LIVROS NOVOS
Venda com desconto de livros novos baseados em trabalhos apresentados
em Congressos Brasileiros de Sociologia de 2003 e 2005. Os associados da SBS
podem comprar 3 livros recém lançados a um preço com desconto.
Maria Stela Grossi Porto e Tom Dwyer (orgs). Sociologia em Transformação:
Pesquisa social do século XXI. Porto Alegre: Editora Tomo, 2007.
César Barreira, Rubem Murilo Leão Rego e Tom Dwyer (orgs). Sociologia e
Conhecimento: Além das fronteiras. Porto Alegre: Editora Tomo, 2006.
Maria Stela Grossi Porto e Tom Dwyer (orgs). Sociologia e Realidade: Pesquisa
social no século XXI. Brasília: Editora da UnB, 2006.
O valor total Ã© de R$ 90,00 (inclusive postagem em território nacional)
Para comprar:


Escreva um cheque cruzado e nominal a Sociedade Brasileira de
Sociologia..
10




Enviar ao seguinte endereço: Tom Dwyer, Sociedade Brasileira de
Sociologia, IFCH/UNICAMP, Caixa Postal 6110, 13081-970 Campinas,
SP.
Não esquecer de informar os detalhes para o envio.

O envio dos impressos será feito pelos correios. Em outra correspondência,
um recibo, em nome da SBS, será enviado ao mesmo endereço.
____________________________________________________________________
OUTRAS NOTÍCIAS V

SBS RESENHAS
A SBS Resenhas está recebendo proposta de colaboração para edição do
segundo número, a ser lançado por ocasião do XIII Congresso Brasileiro de
Sociologia, em Recife.
As resenhas deverão ser enviadas até o dia 20/04/2007, de acordo com as
normas para publicação (vide site SBS).
____________________________________________________________________
DIVULGUE A ENTIDADE:

Novos associados
Basta acessar o Site
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.
____________________________________________________________________

Expediente
Diretoria (biênio 2005-2007)
Presidente
Tom Dwyer

1º. Secretária adjunta
Magda Maria Bello de Almeida Neves

1º Vice-presidente
Irlys Alencar Firmo Barreira

2º. Secretária Adjunta
Heloísa Helena Teixeira de Souza
Martins

2º Vice-presidente
Ana Maria Fernandes

Tesoureira
Maíra Baumgarten Corrêa

Secretária Geral
Josefa Salete Barbosa Cavalcanti

Diretores
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José Ricardo Ramalho
Pedro Célio Alves
Maria Celi Scalon
Lorena Holzman
Tamara Benakouche
Wilson José Barp

Magda Maria Bello de Almeida Neves,
Tom Dwyer, Josefa Salete Barbosa
Cavalcanti
Boletim de responsabilidade
diretoria da SBS

Conselho Fiscal
Alexandre Antônio Cardoso
José Miguel Rasia
Alda Britto da Motta

da

E-mail: sbsrecife@ufpe.br.
Fone: (81) 2126-8280
Colaboraram neste número:
José Vicente Tavares, Wilson José
Barp, Heloísa Helena Teixeira de Souza
Martins, Tamara Benakouche, Deivison
Gonçalves Amaral.

Secretaria em Recife
Paula Regina Guerra e Ceres Ferreira
de Paula.
Editores deste número
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