BOLETIM INFORMATIVO

P U B L I C AÇ Ã O D A S O C I E D A D E B R AS I L E I R A D E S O C I O L O G I A
nº. 02/2007 (setembro de 2007)

___________________________________________________________________
O QUE VAI ACONTECER I:

31º ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS
22 a 26 de outubro de 2007 Caxambu, MG.

A Anpocs realizará o seu 31º Encontro Anual, entre os dias 22 e 26 de
outubro, em Caxambú, Minas Gerais. O evento desse ano terá uma importância
especial: a comemoração de 30 anos de existência. Nesse período, ela se firmou
como uma entidade que reúne os mais importantes centros de pós-graduação e
pesquisa brasileiros e serve como referência aos cientistas sociais do país e do
exterior. Nascida num período em que a sociedade brasileira estava engajada na
luta pela democratização, nossa Associação esteve sempre presente nos grandes
debates nacionais.
Para este ano, 35 Seminários Temáticos e 18 Mesas Redondas foram
aprovadas. As Conferências serão proferidas por Otávio Velho, Francisco Weffort e
Luiz Werneck Viana.
Para o detalhamento da programação do evento acesse o site da ANPOCS.
____________________________________________________________________
O QUE VAI ACONTECER II:

AGENDA DA SBS NA ANPOCS
Durante o 31º Encontro Anual da Anpocs, em Caxambú, a SBS se reunirá
para planejamento e deliberações. A diretoria eleita para o triênio 2007-2009,
durante o último Congresso da SBS, em Recife, será empossada. A nova diretoria
terá a seguinte composição:
PRESIDENTE: TOM DWYER (UNICAMP)
1º VICE: HELOÍSA MARTINS (USP)
2º VICE: ANA MARIA FERNANDES (UnB)
TESOUREIRA: MAÍRA BAUMGARTEN (FURG)
SECRETÁRIA GERAL: CELI SCALON (UFRJ)
1º SECRETÁRIO: MARCO AURÉLIO SANTANA
(UFRJ)
2º SECRETÁRIO: PEDRO CÉLIO ALVES (UFG)
DIRETORES:
• CYNTHIA LINS HAMLIN (UFPE)
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•
•
•
•

IRLYS BARREIRA (UFC)
JOSÉ MIGUEL RASIA (UFPR)
ANTÔNIO AUGUSTO PRATES (UFMG)
ANTÔNIO CARLOS WITKOSKI (UFAM)

CONSELHO FISCAL:
• ELIANA MONTEIRO MOREIRA (UFPB)
• HORÁCIO ANTUNES DE SANT´ANA JÚNIOR
(UFMA)
• INAIÁ DE CARVALHO (UFBA)

Confira a agenda de atividades a serem realizadas em Caxambú:
Reunião da Diretoria Eleita (2007-2009): 4ª feira, dia 24 de outubro às 12:00h
Assembléia da Sociedade Brasileira de Sociologia: 5ª feira, dia 25 de outubro às
18:00h
• Mesa Redonda – 3ª feira, 23 de outubro, às 09h00:
A formação em Ciências Sociais: bacharelado e licenciatura
Amaury Cesar Moraes (USP) expositor e coordenador
Ana Laudelina Gomes Ferreira (UFRN)
Geraldo Élvio Magalhães (UFMG)
Revalino Freitas (UFG)
____________________________________________________________________
•
•

O QUE VAI ACONTECER III:

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SELECIONA PROJETOS

MCT selecionará projetos do Programa Sul-americano de Apoio às Atividades
de Cooperação em Ciência e Tecnologia - PROSUL
O Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil - MCT, por intermédio do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq,
selecionará projetos de cooperação entre o Brasil e países sul-americanos, no
âmbito do Edital 005/2007 do Programa Sul-americano de Apoio às Atividades de
Cooperação em Ciência e Tecnologia - PROSUL.
O edital de seleção prevê o aporte de recursos no montante de R$
2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), sendo R$ 1.800.000,00 (hum
milhão e oitocentos mil reais) para apoiar a realização de atividades de cooperação
internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação (C&T&I), em temas selecionados
por sua relevância estratégica para o Brasil e para os países sul-americanos
envolvidos, e R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), destinados ao financiamento
de propostas relativas à área de Recursos Hídricos, contemplando as seguintes
áreas do conhecimento:
•
•
•
•
•
•
•

Gestão dos recursos hídricos em regiões semi-áridas com ênfase no
desenvolvimento sustentável;
Integração água, cidade e agricultura;
Gestão das Águas - Aspectos institucionais, legais e regulatórios;
Previsão, controle e estratégias de ação em eventos de secas e cheias;
Usos da água na irrigação e na produção de energia;
Água e biodiversidade; e
Mudanças climáticas e hidrologia.
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Serão contempladas três áreas de fomento: Apoio Financeiro para a formação
de Redes Temáticas, para a Execução de Projetos Conjuntos em C&T&I e para a
Realização de Eventos em C&T&I. A proposta deve ser apresentada pelo
coordenado brasileiro, ou estrangeiro com visto de permanência no Brasil, vinculado
a instituições de ensino superior ou a institutos e centros de pesquisa e
desenvolvimento sediados no Brasil, públicos ou privados, sem fins lucrativos, em
cooperação com pesquisadores ou instituições sul-americanas.
A data-limite para submissão de propostas é 03/10/2007 e os resultados serão
divulgados até 26/11/2007. A íntegra do texto do edital e o Formulário de Propostas
/On-line/ podem ser acessados na página web do CNPq, a saber www.cnpq.br.
____________________________________________________________________
OUTRAS NOTÍCIAS I:

XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE
SOCIOLOGIA
Balanço do evento
1. Introdução
A Sociedade Brasileira de Sociologia – SBS - realizou no período de 29 de maio
a 01 de junho de 2007, no campus da Universidade Federal de Pernambuco, o XIII
Congresso Brasileiro de Sociologia. O tema central “Desigualdade, Diferença,
Reconhecimento” procurou gerar discussões que pudessem contribuir para a
pesquisa e a formação em Sociologia, aprofundar o debate sociológico sobre a
contemporaneidade e subsidiar a reflexão sobre a natureza das relações sociais
num mundo em rápidas transformações, e também oferecer referências para a
formulação de políticas públicas e sociais para o país e para as diferentes regiões.
Com a apresentação de cerca de 1.700 (um mil e setecentos) trabalhos
científicos e a participação de 2.602 inscritos, além da presença de convidados do
Brasil e do exterior, o XIII CBS foi estruturado em atividades como Conferências,
Fóruns, Simpósios, Reuniões Especiais, Mesas Redondas, Minicursos, Sessões
Especiais, Sessões de Vídeo, Exposições, Feira de Livros, Grupos de Trabalho e o
espaço “Sociólogos do Futuro”, destinado à apresentação de resultados de pesquisa
por parte de jovens pesquisadores.
Simultaneamente ao evento realizou-se no Mar Hotel, de 26 a 30 de maio de
2007, a reunião do Comitê executivo da Associação Internacional de Sociologia International Sociological Association - ISA, assim como o seminário especial do RC
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40 da ISA, denominado Mini Conference - Capital and Labor Mobility in Agriculture
and Food in the Global Era, realizado no dia 28, sob a coordenação de Josefa Salete
Barbosa Cavalcanti(UFPE) e Alessandro Bonanno(Sam Houston State University).
Tais atividades permitiram a interação acadêmica de pesquisadores de todas as
regiões do país com aqueles especialistas provindos de partes representativas do
mundo.
Para dar suporte às atividades programadas foram selecionados 300
monitores da UFPE E UFRPE, que trabalharam em três turnos e em regime de
escala, a fim de que pudessem assistir às atividades e apresentar seus trabalhos no
Espaço Sociólogos do Futuro.
2. Atividades desenvolvidas
O Congresso teve uma abertura oficial com a participação do Reitor da UFPE,
da UFRPE, da UPE, do Vice-Prefeito da cidade do Recife, Presidente da FACEPE
entre outras autoridades, ao lado da Presidente do XIII CBS, Professora Silke Weber
e dos dirigentes da SBS, representados por Tom Dwyer (Presidente) e Josefa Salete
Barbosa Cavalcanti (Secretária Geral). A sessão de abertura se completou com a
concessão do prêmio “Florestan Fernandes” aos professores Francisco de Oliveira
(USP), José de Souza Martins (USP) e Neuma Aguiar (UFMG), pela relevante
contribuição à pesquisa sociológica. A apresentação dos homenageados foi feita,
respectivamente, por Maria Eduarda da Mota Rocha (UFPE); José Vicente Tavares
dos Santos (UFRGS) e Otávio Dulci (UFMG).
Foram ministradas 08 Conferências, a cargo dos professores Alessandro
Bonnano (Sam Houston State University), Michel Wieviorka (EHESS, Presidente da
ISA), José de Souza Martins (USP), Shen Ming Ming (University of Peking), Maria
Stela Grossi Porto (UnB), John Urry (University of Lancaster), Thomas Leithäuser
(Universität Bremen) e Francisco de Oliveira (USP), todas elas reconhecidas como
relevantes,

atuais

e

de

alto

nível

científico

e

cultural

(

ver

http://www.sbsociologia.com.br/congresso_v02/cf00.asp?idcongresso=9 )
As Mesas Redondas e os Grupos de Trabalho ofereceram um quadro amplo e
atualizado das preocupações da Sociologia contemporânea. Foram 32 Mesas
Redondas(http://www.sbsociologia.com.br/congresso_v02/mr00.asp?idcongresso=9)
cobrindo o tema do XIIICBS, bem como questões emergentes., tais que
aquecimento global e desenvolvimento dos BRICS, e outras candentes no país como
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o crime e a violência, além da globalização em seus diferentes ângulos e o lugar da
tecnologia nas relações sociais e transnacionais, sendo que algumas delas abriram
canais de discussão com outras áreas do conhecimento. Os 30 Grupos de Trabalho
(http://www.sbsociologia.com.br/congresso_v02/gt00.asp?idcongresso=9

trataram

temas consolidados da Sociologia e também alguns campos mais novos.
Várias atividades estiveram também voltadas para a questão da introdução da
Sociologia

no

Ensino

Médio

no

país.

Em

várias

das

Mesas-Redondas,

pesquisadores brasileiros interagiram com os convidados estrangeiros.
Neste Congresso foi mantido na programação o espaço de apresentação de
trabalhos dos estudantes intitulado “Sociólogos do Futuro”. Os painéis foram
distribuídos conforme as áreas temáticas, o que proporcionou uma perspectiva
interessante da produção dos estudantes de mestrado e graduação. Os trabalhos da
mostra, num total de 829, foram avaliados por uma comissão de professores. No
encerramento do Congresso realizou-se a premiação dos estudantes selecionados.
Na Biblioteca Central da UFPE houve a Exposição da Produção Sociológica
nos últimos 10 anos, concebida como espaço de visibilidade da produção científica
brasileira da área na última década. Através de doações de várias editoras,
entidades e autores, o Congresso conseguiu obter importantes títulos, que após o
término do evento passaram a integrar o acervo da Biblioteca do CFCH – Centro de
Filosofia e Ciências Humanas da UFPE.
A Exposição “Os Primeiros Brasileiros” também integrou a programação do XIII
CBS. Tendo como curador o antropólogo João Pacheco de Oliveira, do Museu
Nacional/UFRJ e Pesquisador Visitante do DIPES/Fundação Joaquim Nabuco, pode
ser descrita como um passeio pela história do Brasil, assinalando as diferentes
formas pelas quais os indígenas da região Nordeste foram vistos e incorporados ao
processo de construção nacional.
Foram realizadas, além disso, oito Sessões Especiais, que trataram de
questões relativas a gênero, desigualdades raciais, estudos rurais e inovações
tecnológicas, relações entre Brasil e África. Houve também a realização de três
Fóruns, onde foram debatidas atividades ligadas à edição de livros e periódicos em
Ciências Sociais e a importância de desenvolver novas perspectivas sociológicas
para a integração entre Brasil e África do Sul.
Treze Minicursos foram oferecidos aos participantes, três dos quais se
destinaram a promover a introdução a métodos quantitativos e qualitativos em
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pesquisa social. Os outros dez abordaram temas teóricos relevantes, bem como
temáticas específicas da Sociologia contemporânea.
Com seis Reuniões Especiais, o XIII CBS abriu espaço para discussões entre
pares, com destaque para a Assembléia Geral da SBS, que elegeu o Rio de Janeiro
como sede do próximo Congresso e escolheu a sua nova Diretoria, a tomar posse no
fim do mês de outubro de 2007, por ocasião da Reunião Anual da ANPOCS.
A Feira de Livros montada no hall do Centro de Convenções da UFPE teve a
presença de 4 editoras, 3 livrarias e 5 instituições de pesquisa, que puderam expor
suas publicações e apresentar ao público suas ações institucionais.
Por fim, fizeram parte da programação cultural do evento 19 Sessões de Vídeo,
com a exibição de 23 filmes de curta e longa metragem, e duas apresentações
performáticas de grupos locais.
3. Resultados
Com um acréscimo de 75% em relação ao número de participantes do
Congresso anterior, realizado em Belo Horizonte, em 2005, o XIII CBS teve 2.602
inscritos credenciados, abrangendo pesquisadores, professores e estudantes de
pós-graduação e de graduação da área das Ciências Sociais, especialmente. Quase
metade dos inscritos era composta por doutores e mestres. Dentre os inscritos havia
sociólogos e estudantes de todos os estados do Brasil, além de participantes de
outros países. O quadro 1 mostra a distribuição dos inscritos por titulação
acadêmica, o quadro 2 mostra as inscrições por estado e o quadro 3 por país de
origem:
Quadro 1
Inscritos por categoria
Categoria
Local
Associados e Candidatos a Associados SBS
104
Não Associados
67
Estudantes
288
Professores de Educação Básica e Ensino médio 9
Monitor
18
Comissão Organizadora
8
Palestrante
3
Convidado
30
Professor - SEDUC
6
Categoria não informada
1
Total
534
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Cadastrados
400
90
1072
11
553
11
6
50
107
1325
3625

Credenciados
350
88
841
11
305
11
6
18
94
878
2602

Além da tradicional publicação da Programação e dos Resumos das
apresentações no Congresso, houve a publicação no hotsite do Congresso
((http://www.sbsociologia.com.br/congresso_v02/index.asp?idcongresso=9)) de 650
papers. Estes trabalhos estão acessíveis a todos os interessados, permitindo o
conhecimento de parte importante do conteúdo ali discutido.
O

XIII

CBS

atingiu

plenamente

seus

objetivos

e

demonstrou

o

amadurecimento e a vitalidade da Sociologia no Brasil, sendo possível esperar que o
próximo Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia suscite igual interesse e
traga um aporte de conhecimentos e de experiências significativo para o
desenvolvimento da área.
____________________________________________________________________
OUTRAS NOTÍCIAS II:

COMITÊ EXECUTIVO DA ISA NO BRASIL

Comitê executivo da ISA se reúne pela primeira vez no Brasil, por ocasião do
XIII Congresso Brasileiro de Sociologia, em Recife.
O Comitê Executivo da Associação Internacional de Sociologia ISA reuniu-se

pela primeira vez no Brasil, em Recife, de 26 a 30 de maio de 2007. O comitê reúne
22 sociólogos de 17 países eleitos no último Congresso Mundial de Sociologia
realizado em Durban, África do Sul, em julho de 2006, com mandato até 2010.
Estiveram presentes em Recife o Presidente da ISA, Michel Wieviorka, da
França, os quatro Vice Presidentes, Arturo Rodriguez Morato, da Espanha, Michael
Burawoy, dos Estados Unidos, Devorah Kalekin-Fishman, de Israel e Jan Marie
Fritz, dos Estados Unidos, além de Alice Abreu, do Brasil, Ulla Bjornberg, da Suécia,
Louis Chauvel, da França,

Ann Denis, do Canadá,

Julia Evetts, da Inglaterra,

Marcel Fournier, do Canadá, Nikita Pokrovsky, da Rússia, Emma Porio, Filipinas,
Elisa Reis, do Brasil, Yoshimichi Sato, do Japão, Jose Vicente Tavares dos Santos,
do Brasil, Tina Uys, da África do Sul e Robert van Krieken, da Austrália. Estiveram
igualmente presentes na reunião Melinda Mills, Editora do International Sociology, e
Dennis Smith, Editor do Current Sociology, além dos representantes das duas casas
editoras que trabalham com a ISA, Jill Blaemers, do CSA Sociological Abstracts e
Robert Rojek, da Sage Publications Ltd.

Finalmente, é importante mencionar a

presença da Secretária Executiva da ISA, Isabel Barlinska, responsável pelo bom
andamento da secretaria há muitos anos, e Sylvia Trnka, Secretária Executiva
Adjunta.
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A Associação Internacional de Sociologia conta hoje com 3700 membros de
128 países e congrega igualmente 54 Associações Nacionais de Sociologia. Com a
reunião do Comitê Executivo em Recife iniciou os preparativos para o XVIII
Congresso Mundial de Sociologia que será realizado em Göteborg, Suécia, em julho
de 2010, bem como para o Primeiro Fórum de Sociologia da ISA, que será realizado
em Barcelona, Espanha, em setembro de 2008.
O encontro precedeu o XIII Congresso Brasileiro de Sociologia, a reunião da
Sociedade Brasileira de Sociologia, que reuniu este ano 2600 pessoas na
Universidade Federal de Pernambuco. Todos os membros presentes do Comitê
Executivo da ISA participaram das atividades acadêmicas do XIII Congresso
Brasileiro de Sociologia, que teve como tema Desigualdade, Diferença e
Reconhecimento.
O presidente da ISA Michel Wieviorka, foi o conferencista principal da
cerimônia de inauguração do Congresso, com a palestra “Novos termos do debate
sobre as diferenças”. Monstrando seu grande interesse pelo desenvolvimento da
sociologia brasileira, o Prof. Wieviorka participou ainda da mesa redonda “Violência,
Conflitualidade e Resistência”, coordenada pela Profa Maria Stela Grossi Porto da
UnB.
As seguintes mesas redondas contaram com a participação dos membros do
Comitê Executivo da ISA:
MR16: O Tratamento da Questão da Diferença depois da Convenção sobre Diversidade Cultural da
UNESCO: conseqüências para a Sociologia Coodenação:Antonio Carlos Motta, UFPE , Devorah
Kalekin-Fishman, ISA, University of Haifa / Israel e Michel Fournier ISA, Universidade de Montreal,
Canadá.
MR20: A Sociologia e o Desenvolvimento dos BRICS Coordenação: Tom Dwyer, UNICAMP , Tina
Uys, ISA, University of Johannesburg / África do Sul e Nikita Pokrovsky, ISA, Higher School of
Economics / Russia
MR21: Gênero: perspectivas comparadas Coordenadora e expositora: Bila Sorj, UFRJ Ulla
Bjormberg, ISA, Gothenburg University / Suécia , Julia Evetts, ISA, University of Nottingham /
Inglaterra.
MR23: Classes, Organizações e Movimentos Sociais Coordenação:Joanildo Burity FUNDAJ :Louis
Chauvel, ISA, Institut de Sciences Politiques/França
Bert Klandermans, ISA, Free
University/Holanda Robert Van Krieken, ISA, University of Sydney/Australia
MR24: Os Processos Globais na Agenda da Sociologia Coordenação: Elisa Reis, ISA, UFRJ
Dennis Smith, ISA, Loughborough University/Inglaterra Yoshimi Sato, ISA, Tohoku University/Japão
Jan Marie Fritz, ISA, University of Cincinnati/ EUA, Emma Porio, ISA, Ateneo University / Filipinas
MR25: Análises Sociológicas da Cultura Coordenação: Maria Arminda Nascimento Arruda, USP
Arturo Morato, ISA, Universidad de Barcelona/ Espanha
MR26: Ciência e Tecnologia no Contexto Transnacional Coordenação: Fernanda Sobral, UnB Alice
Abreu, ISA, ICSU
José Vicente Tavares dos Santos, ISA, UFRGS Michael Burawoy, ISA,
University of California / EUA
O Prof. Michael Burawoy participou também do FORUM FR-3: Sociólogos sem fronteiras.
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Finalmente, nas sessões especiais, a participação dos membros do comitê da
ISA também se deu no SE-03: Ateliê Metodologia e epistemologia feministas como
instrumentos para a análise da desigualdade e da diferença, realizado pela Profa.
Ann Denis (ISA / University of Ottawa-Canada); no SE-04: Ateliê Pesquisas sobre o
curso da vida, realizado pela Prof. Melinda Mills (ISA, Vrije Universiteit AmsterdamHolanda); e no SE-06: Ateliê sobre os Seminários da ISA para jovens sociólogos,
realizado pelo Prof. Marcel Fournier (ISA, Université de Montreal-Canadá).
A realização da reunião do Comitê Executivo da ISA em Recife propiciou,
portanto, uma ocasião de real diálogo com a sociologia brasileira e foi, também
nesse sentido, um sucesso. É preciso ressaltar, no entanto, que além do êxito
científico a reunião foi também considerada uma das melhores reuniões do Comitê
Executivo nos últimos anos e todos ficaram impressionados com o carinho da
acolhida e com a gentileza e eficiência dos alunos monitores pernambucanos que
apoiaram o grupo durante todo o período de sua estadia em Recife. Ouvimos muitos
comentários a respeito da força da sociologia brasileira e outros a respeito da grande
participação de estudantes e jovens sociólogos.
____________________________________________________________________
OUTRAS NOTÍCIAS III

SBS RESENHAS

Lançado em Recife o segundo número do caderno de resenhas da SBS.
Por ocasião do XIII Congresso da SBS realizado em Recife, foi lançado no
site da SBS (www.sbsociologia.com.br) o segundo número do SBS Resenhas, com
um conjunto variado de textos sobre livros editados recentemente na área de
Ciências Sociais. Esta publicação da SBS permanece com 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 Resenhas tem
periodicidade semestral com inscrição ISSN 1981-2264 e divulgação dos textos
completos no sítio da SBS e disponíveis para download. A chamada para novas
resenhas

já

está

aberta

e

os

trabalhos

podem

ser

enviados

para

sbsresenhas@yahoo.com.br. As normas para publicação também estão disponíveis
no sítio da SBS na internet.
Abaixo reproduzimos o sumário do segundo Caderno de Resenhas:
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1. POR UMA SOCIOLOGIA MENOR: G. SIMMEL
Antonio Crístian Saraiva Paiva
2. GLOBALIZAÇÃO E TRABALHO O FANTASMA DA INUTILIDADE
Antonio Marcos de Sousa Silva
3. CUBA: OS ENIGMAS HISTÓRICOS DE UMA REVOLUÇÃO EM PROCESSO
Diogo Valença de Azevedo Costa
4. REFORMA AGRÁRIA: UM DIÁLOGO DE MÚTIPLAS PROPOSTAS
Fábio Alves Ferreira
5. CIDADES: TEORIAS E INTERVENÇÕES
Irlys Alencar Firmo Barreira
6. SOBRE ESPELHOS, ABISMOS E CORDAS
J. Luiz Bica de Melo
7. SOCIOLOGIA DA MUDANÇA SOCIAL DE GUY BAJOIT: A SOCIOLOGIA RELACIONAL E O
PARADIGMA IDENTITÁRIO
Leandro Raizer
8. GEOPOLÍTICA E COLONIALIDADE: A PRODUÇÃO DO IMAGINÁRIO INTERNACIONAL NA AL
Maíra Baumgarten
9. A SÓCIO-COSMOLOGIA DOS YUDJÁ
Marco Antonio Gonçalves
10. SOCIOLOGIA FIGURACIONAL
Marcos José Diniz Silva
11. VIDA E MORTE NO TRABALHO
Nicolas Dodier
12. MATERIALISMO E NATUREZA NA ECOLOGIA DE MARX
Raul Patrício Gastelo Acuna
13. CONSTRUINDO UMA SOCIOLOGIA DA ARTE OU PARA UMA SOCIOLOGIA DA
SOCIOLOGIA DA ARTE
Sabrina Parracho Sant’Anna
14. EM BUSCA DE SEGURANÇA NOS DOMÍNIOS DE UMA IDÉIA
Teresa Cristina Furtado Matos
15. A SOCIOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA
Leonardo Biscaia de Lacerda
16. UM SOCIÓLOGO E SEUS RITUAIS
Luiz Antonio de Castro Santos

____________________________________________________________________
OUTRAS NOTÍCIAS IV

NOTA DE FALECIMENTO

PROFESSOR MANOEL CORREIA DE ANDRADE
A sociedade brasileira de sociologia cumpre o doloroso dever de anunciar o
falecimento no dia 22 de junho de 2007, na cidade do Recife do professor Manoel
Correia de Andrade. O professor, reconhecido geógrafo e um cientista impar, foi
homenageado pela sociedade brasileira de sociologia pela sua contribuição aos
estudos da sociologia, em 2003. O seu livro “A terra e o homem do nordeste” figura
entre os cem maiores livros do milênio. A sua contribuição inspirou um número
incontável de estudantes e pesquisadores do Brasil e do mundo. A SBS apresenta à
comunidade acadêmica do CFCH, à UFPE e à sua família os nossos cumprimentos
e carinho neste momento de saudade. Ficam a lembrança, o exemplo, a inspiração e
uma grande saudade. (Salete Cavalcanti, secretária geral)

10

____________________________________________________________________
OUTRAS NOTÍCIAS V

SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO
ÚLTIMAS NOTÍCIAS

1. No XIII Congresso de Sociologia, em Recife, as atividades e reflexões voltadas
para a sociologia no ensino médio ou o ensino de sociologia destacaram-se pela
intensa participação dos inscritos no congresso. O GT Ensino de Sociologia contou
com uma média de 60 a 100 participantes nos três dias, com apresentação de
trabalhos de todo o país. As mesas, Formação nas Licenciaturas em ciências
sociais, As Ciências Humanas no Ensino Médio e a reintrodução da sociologia e os
Simpósios sobre Orientações Curriculares Nacionais e Ensino de Sociologia na
contemporaneidade, também atraíram muitos participantes. Os debates em todos
esses espaços foram ricos, levantando os problemas e desafios que teremos com a
volta da sociologia nos currículos escolares. Além disso, ocorreram duas reuniões
com professores de sociologia e comissão de ensino da SBS. Esse Congresso já
entrou para a história ao ampliar muito os espaços para os educadores das escolas
e a reflexão sobre o ensino de sociologia.
2. Há diferenças no processo de implantação da Sociologia nos currículos do
ensino

médio,

em

cada

Estado.

Mas,

há

mobilização

de

diferentes

entidades/instituições, tais como universidades, sindicatos de professores e
organizações estudantis, no sentido de pressionar as Secretarias de Estado e os
Conselhos Estaduais de Educação para que obedeçam as novas Diretrizes
Nacionais. Em vários Estados ocorreram audiências públicas com a participação
dessas variadas instituições e entidades, em Goiás, Rio Grande do Sul, Mato
Grosso, Minas Gerais, entre outros. No Paraná e em Santa Catarina a disciplina já
está implantada, pois antes da mudança das Diretrizes, em 2006, esses estados já
tinham implantado a disciplina nos currículos e realizado Concurso Público para
professores de sociologia. No Estado de São Paulo há um debate no Conselho
Estadual de Educação, que questiona a validade da medida do MEC e CNE, mas há
disposição da Secretaria de Estado em começar o planejamento para a inclusão da
sociologia nos currículos.
3. Após o Congresso da SBS, em Recife, a Comissão de Ensino de Sociologia,
ampliou o número de participantes e da lista de contatos virtuais, agilizando a troca
de informações sobre os estados. Destaca-se que o GT - Ensino de Sociologia atraiu
um público significativo (cerca de 80 a 100 pessoas) nas três sessões. As duas
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Mesas e os dois Simpósios com temáticas correlatas, também, foram muito
produtivos. O XIII Congresso da SBS já representa um marco no debate sobre a
sociologia no ensino médio.
4. O Presidente da SBS, Tom Dwyer, a diretora da SBS, Heloisa Martins e Amaury
Cesar Moraes estão negociando com o MEC a organização de dois livros para
professores de Sociologia. O MEC elogiou o projeto e logo mais deverá responder
sobre as condições para a publicação dos livros.
5. A SBS, através da representante Ileizi Fiorelli Silva, participou do I Encontro
Nacional sobre ensino de Sociologia e Filosofia, realizado em São Paulo, nos dias 22
a 24 de julho. O encontro contou com a participação de aproximadamente 600
pessoas de todo o país. Os organizadores do evento, APEOSP e SINSESP,
orientaram os trabalhos das mesas e da única plenária, em clima de assembléia
sindical, tendo como resultado as Resoluções do I Encontro Nacional sobre ensino
de

sociologia

e

filosofia,

disponíveis

no

site

do

SINSESP

http://www.sociologos.org.br/.
____________________________________________________________________
OUTRAS NOTÍCIAS V

IX Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências
Sociais
No período de 28 a 30 de novembro de 2006 foi realizado o IX Congresso
Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, na cidade de Luanda-Angola, tendo como
entidade organizadora a Universidade Agostinho Neto. Sob o tema principal
Dinâmicas, Mudanças e Desenvolvimento no Século XXI, o Congresso foi
estruturado com três conferencias magnas, duas das quais, proferidas pelos
professores brasileiros Renato Lessa, do IUPERJ e Roberto Kant de Lima, da UFF.
Os painéis abrangeram um conjunto amplo de reflexões, tendo como lema a
temática das “Ciências Sociais e os Desafios das sociedades em Desenvolvimento”.
O Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais é um encontro bienal
que reúne cientistas sociais dos países de língua oficial portuguesa (Angola, Brasil,
Cabo Verde, Guine Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe). O
primeiro congresso foi realizado em 1990, em Coimbra-Portugal e os outros
ocorreram em São Paulo, Maputo, Lisboa, Rio de Janeiro, Porto e Angola. Tais
congressos têm como principal objetivo o intercâmbio de pesquisadores das áreas
de Ciências Sociais e Humanas, reforçando os laços acadêmicos dos países da
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CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e a criação de novas redes e
formas de cooperação científica e acadêmica.
O X Congresso Luso-Afro-Brasileiro será realizado em 2008 em Cabo Verde.

ENCONTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS NORTE E
NORDESTE

Foi realizado na cidade de Maceió- AL o 13º Encontro de Ciências Sociais Norte e
Nordeste nos dias 3,4,5 e 6 de setembro de 2007. Organizado pelo Instituto de
Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas, sob a coordenação dos
professores Cibele Maria Rodrigues, Ruth Vasconcelos, Paulo Décio de Arruda Mello
e Sílvia Martins e com o tema Cultura, Identidade e Diferença, o evento contou com
vinte e três Grupos de Discussões, realizou onze Mesas Redondas, quatro
Minicursos e três fóruns. O Objetivo dos Encontros de Ciências Sociais - CISO -,
realizados desde a década de 80, tem sido o fortalecimento dos Programas de PósGraduação, bem como o intercâmbio entre os pesquisadores, inclusive com outras
regiões do Brasil.

________________________________________
__________________________
DIVULGUE A ENTIDADE:

Novos associados
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.
____________________________________________________________________
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