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. 03/2007 (Dezembro de 2007)
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MENSAGEM AOS ASSOCIADOS
Desejo, em nome da diretoria, boas festas a todos os associados da SBS, e
um ano 2008 com muita saúde, trabalho e criatividade.
A SBS vai iniciar o ano em pleno vapor, e queremos que nossa sociedade
seja cada vez mais relevante, forte e competente. Para poder alcançar este objetivo,
precisamos do apoio de cada associado.
Tom Dwyer
Presidente da SBS
____________________________________________________________________
Assembléia da SBS na ANPOCS 2007:
A Assembléia da SBS realizou-se durante a ANPOCS 2007. Ao longo dos
trabalhos, a secretária-geral da gestão 2005-2007, Salete Cavalcanti apresentou o
relatório da gestão, pontuando o crescimento da Sociedade nos dois últimos anos e
o sucesso do Congresso em Recife, do qual participaram cerca de três mil pessoas.
A coordenadora da Comissão de Ensino, Heloísa Martins, forneceu informações
sobre as discussões em torno da Sociologia no Ensino Médio. Além disso, propôs
uma moção em defesa do Ensino Público, aprovada por unanimidade pela
Assembléia. A SBS resenhas continuará a cargo dos professores José Ricardo
Ramalho e Irlys Barreira.
Sobre o próximo Congresso da SBS, que se realizará em 2009, a presidente
da Comissão Organizadora, Gláucia Villas-Bôas, informou que a data prevista é a
primeira semana de junho e que o evento terá lugar no Campus da UFRJ, na Praia
Vermelha.
Ao fim da assembléia, foi empossada a nova diretoria da SBS. A secretariageral passa a funcionar no IFCS/UFRJ, Largo de São Francisco, 1 sala 420 – Centro
– Rio de Janeiro – RJ – Cep 20051-070.
____________________________________________________________________
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NOTÍCIAS COMISSÕES SBS:
COMISSÃO DE ENSINO DE SOCIOLOGIA DA SBS
1. Estão ocorrendo vários encontros de cursos de Ciências Sociais no país,
como os organizados em Santa Catarina e no norte e nordeste, com mesas e
fóruns voltados para a formação de professores de sociologia para o ensino
médio. Embora, esses eventos não se constituam a partir de iniciativas da
SBS, eles contam com integrantes da Comissão de Ensino de Sociologia que
informam e partilham seus resultados, ajudando no mapeamento das ações
desenvolvidas no sentido de contribuir com a implantação da sociologia nos
estados.
2. A Comissão de Ensino de Sociologia da SBS organizou duas atividades na
ANPOCS, no dia 25 de outubro.
3. Uma sessão com o título “A formação em Ciências Sociais: Bacharelado e
Licenciatura”, coordenada pelo professor Amaury César de Moraes (FE-USP),
com comunicações de Ana Laudelina Ferreira Gomes (UFRN), Geraldo Elvio
(UFMG) e Revalino Antonio de Freitas (UFG). Todos os expositores
ressaltaram os problemas relativos à formação tanto do bacharel como do
professor de ensino médio, na licenciatura. Ficou evidente que há
experiências diferentes, partindo das instituições de origem dos professores,
que demonstraram a preocupação e as dificuldades dos cursos de ciências
sociais em configurar eixos de formação acadêmica e profissionalizante. Os
expositores irão disponibilizar seus textos na página da SBS. Assinaram a
lista de presença da Sessão vinte e seis (26) pessoas de dezesseis (16)
instituições de ensino superior.
4. Uma reunião com os coordenadores de curso de Ciências Sociais do país.
Em nome da SBS a Profa. Ileizi informou o programa de trabalho da entidade
no sentido de articular e organizar os cursos de ciências sociais no país diante
dos desafios criados pela obrigatoriedade de ensino de sociologia na
Educação Básica (ensino médio). Informou, ainda, que a SBS enviou cartas a
todas as secretarias de estado solicitando informações sobre a implantação
da disciplina sociologia nas escolas e sobre a contratação de professores
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habilitados para o ensino de sociologia. Apenas quatro (4) secretarias
responderam: Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do
Norte. Na seqüência, cada participante relatou a situação de seu curso e da
implantação da sociologia na seu estado. Dos relatos podemos resumir que
todos os cursos estão enfrentando dificuldades com as 800 horas exigidas
pela legislação para a licenciatura. Por outro lado, há muita criatividade no
sentido de diversificar as atividades de formação, o que poderá trazer
mudanças para os cursos do país. Observa-se, ainda, que o problema da
licenciatura e da obrigatoriedade do ensino de sociologia nas escolas tem
provocado um choque nos cursos, forçando os docentes a começarem a
refletir sobre a profissionalização do cientista social. Assim, o bacharelado
também está sendo questionado e pelos relatos parece estar surgindo uma
tendência de criar eixos de profissionalização para o bacharel ( UFMG, UFG,
UFMA, etc). Os cursos têm sentido a pressão pela demanda de formação
continuada (“reciclagem”, capacitação, etc) dos professores de sociologia
atuantes nas escolas.

Em suma: há de fato uma necessidade de nos

ajudarmos nesse momento complicado e desafiador para todos os cursos,
sendo o programa de trabalho da SBS um sinal de esperança e mecanismo
de organização para os coordenadores e professores envolvidos com esses
problemas. Dezenove (19) participantes assinaram a lista de presença, vindos
de quinze (15) instituições de ensino superior. Desses,

sete (7) são

coordenadores de cursos.
___________________________________________________________________
ACONTECEU :
1) INDIAN SOCIOLOGICAL SOCIETY
XXXIII ALL INDIA SOCIOLOGICAL CONFERENCE
Karnatak University, Dharwad
November 29, 30, and December 1, 2007
Nesse evento, Tom Dwyer, como representante da SBS, coordenou o International
Colloquium: New Sociology - Perspectives from Global South, o qual teve como
expositores :
(1) Tom Dwyer (SBS, Brasil)
(2) Jim Adesina (S. Africa)
(3) Peter Alexander (S.Africa)
(4) Krishna Bhattachan (Nepal)
(5) T.K. Oommen, ( India)
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(6) M Wieviorka (France)
(7) T.E. Weisskopf (USA)
(8) Joseph Weidenholzer (Austria)
2) IV Jornada Maranhense de Sociologia
Período: 19/11/2007 a 23/11/2007
Local: CCH/UFMA
IV Jornada Maranhense de Sociologia ocorreu entre os dias 19 a 23 de
novembro de 2007. Foi promovida pela SBS e pelo Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão (PPGCS/UFMA), contando
ainda com a participação do Sindicato dos Sociólogos do Maranhão e dos Cursos de
Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e da
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).
O tema central da Jornada foi "A SOCIEDADE EM TRANSE: Reflexões num
tempo de transformações".
Ocorreram

Conferências,

Palestras,

Mesas

Redondas,

Mini-Cursos,

Lançamento de Livro e de Revista, Debates e outras atividades acadêmicas.
Contou com as presenças do Prof. Dr. Edgard de Assis Carvalho (PUC/SP), que
proferiu conferência sobre a ‘Epistemologia da Complexidade’, e também do Prof.
Dr. Breno Fontes (UFPE), proferiu conferência e ministrou um mini-curso sobre o
tema da ‘Análise das Redes Sociais’.
Aconteceram, também, mesas-redondas cujos temas foram: Cultura Urbana,
Representações Políticas, Relações de Trabalho e Profissionalização do Sociólogo.
Foram lançados o livro “O pão da terra: propriedade comunal e o campesinato livre
na Baixada Ocidental Maranhense”, de Laís Mourão Sá, editado pelo PPGCS/UFMA,
e do 5º número da Revista Pós Ciências Sociais, também editada pelo
PPGCS/UFMA.
No último dia ocorreu a festa comemorativa dos 21 anos do Curso de
Graduação de Ciências Sociais da UFMA, dos 4 anos do PPGCS/UFMA e de um
ano da criação do Curso de Ciências Socais da UEMA. Na ocasião ocorreu um show
do grupo de chorinho “1 a 0”, recital de poesia, filmagens e fotos com depoimentos
de professores e alunos dos Cursos. Esse material será disponibilizado assim que
tiver concluída a edição.
Após a realização da quarta Jornada, ficou a certeza de que a Sociologia e as
Ciências Sociais, cada vez mais se firmam no imaginário social brasileiro e
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nordestino como uma excelente opção profissional, além de referência intelectual
conceituada e respeitada.
___________________________________________________________________
O QUE VAI ACONTECER :
1) FÓRUM MUNDIAL DE SOCIOLOGIA DA ISA NA ESPANHA
A Associação Internacional de Sociologia realizará o First ISA Forum of
Sociology de 5 a 8 setembro de 2008, em Barcelona, Espanha. O tema do evento é
Pesquisa Sociológica e Debate Público. O Fórum visa proporcionar a
oportunidade de diálogo entre os vários Comitês de Pesquisa que integram a
Associação. Visa também oferecer a esses Comitês, bem como aos Grupos de
Trabalho e Grupos Temáticos,

possibilidades para realizarem seus programas

paralelos de discussões. Dos 53 Comitês de Pesquisa

da ISA, 37 optaram por

realizar seus encontros intermediários durante o Fórum Mundial.
As sociólogas e sociólogos brasileiros, que tem tido presença marcante nas
atividades da ISA, certamente encontrarão no amplo programa do Fórum
oportunidades

estimulantes

de

interação

com

a

comunidade

sociológica

internacional.
Informações detalhadas sobre o Fórum Mundial de Sociologia podem ser
obtidas na página de ISA (www.isa-sociology.org) Os prazos para submissão de
resumos de trabalhos são estabelecidos pelos respectivos Comitês de Pesquisa,
Grupos de Trabalhos e Grupos Temáticos . Os programas e outras informações
sobre a agenda de trabalho podem ser acessadas nessa mesma página. É bom
lembrar que os prazos para a submissão para alguns dos Comitês e Grupos
encerram-se brevemente.

2) International Sociological Association
Research Committee 34 – Sociology of Youth
Junior Scholar(s) in Youth Sociology and Youth Research Competition (2006-2010)
Call for Participation
1. The Research Committee 34 (RC34) - Sociology of Youth of the International
Sociological Association (ISA) announces the second worldwide competition for
junior scholar(s) engaged in youth research. The winner(s) will be invited to
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participate in the XVII World Congress of Sociology which will be held on July 11-17,
2010 in Göteborg, Sweden. The winner’s paper will be considered for presentation in
RC34’s presidential session and for publication, subject to editorial decision and
revision, in a publication of the RC 34.
2. By Junior Scholar(s) it refers to people below 35 years of age on November 1,
2009. In case of joint or multiple authorships, this rule applies to all authors of the
paper submitted. Participants should hold a Master's degree (or an equivalent
graduate diploma) or a PhD in sociology or in a related discipline.
3. Candidates must send an original paper that has not been previously published
elsewhere. It should be no more than 6,000 words typewritten double spaced on one
side of the paper with margins of 3 cm and the pages numbered. Notes and the
bibliography should appear at the end of the text. Papers which do not conform to
these rules run the risk of being rejected. We prefer papers focusing on socially
relevant youth issues. The phenomena examined may be social, economic, political,
cultural or of any other kind, but their interpretation or analysis must show a scientific
orientation (for instance, through methodical processes to explore the underlying
social phenomena or youth issues under scrutiny, critique of commonsense
interpretations or of well established theories, etc.). Empirical based research papers
must go beyond descriptive reporting of results to broader, analytical interpretations.
4. Papers are required to be written in one of the three languages: English, French or
Spanish.
5. One hard copy and one electronic copy of the paper should be sent to the following
address:
RC 34 - Sociology of Youth
Attention: Professor Ngan-pun NGAI
Department of Social Work
The Chinese University of Hong Kong
Shatin N.T.
HONG KONG
China
Email: npngai@cuhk.edu.hk
An electronic copy of the paper should also be sent to the Organizational Secretary of
Research Committee 34, Professor Howard Williamson: howardw@glam.ac.uk
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The paper should be postmarked October 31, 2009, at the latest or reach Professor
Ngan-pun Ngai before November 10, 2009.
6. A jury of the RC 34 comprising the President, Ex-President, Organizational
Secretary, all Vice Presidents, and one or two members of the Advisory Board will
decide which paper is awarded the prize by the end of March 2010. Papers will be
judged according to perceptiveness with which issues are treated, the quality of data
analysis and the empirical materials presented, the consistency with which an
analytic framework is used, the originality of ideas, and the clarity of writing style.
Extensiveness of referencing or the use of advanced statistical methods will only be
considered secondary importance, so as to provide participants throughout the world
with as equal an opportunity as possible.
7. The winner of the award will be invited to participate in the ISA World Congress on
July 11-17, 2010 in Göteborg, Sweden. His/her (the first author of the paper)
conference fees will be paid by RC34 and a travel grant (not less than US$500) will
be awarded. No travel grant will be awarded if the winner 1) does not hold a
membership of RC34; and 2) does not attend and make a presentation of the paper
at the conference. Additional information may be obtained from RC 34’s President
Ngan-pun Ngai (see address above).
____________________________________________________________________

SBS RESENHAS
Já está em nosso sítio o terceiro 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 3 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.
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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

resenhas representativo

e

com

atualizado.

a

idéia
Nesse

de

tornar

sentido,

o

caderno

estamos

de

aceitando

colaborações para o quarto número. Os trabalhos podem ser enviados para
sbsresenhas@yahoo.com.br. O envio pode ser feito até o final de março de 2008. As
normas para publicação, assim como critérios de avaliação das contribuições
também estão disponíveis no sítio da SBS na internet.

SBS RESENHAS N.3
SUMÁRIO
1. Uma Nova Visão Sobre Gino Germani e a Sociologia Latinoamericana
Antonio da Silveira Brasil Junior
2. Leituras e Ideais: Caminhos da Sociologia Alemã no Brasil
Bruno Sciberras de Carvalho
3. As Lutas das Feministas no Início do Século XX e as Manobras
do Estado no Sistema de Gênero
Celecina de Maria Veras Sales
4. Novos Paradigmas para a Sociologia: Derrocada do Social e
Surgimento do Cultural
Francisco Alencar Mota
5. Os Múltiplos Caminhos do Pensamento de Foucault
Luciane Cristina de Oliveira
6. O Dna Francês: Biossocialidade e Politização da Vida
Messias Moreira Basques Jr
7. Etnografia do Global: Efeitos de Exceção Gerados pelo
Neoliberalismo
Thais Aguiar
8. Do Resgate do Conceito de “Hegemonia”: Implicações Teóricas e
Políticas
Vivian Domínguez Ugá
9. Normas Para Publicação
___________________________________________________________________
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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.
___________________________________________________________________

Expediente
Diretoria (biênio 2007-2009)
Presidente
Tom Dwyer, UNICAMP
1º Vice Presidente
Heloísa Helena Teixeira de Souza Martins,
USP
2º Vice Presidente
Ana Maria Fernandes, UnB
Secretário Geral
Celi Scalon, UFRJ
Tesoureiro
Maíra Baumgarten Corrêa, UFRGS
1º Secretário
Marco Aurélio Santana, UFRJ
2º Secretário
Pedro Célio Alves, UFGO

Conselho Fiscal
Eliana Monteiro Moreira, UFPB
Horácio Antunes de Sant´Ana Júnior, UFMA
Inaiá de Carvalho, UFBA

Secretaria no Rio de Janeiro
Regina Vitorino
Editor deste número
Marco Aurélio Santana
Boletim de responsabilidade da diretoria
da SBS
E-mail: sbsrio@sbsociologia.com.br
Fone: (21) 22248965 Ramal 215

Diretores
Cynthia Hamlin, UFPE
Irlys Alencar Firmo Barreira, UFCE
José Miguel Rasia, UFPR
Antônio Augusto Prates, UFMG
Antônio Carlos Witkoski, UFAM

Colaboraram neste número:
Tom Dwyer, Celi Scalon, Ileizi Fiorelli Silva,
Irlys Barreira, Elisa Reis e Horacio Antunes.
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