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Conferência Internacional 
Sociologia da Educação na Europa do Sul: um passo em frente 

 
Sociologia dell’educazione nell’Europa del Sud: un passo avanti 

Sociología de la educación en la Europa del Sur: un paso adelante 
Sociologie de l’Education en Europe du Sud : un pas en avant 

Sociology of Education in Southern Europe: a step forward 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Milão, Università Cattolica del Sacro Cuore (Itália) - 25-26 Maio 2020 

_______________________________________________________________________________________ 
 

A primeira Conferência Internacional Sociologia da Educação na Europa do Sul: um passo em 
frente (Conferência SESE) resulta dos avanços na constituição duma rede científica entre sociólogos 
da educação de países da Europa do Sul.  
A iniciativa é promovida pela Secção de ‘Sociologia dell’educazione’ da AIS (Associazione Italiana di 
Sociologia) com: Association Française de Sociologie (Rede Temática ‘Sociologie de l’Education et de la 
Formation’); Associação Portuguesa de Sociologia (Secção de ‘Sociologia da Educação’) e Federación 
Española de Sociología (Comité de Investigação de ‘Sociología de la Educación’). 
 
A Conferência SESE visa partilhar contributos teóricos e empíricos da Sociologia da Educação numa 
perspetiva da Europa do Sul. O ponto de partida é o debate internacional sobre as chamadas “Teorias 
do Sul” (Connell, 2007), “Epistemologias do Sul” (Santos, 2007) e “Sociologia Global” (Burawoy, 2016) 
também numa perspetiva pós-colonial. Estas abordagens tornam urgente encontrar novas abordagens 
para pensar sobre o “Sul Global”, convocando olhares sociológicos diferentes, especialmente os da 
Sociologia da Educação.   
 
“Sul” pode ser assumido como metáfora de desvantagem, exclusão, desigualdade, pobreza, periferia; mas 
também pode significar comunidade, localismo, solidariedade e criatividade. Perguntamo-nos se é 
possível avançar com uma análise sulista dos fenómenos educativos, nacional e internacionalmente, 
considerando a quantidade de “Suis” que existem em qualquer lugar, mesmo dentro dos “Nortes”. Adotar 
uma perspetiva do Sul não significa promover divisões Norte-Sul, nem dentro nem fora da comunidade 
científica. Pelo contrário, pretendemos explorar e ampliar as oportunidades de diálogo internacional entre 
Sociólogos da Educação (e outros cientistas sociais e da educação), para além das conhecidas divisões 
Norte-Sul.   
 
Algumas reflexões preliminares nessa direção foram recentemente publicadas no Número Especial do 
IJSE. Italian Journal of Sociology of Education (3/2019) e da RASE. Revista de Sociología de la Educación (3/2019), 
intitulado At the Margins: Challenges for Sociologists of Education in Southern Europe. Anteriormente, outras 
iniciativas desencadearam o debate entre sociólogos da educação portugueses e espanhóis (ver: Alves, 
Torres, Dionísio, Abrantes, 2016; Cabrera, 2018), as quais são agora alargadas a outros países.  
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A primeira Conferência SESE abordará as seguintes questões:  

- No contexto da Europa do Sul, podemos encontrar problemas e padrões educacionais comuns ou 
diferentes?  

- É possível partilhar quadros interpretativos para uma melhor compreensão dos fenómenos educativos 
nestas sociedades?  

- Podemos encontrar soluções comuns para os principais problemas educativos?  

- Qual a relação entre a localização dos cientistas sociais no Sul e as suas pesquisas e referenciais 
teóricos?  

 
Na Conferência SESE, Peter Mayo (Universidade de Malta), Marta Soler Gallart (Universidade de 
Barcelona – Presidente da ESA) e outros oradores convidados, juntamente com investigadores juniores 
e seniores, alimentarão o debate científico. Admitindo que a perspetiva do Sul parece não estar 
consolidada entre os sociólogos europeus da educação, a conferência tem o intuito de dar um passo em 
frente nessa direção, clarificando tendências emergentes e identificando novos tópicos para a agenda de 
pesquisa. Será igualmente interessante conhecer em que moldes estão funcionando as várias associações 
profissionais de sociologia da Europa do Sul.  
 
Serão organizadas em Milão duas sessões plenárias, quatro semi-plenárias e 12 sessões paralelas de apresentação de papers.  
________________________________________________________________________________ 
 

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 
 

Convida-se os sociólogos da educação, assim como especialistas de outras ciências sociais e da educação, 
provenientes de qualquer país, a submeterem propostas de comunicação oral que:   

1) abordem problemas socioeducativos na Europa do Sul;   
2) reflitam sobre questões teóricas e metodológicas;  
3) avaliem políticas e projetem soluções, 

numa perspetiva do Sul.  
 
TÓPICOS:  
As propostas podem abordar uma vasta gama de assuntos através das lentes do “Sul”, tais como:  

 Desigualdades educativas (etnia, género, desigualdades socioeconómicas, mobilidade social, 
pobreza educativa);  

 Transições escola-formação-trabalho (ESL, NEET, etc.);  

 Família e pais, escola e professores;  

 Políticas educativas, organização escolar e liderança; 

 Educação informal e não-formal;  

 Infância e juventude;  

 Migração e educação;  

 Mídia, TIC e educação;  

 Práticas culturais;  

 Epistemologias do Sul;  

 Sociologia da educação emancipatória;  

 Movimentos sociais.  
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LÍNGUAS: 
As associações promotoras da Conferência consideram que o plurilinguismo é um valor a alcançar, pelo 
que serão usadas diferentes línguas durante a Conferência.  
A língua oficial da conferência é o inglês, mas são bem-vindas outras línguas europeias: Italiano, 
Espanhol, Francês e Português. Os conferencistas devem facultar os slides ou outros materiais de 
apresentação em inglês mas podem fazer a apresentação oral nos outros quatro idiomas (a presença de 
um mediador linguístico em cada sessão facilitará a comunicação).  
 
PRAZOS: 
O resumo deve ser enviado até 9 de fevereiro de 2020 para o seguinte endereço de e-mail: 
sese.milan2020@gmail.com.  
O resumo deve ser escrito em inglês e incluir: - Título - Autor(es) e instituições – Email do autor de 
contacto - Síntese estruturada da proposta: objetivos e relevância, métodos, resultados (máximo 300 
palavras + 5 palavras chave). 
A Comissão Científica da Conferência SESE selecionará as propostas para apresentações orais. Será dada 
prioridade às propostas que evidenciam uma relação clara com o tema da Conferência.  
Os proponentes serão notificados até 1 de março de 2020. 
O registo na página (website) da Conferência deverá ser feito até 1 de abril de 2020. 
O programa final da Conferência figurará em linha a partir de 1 de maio de 2020. 
 

Valores da inscrição* 
 Membros AIS/AFS/APS/FES/SIPED  Não membros 

Professores: € 150 €175 

Investigadores (com vínculo 
profissional):  

€ 100 € 125 

Estudantes de 
doutoramento/investigadores sem 
vínculo profissional:  

€ 60 € 75 

* A inscrição dá direito a material da Conferência, almoço, coffee breaks e visita guiada por Milão 

 
Após a conferência, os autores de comunicações apresentadas poderão ser convidados a enviar os seus 
textos para eventual publicação em revista internacional ou livro.  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Comissão Científica SESE  

FRANÇA:   Séverine Chauvel, Filippo Pirone 
ITÁLIA:   Gianluca Argentin, Rita Bertozzi, Maddalena Colombo, Maurizio Merico, Marco Pitzalis, 

Emanuela Rinaldi, Marco Romito, Mariagrazia Santagati  
PORTUGAL:  Mariana Gaio Alves, Bruno Dionísio, Leonor Lima Torres  
ESPANHA:  Leopoldo Cabrera Rodríguez, Jordi Garreta Bochaca, Francesc Jesús Hernàndez i Dobon, 

Fidel Molina Luque, Alicia Villar Aguilés 
 

Comissão Organizadora Local 

Maddalena Colombo e Mariagrazia Santagati, Università Cattolica del Sacro Cuore (Coordenadores) 
Paolo Barabanti, Gianluca Battilocchi, Guia Gilardoni, Diego Mesa, Università Cattolica del Sacro Cuore  
Gianluca Argentin, Emanuela Rinaldi, Marco Romito, University of Milan-Bicocca 

mailto:sese.milan2020@gmail.com

