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Realizou-se entre 11 e 17 de Julho de 2010 o XVII Congresso Mundial da Associação In-
ternacional de Sociologia, em Gotemburgo, Suécia. A AIS/ISA é a mais importante associação 
internacional de Ciências Sociais, abarcando todas as áreas da Sociologia.

Tendo presentes 5007 participantes, entre os quais 151 portugueses, o congresso organizou-
se em 55 Comités de Pesquisa, registando-se apresentação de posters, artigos, simpósios e 
apresentações de keynotes. No Comité de Pesquisa de Sociologia de Educação (Research Com-
mittee on Sociology of Education RC04 ) as temáticas dividiram-se em 20 sessões, tendo o 
Professor António Teodoro organizado (Chair) 2 sessões: Session 1: Global agendas and national 
and regional configurations: New ways of regulation in education policies e Session 14: Europe-
anization and governance of higher education: Evidence and challenges. 

Para além da organização de sessões temáticas, o António Teodoro apresentou (com Carla 
Galego e Madalena Mendes, que não estiveram presentes) uma comunicação intitulada Gover-
ning By Indicators. The News Forms of Transnational Regulation of Education Politic . A investigadora 
do CeiEF Elsa Estrela, também presente neste Congresso, apresentou duas comunicações: na 
primeira sessão acima mencionada, a comunicação intitulada Global Agendas and National Re-
configurations: A Comparative Study  on Educational Trajectories in the Past Decades Portugal-Spain e 
contou com a assistência de cerca de 50 pessoas. Na sessão intitulada The Condition of Teaching: 
Teachers as Workers, Teachers as Professionals foi apresentada a comunicação From Prescribed to 
Lived Curriculum. Social, Curriculum and Life History to Understand Education in Portugal, estando 
presentes cerca de 40 pessoas.

A participação dos investigadores do CeiEF revelou-se bastante positiva, não só pela recepção 
dos seus trabalhos, como também pela rede de contactos para futuros projectos que poderão 
envolver investigadores de países como Brasil, México, Espanha, Rússia, Áustria e Suíça.  Por 
outro lado, a reeleição do Professor António Teodoro como Vice-Presidente para a Europa 
permite ter a expectativa de organizar em 2011 ou 2013 uma Midterm Conference na ULHT, 
envolvendo tanto o RC04 como o RC07, Futures Research, sobre o futuro da escola e da educa-
ção. Será uma iniciativa de elevada dimensão internacional, que poderá valorizar muito o CeiEF.

O próximo Congresso Mundial da ISA será em Julho de 2014, na cidade de Yokohama, no 
Japão.

Elsa Estrela




