RELATÓRIO DO GT 09 – TRABALHO E EDUCAÇÃO – ANPED
Coordenadora: Marlene Ribeiro (UFRGS)
Vice-Coordenador: Domingos Leite Lima Filho (UTFPR)
Neste Relatório registramos as atividades do GT 09 – Trabalho e
Educação, no período de realização da 29ª. Reunião Anual da ANPEd, de 15
a 18.10.2006, em Caxambu – MG.
I – Caracterização
Durante os três dias de apresentação de trabalhos, na 29ª Reunião da ANPED, compareceu
às sessões do GT um total de 171 pesquisadores. Destes pesquisadores, 83 está na condição
de sócios inscritos, o que corresponde a 48,5%; Destaque-se que estes números aproximam-se
dos alcançados na 28ª. RA, quando tivemos a presença de 166 pesquisadores, sendo 50,60%
sócios inscritos (ver Relatório da 28ª. RA /2004, elaborado por Marlene Ribeiro e Domingos
Leite Lima Filho).
Quanto à presença dos pesquisadores nas sessões do GT no decorrer dos dias da 29ª. RA
observa-se que o primeiro dia conta com a freqüência de 108 pesquisadores, o segundo dia
com 118 pesquisadores e o terceiro dia com 40 pesquisadores. É importante destacar que a
atividade do segundo dia, relativa ao trabalho encomendado apresentado pelo Prof. Dermerval
Saviani, contou com numerosa presença de pesquisadores de outros GTs e que muitos,
mesmo os de nosso GT, acabaram não assinando a lista em virtude do ambiente estar
completamente lotado. Muitos permaneceram de pé ou sentados no chão durante todo o
transcorrer da sessão, das 8h30min às 10h45min. Em virtude disso é possível inferir que uma
significativa quantidade de pesquisadores não assinou a lista de presença neste dia. Outra
observação a fazer é sobre a freqüência no terceiro dia, ou seja, na quarta-feira, que diminuiu
sensivelmente (apenas 40 pesquisadores), mesmo sabendo que algumas pessoas também não
assinaram a lista de presença neste dia.
No que se refere à origem ou vínculo institucional dos pesquisadores que freqüentaram o
GT, de acordo com os dados indicados nas listas de presença foi possível identificar a citação
de 66 instituições. Destaque-se que diversos pesquisadores indicaram mais de uma instituição,
enquanto que alguns não informam este dado. As instituições indicadas, com o respectivo
número de pesquisadores, foram as seguintes:
CEFET – MG 03
CEFET – CAMPOS – 04
CEFET – RS – 02
CEFET – ES – 01
CEFET – BA – 03
CEFET – RJ – 03
CEUCEL – 01
CUFSA – 02
CUML – 01
FCC – UNISO – 01
FEUSP – 04
FIMES – GO – 01
FIMES – ES – 01
FIOCRUZ – 06

UCG – 01
UNAM – 01
UFMS - 01
UFU – 03
UERJ – 02
UNB – 01
UFM - 01
UNIPAC - 01
UFG – 03
UNESA – 03
UER – 01
UNISINOS - 01
UFES – 02
UNISANTOS – 04
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FME/MT – 01
PUC/SP – 01
PUCCAMP – 04
REMEC – 01
SENAC – 01
USP – 02
SMED – CAXIAS/RS – 01
SME/RS – 01
SME/FIMES – 01
TAVESP – 01
UNESP – 04
UFSCAR – 05
UFMG – 04
UNOESTE – 03
UFSC – 18
UNIMEP – 03
UFF – 16
UFRJ – 03
UFBA – 05
UTFPR – 01
UFPA – 01

UFAM – 01
UPE – 03
UEMG – 03
UGB – 02
UFG – 07
UESB – 01
UFS – 01
UNIOESTE - 02
UNESC - 06
UCG – 01
UECE – 01
UFLA – 01
UNIVALI – 01
UNIPLAC – 01
UNIMINAS – 01
UNIPAR – 01
UTFPR – 01
UFRGS – 01

II – Organização do trabalho do GT
A Coordenação geral dos trabalhos do GT foi assumida pelo Prof. Domingos Leite Lima
Filho, vice-coordenador do GT, em virtude da impossibilidade de comparecimento da
Coordenadora, a Profa. Marlene Ribeiro, por questões de saúde e comunicação previamente
encaminhada aos membros do GT e à Secretaria Executiva da ANPEd. As sessões do GT
foram organizadas de modo compartilhado e diversas mesas de apresentação de trabalhos
foram coordenadas por pesquisadores (as) do GT.
III – Relação entre o programado e o realizado na 28ª Reunião
Neste item, o relato será organizado por atividades, ampliando, desse modo, a
compreensão do que foi realizado, do que deixou de ser realizado e das substituições que
foram efetuadas para que não houvesse perda da qualidade das discussões programadas.
1. Trabalhos apresentados:
Nas seis seções programadas foram apresentados 11 trabalhos, sendo que em uma das
seções um dos trabalhos previstos não foi apresentado pela ausência não informada
anteriormente por seu autor. Naquela ocasião não contávamos com a presença de autores (as)
de trabalhos excedentes e, dessa forma, não foi possível proceder à substituição. Os trabalhos
foram apresentados nas sessões seguintes:
- Dia 16, das 8h30 às 10h30min:
Mesa: ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
Coordenador: Domingos Leite Lima Filho
Cursos Superiores de Tecnologia: democratização do acesso ao ensino superior?
BRANDÃO, Marisa (CEFET– RJ)
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Os empresários do ensino e a reforma da educação superior do governo Lula da Silva
RODRIGUES, José dos Santos (UFF)
- Dia 16, dàs 10h30 às 12h30min:
Mesa: ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
Coordenador: Lucidio Bianchetti
Inovação, Tecnológica e Desenvolvimento Econômico: a Universidade como locus
privilegiado das demandas empresariais
DELGADO, Darlan Marcelo (UNESP)
Relações sociais e organização do trabalho escolar: Estudo de caso de uma instituição federal
de educação tecnológica
SILVA, Jacqueline Moreno Theodoro (CEFET-MG)
- Dia 16, das 14h às 16h:
Mesa: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
Coordenador: Paolo Nosella
A reforma da educação profissional e o ensino médio integrado: tendências e riscos
CÊA, Geórgia Sobreira dos Santos (UNIOESTE)

- Dia 16, das 16h às 18h:
Mesa: TRABALHO – EDUCAÇÃO – ARTE – CULTURA
Coordenadora: Lia Tiriba
A abelha, o arquiteto e a escola. Das relações de produção artística e do ensino de arte no pósmodernismo
REIS, Ronaldo Rosa (UFF)
Trabalho e Educação nos barracões das Escolas de Samba
VALENÇA, Máslova Teixeira (SENAC – DN)

- Dia 17, das 10h30 às 12h30:
Mesa: TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE
Coordenador: Ronaldo Lima
Trabalho docente e capitalismo: um estudo crítico da produção acadêmica da década de 1990
FONTANA, Klalter Bez (UFSC)
TUMOLO, Paulo Sergio (UFSC)
Trabalho e formação docentes: tendências no plano das políticas e da literatura especializada
SOARES, Kátia Cristina Dambiski (UFSC)
- Dia 18, das 8h30 às 10h30:
Mesa: POLÍTICAS: TRABALHO – EDUCAÇÃO
Coordenador: Domingos Leite Lima Filho.
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Políticas de qualificação profissional e difusão do neoliberalismo no meio operário
TRÓPIA, Patrícia Vieira (PUC-Camp)
O planejamento da educação profissional no contexto do desenvolvimento sustentável
FERREIRA, Eliza Bartolozzi (UFES)

2. Sessão de Apresentação de Trabalho Encomendado:
Na sessão do dia 17/10, das 8h30 às 10h45min foi apresentado pelo Prof. Dermerval
Saviani o trabalho encomendado “Fundamentos históricos e ontológicos da relação trabalho e
educação”. A mesa foi coordenada pelo Prof. Celso Ferretti que apresentou o tema,
destacando sua importância para o GT Trabalho e Educação. Ressaltou ainda a positividade
de distribuição prévia do texto disponibilizado pelo Prof. Saviani, o que permite maior
aprofundamento na exposição e interlocução. O Prof. Saviani apresentou o seu texto e
inclusive destacou a importância de no texto, e agora na exposição, poder dialogar com a
produção de vários colegas do GT e, em particular, com o Prof. Paolo Nosella, a quem, no
texto do trabalho encomendado, faz referência direta a produção recente. Após a
apresentação seguiu-se o debate com, os presentes, embora com o tempo bastante limitado. É
importante destacar que esta sessão contou com elevada presença, conforme já destacado. As
falas convergiram para a importância da temática, a qualidade e profundidade da apresentação
e a necessidade de continuidade do debate.
3. Minicurso:
O minicurso “O Método da Economia Política” foi apresentado pela Professoras Maria
Ciavatta (UFF) e Eunice Trein (UFF), nos dias 16 e 17, das 18h às 20h. É importante destacar
que o minicurso atenbdeu a demanda manifestada pelo GTTE e, de certa maneira, representou
uma continuidade do trabalho desenvolvido pelo Prof. Paulo Tumolo, que na 28ª. RA
apresentou o minicurso “Uma Introdução ao Capital”. Ademais, destaque-se a significativa
presença ocorrida nosdias e a manifestação dos presentes pela continuidade da abordagem nas
reuniões seguintes.
4. Apresentação dos pôsteres
Nas duas sessões de apresentação de pôsteres da RA (dia 16, das 19h às 20h e dia 17, das
17h às 18h) , o GT esteve representado com a apresentação de dois pôsteres, a saber:
Reflexões epistemológicas sobre a Ergologia
BRITO, José Eustáquio de (UFMG)
Professor parceiro? Modalidade de expropriação do trabalhador docente
BOMFIM, Maria Inês do Rego Monteiro (UFF)
5. Sessões Especiais:
O GT-09 participou como proponente e/ou apoiador e teve pesquisadores do GT
particpando como convidados ou coordenadores das seguintes sessões especiais:
Dia 17/11, das 14h às 17h:
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- Sessão Especial “Políticas Públicas para a Educação do Campo”
Coordenadora:
Pesquisadoras convidadas: Mônica Castagna Molina (UnB); Eliane Dayse Pontes Furtado
(UFCE); Jair de Moraes Pessoa (UFG) e Antonio Julio de Menezes Neto (UFMG).
- Sessão Especial “O pragmatismo como fundamento da educação brasileira”
Coordenador: Waldemar Sguissardi
Pesquisadores convidados: Newton Duarte (UNESP), Lucidio Bianchetti (UFSC) e
Domingos Leite Lima Filho (UTFPR).

Dia 18/11, das 14h às 17h:
- Sessão Especial “Trabalho, Movimentos Sociais e Educação Popular”
Coordenadora: Maria Clara Bueno Fischer (UNISINOS)
Pesquisadores convidados: Rui Canário (Um. Lisboa), Conceição Paludo (UERGS) e
Sônia Maria Rummert (UFF).
6. Sessão Extra de Apresentação de Vídeo:
No dia 17, das 17 às 18h, tivemos a apresentação do Vídeo ''MARIO ALIGHIERO
MANACORDA: AOS EDUCADORES BRASILEIROS". O Vídeo foi produzido e
apresentado pelo Prof. Paollo Nosella. Nesta sessão de apresentação, coordenada pela Profa.
Marise Ramos, tivemos um breve informe sobre a produção, feito pelos Profs. Paolo Nosella
e Dermerval Saviani, e a informação que oportunamente comunicarão a forma de adquirir
cópias do material.
7. Eleição da nova coordenação do GT 09 –Trabalho e Educação:
Por indicação consensual e eleição por unanimidade tivemos na 29ª. RA a eleição da nova
Coordenação do GT 09, que ficou assim composta:
Coordenador: Prof. Ronaldo Lima (UFPA)
Vice-Coordenador: Prof. Paolo Nosella (UFSCAR).
8. Indicação dos Representantes do GT 09 no Comitê Científico da ANPEd:
A representação de nosso GT no Comitê Cientifico, conforme indicação consensual da
Reunião do GT 09 na 27a. RA., ficará assim composta:
JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES
MARLENE RIBEIRO
APARECIDA FÁTIMA TIRADENTES SANTOS
9. Pareceristas Ad Hoc:
A relação de Pareceristas Ad Hoc do GT 09 não sofreu alteração ficando composta por:
Fernando Fidalgo – UFMG
fernando@fae.ufmg.br – fones: (31) 3441.4188 – (31) 9195.2532
Lia Tiriba – UFF
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tiriba@msm.com.br – fones: (21) 2242.0664 – (21) 2629.2678
Marise Ramos – UERJ e PSJV/FIOCRUZ
marise-ramos@uol.com.br – fones: (21) 2556.9564 – (21) 2587.7864
Mauro Augusto Burkert Del Pino – UFPel
delpino@ufpel.tche.br – fone (53) 3225.5358 – (53) 9981.9627
Neize Deluiz – UFRJ e UES
ndeluiz@uol.com.br – fones: (21) 2552.8926 – (21) 96356531
Paulo Sérgio Tumolo – UFSC
tumolo@ced.ufsc.br – fones: (48) 3237.4328 - (48) 8415.4128
Selma Baçal de Oliveira – UFAM
selmaua@uol.com.br – fones: (92) 631.5744 – (92) 9114.9733
Sonia Maria Rummert – UFF
rummert@uol.com.br – fones: (21) 2265.1173 – (21) 2629.2678
Áurea de Carvalho Costa – UNESP/RC
aurearioclaro@vivax.com.br – fone: (19) 3523.4192
Domingos Leite Lima Filho – UTFPR
domingosf@cefetpr.br - fones: (41) 33104721 – (41) 32329447

10. Avaliação das atividades do GT 09 – Trabalho e Educação
A Avaliação realizou-se na Sala de Estar do Hotel Palace, das 10h30min às 13h do dia
18/11. A Lista de Presença foi assinada por 27 pesquisadores, denotando o esvaziamento em
função de que muitos já se deslocavam para encerramento das diárias / viagem de retorno. A
avaliação tratou de analisar a preparação e todo o transcorrer da 29ª. RA, de seus
desdobramentos, tarefas a priorizar no GT e sugestões à nova coordenação. O relato
circunstanciado desta reunião será objeto de um relatório específico.

