RELATÓRIO DA 36ª REUNIÃO ANUAL DA ANPEd
Grupo de Trabalho 09 – Trabalho e Educação

1º DIA: 30 DE SETEMBRO
MANHÃ
Sob a Coordenação da Profa. Sonia Maria Rummert, Coordenadora do GT, foi dado
início à apresentação dos trabalhos encomendados, versando sobre o tema:
TRABALHO, EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS.
Inicialmente, foi dada a palavra à Profa. Iracy Picanço, de 9:00 às 10h; a seguir, teve
início a exposição da Profa. Roseli Caldart.
As duas exposições, de aproximadamente 60 minutos cada uma, terminaram às 11h.
Após as exposições, sob a coordenação da Profa. Geórgia Cêa, Vice-Coordenadora do
GT, foram abertos os debates com a platéia, contando com 10 intervenções e debates,
que se estenderam até às 13h.
Essa primeira parte da atividade contou com a participação aproximada de 65 pessoas.
TARDE
Às 14h 30min, foi iniciada a primeira sessão de apresentação de trabalhos, sob a
coordenação da Profa. Marise Ramos. Participaram dessa atividade os Professores:
Fernanda Lima, Daniella Bezerra e Ronaldo Lima. Após a apresentação, ocorreram
debates, envolvendo 13 dos 55 participantes da atividade.
A segunda sessão de apresentação de trabalhos, de 17h às 18h, coordenada pelo Prof.
Ronaldo Lima, compreendeu a apresentação do trabalho de Lucídio Biancheti e Luíza
Turnês, tendo contado com a presença de aproximadamente 30 pessoas, com 7
intervenções nos debates.
Após esse conjunto de atividades os membros do GT se dividiram para participar das
atividades gerais, previstas na 36ª Reunião.
2º DIA: 1º DE OUTUBRO
Em virtude do grande número de participantes do GT, foi efetuada a mudança de sala,
para o Centro de Eventos, o que propiciou excelentes condições de trabalho.
MANHÃ
Primeira atividade:
Minicurso (1º dia): Materialismo histórico, trabalho, educação e movimentos sociais:
desafios de pesquisa, ministrado pela Profa. Conceição Paludo.
O minicurso foi bastante concorrido, tendo esgotado as vagas previstas. Como as
condições físicas permitiram, foram acolhidos mais 21 participantes como ouvintes,
para os quais obtivemos, junto à diretoria da ANPEd, o direito à certificação, desde de
que tivessem inscritos na 36ª Reunião.

Segunda atividade:
Na realidade, o segundo período de programação do GT 09 abrigou duas atividades:
A primeira compreendeu a primeira parte da VII Mostra de videodocumentários sobre
trabalho-educação, também realizada na sala especifica do GT. Essa atividade,
coordenada pelos professores Ramon de Oliveira e Domingos Lima Filho, contou com a
presença de 20 participantes.
A segunda atividade foi constituída pela Sessão Especial: Políticas para o Ensino Médio
e a Educação Profissional. O GT 09 participou dessa Sessão representado pela Profa.
Mônica Ribeiro, na qualidade de coordenadora e do Prof. Dante Moura, como
expositor. Deve-se ressaltar o fato de que outro membro do GT, Prof. Domingos Lima
Filho, participou da Sessão, a convite do GT 11

TARDE
As atividades da tarde se iniciaram às 14h 35min.
A primeira foi constituída pela Sessão de apresentação de trabalhos, coordenada pelo
Prof. Dante Moura, e contou com a apresentação de trabalhos dos Profs. Ramon de
Oliveira, Marcelo Lima e Viviane Zadonade. Essa sessão contou com a presença de,
aproximadamente, 50 pessoas, 6 das quais tiveram participação ativa nos debates.
A segunda atividade envolveu todos os membros presentes do GT, que no período de
16h às 18h 30 min, realizou sua reunião anual, avaliando as atividades realizadas pelo
GT desde a última reunião da ANPEd e tomando outras decisões. Devido ao fato de que
só haverá outra reunião anual em 2015, foi solicitado, pela diretoria da ANPEd que os
09 GTs cujos coordenadores iniciaram seus mandatos em 2013, optassem por uma das
seguintes possibilidades: a) eleger novos coordenadores e comitê científico na 36ª
Reunião, que tomariam posse em 2014, conforme anteriormente previsto; b) realizar a
eleição na 36ª Reunião, optando pela posse imediata dos novos membros eleitos; c)
prorrogar os atuais mandatos até 2015. Apresentadas as possibilidades, os presentes
deliberaram pela prorrogação dos atuais mandatos de coordenador, vice-coordenador e
membros do comitê científico até 2015.
Tendo em conta o fato de que os encontros nacionais do GT só ocorrerão, agora, a cada
dois anos, o GT considerou necessário estabelecer uma rotina de encontros nacionais
próprios, e em pequena escala, para aprofundar temas que, em virtude do tempo exíguo,
não podem ser tratados na ANPEd. Decidiu-se, assim, pela realização, nos anos pares (o
próximo em 2014) do INTERCRÍTICA, que deverá ocorrer, de forma itinerante, sempre
no mês de agosto, que é menos sobrecarregado na agenda de eventos acadêmicos.
No momento de avaliação dos trabalhos do GT, foi apresentado um levantamento inicial
dos trabalhos encomendados e dos minicursos ofertados pelo GT9 nas reuniões da
Anped para aprofundamento da discussão no Intercrítica, objetivando programações
futuras.
A seguir, os membros do GT se dirigiram à sessão de pôsteres para conhecer os 04
aprovados no GT, que foram analisados de forma mais detida pela Profa. Selma Baçal.
Finalmente, os membros do GT participaram da Assembléia Geral Ordinária, prevista
pela ANPEd.
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3º DIA: 02 DE OUTUBRO
MANHÃ
Primeira atividade:
Minicurso (2º dia): Materialismo histórico, trabalho, educação e movimentos sociais:
desafios de pesquisa, ministrado pela Profa. Conceição Paludo.
Segunda atividade:
Como no dia anterior, o segundo período de programação do GT 09 abrigou duas
atividades:
A primeira compreendeu a segunda parte da VII Mostra de videodocumentários sobre
trabalho-educação, também realizada na sala especifica do GT. Essa atividade,
coordenada pelos professores Ramon de Oliveira e Domingos Lima Filho, contou com a
presença, aproximada, de 20 participantes.
A segunda atividade foi constituída pela Sessão Especial: Políticas de Educação
Superior. O GT 09 participou dessa Sessão representado pelos Profs. Zuleide Silveira
(expositora do trabalho) e Lucídio Biancheti.
TARDE
Às 14h 30min, foi iniciada nova sessão de apresentação de trabalhos, sob a coordenação
da Profa. Mônica Ribeiro da Silva. Participaram dessa atividade os Professores: Selma
Venco e Jarbas Vieira, com dois trabalhos. Após a apresentação, ocorreram debates,
envolvendo 08 dos 29 participantes da atividade.
Após a primeira sessão, a Profa. Selma Baçal apresentou um pequeno relato acerca dos
pôsteres analisados.
A segunda sessão de apresentação de trabalhos, de 17h às 18h, coordenada pela Profa.
Geórgia Cêa, compreendeu a apresentação do trabalho da Profa, Soraya Conde, tendo
contado com a presença de aproximadamente 20 pessoas, com 09 intervenções nos
debates.
Cabe, ao final deste relatório, assinalar as ótimas condições de trabalho oferecidas pela
UFG ao nosso GT. Também merece destaque o grande número de participantes em
todas as atividades promovidas por nosso grupo de trabalho, bem como o fato de que
nos três dias da 36ª Reunião, a lista de presença do GT foi assinada por um total de 149
pessoas.
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