Relatório da 35ª. Reunião Anual
1- Identificação: Grupo de Trabalho – GT 09
2 – Caracterização
a) Participantes: 156 pessoas assinaram a lista do GT, durante os três dias da 35ª
Reunião Anual. Não é possível indicar, com precisão, o público presente nas
diversas sessões já que muitos colegas frequentes, por descuido, não assinaram a
lista. 125 pessoas assinaram a lista no 1º dia, 54 no 2º dia e 34 no 3º. Como se
pode constatar o maior número de participantes acontece no primeiro dia, em
função do interesse no trabalho encomendado; este ano não foi diferente. A sala
estava lotada. Trinta e nove (39) pessoas assinaram a lista de presenças da
Mostra de vídeos-documentário. Inscreveram-se 51 pessoas para o Minicurso,
previamente, e mais outras 13 assinaram a lista de presenças. Das inscritas 9 não
compareceram. Assim, 55 pessoas participaram nos dois dias (assinando
presença) do Minicurso.
b) Instituições Representadas: Região Centro-Oeste: IFG, UFG, UFMS. UNB,
UEG; PUC GOIAS,UCDB Região "ordeste: IFRN, IFPB, UEFS, UFAL,
UFBA, UFC, UFMA, UFPB, UFPE, UFPE CAA, UFRN, UFRPE, SENAC/PE,
SINTEPE, UPE Região "orte: IFMA, UFAM, UFPA; Região SUDESTE:
CEFETRJ, FIOCRUZ, IFES, IFF, UFES, UFF, UFMG, IFMG, UFRJ,
UNICAMP,USP, FE/USP, UNISANTOS, IFET SUDESTE MG, CAMPUS
JUIZ DE FORA, UNIRIO, SEPE/RJ, UNIMEP,SME/RJ, IFSUDMG, UNISA
UMESP, FUNADESP, CEFET RJ, IFSP, UENF;UNIUBE; REGIÂO SUL:
UFPR, UFRGS, UFSC, UNOCHAPECÓ, FAEPR, IF SC, UNIVILLE.
Nacional: CNTE, Noruega: UIO.

3 – Relação entre o programado e o realizado
a) Sessões Especiais: Ocorrido conforme o planejado. Houve envio prévio do
trabalho encomendado pelo GT 09, pelo professor Dermeval Saviani, que teve o
cuidado de trabalhar o tema da sessão especial – PNE - na perspectiva do eixo
temático do GT: relações entre trabalho e educação. A professora Maria Ciavatta
igualmente preparou sua intervenção relativa ao tema da sessão em que foi
convidada – metodologia em pesquisa sobre políticas educacionais – sob a ótica
do eixo temática do GT Trabalho e Educação. Os convidados pelo GT, portanto,
cumpriram com rigor à demanda colocada pelo Grupo.
b) Trabalho Encomendado: Ocorrido conforme o planejado. O grupo que elaborou
e apresentou o trabalho encomendado respondeu com presteza e qualidade a
demanda do GT. Com a sala cheia, os colegas apresentaram todo o texto, de
forma dialogada com o público, alternando o uso da palavra; afinal eram três os
autores do trabalho encomendado. O professor Nosela, participante assíduo do
GT, mesmo não presente, enviou sua apreciação ao texto, a qual foi lida e
incorporada pelos presentes nas suas manifestações sobre o texto. No trabalho os
autores realizaram uma sistematização de posicionamentos e polêmicas sobre
politecnia e formação integrada na educação brasileira, contribuindo com os
estudos e pesquisas realizados no GT. Os autores distribuiram entre os presentes
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cópias completas do trabalho feito, o qual já havia sido enviado previamente à
reunião, via lista eletrônica do GT09. O acesso ao texto facilitou e qualificou a
participação dos presentes na sessão.
c) Comunicações Orais: A programação seguiu o previsto, com pequenas
alterações. O trabalho “Repensando a relação entre saúde, trabalho e educação e
a formação do técnico de nível médio para a saúde pública” não foi apresentado.
A autora, Maria Alcina Gomes Sousa Monteiro, comunicou anteriormente ao
evento de sua impossibilidade de comparecer. Assim, foi possível atendar a um
pedido, o de Sueli Mara de Oliveira (USP), de antecipar sua apresentação para o
dia 22, que estava prevista para quarta feira, dia 24 de outubro. Tanto a ausência,
como a substituição, foram feitas com informação e anuência dos presentes, com
reforço, aos presentes, de que mudanças são excepcionais. A coordenação de
cada sessão foi realizada por um membro do GT, dando continuidade ao que tem
sido feito nas reuniões anteriores da ANPED. Não houve alteração nas
coordenações previstas e todos os coordenadores se fizeram presentes com
antecedência para acolher os apresentadores e organizar a sessão. Houve
singularidades na postura dos coordenadores na forma de organizar o momento
de apresentação e o momento do debate, embora o tempo de apresentação e de
discussão tenha sido o mesmo, garantindo a isonomia nas sessões. Isto é, em
alguns casos houve apresentação individual seguida de diálogos com os
presentes e, em outros, duas apresentações seguidas de troca de ideias entre
público presente e apresentadores. No trabalho apresentado após a sessão do
trabalho encomendado, a apresentadora usou mais tempo do que o combinado, o
que foi avaliado negativamente. No final das atividades do GT houve a
recomendação, e acordo dos presentes, de que isso não volte a ocorrer. Na
programação das comunicações orais deste ano destacou-se, por não ser muito
frequente, a apresentação de uma sessão com comunicações sobre trabalho e
educação no campo, incluindo ações do MST.
d) Minicurso. Conforme o previsto, o tema desenvolvido pelo professor Justino de
Souza Junior foi “Trabalho, práxis e a construção da identidade teóricometodológica do GT Trabalho e Educação”. Deu continuidade à prática do GT
de, nos minicursos, realizar sistematizações e aprofundamentos de temas,
conceitos e autores que têm, ou se considera que possa ter, importante inserção
nas definições teórico-metodológicas do Campo Trabalho-Educação,
contribuindo com a qualificação de pesquisadores experientes e/ou iniciantes.
e) Pôsteres: Somente dois pôsteres, de quatro submetidos, foram aprovados para a
35ª Reunião Anual. Este ano retomou-se a prática de anos anteriores de fazer
uma breve apresentação, pelos autores, de seus trabalhos na sala do GT. Isto
ocorreu no 3º dia, após as comunicações orais dos trabalhos e antes da reunião
final do GT, de avaliação dos trabalhos.
f) II Intercrítica: No dia 22 de outubro, à noite, membros do GT se reuniram para
avaliar a proposta de encaminhamento do II Intercrítica – reunião de
pesquisadores em trabalho e educação do Brasil. A comissão, composta pelos
professores Sonia Rummert (UFF), Maria Clara Bueno Fischer (UFRGS),
Carmem Vidigal (USP), Eneas Arrais Neto (UFC) apresentaram um esboço de
proposta incluindo objetivos, justificativa, metodologia, local e data para
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realização do evento. Houve a concordância unânime em realizar o II Intercrítica
e nas linhas gerais propostas. A comissão para encaminhar o II Intercrítica será
composta, além dos professores nomeados anteriormente, de professores
pesquisadores do Ceará, estado onde será realizado o evento, sob a liderança
local do professor Enéas Arrais Neto (UFC). As discussões realizadas no dia
22/10 foram apresentadas na reunião final do GT, dia 24. Além da concordância
dos colegas presentes neste momento, houve a recomendação de que se
elaborasse um projeto a ser submetido a agências de fomento, visando à busca
de recursos específicos para a realização do evento.
4 – Composição do GT para 2013 – Eleição no GT
4.1 Coordenação: A coordenação composta por Maria Clara Bueno Fischer
(UFRGS) e Ronaldo Rosas (UFF) finalizou sua gestão na 35ª Reunião Anual. As
professoras Sonia Rummert (UFF) e Georgia Sobreira Dos Santos Cêa.(UFAL)
foram eleitas para assumir a coordenação do GT para o próximo período. Estas
foram eleitas considerando sua sistemática, reconhecida, persistente e
qualificada participação no GT. A composição da nova coordenação respeitou,
ainda, a representação de diferentes regiões do país. Entre os aspectos
salientados no momento de indicação e eleição da nova coordenação, e a saída
da anterior estão: consolidação dos diálogos do GT09 com outros GTs (GT18 e
GT03 foram especialmente lembrados); consolidação da Mostra de VídeoDocumentários que tem ampliado sua institucionalização nas Reuniões;
consolidação e ampliação do uso do espaço do GT na página da ANPEd;
consolidação do mapeamento e articulação entre grupos de pesquisa TrabalhoEducação.
4.2 Adhocs. Houve a leitura da atual lista de ad-hocs e sua atualização, incluindo
novos nomes e excluindo-se alguns (por opção dos próprios pesquisadores).
Houve, tanto por parte da representante atual no Comitê (Sonia Rummert),
como por parte da coordenadora do GT09, o reforço da importância de se dispor
de um número significativo de adhocs para contribuir com a qualificação da
avaliação dos trabalhos.
Lista de ad-hocs para 2013
André Silva Martins
Carmem Sylvia V. Moraes
Celso Joao Ferretti
Dante Henrique Moura
Domingos Leite Lima Filho
Flavio Anicio Andrade
Geórgia Sobreira Dos Santos Cêa
José Dos Santos Rodrigues
Justino De Souza Junior
Lia Tiriba
Maria Inês Do Rego Monteiro Bomfim
Maria Ciavatta
Marisa Brandão Rocha
Monica Ribeiro Da Silva
3

Naira Lisboa Franzoi
Neise Deluiz
Paolo Nosella
Ramon De Oliveira
Selma Suely Bacal De Oliveira
Soraya Franzoni Conde
Ronaldo Marcos De Lima Araujo
Zuleide Simas Da Silveira
4.3 Comitê Científico. A professora Sonia Rummert, 1ª substituta de Marise
Ramos (licenciada que realiza estágio de pós-doutoramento) fez a leitura do
relatório por ela elaborado das atividades do Comitê Científico ( enviado à
Secretaria Executiva da ANPED). Alguns destaques foram feitos pela
professora: a pequena diminuição dos números dos trabalhos submetidos, o
recorrente baixo número de pôsteres submetidos; a orientação teórica da maioria
dos trabalhos na perspectiva do materialismo histórico-dialético; a qualidade
dos pareceres dos adhocs do GT. Além disso, comunicou discussões do Comitê
Científico, que também foram socializadas na reunião ocorrida no dia 21 de
Outubro de 2012 do Comitê com os Coordenadores de GT, relativas às
proposições da Comissão de Avaliação dos Critérios de Sumissão de trabalhos
para a Anped.
Os membros do Comitê Científico do GT 09 concluíram suas funções na 35ª
Reunião Anual. Sonia Rummert, atual suplente, assumiu a coordenação do GT09
e Mauro Del Pino solicitou ausentar-se temporariamente de suas funções no GT
(como membro do Comitê e também como Adhoc) porque assumiu a Reitoria da
UFPEL (Pelotas, Rio Grande do Sul). Houve a indicação dos nomes de Maria
Clara Bueno Fischer (titular), Dante Henrique Moura (1º suplente) e Flavio
Anicio Andrade(2º suplente), para ocupar as funções de representantes do GT 09
no Comitê Científico, considerando-se sua participação no GT, como ad-hocs,
experiência na gestão do GT, produção científica na área, continuidade entre a
gestão que ora se finaliza e a que inicia. Não houve outras indicações e os
colegas foram eleitos.
26 pessoas estavam presentes no momento em que houve a avaliação e eleição
de membros para a Coordenação, atualização da lista de ad-hocs e membros do
Comitê Científico. A apresentação das candidaturas para Coordenação e Comitê
Científico foi feita pelo professor Ramon Oliveira (UFPe)
4.4 Mostra de Vídeo-Documentário. Houve a indicação, aprovada, dos
professores Domingos Leite e Ramon Oliveira para coordenação da edição a ser
realizada na 36ª Reunião Anual de 2013.
4.5 Houve apresentações de moções, em parceria com outros GTs, relativas ao
PRONATEC e Educação Superior.
5 – Avaliação da Reunião
5.1 Avaliação da 35ª RA
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Em função da extensa agenda do GT, a avaliação geral da 35ª reunião foi
realizada individualmente pelos membros e expressa na ficha de avaliação
distribuída durante a 35ª Reunião da ANPED.
Mesmo assim salientou-se, em termos de logística, a adequação do tamanho da
sala, climatização e acústica da sala utilizada pelo GT. Esta se adequou às suas
demandas de infraestrutura e, além disso, foi atendida a solicitação do GT de
liberação da sala para reuniões do próprio GT para reuniões específicas do
grupo. Foi fundamental poder contar com o espaço físico da sala do GT, na 2ª à
noite, quando se realizou reunião sobre grupos de pesquisa em trabalho e
educação no Brasil e planejamento do II Intercrítica.
5.2 Avaliação do GT
A avaliação da programação do GT foi muito positiva. Afora alguns ajustes que
se fazem necessário, como já indicado anteriormente, a dinâmica proposta e os
temas (sessões especiais e trabalho encomendado) revelaram que a agenda do
GT da 35ª reunião foi adequada. O trabalho encomendado deixa uma
contribuição teórica positiva para auxiliar os processos de pesquisa e intervenção
no Campo Trabalho-Educação, a Mostra de Vídeos-Documentários revelou,
mais uma vez, um potencial rico para se tratar das temáticas do Campo porque
pensadas e comunicadas a partir de outras linguagens; a postura de acolhimento
de temas, perspectivas teóricas, ampliação de contatos com outros GTs com
vistas a diálogos profícuos do campo foi reafirmada como importante para o
enriquecimento de análises teóricas e intervenções político-acadêmicas na área
da Educação e no Campo, especificamente.
O número de trabalhos completos submetidos este ano teve um pequeno declínio
em relação ao ano passado e o número de pôsteres continua muito pequeno.
Indicou-se a necessidade de todos os grupos de pesquisa em trabalho e educação
estimular seus membros a enviarem trabalhos para comunicação oral e pôsteres.

6 – Encaminhamentos e Sugestões para a 36ª RA

6.1 Programação para 2013: Definiu-se, em função da falta de tempo para uma
discussão mais profunda, fazer as indicações e definições relativas à
programação do GT para a próxima Reunião, via lista de e-mails do GT09.
Sugeriu-se que os trabalhos encomendados, quando possível, retomem as
discussões do GT. Sugeriu-se a possibilidade do GT indicar pessoas para
comentar os trabalhos, nas sessões orais, alterando a dinâmica atual. Tal
sugestão ficou de ser amadurecida pelo Grupo em outros momentos.
6.2 Sugestões para 36ª RA: não houve discussão sobre sugestões específicas
para a próxima reunião anual.

7 – Informes: ao longo do evento houve várias comunicações relativas a
eventos, lançamentos de livros e chamadas para publicação de artigos em
periódicos de interesse do Campo.
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