GT 09 – TRABALHO E EDUCAÇÃO – ANPEd
Coordenador: Ronaldo Marcos de Lima Araujo (UFPA)
Vice-Coordenador: Paolo Nosella (UFSCAR / Uninove)
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2007 – 2008
As informações a seguir apresentam uma síntese das atividades desenvolvidas
pelo GT 09 – Trabalho e Educação, relativas ao período de setembro/2007 a agosto/2008, sob
a coordenação dos professores Ronaldo Marcos de Lima Araujo (UFPA) e Paolo Nosella
(UFSCAR/UNINOVE). Ganha especial relevo neste relatório as atividades desenvolvidas
durante a 30ª RA da ANPED.
1. AS ATIVIDADES NA REUNIÃO ANUAL DA ANPED DE 2007.
1.1. A participação de pesquisadores
a) participantes
Durante os três dias de apresentação de trabalhos, na 30ª Reunião da ANPED,
compareceram às sessões do GT um total de 146 pesquisadores (25 a menos que no ano
anterior). Destes pesquisadores, 59 na condição de sócios inscritos, o que corresponde a
40,4%. Destaque-se que estes números são menores que os da 29ª. RA, quando tivemos a
presença de 171 pesquisadores, sendo 83 de sócios inscritos, que representa 48,5% do total de
participantes (ver Relatório da 29ª. RA /2006, elaborado por Marlene Ribeiro e Domingos
Leite Lima Filho). Isso evidencia uma redução em 14,6% no número de participantes e de
28,9% da participação dos sócios. Pode-se observar a evolução desta participação no quadro a
seguir:
EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PESQUISADORES NO GT 09 – 2005 A
2007
2005 (28ª RA)
2006 (29ª RA)
2007 (30ª RA)
Inscritos
166
171
146
Sócios inscritos
84
83
59

Quanto à presença dos pesquisadores nas sessões do GT no decorrer dos dias da
30ª RA observou-se que o primeiro dia contou com a freqüência de 124 pesquisadores
(quando foi apresentado o trabalho encomendado à Profª Acácia Kuenzer), o segundo dia com
85 pesquisadores e o terceiro dia com 31 pesquisadores. A média de participantes por dia foi a
seguinte:
Dia

2007

08/10
09/10
10/10
Total de participantes

124
85
31
146

% de participantes
por dia
84,9%
58,2%
21,2%
100%

b) instituições representadas
De acordo os dados indicados nas listas de presença foram identificadas 54
instituições participantes das atividades do GT09. Este número também foi inferior ao número
de instituições em 2006, onde foram apontadas 66 instituições, uma redução em 18,2%. As
instituições indicadas, com o respectivo número de pesquisadores, foram as seguintes:
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INSTITUIÇÃO
ANDES
CEFET-CAMPOS
CEFET-ES
CEFET-GO
CEFET-MG
CEFET-RJ
CEFET-RN
CEFET-RS
CEFET-SC
EAFCO-RO
EAFI-MG
ETF-PALMAS
INCA-RJ
PUC
PUC-CAMPOS
PUC-MINAS
PUC-RIO
SEDU-ES
UEMS
UERJ
UFAM
UFES
UFF
UFG
UFJF
UFMA
UFMG
UFMS
UFPA
UFPE
UFPEL
UFPR
UFRGS
UFRJ
UFRN
UFS
UFSC
UFSCAR
UFU
UMESP
UNB
UNESA
UNESC
UNICAMP/PUC
UNINOVE
UNIOESTE
UNIPLAC
UNIPLI
UNISANTOS
UNISC
UNISE
UNISINOS
UNOESC
UTRPR
TOTAL

Nº DE REPRESENTANTES
3
9
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
4
8
15
2
1
10
1
2
2
1
2
2
4
2
3
8
1
4
2
8
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
4
146

1.2. Relação entre o programado e o realizado
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a) Organização do trabalho do GT
A Coordenação geral dos trabalhos do GT foi assumida pelos Professores Ronaldo
Lima Araujo (UFPA) e Paolo Nosella (UFSCAR). As sessões foram organizadas de modo
compartilhado e diversas mesas de apresentação de trabalhos foram coordenadas por
pesquisadores (as) do GT.
a) Sessões especiais
As sessões especiais ocorreram da seguinte forma:
a) Trabalho e carreira docente na educação superior (08/10)
a. Roberto Leher (GT 09)
b. Hugo Aboites (México) (GT 05) CLACSO
c. João dos Reis (GT 11)
Obs. Esta sessão que estava programada para acontecer no dia 09/10/2007 foi antecipada para
o dia 08 pela Diretoria da ANPED e, apesar de solicitação de informação feita pela
Coordenação do GT, sem que a coordenação do GT fosse comunicada do fato.
b) Políticas de Elevação da Escolaridade e de Profissionalização (09/10)
a. Domingos Filho (CEFET-PR)
b. Eliane Ribeiro (UERJ)
c. Representante do MEC
b) trabalho encomendado
Na sessão do dia 08/10, das 8h às 10h45min foi apresentado pela Profª Acácia
Kuenzer (UFPR) o trabalho encomendado AS RELAÇÕES ENTRE TRABALHO E
EDUCAÇÃO NO REGIME DE ACUMULAÇÃO FLEXÍVEL: apontamentos para discutir
categorias e políticas. A mesa foi coordenada pelo Profº Ronaldo Lima Araujo (UFPA). Após
a apresentação seguiu-se o debate com os presentes. É importante destacar que esta sessão
contou com elevada presença, conforme já destacado. As falas convergiram para a
importância da temática e a qualidade e profundidade da apresentação.
c) Comunicações orais
As comunicações orais foram apresentadas conforme o previsto na programação,
sendo apresentados nas seguintes sessões:
SEGUNDA-FEIRA 08/10/2007 (8h/12h)
(10:45 h / 12:15 h) - Coord.: Paolo Nosella (UFSCAR)
- Considerações sobre algumas questões teóricas e metodológicas na relação entre trabalho e educação
Autoria: ANITA HANDFAS – UFRJ
- A categoria trabalho nos textos didáticos utilizados para o ensino de sociologia no ensino médio
autoria: MARIVAL COAN / PAULO SERGIO TUMOLO – UFSC
(14h/17h) Coord.: Maria Ciavatta Franco (Neddate-UFF)
- Possibilidades do ensino médio integrado diante do financiamento público da educação
Nome: RAMON DE OLIVEIRA – UFPE
- Educação básica e educação profissional: dualidade histórica e perspectivas de integração
autoria: DANTE HENRIQUE MOURA – CEFET-RN
- A organização e gestão de um Centro Estadual de Educação Profissional
autoria: EDAGUIMAR ORQUIZAS VIRIATO – Unioeste-PR
TERÇA-FEIRA 09/10/2007
(8h /10h) – Coord.: Selma Oliveira (GTE-UFAM)
- Trabalho docente e conhecimento
Nome: KÁTIA CRISTINA DAMBISKI SOARES – UFSC
- “Reféns da produtividade”. Sobre produção do conhecimento, saúde dos pesquisadores e
intensificação do trabalho na pós-graduação
Autoria: LUCÍDIO BIANCHETTI – UFSC / Nome: ANA Mª NETTO MACHADO – Universidade do
Planalto Catarinense
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- Notas conceituais sobre atividade e corpo-si na abordagem ergológica do trabalho
Autoria: DAISY MOREIRA CUNHA – UFMG
(10h/12h) – Ramon de Oliveira (UFPE)
- “A empresa privada que mais investe no Brasil” e o seu projeto de (con)formação profissional: a
universidade corporativa da Companhia Vale do Rio Doce – VALER
Nome: GIOVANE SAIONARA RAMOS – Centro Universitário Plínio Leite (RJ)
- A formação do trabalhador em instituições tecnológicas: diferentes propostas de um mesmo caminho
Autoria: LUCIENE LIMA DE ASSIS PIRES – CEFET-GO
QUARTA-FEIRA 10/10/2007
(8h/9:40h) – Coord.: Fernando Fidalgo (NETE-UFMG)
- A impossibilidade da ressignificação das competências numa perspectiva marxista
Autoria: DANIEL ALVARES RODRIGUES – UFPE
- A inserção de classe dos assalariados não-manuais: um debate com a bibliografia marxista sobre a
classe média
Autoria: PATRÍCIA VIEIRA TRÓPIA –PUC/CAMP
(9:40/10h) – Coord.: Marlene Ribeiro (TRAMSE-UFRGS)
- Apresentação de relatório de apresentação do pôster
O trabalho voluntário no âmbito do setor produtivo privado: reflexões sobre os novos dispositivos da
reestruturação
Autoria: Aline Barbosa de Miranda (UFU) / Maria Vieira Silva (UFU)

d) Pôsteres
No dia 8 de outubro, de 17 às 18 horas, foi apresentado o pôster “O trabalho
voluntário no âmbito do setor produtivo privado: reflexões sobre os novos dispositivos da
reestruturação”, de autoria de Aline Barbosa de Miranda (UFU) / Maria Vieira Silva (UFU).
No dia 10 de outubro, ás 9h40min foi feita uma problematização do Pôster pela Profª Marlene
Ribeiro (UFRGS).
e) Minicurso
O mini-curso previsto “Trabalho, Estado e Educação em Antonio Gramsci
aconteceu conforme o programado”, tendo sido ministrado pelo Profº Paolo Nosella (UFSCar/
UNINOVE). Destaca-se que este mini-curso dá continuidade aos demais promovidos pelo GT
nos anos anteriores que buscam discutir conceitos fundantes para a área de trabalho e
educação. O mini-curso aconteceu nos dias 08 e 09 de outubro, no horário de 18h ás 20h.
f) Mostra de documentários
Durante a Reunião Anual, nos dias 8, 9 e 10, na sala de televisão do Hotel Glória,
nos horários de 13h ás 14 h e de 17h ás 18 h, o GT promoveu uma Mostra de Documentários
sobre trabalho, sendo apresentados os seguintes vídeos:
 O Trabalho Escravo Contemporâneo (DVD, 10’)
Responsável: Ronaldo Marcos de Lima Araujo (GEPTE-UFPA)
Produção: TV Norte
 Mario Alighiero Manacorda: aos educadores brasileiros (DVD, 40’)
Entrevista concedida a Paolo Nosella. Organizadores: Paolo Nosella, José Claudinei
Lombardi e Dermeval Saviani.
 O Rio dos trabalhadores (DVD, 20’)
De Maria Ciavatta e Paulo Castiglioni / Neddate-UFF
Premiado no 9º. Concurso de Curta-metragem RIOFILME, 2003.
g) Avaliação do GT
Na reunião de avaliação da RA, promovida pelo GT no dia 10 de outubro, foi
indicado como bastante positiva a sessão de trabalho encomendado apresentada pela Profª
Acácia Kuenzer. Na opinião geral, esta atividade permitiu um direcionamento para as
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discussões do GT. Também foi apontada como positiva a programação do trabalho
encomendado na primeira sessão do GT. A sugestão foi para que isso fosse mantido.
Aproveitou-se para discutir os critérios a serem considerados na escolha de nomes
para os trabalhos encomendados do GT. Sobre isso ficou definido que o critério básico é a
competência teórica do pesquisador, independente do lugar institucional que este ocupe.
Também foi avaliado positivamente o novo espaço destinado ao GT, que garantiu
as condições ambientais necessárias para a efetivação dos debates.
Verificou-se que o GT conta com uma disponibilidade de tempo que pode ser
utilizada para a ampliação das comunicações ou para a programação de outro debate
qualificado sobre um tema de interesse ao GT.
Foi deliberado que a Coordenação do GT solicitaria informações à Diretoria da
ANPED acerca da antecipação da sessão especial programada para discutir “Trabalho
Docente”.
Foi indicada à Diretoria da ANPED que fosse recolocado nos anais da RA os dados
sobre os fluxos de submissão dos trabalhos.
Também houve uma indicação pela mudança no local da Reunião Anual da ANPED,
levando-a para uma cidade central. O local de realização tem dificultado a presença de
pesquisadores nas RAs da ANPED.
Foi questionado o alto valor da inscrição, o que dificultaria a participação de alunos
da pós-graduação.
1.3. Programação 2008 / sugestões para a 31ª RA / encaminhamentos
Para a programação de 2008 ficou deliberada a continuidade do debate iniciado
pela Profª Acácia, programando-se o tema “A polissemia do trabalho”, para o qual deveriam
ser consultados os professores Gaudêcio Frigotto e Lucília Machado (que, posteriormente,
aceitaram o convite).
1.4. Indicações para o Comitê Científico e consultores ad hocs
Durante a Reunião do GT foram feitas as indicações de pesquisadores para o
Comitê Científico e consultores ad hocs do GT, ficando os seguintes nomes:
a) Comitê Científico
Após a discussão foram ratificados os nomes dos representantes do GT para
permanecerem por mais um ano no Comitê Científico:
 José dos Santos Rodrigues – UFF
 Marlene Ribeiro – UFRGS
 Aparecida Fátima Tiradentes Santos – FIOCRUZ/RJ
b) Consultores ad hocs
O GT aprovou a incorporação de novos ad hocs para se somarem aos já existentes,
visando a ampliação do Comitê. Foi considerada a indicação do Comitê Científico que se
buscasse os pesquisadores com visão ampla da área para exercer a tarefa em questão. Foi
proposta apenas uma substituição de nome em função do seu não cadastramento este ano.
Ficou assim a composição do quadro de consultores ad hocs do GT09:
 Fernando Selmar Fidalgo – UFMG
 Lia Tiriba – UFF
 Marise Ramos – UERJ e PSJV/FIOCRUZ
 Mauro Augusto Burkert Del Pino – UFPel
 Paulo Sérgio Tumolo – UFSC
 Selma Baçal de Oliveira – UFAM
 Sonia Maria Rummert – UFF
 Domingos Leite Lima Filho – UTFPR
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Maria Ciavatta Franco – UFF
Ramon de Oliveira – UFPE
Maria Clara Fischer – UFRGS
Daisy Cunha – UFMG
Georgia Sobreira dos Santos Cêa – Unioeste/PR
Apesar de não ter havido um contato prévio, foi indicado o nome da pesquisadora
Neise Deluiz (UFRJ e UES) para permanecer na função de avaliadora.1

2. OUTRAS ATIVIDADES
No interregno entre as reuniões anuais da ANPED algumas atividades foram
desenvolvidas vinculadas ao GT09, entre elas destacamos a participação na Reunião de
Coordenadores de GTs e Coordenador do FORPRED com a Diretoria da ANPED.
A referida reunião aconteceu nos dias 13 e 14 de março do corrente ano com a
representação de todos os GTs.
Ao discutir o Planejamento da 31ª Reunião Anual da ANPED foi aprovado o
tema da reunião ficando assim “Constituição Brasileira, Direitos Humanos e Educação”.
Foram aprovadas as seguintes sessões especiais com a participação do GT09:
 “As implicações políticas e pedagógicas do currículo integrado na educação de jovens
e adultos com formação profissional” (proposta em conjunto com o GT de EJA)
o Jane Paiva (UERJ) – GT 18
o Marise Ramos (UERJ) – GT 09
o Maria Ciavatta (UFF) – GT 09
o Maria Margarida Machado (Coord.)
 “As recentes reformas e políticas educacionais: rupturas e continuidades” (Proposta
em conjunto com o GT 17)
o Rep. do GT 17
o Rep. do GT 12
o Eneida Shiroma (UFSC) – GT 09
o Ronaldo Lima (Coord.)
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tem sido marca do GT09 a democracia existente na tomada de decisões sobre
tudo aquilo que está relacionado ao Grupo. Este movimento se materializa especialmente na
lista de discussões do GT (GtTrabEduc-anped@yahoogrupos.com.br), que tem sido utilizada
como espaço de debates e decisões.
Destacamos, por fim, a diminuição da participação de pesquisadores nas
atividades do GT, que poderia ter várias motivações (mudança de local de reunião do GT, alto
valor das inscrições ou mesmo a perda de interesse nas temáticas tratadas). Isto deve ser
objeto de avaliação e discussão durante a próxima reunião que realizar-se-á durante a 31ª RA
da ANPED.
Belém / São Carlos, 01 de setembro de 2008
Prof Ronaldo Marcos de Lima Araujo (UFPA)

Profº Paolo Nosella (UFSCAR/UNINOVE)

1

Após consulta à pesquisadora foi ratificada a indicação.

