
 

 
 

Relatório de Atividades 2012 / 2013 
 
 

GT09 Trabalho e Educação 
 
Coordenação: Sonia Maria Rummert (UFF) 
Vice-coordenação: Georgia Sobreira dos Santos Cêa (UFAL) 
Representantes no Comitê Científico: Titular: Maria Clara Bueno Fischer (UFRGS); 
primeiro suplente: Dante Henrique Moura (IFRN); segundo suplente: Flávio Anísio 
(UFRRJ) 
 
 Este relatório apresenta as principais atividades do GT 9 no período de 
novembro de 2012 a julho de 2013, tendo por base registros da coordenação, da 
representação no Comitê Científico e mensagens trocadas na lista de e-mails do GT. 
 Após uma breve síntese das atividades do GT na 35ª Reunião Anual da Anped, 
são apresentados os seguintes itens: Preparação das atividades do GT 9 para a 36ª 
RA; Atuações vinculadas à política nacional de educação; Organização e participação 
em atividades acadêmicas; Outras atividades. 

Na 35ª Reunião Anual da Anped, realizada em Porto de Galinhas, em 2012, as 
atividades do GT tiveram início com a apresentação e o debate do trabalho 
encomendado “Politecnia e formação integrada: confrontos conceituais, projetos 
políticos e contradições históricas da educação brasileira”, elaborado pelos professores 
Dante Henrique Moura (IFRN), Domingos Leite Lima Filho (UFPR), Mônica Ribeiro da 
Silva (UFPR). Foram apresentados 10 trabalhos (dos 12 aprovados e programados) 
constantes da programação e 2 pôsteres no espaço da reunião do GT. A assinalar, 
também, o minicurso “Trabalho, práxis e a construção da identidade teórico-
metodológica do GT Trabalho e Educação”, coordenado pelo professor Justino de 
Sousa Junior (UFC). O tema “História e Ficção: onde ficam o Trabalho e a Educação?” 
orientou a VI Mostra de Vídeos-Documentários sobre Trabalho-Educação e IV Mostra 
de Temáticas Afins, sob coordenação dos professores Maria Ciavatta (UFF) e Ramon 
de Oliveira (UFPE). 

Na programação do GT 9 na 35ª RA, ocorreram duas reuniões do GT: uma que 
tratou de questões organizativas e outra para avaliação e planejamento. Nesses 
encontros procurou-se amadurecer a possibilidade de realização do II Intercrítica 
(Intercâmbio Nacional dos Núcleos de Pesquisa em Trabalho e Educação), 
possivelmente em 2013, sob coordenação do professor Enéas Arrais Neto (UFCE), 
com auxílio de diversos grupos de pesquisa. 
 
 
Preparação das atividades do GT 9 para a 36ª RA 
 
- A professora Sonia Rummert (UFF) representou o GT na reunião de planejamento da 
36ª RA com todos os coordenadores de GT e encaminhou as providências 
necessárias, considerando orientações e prazos para as atividades (avaliação de 
trabalhos, indicação da programação do GT, relatório de 2012/2013). A professora 
Maria Clara Bueno Fischer (UFRGS) representou o GT nas reuniões do Comitê 
Científico. Ambas coordenaram o processo de avaliação dos trabalhos. Segundo 
relatório da representação do GT no referido Comitê, 20 trabalhos foram inscritos e 9 
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foram aprovados para apresentação na 36ª RA. Reduziu-se, assim, a quantidade de 
trabalhos submetidos e apresentados na reunião de 2012: 32 e 12, respectivamente. 

- O GT contribuiu com a definição de duas sessões especiais na 36ª RA, em 
articulação com os outros GT que compõem a subárea (Estado e Política Educacional, 
Política de Educação Superior): “Políticas para o Ensino Médio e a Educação 
Profissional” e “Políticas públicas, educação superior, questões contemporâneas”. O 
primeiro tema indicado refere-se mais diretamente a discussões correntes no GT 
envolvendo a diversidade de ações do Estado voltadas para a formação dos 
trabalhadores. 

- A discussão sobre o tema do minicurso foi iniciada no momento da avaliação do GT 
na reunião de 2012, sendo indicada a necessidade de abertura de espaço para 
discussão de questões teórico-metodológicas envolvidas na relação entre trabalho e 
movimentos sociais. O minicurso será coordenado pela professora Conceição Paludo 
(UFPEL) e versará sobre “Materialismo histórico e movimentos sociais: desafios de 
pesquisa”. 

- A “VII Mostra de Vídeos-Documentários sobre Trabalho-Educação e V Mostra de 
Temáticas Afins” ratifica a incorporação desse tipo de atividade na programação oficial 
do GT. Na 36ª RA a mostra será coordenada pelos professores Ramon de Oliveira 
(UFPE) e Domingos Lima Leite Filho (UFTPR). 

 
Atuações vinculadas à política nacional de educação 

- Dois membros do GT 9 participaram de audiência pública na Comissão Especial de 
Reformulação do Ensino Médio / Câmara de Deputados, em Brasília, no dia 28 de 
novembro de 2012. A Anped foi representada pelo professor Dante Moura (IFRN) e a 
professora Carmen Vidigal Moraes (USP) representou o CEDES. 

Organização e participação em atividades acadêmicas 
 
Com o objetivo de ampliar o debate e socializar os estudos e pesquisas que vêm sendo 
desenvolvidos no âmbito do GT, vários de seus integrantes organizaram, em diferentes 
estados do Brasil, seminários, encontros e congressos, entre os quais destacamos: 
 
- Seminário de produção científica do grupo THESE – Projetos integrados de pesquisa 
em trabalho, história, educação e saúde UFF/UERJ/EPSJV- Fiocruz 
Coordenação: Maria Ciavatta (UFF); Gaudêncio Frigotto (UERJ); Marise Ramos 
(EPSJV/Fiocruz; UERJ) 
Coordenação ampliada: Zuleide Silveira (UFF); Eveline Algebaile (UERJ); Julio Lima 
(EPSJV/Fiocruz) 
Tema: A historicidade do desenvolvimento e da pesquisa em educação: desafios 
políticos e epistemológicos 
Local: UERJ; UFF; EPSJV-Fiocruz 
Período: 11 a 13 de dezembro de 2012 
 
- Seminários do NEDDATE (Núcleo de Estudos, Documentação e Dados sobre 
Trabalho e Educação) 
. Tema: Trabalho e Juventude: questões de diversidade e de classe 
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. Coordenação: Lia Tiriba (UFF) 

. Expositores: Ronaldo Lima (UFPA) e Paulo Carrano (UFF) 

. Local: UFF 

. Data: 10 de dezembro de 2012 
 
. Tema: Saberes experienciais, trabalho e educação de jovens e adultos 
. Coordenação: Lia Tiriba (UFF) 
. Expositores: Carmen Cavaco (Univ. de Lisboa); Cecilia Fantinato (NEUFF) 
. Local: UFF 
. Data: 19 de fevereiro de 2013 
 
. Tema: Vigotiski e a produção do conhecimento 
. Coordenação: Rosilda Bennáchio (UFF) 
. Expositores: Zoia Prestes (UFF); Sonia Rummert (UFF) 
. Local: UFF 
. Data: 11 de março de 2013 
 
. Tema: Cidades rebeldes: juventude e participação popular 
. Coordenação: Rosilda Bennáchio (UFF) 
. Expositores: Marcelo Badaró (UFF); José Claudio Souza Alves (UFRRJ); Paulo 
Carrano (UFF) 
. Local: UFF 
. Data: 8 de julho de 2013 
 
- Simpósio organizado pelo GEPTE – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho e 
Educação (CNPq/UFPA) 
. Simpósio sobre Trabalho e educação na Amazônia: a formação dos trabalhadores e 
os movimentos sociais 
. Coordenação: Ronaldo Marcos Lima de Araújo (UFPA) 
. Expositores: Ramon de Oliveira (UFPE); Dante Henrique Moura (IFRN); Ronaldo 
Marcos Lima de Araújo (UFPA); Ney Cristina Monteiro de Oliveira (UFPA); Doriedson 
Rodrigues (UFPA); Gilmar Pereira da Silva (UFPA); Maria Auxiliadora Maués de Lima 
Araujo (UEPA); Elinilze Guedes Teodoro (IFPA) 
. Local: Campus Universitário Baixo Tocantins/UFPA – Cametá-PA 
. Data: 20 e 21 de junho de 2013 
 
- Colóquio do Grupo de Pesquisa Qualificação Profissional e Relações entre Trabalho e 
Educação (CNPQ/UFPE) 
Tema: IV Colóquio A Pesquisa em Trabalho, Educação e Políticas Educacionais 
. Coordenação: Ramon de Oliveira (UFPE) 
. Expositores: Gaudêncio Frigotto (UERJ); Paolo Nosella (UNINOVE); Ramon de 
Oliveira (UFPE); Georgia Sobreira dos Santos Cêa (UFAL); Maria Rita Neto Sales 
Oliveira (CEFET-MG); Lucília Regina de Souza Machado (Centro Universitário UNA); 
Ronaldo Marcos de Lima Araujo (UFPA); Justino de Souza Júnior (UFC); Jamerson 
Antonio de Almeida da Silva (UFPE); Eneida Oto Shiroma (UFSC); Heleno Araújo 
(SINTEPE); Ana Paula Furtado Soares Pontes 
Local: UFPE 
. Data: 13 e 14 de junho de 2013 
 
- II Colóquio Nacional “A Produção do Conhecimento em Educação Profissional” 



 4 

. Organização: Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional – Mestrado 
Acadêmico (PPGEG) / IFRN 
Local de realização: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte - CampusNatal Central 
. Data: 6 a 9 de agosto de 2013 
 
- Seminários Especiais PPGE/UFSC e PPGE/UDESC 
. Tema: A Introdução à crítica da Economia Política, in Grundrisse, Manuscritos 
econômicos de 1857-58 
. Coordenação: Mariléia Maria da Silva (PPGE/FAED/UDESC/GEPETO); Célia Regina 
Vendramini (PPGE/CED/UFSC/GEPETO); Rosalba Maria Cardoso Garcia 
(PPGE/CED/UFSC/GEPETO) 
. Expositora: Virgínia Fontes (UFF/EPSJV-FIOCRUZ) 
. Grupos envolvidos: GEPETO – Grupo de Estudos sobre Política Educacional e 
Trabalho (CNPq/UFSC) e TMT – Núcleo de Estudos sobre as Transformações no 
Mundo do Trabalho (CNPq/UFSC)  
Local: PPGE/UFSC e FAED/UDESC  
Data: 3, 4 e 5 de dezembro de 2012 
 
. Seminário sobre o tema: Escola e luta de classes: experiências históricas e atualidade 
. Coordenação: Adriana D'Agostini (PPGE/CED/UFSC/TMT); Olinda Evangelista 
(PPGE/CED/UFSC/GEPETO); Mariléia Maria da Silva (PPGE/FAED/UDESC/GEPETO) 
. Expositores: Roberto Leher (UFRJ); Luiz Carlos de Freitas (UNICAMP); Sandra 
Luciana Dalmagro (UFSC); Eneida Oto Shiroma (UFSC) 
. Grupos envolvidos: GEPETO – Grupo de Estudos sobre Política Educacional e 
Trabalho (CNPq/UFSC) e TMT – Núcleo de Estudos sobre as Transformações no 
Mundo do Trabalho (CNPq/UFSC) 
. Local: PPGE/UFSC e FAED/UDESC  
. Data: 20, 21 e 22 de maio de 2013 
 
- Evento do GEPETO – Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho 
(CNPq/UFSC) e da ADFAED – Associação dos Docentes da Faed/UDESC 
. Tema: A colonização do conhecimento: quem ganha e quem perde? Transferência de 
tecnologia, propriedade intelectual e autonomia universitária 
. Coordenação: Olinda Evangelista (PPGE/CED/UFSC/GEPETO); Mariléia Maria da 
Silva (PPGE/FAED/UDESC/GEPETO) 
. Expositor: Roberto Leher (UFRJ) 
. Local: UFSC 
. Data: 1 de março de 2013 
 
- Evento do GP-TESE – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Estado, 
Sociedade e Educação (CNPq/UFAL) 
. Tema: Diálogos sobre educação profissional no Brasil 
. Coordenação: Georgia Sobreira dos Santos Cêa (UFAL); Sandra Regina Paz (UFAL) 
. Expositor: Ramon de Oliveira (UFPE) 
. Local: UFAL 
Data: 30 de janeiro de 2013 
 
. Tema: 80 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova: múltiplos olhares 
. Coordenação: Sandra Regina Paz (UFAL) 
. Expositores: Georgia Sobreira dos Santos Cêa (UFAL); Amurabi de Oliveira (UFAL); 
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Graça Loiola (UFAL) 
. Grupos envolvidos: GP-TESE (CNPq/UFAL); Grupo de pesquisa: Caminhos da 
Educação em Alagoas TESE (CNPq/UFAL); Núcleo de Memória das Ciências Sociais 
(UFAL); Centro Acadêmico Paulo Freire – Pedagogia (UFAL) 
. Local: UFAL 
. Data: 14 de novembro de 2012 
 
 
Outras atividades: 

- Participação dos membros do GT no processo interno de consulta aos GTs para 
indicações da ANPEd para renovação do Comitê de Assessoramento CA-ED 
CNPq/2013. 
- Utilização da lista de e-mails do GT para definição de encaminhamentos do GT 
(referentes, por exemplo, ao minicurso, ao Intercrítica, à indicação de nomes para o 
Comitê Assessor do CNPq) e socialização de informações diversas (por exemplo: 
divulgação de lançamento de livros, documentários, eventos, chamadas de periódicos, 
concursos; abaixo-assinados). 
 

Objetivamos, ao elaborar este relatório, apresentar uma síntese das atividades do GT, 
visando a ampliar o intercâmbio e a articulação entre os participantes do grupo, para 
além dos encontros ocorridos no decorrer das reuniões anuais, bem como a continuar 
incentivando a presença dos participantes do GT nas ações e nos debates 
fundamentais do campo Trabalho e Educação. 


