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Resumo 
Esta Pesquisa de Iniciação Científica teve por objetivo 
verificar a recorrência da abordagem teórico-
metodológica da Ontologia do ser social no GT Trabalho 
e Educação da ANPEd, considerando como recorte 
temporal os encontros nacionais de 2005 a 2012. 
Utilizou-se como metodologia de coleta de dados: a) 
levantamento dos todos os trabalhos apresentados; b) 
análise dos resumos; c) mapeamento das temáticas e 
referenciais teórico-metodológicos apresentados. 

Introdução  
A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Educação (ANPEd) caracteriza-se por uma entidade 
que visa o “desenvolvimento da ciência, da educação e 
da cultura, dentro dos princípios da participação 
democrática, da liberdade e da justiça social” (ANPED, 
2012, p. 1). Para tanto, a ANPEd realiza reuniões 
científicas, seminários e congressos que viabilizam, por 
meio de suas discussões, um espaço de debate e 
aperfeiçoamento para toda a comunidade acadêmica, 
constituindo-se por fim “em referência na produção e 
divulgação do conhecimento em educação” (ANPED, 
2012, s/p). As reuniões da Associação acontecem de 
forma Regional e Nacional, objetivando a socialização 
das pesquisas e estudos desenvolvidos na área da 
educação e afins. Para tanto, a ANPEd apresenta 23 
grupos de trabalho, dentre eles, tem-se o Grupo de 
Trabalho Trabalho e Educação, o GT 9, foco dessa 
pesquisa. Logo, com o intuito de contribuir para 
ampliação das discussões e estudos presentes no GT 
Trabalho e Educação, a pesquisa buscou investigar as 
produções deste GT da ANPEd em um recorte temporal 
de 2005 a 2012, a partir da análise dos resumos dos 
trabalhos completos e dos pôsteres apresentados nas 
Reuniões Nacionais destes anos. Essa investigação 
procurou examinar as principais temáticas e os 
referenciais desenvolvidos no GT nos anos delimitados, 
assim como verificar a incidência da Ontologia do ser 
social nas produções e quais as discussões realizadas a 
partir dessa perspectiva teórica. 

Material e Métodos 
Para o desenvolvimento da pesquisa, inicialmente foram 
organizados documentos nos quais constavam os textos 
completos apresentados nos encontros nacionais de 
2005 a 2012 no GT Trabalho e Educação da ANPEd. 
Posteriormente, realizou-se a análise dos resumos e os 
resultados destas análises foram organizados em um 
documento no programa Excel. Após estas etapas foi 
iniciada a categorização dos trabalhos de acordo com a 
temática e o referencial.  

Resultados e Discussão 
O levantamento de dados resultou em um total de 127 
trabalhos, entre trabalhos completos e pôsteres 
apresentados de 2005 a 2012 no GT 9 Trabalho e 
Educação da ANPEd. Por meio da análise dos dados 

observou-se um volume reduzido de trabalhos na 
modalidade Pôster, tendo em média 3 trabalhos 
publicados por ano – daqueles anos em que foram 
encontrados trabalhos. A publicação dos Trabalhos 
Completos já apresenta um volume mais expressivo, 
tendo em média 15 trabalhos por ano. Durante o 
levantamento dos referenciais e linhas teóricas 
observou-se a maior ocorrência dos seguintes autores, 
considerando os referenciais com 4 aparições ou mais. 
Quadro 1. Referenciais recorrentes no GT9 da ANPEd (2005-2012) 

Linha teórica e autores Quantidade 

Gramsci 5 

Gramsci e Marx 4 

Marx 13 

Marx e outros autores 17 

Materialismo Histórico e Dialético 4 

Ontologia do Ser Social 7 

Schwartz e outros autores 5 

Analisando a quadro acima, pode-se inferir que a linha 
teórica predominante é a de Karl Marx, sendo utilizada 
unicamente ou juntamente com outros autores de 
mesmo referencial teórico. 
Dentre as temáticas dos trabalhos, as que apresentaram 
maior incidência foram: Educação Profissional, Relação 
entre Trabalho e Educação e Trabalho Docente, sendo 
estes temas separados por diversas linhas de discussão. 
Quanto à recorrência da perspectiva teórica, Ontologia 
do ser social, verificou-se que 7 trabalhos, dentre os 127 
analisados, fizeram referência a esta linha teórica, no 
entanto estes trabalhos não o apresentaram como o 
referencial principal de seus trabalhos. 

Conclusão ou Conclusões 
Logo, pode-se inferir que nos trabalhos apresentados no 

GT Trabalho e Educação da ANPEd, durante 2005 a 

2012, o referencial teórico mais evidente é de Karl Marx, 

evidenciado também por outros autores da mesma 

corrente teórica. O eixo temático mais recorrente foi o 

relacionado à educação profissional e técnica, sendo 

discutidos elementos como: financiamento, projeto, 

aligeiramento da formação, trabalho, entre outros. No 

entanto, a perspectiva da Ontologia do Ser Social teve 

uma incidência bastante reduzida, comparada ao total de 

trabalhos analisados, sendo sempre permeada por 

outros referenciais teórico-metodológicos. 
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