
 
Linha 1 – Trabalho e Educação 

 

Coordenadores: Prof. Dr. Lalo Watanabe Minto 

Prof. Dr. Evaldo Piolli 

 

Ementa: Estudos e pesquisas que analisam a relação entre o trabalho e educação,             

tendo como referencial teórico as ciências humanas e sociais tais como a sociologia,             

antropologia, ciência política, história, economia, psicologia social e do trabalho.          

Constituem seus principais objetos de estudo as relações entre o trabalho e a             

educação nas suas múltiplas dimensões: as políticas públicas relacionadas ao trabalho           

e à educação; a divisão social e internacional do trabalho; o mercado de trabalho e sua                

dinâmica; a organização, a gestão e as condições de trabalho, bem como as             

características do emprego; assédio moral e bullying; subjetividade, identidade e saúde           

do trabalhador; ações formativas ocorridas em espaços escolares e não escolares; as            

profissões e ocupações; movimentos sociais, sindicalismo, trabalho e educação; o (as)           

trabalhadores (as); as relações de classe, gênero, etnia e geração. 

 

Campos de Estudo e Pesquisa: 

▪ Trabalho artístico no Brasil contemporâneo 
▪ Trabalho associado, trabalhadores e relações de gênero 
▪ Organização e condições do trabalho docente 
▪ Subjetividade, identidade e saúde de trabalhadores 
▪ Políticas públicas, trabalho e educação 
▪ Educação Não Formal 
▪ Movimentos sociais, sindicalismo, trabalho e educação 
▪ Educação superior: história, políticas e trabalho docente 

 

Professores que oferecem vagas da linha: 

Docentes  Grupos de Pesquisa 

Carolina de Roig Catini GEPECS 

Fabiana de Cássia Rodrigues GEPECS 

Lalo Watanabe Minto GEPECS 

Lavinia Lopes Salomão Magiolino GEPECS 
 

 

Ementa dos Grupos de Pesquisa que oferecem vagas: 

 



GEPECS – Grupo de Estudos e Pesquisas Educação e Crítica Social  

Realiza pesquisas e estudos sobre os processos de mudança nas formas sociais da             

educação, construídas historicamente e indissociadas das transformações nas relações         

sociais, políticas e econômicas. Caracteriza-se por adotar uma abordagem crítica e           

materialista, abarcando linhas específicas de estudo e investigação: trabalho e          

educação; políticas estatais para a educação e o direito; movimentos sociais; relações            

objetivas e subjetivas dos processos educativos; educação na formação histórica          

brasileira. 
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