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A obra A pesquisa em trabalho, educação e políticas educacionais tem 
como fio condutor a pesquisa articulada às temáticas trabalho, educa-
ção e políticas educacionais. Trata-se de uma coletânea de 10 textos que 
problematizam questões relacionadas com estas temáticas, estabelecendo 
discussões sobre a relação entre a abordagem de pesquisa qualitativa e o 
materialismo histórico e dialético. Os autores são pesquisadores reconhe-
cidos, com larga tradição em suas áreas, que os habilita para a tarefa que 
empreenderam e que se materializou nesta obra.

Em “Trabalho e formação profissional: desafios teórico-metodoló-
gicos das comparações intranacionais”, Fernando Fidalgo apresenta refle-
xões teórico-metodológicas para a construção do LABORAR (Projeto que 
envolve a UFPA, UFPE e a UFMG), desvendando os desafios presentes 
na busca de integração de grupos de cientistas sociais de diferentes regiões 
brasileiras, nos remetendo para a técnica de como fazer pesquisa, inte-
grando diferentes pesquisadores. Ramon de Oliveira e Adriana da Silva 
em “Demandas por qualificação profissional: Recife, segunda metade do 
século XIX” analisam o surgimento e o perfil das demandas por qualifi-
cação profissional de empregadores e trabalhadores do Recife pari passu 
à oferta de serviços para o aprendizado de ofícios específicos, a partir da 
segunda metade do século XIX, nos indicando como fazer pesquisa histó-
rica. Ana Waleska em “O ensino profissional no Brasil: contribuições das 
pesquisas sobre a história das instituições escolares” nos alerta para um 
renovado interesse dos pesquisadores pelos estudos sobre a escola (ou sobre 
escolas), que se expressa em número crescente de pesquisas que podem 
se enquadrar no âmbito da história das instituições escolares. A metodo-
logia é direcionada para o como fazer pesquisa em escola. Com o texto 
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“Apontamentos para o trabalho com documentos de política educacional”, 
Olinda Evangelista articulou alguns elementos teórico-metodológicos que 
auxiliam na compreensão de processos de produção de diretrizes políticas 
para a educação, especificamente os presentes em documentos oficiais e 
oficiosos publicados em suporte de papel ou eletrônico. Sistematizou al-
guns pontos para reflexão para que se possa iniciar um trabalho de análise 
dessa espécie de fonte educacional nos remetendo para o como fazer pes-
quisa documental. José Correia, em “Trabalho e formação: crônica de uma 
relação política e epistemológica ambígua” remete o leitor para o fato que 
nas duas últimas décadas, devido as relações decorrentes entre formação e 
trabalho, estamos a viver uma situação de profunda crise, quer do mundo 
da formação quer no do trabalho. Apresenta reflexão sobre as dimensões 
epistemológicas dos processos de produção dos saberes no campo educa-
tivo. Como fazer pesquisa em redes é o que Eneida Oto Shiroma traz em 
“Ações em rede na educação: contribuição dos estudos do trabalho para 
análise de redes sociais” ao compreender os mecanismos pelos quais propo-
sições internacionais chegam até o chão da escola, reformulando os modos 
de pensar e de fazer educação. Maria Ciavatta com “A pesquisa histórica 
em trabalho e educação” traz o tratamento teórico-metodológico usual na 
pesquisa no campo trabalho e educação que apoia-se na crítica à economia 
política. Alarga a compreensão da pesquisa na área de trabalho e educação 
a partir de sua historicidade, examinando alguns conceitos em particular e 
duas experiências de pesquisa. Com “As pesquisas sobre instituições esco-
lares: o método dialético marxista de investigação”, Paolo Nosella e Ester 
Buffa assinalam que os estudos e grupos de pesquisa sobre instituições 
escolares multiplicam-se nos vários programas de pós-graduação em edu-
cação. Refletem sobre o referencial teórico e procedimentos metodológicos 
mais utilizados pelos pesquisadores de instituições escolares. Gilmar da 
Silva em “Trabalho e educação: o desafio para se construir uma política 
em rede para a formação dos trabalhadores” levanta os pontos relevantes 
que um trabalho em rede pode produzir e os desafios que os pesquisadores 
terão para a execução coletiva de tal monta; as reflexões centram-se, ainda, 
em análise sucinta do que o autor denomina de bases da pesquisa, procu-
rando demonstrar as peculiaridades de cada uma delas e as implicações 
que isso representa para a execução do projeto LABORAR, nos trazendo 
contribuições em como fazer pesquisa com o movimento sindical. O úl-
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timo texto da coletânea “O marxismo e a pesquisa qualitativa como refe-
rências para investigação sobre educação profissional”, de Ronaldo Araujo, 
responde à inquietação “Seria o referencial marxista incompatível com as 
chamadas pesquisas qualitativas?” O autor retrata as etapas de sua pesqui-
sa, resgatando as opções metodológicas, nos indicando como articular a 
pesquisa qualitativa com o referencial marxista. 

Segundo os organizadores da obra, esta coletânea é composta de 
textos que pratica e didaticamente expõem como se realiza o fazer cien-
tífico na perspectiva marxista, contribuindo para a formação de jovens 
pesquisadores. Para além do como fazer, tão ao gosto de compêndios sobre 
metodologias, esta obra é a demonstração do feito, do experenciado e rea-
lizado no cotidiano de práticas investigativas no campo educacional.

Esta obra tem grande relevância ao agregar textos que tratem a res-
peito da pesquisa, mais ainda, que delimita o campo trabalho, educação 
e políticas educacionais. Diferencia-se dos “manuais de metodologias” ao 
trazer a teoria com a prática na narrativa de várias pesquisas, trazendo exem-
plos claros de como foi usado o materialismo histórico e dialético na base 
metodológica das pesquisas. Ao mesmo tempo em que isso é interessante, 
principalmente para as pesquisas que requerem a fundamentação da mesma 
base metodológica, se torna um problema para quem busca nesta obra dis-
cussões sobre a área, mas com outra abordagem ou paradigma que não seja o 
materialismo histórico e dialético. Alguns textos valorizam mais o conteúdo 
do que a metodologia, enquanto outros se pautaram no viés metodológico. 

A recomendação desta obra é para todos os que estão inseridos no 
campo da pesquisa, principalmente na área de trabalho, educação e polí-
ticas educacionais. Faz-se importante a indicação para os alunos e pesqui-
sadores ligados aos Programas de Pós-Graduação, tendo em vista o rigor 
metodológico solicitado neste nível. A coletânea apresenta pesquisas que 
tem como eixo o materialismo histórico e dialético. 

Os organizadores têm uma longa trajetória no campo da educação. 
Ronaldo Marcos de Lima Araujo é bolsista de produtividade em pesquisa 
no CNPq. Pedagogo com doutorado em Educação pela UFMG. É profes-
sor adjunto da UFPA, onde coordena projetos de pesquisa financiados pela 
CAPES e CNPq. Doriedson do Socorro Rodrigues é graduado em Letras e 
em Educação Física, com doutorado em Educação pela UFPA. É professor 
assistente II da UFPA.


