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Ata da I ASSEMBLEIA GERAL do GEPENSAH
GRUPO de PESQUISA
MUNDOS DO TRABALHO: PENSAMENTO POLÍTICO-SOCIAL HETERODOXO
Data: 10/03/2018 sábado (9 às 16h) local: LASTRO/Florianópolis
Secretaria: José Carlos
Presentes: Danilo Sakamoto, Filipe Hahn Barbosa de Souza (por videoconferência), Iraldo Alberto Alves
Matias, Ismael Trajano Garcia, Joacy Ghizzi Neto (por videoconferência), José Carlos Mendonça e Milano
Cardoso Cavalcante.
Ausências previamente justificadas: Gabriela Decker Sardinha e Luciane Manika Espíndola.
PAUTA
1. Avaliação Institucional
1.1 Balanço das atividades
1.2 Situação junto a UFSC
2. Planejamento bianual
2.1 Cursos de extensão (programação temática)
2.2 Divulgação institucional
3. Produção (divisão de tarefas)
4. Reorganização das linhas de pesquisa
5. Autossustentação financeira
6. Critérios de ingresso e permanência
6.1 Solicitações de ingresso
6.2 Informe sobre afastamentos
7. Evento “II Simpósio do Pensamento Heterodoxo”
8. Assuntos gerais
8.1 Periodicidade das assembleias e data da II AG
PONTO 1

Balanço geral das atividades e situação junto à UFSC
Iniciado em 2014, com o projeto ObLUTAS, o GEPENSAH chega ao quinto ano de funcionamento
apresentando seus primeiros resultados quadrienais em termos de extensão e pesquisa. Na extensão foram 11
cursos (sob a forma de grupo de estudos semestrais) e na pesquisa, além de várias conclusões de curso de seus
integrantes (graduação, mestrado e doutorado), foram publicados 3 livros e 1 capitulo, e realizadas traduções
e fichas de leitura como base para novos estudos. Contudo foi constatado que ainda não conseguimos dar o
passo de concluir um grupo de estudos com uma produção nele fundamentada (principalmente artigos,
traduções e resenhas). As causas para esta fragilidade foram localizadas no baixo índice de massa crítica
acumulada pelo alto grau de desconhecimento dos autores trabalhados, principalmente pela dificuldade de
acesso às suas obras.
Outro aspecto que impactou negativamente o GEPENSAH foi a aprovação da Resolução Normativa Nº
88/2016/CUn, de 25 de outubro de 2016 a qual, ao prever em seu art. 6º, § 1º que apenas “Podem ser
coordenadores de ações de extensão os servidores docentes ou técnico-administrativos em educação
integrantes do quadro de pessoal efetivo da Universidade.”(grifos nossos), restringiu a capacidade de
funcionamento institucional do grupo a ponto de quase impedir a certificação de suas atividades pela UFSC.
Problema felizmente contornado com o ingresso formal do TAE Milano.
Diante disso, tentativas tem sido feitas junto à Coordenação-Geral do LASTRO, Direção e Representante do
CFH no Conselho Universitário (CUn) no sentido de alterar esta resolução e permitir que, pelo menos, o
coordenador Iraldo também possa assinar os projetos do grupo. Considerando que as restrições permanecem
sem perspectiva de solução a curto prazo, uma alternativa pensada, e em andamento, é a fundação de uma
Associação/Instituto cientifica/o que possa sediar o registro do GEPENSAH junto ao CNPq.

Outro aspecto que foi considerado necessário alterar se refere à modificação da área de avaliação do
GEPENSAH pelo CNPq, passando da Sociologia para a Interdisciplinar em função desta segunda área
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expressar melhor a diversidade de formação dos integrantes e estar mais adequada para vincular suas produções
acadêmicas individuais. Resp. Iraldo (sem prazo).
PONTO 2

Considerando que já está em andamento o curso 2018.1 (Expressões Institucionais do Mundo do
Trabalho: Anton Pannekoek e o Sistema de Conselhos Proletários), foi apresentada, debatida e aprovada por
unanimidade a seguinte proposta de plano bianual de cursos semestrais – contemplando ambas as linhas e
aberta a possiblidade de mais de uma turma - com duração de 60h/a a 72h/a (15 a 18 sessões semanais):
 2018.2 – LINHA 1
Expressões históricas do Mundo do Trabalho: a Autonomia Proletária no Século XX (1): Alemanha 1918-23
 2019.1 – LINHA 2
Expressões culturais do Mundo do Trabalho: a arte em processos revolucionários
 2019.2 – LINHA 2
Expressões educacionais do Mundo do Trabalho: crítica das concepções pedagógicas criticas
 2020.1 – LINHA 1
Expressões econômicas do Mundo do Trabalho: autogestão, produção e distribuição sociais

Em relação às formas de divulgação das atividades do grupo, discutiu-se e deliberou-se por
unanimidade pela manutenção das atuais formas e pela criação de novas. Assim, sem prejuízo de outras que
possam surgir de acordo com as possiblidades dos integrantes, e a partir de um release elaborado previamente,
cada atividade (evento, curso) será divulgada a partir das seguintes formas:

Páginas de internet e canais internos da UFSC: GEPENSAH, LASTRO, LEFIS, Portal do CFH,
AGECOM-Eventos UFSC. Responsáveis: Iraldo e Milano.

Grupos de pesquisa no DGP-CNPq com temáticas afins ao GEPENSAH (ex. na UFSC: GECATE,
GEPOC, GEPETO; na UFG: GPDS e Capitalismo e História; na UFRRJ: NEP; na UNICAMP: Marxismo e
Pensamento Político) Responsável: Iraldo

Plataforma MOODLE: verificar possiblidade e utilidade. Resp. Iraldo e Milano.

Blogs e individualidades (exemplos: Marxismo21, Lívia, Ricardo Müller). Resp. Iraldo.
Além desses, fazer e acrescentar:

Elaborar uma matriz de cartaz editável para criar uma identidade visual do GEPENSAH. Resp. Danilo.

Depois de criada a identidade visual, criar um canal no Youtube e uma página no Facebook. Resp.
Danilo

Escolas: Com o cartaz/identidade visual concluídos, realizar colagem em alguns estabelecimentos
educacionais chave e/ou onde temos presença (IEE, Simão Hess, UDESC, IFSC, Col. Aplicação/UFSC,
Projeto Integrar/GESTUS, UFPR e Balneário Camboriú). Tarefa de responsabilidade coletiva.

Sindicatos e Centrais: a cada semestre realizar uma visita de apresentação das atividades em alguns
(INTERSINDICAL, CONLUTAS, Bancários, Eletricitários, Sintraturb, Sindsaúde, ANDES, SINASEFE e
SINTUFSC foram mencionados). Resp. pela organização das visitas: Zé.
PONTO 3

Com o objetivo de desenvolver a produção escrita dos integrantes do grupo, ampliar a preparação e
disponibilização das obras com as quais trabalhamos e trabalharemos foi apresentada e aprovada a proposta
da que cada integrante do GEPENSAH se comprometa com pelo menos uma produção por semestre (ficha de
leitura, tradução, digitação/digitalização de obra rara em língua estrangeira, artigo). Considerando que o
semestre 2018.1 já está em curso, o prazo para a conclusão será até 30/11/2018. Não estão contemplados novos
integrantes.
 Danilo: concluir a edição dos vídeos do evento da Revolução Russa
 Filipe (Malanga): elaborar ficha de leitura da obra “Democracia Totalitária” (João Bernardo)
 Gabriela (Biriba): traduzir a obra “For Workers’ Power” (Solidarity)
 Iraldo: traduzir a obra “Princípios da produção e distribuição comunistas” (GCIH)
 Ismael: digitar a obra “O Movimento dos Conselhos na Alemanha” (H. Canne Meijer)
 Zé: revisar a ficha de leitura da obra “A Revolução Russa” (M. Tragtenberg)
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 Luciane: digitar a obra “Fundamentos de la Economia Comunista” (ICO)
 Milano: digitar a obra “El materialismo explicado a los obreros” (Gorter). Além disso, prestará suporte
a todos do grupo encarregados de digitações/digitalizações.
 Neto: digitar em arquivo editável a obra “Socialismo e educação” (Otto Rhüle)

Como recomendação foi aprovado que todos padronizem suas fichas de leitura de estudo individual
para que sejam postadas na página do grupo (adotar como referência algum dos modelos já postados).
PONTO 4

Apresentadas e aprovadas as propostas de: a) fusão das linhas 1 e 2, e b) incorporar na linha 2 (antiga
linha 3) a dimensão/expressão pedagógicas/educacionais da Epistemologia do Materialismo HistóricoDialético. Segue abaixo a nova redação.
 Linha 1 – Nome: Trabalho, Conselhos e Autonomia
OBJETIVO: Esta linha nucleia investigações em duas vertentes. 1) pesquisas sobre autores, obras e
fenômenos históricos que, no âmbito do mundo do trabalho, expressaram larga variedade de temas relativos
às transformações sociais e políticas: a natureza social do chamado “socialismo real”, centralização e
descentralização dos conflitos, subsunção do político ao econômico, recuperação dos conflitos sociais, crítica
das instituições, o lugar das formas organizacionais, da subjetividade, da crítica às ideologias e de desenhos de
novas sociabilidades. 2) pesquisas sobre autores, obras e fenômenos históricos que, no âmbito do mundo do
trabalho, contribuíram para o desenvolvimento de temáticas como vetor social, trabalho social, movimentos
sociais, estratégias e táticas, relações entre sociedade, política e ideologias, relações entre formas de
dominação, de exploração e de opressão, interdependência entre as esferas econômica, política e cultural. Em
ambas as vertentes, esta linha contempla pesquisas em seus recortes de âmbito local, nacional, internacional e
transnacional, bem como em qualquer delimitação temporal.
 Linha 2 - Epistemologia, Materialismo e Dialética
OBJETIVO: Estudar e mapear as dimensões epistemológicas e metodológicas da formulação de
teorias, modelos e paradigmas clássicos e emergentes no desenvolvimento e construção da explicação dos
processos de transformação social e política com ênfase no materialismo histórico-dialético. Por meio da
pluralidade de técnicas de pesquisa (depoimentos orais, análise documental, levantamentos de dados
qualitativos ou quantitativos) promover o conhecimento sistemático e analítico sobre epistemologia das
ciências humanas em geral e das ciências sociais e da educação em particular. Contribuir para a formulação, e
ao mesmo tempo promover a difusão e sistematização da produção, sobre epistemologia, materialismo e
dialética.
PONTO 5

Atualmente o GEPENSAH possui uma despesa mensal de R$21,89 referente a 1/12 da anuidade para
manutenção da página e domínio (R$262,68). Estas despesas estão assim pagas: 1) página (Plano 10 - R$
16,90/mês de 18/06/2017 a 17/06/2019. Total R$ 350,00); 2) domínio pensaheterodoxo.org (R$ 4,99/mês de
24/06/2017 a 25/06/2019. Total R$119,80). Despesas totais: R$469,80 (já incluídos os descontos).

Considerando a necessidade de institucionalizar o grupo, tornando a sua sustentação material um
compromisso de todos que o integram, foi aproava a proposta de estabelecimento de uma anuidade com
pagamento diferenciado, proporcional para estudantes e pesquisadores. Assim, foram criadas as seguintes
faixas de contribuição anual por vínculo institucional com o GEPENSAH:

ESTUDANTE I (ensino médio e graduação) = R$25,00

ESTUDANTE II (especialização, mestrado e doutorado) = R$50,00

TRABALHADOR (professores, técnicos e demais profissionais) = R$100,00

Não haverá necessidade de ressarcimento dos valores pagos até o presente, pois foram doados ao
GEPENSAH pelo pesquisador José Carlos.

A anuidade referente aos oito meses restantes de 2018 – proporcional a 8/12 (valores abaixo já
arredondados) - será recolhida até o dia 07/05/2018 e, como as despesas com o domínio e hospedagem da
página relativas a este ano já se encontram pagas, a totalidade do montante arrecadado será destinado para a
publicação de livro(s) de interesse do grupo a ser(em) definido(s).
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ESTUDANTE I = R$17,00

ESTUDANTE II = R$33,00

TRABALHADOR = R$67,00
A partir de 2019 a data para pagamento da anuidade será a da Assembleia Geral.

PONTO 6
6.1
Solicitações de ingresso

Após breve apresentação, foram apreciadas e aprovadas as seguintes solicitações de ingresso:

Bruno Felipe de Souza e Miranda (Doutor em Ciências Políticas e Sociais-UNAM)

Daniele de Melo Silvano (Mestranda em Educação-UNICAMP)

Gabriel Franco Dantas (Graduando em História-UFSC)

Kely Paula Salvi (Mestranda em Oceanografia-UFSC)

Novas solicitações de ingresso serão apreciadas tendo como único pré-requisito a leitura da página do
grupo pelo solicitante.
6.2
Informe sobre afastamentos e desligamentos

Foi informado que, em regra, ao concluir o seu nível de estudo, o participante passa para a condição
de egresso. A partir de então a permanência no grupo dependerá de manifestação expressa do concluinte nesse
sentido. A qualquer tempo, existem duas exceções a esta regra: a) solicitações de desligamento por iniciativa
individual, e b) desligamento por não cumprimento de deliberações tomadas coletivamente.
PONTO 7

Considerando a importância do centenário da Revolução Alemã de 1918 para o GEPENSAH, foi
deliberada a realização do II Simpósio do Pensamento Heterodoxo.

Título: “100 anos da Revolução Alemã: o levante dos Conselhos Proletários”

Data: 7/11/2018, quarta-feira, de 9 às 13h

Formato: mesa composta por um convidado externo e um representante do GEPENSAH

Palestrantes propostos a convidar: 1ª opção) Loren Goldner; 2ª opção) Nildo Viana; 3ª opção)
Lisandro Braga. Resp. pelo convite: José Carlos.

Incluir este evento nos planejamentos orçamentários do CFH, do PPGSP e LASTRO. Resp.
Iraldo.

Além do II Simpósio foi aprovada a possibilidade de realização do I Cine GEPENSAH sobre o
cinquentenário dos eventos de maio de 1968 na França. Proposta nesse sentido será apresentada por Iraldo aos
demais integrantes até o dia 20/03/2018.
PONTO 8

Deliberações aprovadas sobre as assembleias gerais do GEPENSAH:

Periodicidade anual

Data: no final de semana que antecede o início das aulas da graduação da UFSC.
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