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O TRABALHO DO FUTURO E O FUTURO DO TRABALHO 
Território de Luta e de Resistência da Classe Trabalhadora 

 
Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Presidente Prudente, 09 a 12 de outubro de 2019 

 
 

1ª CIRCULAR 
 
APRESENTAÇÃO 

 
Entre os dias 09 e 12 de outubro de 2019 será realizada a XX Jornada do Trabalho 

“O TRABALHO DO FUTURO E O FUTURO DO TRABALHO: Território de Luta e das  
de Resistência da Classe Trabalhadora”, na Universidade Estadual Paulista, 
Faculdade de Ciências e Tecnologia, campus de Presidente Prudente/SP 
(UNESP/FCT). O evento será promovido pela Rede CEGeT de Pesquisadores (RCP), 
Centro de Estudos de Geografia do Trabalho, em parceria com o Departamento de 
Geografia, com o Programa de Pós-Graduação Acadêmico em Geografia e o Programa 
de Pós-Graduação Profissional em Geografia, ambos da UNESP/FCT. 

A Jornada do Trabalho (JT), evento organizado pela RCP, busca construir um 
espaço para socializar pesquisas relacionadas com o estudo multifacetário do Mundo 
do Trabalho, visando refletir sobre os novos desafios à práxis da pesquisa em Geografia 
e áreas afins do tema em questão, bem como fortalecer a rede de pesquisa formada por 
dezoito sub-grupos do CEGeT em várias Universidades brasileiras que centram suas 
análises na expansão da sociedade do capital frente ao mundo do trabalho a partir da 
sua dimensão espacial.  

A RCP completa 23 anos de existência neste ano de 2019, e desde o início teve 
como uma das suas prioridades principais, a realização de eventos que possibilitassem 
o diálogo amplo e frutífero na perspectiva de consolidar uma reflexão aprofundada da 
categoria/conceito trabalho no âmbito da Geografia. Assim, em 1999 se realizou a I 
Jornada do Trabalho na sede da APEOESP/Presidente Prudente. Nos primeiros anos, 
a JT tinha como objetivo o diálogo entre os pesquisadoras(es) do CEGeT (ainda em 
fase de construção) e especialistas na temática do trabalho, particularmente 
pesquisadoras(es) das Ciências Sociais. Neste primeiro encontro se reuniram 
aproximadamente dez pessoas, entre professoras(es) e estudantes, e o número de 
integrantes foi aumentando à medida que se ampliavam o número de orientações 
(graduação e pós-graduação). 

A partir de então, entende-se a necessidade de ampliar a JT para que outras(os) 
pesquisadoras(es) pudessem apresentar seus trabalhos, bem como militantes, 
dirigentes e demais participantes de movimentos sociais e organizações políticas da 
sociedade civil. Ao mesmo tempo, a própria RCP vai se consolidando à medida em que 
as(os) integrantes que se formavam mestras(es) e doutoras(es), passaram a se inserir 
com cargos em Universidades espalhadas pelo Brasil.  

Com essa nova configuração, enxergou-se a necessidade de descentralizar a JT, 
e sua realização sai de Presidente Prudente e passar a ter sede em outras cidades, 



 

                     

sendo coordenadas por outras(os) pesquisadoras(es) da RCP. Em 2006 a VII Jornada 
do Trabalho foi realizada na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), 
de Marechal Cândido Rondon/PR, em parceria com o grupo de pesquisa Geografia das 
Lutas do Campo e da Cidade (GEOLUTAS), primeiro grupo de pesquisa inserido na 
RCP. Nas edições que seguintes esse formato de organização em parcerias foi 
ganhando consistência. Em 2008 é realizada a IX Jornada do Trabalho, na Universidade 
Federal de Goiás (UFG), no campus de Catalão (GO), protagonizada em conjunto com 
o Núcleo de Pesquisa Geografia, Trabalho e Movimentos Sociais (GETeM). Em 2009, 
ano em qual se comemorou 10 anos de realização das JTs, ela retorna para Presidente 
Prudente. Em 2010, a XI Jornada do Trabalho foi realizada em João Pessoa (PB), em 
parceria com o CEGeT-Paraíba, sediado na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
Em 2011, a XII Jornada do Trabalho ocorreu em Curitiba (PR), na Universidade Federal 
do Paraná, em parceria com o Grupo de Pesquisa Coletivo de Estudos Sobre Conflitos 
pelo Território e pela Terra” (ENCONTTRA). Em 2012, a XIII Jornada do Trabalho volta 
a ser realizada em Presidente Prudente. Em 2013, é organizada a XIV Jornada do 
Trabalho pelo CEGeT-Ourinhos, na Universidade Estadual Paulista, campus de 
Ourinhos. Em 2014, volta a ser realizada no Paraná, na cidade de Guarapuava, sediada 
na Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), em parceria com o 
ENCONTTRA. Em 2015 é realizada pela segunda vez na região Centro-Oeste, agora 
na cidade de Jardim (MS), na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS). 
Em 2016 é realizada pela vez na região Norte do Brasil, e a XVII Jornada do Trabalho 
foi sediada na Universidade Federal do Tocantins, na cidade de Porto Nacional (TO). 
Em 2017, a XVIII Jornada do Trabalho, foi realizada no Instituto de Estudos Socio-
Ambientais (IESA) da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia (GO). Por fim, 
em 2018, fomos até Chapecó (SC), na Universidade da Fronteira Sul (UFFS) para 
organizar a XIX Jornada do Trabalho. 

É desta forma que nossas andanças nos permitem reforçar que a JT já esteve por 
todas regiões brasileiras, agregando pesquisadoras(es) e grupos de pesquisa para a 
RCP por onde passa, permitindo ampliar os debates e fortalecer nessas pesquisas e 
intervenções públicas. 

Neste ano de 2019 comemoramos 20 Anos de Jornada do Trabalho, e neste 
momento o coletivo da RCP entendeu ser um momento propício para a realização da 
JT em Presidente Prudente, na perspectiva de reviver a memória dos nossos encontros, 
produzir reflexões a partir dos acúmulos destes 20 anos e reforçar teórica e 
metodologicamente a centralidade do trabalho. 

Nesses quatro dias de encontro, teremos a realização de Grupos de Trabalho, 
Simpósio, Conferências, Mesas Redondas, Trabalhos de Campo e intervenções 
Artísticas e Culturais. Integraremos pesquisadoras(es) de áreas diversas (Geografia, 
Sociologia, Antropologia, Direito, Serviço Social, Pedagogia, Saúde, entre outros) em 
diversos estágios formativos, como iniciação científica, especialistas, mestras(es) e 
doutoras(es) com integrantes de movimentos sociais, associações e sindicatos, no 
intuito de encontrar eixos de discussão e ações possíveis que nos levem, ao mesmo 
tempo, a análises mais acuradas da realidade que vivemos e a delinear estratégias 
conjuntas que permitam construir projetos visando uma sociedade justa. 

  



 

                     

COORDENAÇÃO GERAL  

 
Prof. Dr. Antonio Thomaz Junior 

Prof. Dr. Carlos Alberto Feliciano 

 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA 
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Fernando Mendonça Heck 

Franciele Aparecida Valadão 

Guilherme Marini Perpetua 

Gustavo Caique Pereira Negrão 

Hellen Carolina Gomes Mesquita da Silva 

Ian Damaceno 

João Lucas Martins Folgueiral 

José Carlos Dantas 

Larissa Tavares Moreno 

Lisbet Gonza Julca 

Lucas de Brito Wanderley 

Lucas Souza Silva 
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Maria Aparecida Martins dos Santos 
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Sidney Cassio Todescato Leal 

Thiago Pereira de Barros 

 
  



 

                     

 
PROGRAMAÇÃO 
 
*A programação está sujeita a alterações futuras.  

 
  09/10 10/10 11/10 12/10 

MANHÃ 

08h-12h:  
 
Credenciamento e 
Acolhida 

08h-12h 
 
Mesa Redonda 

07h-19h 
 
Trabalhos de Campo 

08h-12h 
 
Grupos de Trabalho 

TARDE 

14h-17h: 
 
Intervenção 
Artística/Cultural 
 
Conferência de 
Abertura 

14h-17h 
 
Grupos de 
Trabalho 

14h-17h 
 
Reunião de Rede CEGeT 
 
Atividade Alternativa 
 
18h-20h 
 
Conferência de 
Encerramento 

NOITE 

19h-21h: 
 
Oficinas e Minicursos 

19h-21h 
 
Simpósio 

21h 
 
Confraternização 

 
 
 
INSCRIÇÕES  
 
As inscrições deverão ser realizadas pelo sistema GECI: 
Link: www.geci.ibilce.unesp.br 
 
 
Valores: 
 

Categoria até 15/06/2019 
até o credenciamento no 

evento 

Militantes de Movimentos Sociais isento isento 

Estudantes de Graduação 
Professores da Educação Básica 

R$20,00 R$30,00 

Estudantes de Pós-Graduação R$40,00 R$50,00 

Professores de Universidades 
Outros Profissionais 

R$100,00 R$150,00 

 
 
Inscrição de Trabalhos 
 
As(os) participantes poderão se inscreverem com apresentação de trabalhos, que 
posteriormente serão publicados nos Anais do evento. Somente serão publicados 
Trabalhos Completos. Os resumos para  
As submissões deverão ser realizadas pelo sistema GECI: 
Link: www.geci.ibilce.unesp.br 
 
 
 

http://www.geci.ibilce.unesp.br/
http://www.geci.ibilce.unesp.br/


 

                     

Cronograma: 
 

 PRAZO 

Envio de Resumos até 15/06 

Emissão de Pareceres até 31/07 

Envio dos Trabalhos Completos até 31/10 

Divulgação dos Anais até 12/11 

 
 
Normas para envio de Resumos: 
 

 Ao submeter o resumo pelo site a(o) autora(o) deverá informar seus dados pessoais, 
o nome das(os) coautores(as), o título do trabalho e o GT no qual irá se inscrever, cada 
informação tem seu campo específico; 

 Extensão máxima: 5.500 caracteres, contando os espaços e bibliografias; 

 Deverá conter: introdução, metodologia, desenvolvimento, conclusões e referências 
utilizadas no resumo; 

 
*As normas para elaboração dos trabalhos completos serão informadas na próxima 
Circular. 
 
 
GRUPOS DE TRABALHO 
 
Os GTs constituem espaços de reflexão e troca de experiências entre os participantes 
e não de apresentações individuais de trabalhos. O propósito é que as sessões 
funcionem como um momento de debate e aprofundamento de questões relevantes ao 
campo da discussão de cada GT, perpassado pelas contribuições dos trabalhos.  
 
GT 01. Agro-hidro-territórios, degradação da natureza e do trabalho 
 
Ementa: Este GT pretende abordar as discussões sobre a dinâmica geográfica do 
capital e do trabalho nos diferentes biomas brasileiros, debatendo os conflitos pelo 
acesso e uso da terra e da água no território brasileiro. A denominada matriz energética 
limpa e a produção de agrocombustíveis gera a prática de apropriação de recursos 
naturais tendo como elemento fundamental o papel/ação do Estado. Os agro-hidro-
territórios, onde se desenvolvem as monoculturas e a produção de commodities geram 
riscos para a saúde do trabalhador, assim como prejuízos para os recursos hídricos e 
degradação ambiental, promovidos pelas práticas predatórias do capital no campo. 
Tendo, por outro lado, a reação da sociedade organizada pela vida da mobilização 
popular para a resistência. 
 
GT 02. Conflitos territoriais e fragmentação do trabalho: a expropriação capitalista 
no campo e na cidade 
 
Ementa: Partindo de uma compreensão de que o capital se territorializa e subordina o 
trabalho no campo e na cidade sob relações diversas como a sujeição da renda da terra 
e a extração da mais-valia (absoluta e relativa), torna-se necessária uma “leitura” 
geográfica de conjunto, ou seja, não dicotômica. Deste modo, compreendemos que 
embora fragmentados, os conflitos territoriais expressam as consequências da 
expropriação e exploração capitalista, apontando para a necessária unidade de ação 
entre as lutas do campo e da cidade. Assim, o GT procura debater temas como: 1) 
reforma agrária e questão agrária; 2) reforma urbana e questão urbana; 3) sistemas 
agroalimentares em disputa, políticas públicas e movimentos sociais; 4) direito à cidade 



 

                     

e lutas dos movimentos sociais urbanos e direito à terra e luta dos movimentos sociais 
do campo;5) Saúde do/a trabalhador/a no campo e na cidade; 6) impactos das grandes 
intervenções territoriais no campo e na cidade (grandes obras de infraestrutura, 
mineração, megaeventos etc.); 7) os limites da teoria frente a complexidade do ser que 
trabalha: plasticidade do trabalho e movimento territorial do trabalho e da classe 
trabalhadora. 
 
GT 03. Gênero, ideologia, educação e discurso 
 
Ementa: O controle social de um país, por meio das entidades que o representa, impõe 
subjetividades aos indivíduos, que passam diretamente pela construção de ideologias, 
educação, discursos e gênero, eixos centrais em processos de identidades individuais 
e coletivas na sociedade capitalista e no cenário político brasileiro. Desta forma, se 
mostra crucial apreender as dimensões dialéticas dessa interface entre educação e 
trabalho; lutas sociais e luta pela educação; educação e luta pela terra; gênero e 
trabalho; gênero e educação e discursos contra-hegemônicos. Dando destaque aos 
espaços de subjetivação política dos indivíduos, que passam necessariamente por 
propostas, metodologias e práticas educativas contextualizadas e libertárias, 
construindo discursos “outros”, e “desde baixo”, reinventando processos de autonomia 
entre os povos, na busca da superação de discursos dominantes. Resulta de 
importância reconhecer e contextualizar essas formas de subordinação e 
insubordinação mediados pela mídia e o Estado tentando desmascarar discursos de 
desenvolvimento que assolam tanto o campo como a cidade. Além disso compreender 
as relações de gênero, no que tange os diferentes corpos, sexualidades e trabalhos, 
pautados através da construção de cenários de desigualdades, discriminações, 
hierarquizações e normatividades. Buscamos suporte, portanto, da própria Geografia do 
Trabalho para a construção de uma teoria revolucionária para todas essas dimensões 
da vida. 
 
GT 04. Multidimensionalidade e desenvolvimento do/no território 
 
Ementa: Discutir temáticas que envolvam a multidimensionalidade do território, 
perpassando por questões que envolvam diferentes sujeitos sociais: camponeses e 
camponesas, pescadores e pescadoras, quilombolas e outros povos e comunidades 
tradicionais, seus modos de vidas e formas de reprodução e (re)existência. Debates 
sobre a questão de gênero e classe em diferentes territórios, bem como terra e trabalho. 
Temas sobre lutas pelo reconhecimento e demarcação de terras, impactos e conflitos 
territoriais, assim como políticas públicas de desenvolvimento. Além disso, reflexões 
acerca de estratégias e metodologias qualitativas de pesquisa. 
 
GT 05. Crise estrutural, desemprego e informalidade 
 
Ementa: Em tempos de aniquilamento dos direitos sociais e trabalhistas, via reformas 
ilegítimas, busca-se trazer para o debate questões que permeiam a informalidade e 
precarização do trabalho. Nesse contexto, discutir as condições laborais impostas pelo 
trabalho domiciliar; o trabalho escravo e relações de subserviência ao capital; o trabalho 
e lucro na indústria da reciclagem; o desemprego e crise estrutural do capital; as 
entidades de classe, movimentos sociais de trabalhadores e práticas de resistência. 

 
Presidente Prudente março de 2019  

 
Comissão Organizadora 

XIX Jornada do Trabalho - 09 a 12 de outubro, Presidente Prudente/SP 
 

Saudações! 


