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A professora Bernardete Wrublevski Aued possui graduação em Serviço Social pela
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1972), mestrado em Sociologia Rural pela
Universidade Federal da Paraíba (1981), doutorado em Ciências Sociais pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (1991) e pós doutorado em Saint Quentin en Yvelines
com especialização em Sociologia do Trabalho. Trabalhou como professora na
Universidade Federal de Santa Catarina desde 1983 e aposentou-se como associado I, em
2007. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em sociologia das profissões,
atuando principalmente nos seguintes temas: desemprego, trajetórias profissionais, de
militantes de esquerda e comunistas.

Publicou o livro “A vitória dos vencidos: (Partido Comunista Brasileiro - PCB - e ligas
camponesas, 1955-64)” em 1981 que foi resultado de uma dissertação apresentada no
Curso de Mestrado em Sociologia do Centro de Humanidades da Universidade Federal da
Paraíba. Participou de dois projetos de pesquisa com os temas “Violações aos direitos
humanos, trajetórias profissionais e memória: militantes de esquerda em Santa Catarina nos
anos de chumbo (1964-1985)”, o projeto trata sobre o acontecimento que ocorreu em Santa
Catarina, em 1975, os militares deflagram a Operação Barriga Verde que prende 42
pessoas e tem como meta o desmonte do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e a
importância sobre tratar de presos políticos de esquerda por existirem poucos trabalhos
publicados a respeito. Uma relação preliminarmente elaborada com base em depoimentos
de familiares, amigos e advogados, ou mesmo de relatos das próprias pessoas
aprisionadas aponta 410 nomes. E o trabalho feito de 2006 a 2007 com o tema “As forças
do trabalho que resistem no tempo” sobre as forças de trabalho e expansão industrial no
nordeste brasileiro.
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Verbete:

Possui graduação em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(1972), mestrado em Sociologia Rural pela Universidade Federal da Paraíba (1981),
doutorado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1991) e
pós doutorado com especialização em Sociologia do Trabalho. Trabalhou como professora
na Universidade Federal de Santa Catarina desde 1983 e aposentou-se como associado I,
em 2007. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em sociologia das profissões,
atuando principalmente nos seguintes temas: desemprego, trajetórias profissionais, de
militantes de esquerda e comunistas.

● “Educação do campo: desafios teóricos e práticos” (2009)
● “A persistência do trabalho infantil na indústria e na agricultura” (2009)
● “Nossas histórias” (2007)
● “O sapateiro militante José Peba Pereira dos Santos” (2006)
● “Traços do trabalho coletivo” (2005)
● “Retratos do MST” (2005)
● “Agricultura Familiar” (2004)
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● “Educação para o (des) emprego: ou quando estar liberto da necessidade de
emprego é um tormento” (1999)

● “Histórias de profissões em Santa Catarina: ondas largas civilizadoras”
(1999)


