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EDUCAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL 

 

Relatório da Reunião Anual – grupos de Trabalho 

 

RELATÓRIO DO GT FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO – 34ª. REUNIÃO ANUAL 

(Natal, RN, 02 a 05 de outubro de 2011). 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 Coordenador: Ralph Ings Bannell (PUC-Rio) 

1.2 Vice-Cordenador: Nadja Hermann (PUCRS) 

1.3 Representantes no Comitê Científico: Amarildo Trevisan (titular); Sandra Soares 

Della Fonte (suplente) 

1.4 Membros ad hoc do CC: Claudia Dalbosco, Lílian do Valle, Silvio Gallo, Alexandre 

Simão de Freitas.  

 

2. PARTICIPANTES 

 

Houve a participação de 90 pessoas ao longo dos 3 dias do evento, com a seguinte 

distribuição em cada dia do evento: 

03/10: 71 

04/10: 64 

05/10: 40 

 

3. RELAÇÃO ENTRE O PROGRAMADO E O REALIZADO 

 

3.1- Sessões Especiais 

 

 Na reunião de planejamento, no Rio de Janeiro, em março de 2011, foram articuladas 

duas Sessões Especiais, juntos com os outros GTs da sub-área 1 – GT2 História da Educação; 

GT14 Sociologia da Educação; GT 20 Psicologia da Educação e GT17 Filosofia da Educação. 

1ª Sessão Especial: Patrimônio e memória: a arte de guardar, com os seguintes debatedores: 

Maurício Vicente Ferreira Filho (Diretor do Museu Imperial/ Petrópolis, RJ); Maria Cristina 

Menezes (UNICAMP); e Maria do Carmo Guedes (PUC-SP); com coordenação de Maria 

Teresa Santos Cunha (UDESC-SC). 

7ª Sessão Especial: Processos educativos: infância e juventude, com os seguintes debatedores: 

Regina Sirota (Université Paris Descartes/ França); e Marília Spósito (USP); com coordenação 

de Marilene Proença Rebelo de Souza (USP). 

A 7ª Sessão Especial acabou sendo cancelada antes da reunião, devido um problema de 

comunicação com a participante da França, Regina Sirota. 

 

3.2- Trabalho Encomendado 

Na abertura da programação do GT foi apresentado o trabalho encomendado Educação e 

Acontecimento: para além da utopia formativa, por Sílvio Gallo – UNICAMP, dando 



 2 

continuidade a temática proposta da Reunião Anual em 2008 sobre concepções de formação 

humana. 

 

3.3- Apresentação de trabalhos 

 Os 12 trabalhos selecionados pelo Comitê Científico foram apresentados com pequena   

mudança no dia e horário, devido à saída antecipada de um dos apresentadores da Reunião. 

Cabe registrar que o nome e afiliação de um dos apresentadores saiam errados no programa. O 

trabalho Ética, educação e diversidade: diálogos possíveis a partir de Habermas e Kohlberg 

foi apresentado por Luiz Câmera (PUC-Rio) e não como consta no programa da Reunião. 

Também cabe registrar que a filiação do apresentador Alex Sander da Silva é UNESC e não o 

que aparece no programa. Dois co-apresentadores do trabalho Trabalho educativo 

humanizador: um instrumento possível de superação do fenômeno da violência na escola – 

Irineu Alipandro Viotto Filho e Rosiane de Fátima Ponce – não apareceram para apresentar o 

trabalho, que foi apresentado pelo terceiro autor, Armando Marino Filho. Os dois ausentes não 

receberam certificados, que foram devolvidos para a secretaria da ANPED. 

 

3.4- Reunião do GT 

 A reunião do GT foi antecipada para o final da tarde do dia 03 de outubro, quando foi 

discutido: 

- A minuta da resolução sobre o Regulamento dos grupos de Trabalho (GTs) da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). Várias modificações do texto 

foram sugeridos para serem apresentadas na Assembléia Geral da ANPEd, no dia seguinte, mas 

acabarem não sendo discutidas pela decisão de adiar a discussão desse documento para o ano 

que vem. 

- Nosso representante no Comitê Científico – Amarildo Trevisan – deu um relatório sobre os 

trabalhos do Comitê e os ad hocs na seleção dos trabalhos para apresentação na Reunião 

Anual. 

- Houve também uma discussão prolongada de assuntos levantados na reunião da FORPRED, 

que antecedeu a Reunião Anual. Os representantes do GT 17 presentes na reunião da 

FORPRED acharam que faltou uma discussão profunda sobre as propostas do governo federal 

de formação de professores, especificamente no que se refere à tendência de re-conceitualizar a 

formação como ensino e este meramente o ensino de conteúdo. Houve, também, preocupação 

com relação ao Plano Nacional de Pós-Graduação sendo desenvolvido pelo governo. 
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Dadas essas preocupações, foi decidida que o GT Filosofia da Educação poderia contribuir 

para o debate dessas políticas públicas promovendo uma análise conceitual – dos conceitos 

“formação” e “ensino”  - bem como a necessidades das humanidades numa democracia. 

Foi decidido tentar promover um seminário ou colóquio sobre esse assunto – junto com outros 

GTs que estudam políticas públicas – como uma Sessão Especial na 35ª Reunião Anual em 

2012. Também foi decidido convidar alguém que possa analisar esse assunto para o trabalho 

encomendado do GT na próxima reunião. Por final, foi sugerido que a Sociedade Brasileira 

de Filosofia da Educação (SOFIE), junto com o GT Filosofia da Educação, promovesse um 

seminário sobre essas questões nos meados do ano que vem (2012), antes da próxima Reunião 

Anual da ANPEd (ver item 4 abaixo sobre a SOFIE).  

 

3.5- Minicurso 

O minicurso planejado – Modelos de Formação – Paideia, Bildung e Formação Omnilateral – 

foi dado pelo Avelino da Rosa Oliveira (UFPel). 

 

3.6- Avaliação do GT Filosofia da Educação 

Destacamos os seguintes aspectos como expressivos de uma clima favoravel com que se 

efetivoaram os trabalhos do GT: 

a- A interlocução com outros Gts, por meio de Sessões Especiais, apesar do fato que uma 

sessão foi cancelada; 

b- A manutenção da pratica de 12 trabalhos selecionados pelo sistema de avaliação, 

permitindo tempo para os debates, o que qualifica o trabalho acadêmico do GT; 

c- A eleição da diretoria da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educacao (SOFIE); 

d-  A manutenção da prática de fazer a coordenação de apresentação de trabalhos, com a 

participação de diversos professores presentes; 

e- O trabalho realizado pelos representantes do GT nas instancias avaliativas da ANPED; 

f- A participação dos membros de GT por meio da lista de e-mails, que possibilitou 

definir indicação de nomes de palestrantes e tomada de decisões/ encaminhamentos 

para as ações do GT, ampliando o espaço participativo de todos os sócios. 

Infelizmente, não foi realizada, ao longo do ano, a alimentação da pagina do GT no site da 

ANPED, devido a ausência do Coordenador, que estava em Londres num ano sabatino. Essa 

tarefa será cumprida pelo novo coordenador. 
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4. SOCIEDADE BRASILEIRA DE FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO (SOFIE) 

 

Foi realizada, no final do ultimo dia da RA, a segunda assembléia de fundação da Sociedade 

Brasileira de Filosofia da Educacao (SOFIE). Como relatado no relatório de atividades do GT, 

apresentado na 34ª RA, não foi possível eleger a diretoria dessa Sociedade pela lista de e-mails 

do GT. Por essa razão, a reunião desse ano foi reservada a eleição da Diretoria, bem como a 

definição das suas atividades para o próximo ano. 

 Foram eleitos, por um período de um ano, os seguintes professores: 

Presidente de honra: Antonio Joaquim Severino 

Presidente: Ralph Ings Bannell 

Vice-Presidente: Pedro Goergen 

1º Secretario: Nadja Mara A.  Hermann 

2º Secretario: Samuel Mendonca 

1º Tesoureiro: Robson Loreiro 

2º Tesoureiro: Divino Jose da Silva 

Conselho Fiscal: Catia Devechi, Cristiane Marinho, Bruno Pucci (suplentes: Leoni Henning, 

Neiva Afonso Oliveira, Jose Valdinei Miranda)  

 

Depois da eleicao da Diretoria, a assembleia decidiu: 

 Fixar a anuidade da Sociedade no valor de R$50,00 para todas as categorias de sócio. 

 Que a programação de atividades da 1ª Diretoria será: 

o Registrar a Sociedade em cartório; 

o Elaborar um regimento interno da Sociedade; 

o Divulgar a Sociedade e desenvolver uma campanha de atrair sócios; 

o Organizar a administração da Sociedade;  

o Desenvolver um programa de atividades para o 1º ano; 

o Captar recursos de agencias governamentais e nao-governamentais; 

o Encaminhar uma discussão sobre a próxima Diretoria. 

 Organizar um colóquio, a ser apoiado pelo GT17 da ANPED, sobre questões 

envolvidas no Plano Nacional de Pós-Graduação, na primeira quinzena de junho de 

2012. A seguinte comissão organizadora do colóquio foi eleita: Bruno Pucci, Claudia 

Dalbosco, Pedro Goergen, Cristiane Marinho e Jose Pedro Boufleuer. 
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5. PROGRAMAÇÃO 2012/ SUGESTÕES PARA 35ª RA/ENCAMINHAMENTOS 

 

Como já colocado acima, as principais encaminhamentos para a 35ª Reunião Anual da ANPED 

são: 

 Interlocução com os outros GTs para elaborar uma Sessão Especial sobre politicas 

públicas, especialmente as implicações do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG);  

 Continuar com o tema de formação humana para o trabalho encomendado e convidar 

um palestrante que possa elaborar uma análise conceitual sobre o PNPG. 

Outros encaminhamentos serão debatidos na lista de e-mail do GT, que ja se mostrou efetiva 

para debates desse tipo. 

 O trabalho de alimentar a pagina do GT no site da ANPED será elaborado pelo novo 

Coordenador Pedro Pagni. 

 Sugerimos tambem que uma eventual assembleia da Sociedade Brasileira de Filosofia 

da Educacao, se acontecer durante a 35ª RA da ANPED, seja colocada no segundo dia da 

Reunião, para evitar esvaziamento e dar a oportunidade para outros sócios da ANPED 

participarem. 

 

6. COORDENAÇÃO, COMITÊ CIENTÍFICO E AD HOCs NO GT 

 

6.1. Indicação de Coordenador e Vice-Cordenador 
 

 Foram indicados os seguintes professores, por um periodo de dois anos (2012 e 2013): 

 

Coordenador: Pedro Pagni (UNESP- Marília) 

Vice-Coordenador: Claudia Dalbosco (UPF) 

 

6.2. Indicação da lista tríplice do Comitê Científico 

  

 Foram indicados para compor o Comitê Científico da ANPED os seguintes professores, 

para os proximos dois anos (2012 e 2013): 

 

Titular: Avelino da Rosa Oliveira (UFPel) 

1º suplente: Lílian do Valle (UERJ) 

2º suplente: Divino José da Silva (UNESP) 

 

6.3. Indicação dos consultores ad hoc 

 

 Foram escolhidos para serem consultores ad hoc para os próximos dois anos (2012 e 

2013) os seguintes professores: Christiane Gottschalk (USP); Leoni Henning (UEL); Samuel 

Mendonça (PUC-Campinas). O prof. Alexandre Simão de Freitas (UFP) tem mais um ano de 

indicação e será substituido na 35ª RA. 
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7. AVALIAÇÃO DA REUNIÃO 

 

A reunião transcorreu muito bem, com excelentes discussões dos trabalhos apresentados, 

confirmando a importância da política de escolher 12 trabalhos para apresentação, além do 

trabalho encomendado.  

 A escolha de Natal para a reunião foi aprovado pela maioria dos participantes. A sala 

foi adequada, embora levou algum tempo para providenciar um microfone no primeiro dia, 

essencial para não ouvir as atividades nas salas próximas e de ouvir as falas dos presentes no 

GT. 

 O GT reconhece a dedicação da diretoria, dos membros da secretaria e o trabalho 

realizado pelos membros do Comitê Cientifico e pelos ad hocs do GT. 

 Ainda fica como ponto em aberto e de permanente vigilância e luta a questão do 

financiamento ampliado dos participantes da ANPED com atividades acadêmicas sob sua 

responsabilidade, incluindo o apoio financeiro para os vice-coordenadores e para os 

pareceristas ad hoc. 

GT 17 Filosofia da Educação da ANPED 

Prof. Ralph Ings Bannell – Coordenador 

Profa Nadja Hermann – Vice-Coordenadora 

 


