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A coordenação do GT Filosofia da Educação (GT 17) priorizou a organização da 31
a
 

Reunião Anual da ANPED. Para tal, manteve contatos intra GT e com outros GTs antes 

da Reunião dos Coordenadores de GTs/GEs e do Coordenador do FORPRED com a 

Diretoria da ANPEd, realizada em Recife,  nos dias 13 e 14 de março de 2008. Essa 

articulação, com culminância na reunião acima referida, possibilitou ao GT Filosofia da 

Educação uma participação ampliada no conjunto das Sessões Especiais – SE da 31ª 

Reunião Anual da ANPEd, conforme segue: 

 

a- Proposição, juntamente com o GT 11 (com o apoio dos GTs 05, 09 e 12) da SE O 

processo de Bolonha, globalização da educação superior  e a produção do 

conhecimento na universidade, indicando para a coordenação da Sessão o Prof. Ari 

Paulo Jantsch e para exposição/debate a Profª Maria Célia Marcondes de Moraes 

(UFSC). Com o falecimento da Profª Maria Célia após essa Reunião Preparatória da 31ª 

Reunião Anual da ANPEd, o GT deslocou o Prof. Ari Paulo Jantsch para a atividade de 

exposição/debate e passou a tarefa da coordenação da Sessão para o Prof. Ralph Ings 

Bannell. Destaca-se a participação dos Professores estrangeiros nessa SE, quais sejam: 

Susan Robertson - Inglaterra) e Belmiro Gil Cabrito (Universidade de Lisboa - 

Portugal). 



 

 

b- Proposição, juntamente com o GT 09 (com o apoio dos GTs 05, 11 e 12), da SE As 

recentes reformas e políticas educacionais: rupturas e continuidades, indicando o 

Prof. Antônio Joaquim Severino para a atividade de exposição/debate; 

 

c- Apoio, juntamente com os Gts 09 e 11, da SE Avaliação de políticas educacionais: 

questões teóricas e metodológicas, proposta pelos GTs 05 e 12; 

 

d- Apoio, juntamente com o GT 09, da SE Reforma Universitária de 1968: (40 

anos)/Córdoba (90 anos), proposta pelos GTs 05 e 11. 

 

  Considerando a importância da Professora Maria Célia Marcondes de Moraes 

no espaço-tempo educacional brasileiro, incluindo sua forte presença na ANPEd e no 

GT Filosofia da Educação
1
, a coordenação do GT manteve contatos com a diretoria da 

ANPEd no sentido de incluir na abertura da 31ª Reunião Anual a devida homenagem à 

professora. Também decidiu por um trabalho encomendado do GT que evidenciasse a 

trajetória da professora na produção do conhecimento e da política educacional. Ficaram 

responsáveis por esse TE, sob o título A ciência e a produção de conhecimento na 

pesquisa educacional: contribuições de Maria Célia Marcondes de Moraes, o Prof. 

Newton Duarte (UNESP) e a Profª Patrícia Laura Torriglia (UFSC). 

 O GT optou por abrir inscrições para a seleção de um Minicurso para a 31ª 

Reunião Anual. Houve uma proposta inscrita, não aprovada no processo de avaliação. 

Diante do não aceite da proposta encaminhada, o GT encomendou um Minicurso à 

Professora Sandra Soares Della Fonte (UFES), que versará sobre o tema A faceta 

amorosa da educação escolar: reflexões a partir de Platão e de Marx. 

 Dos trabalhos inscritos para apresentação, onze foram aprovados. Dos pôsteres 

inscritos, dois foram aprovados. 

 Considerando que o autor de um trabalho aprovado escreveu para a Secretaria da 

ANPEd de que não iria apresentar o mesmo, a coordenação decidiu encomendar  (para o 

tempo reservado à apresentação pelo autor desistente) trabalho sobre o tema Associação 

Brasileira de Filosofia da Educação, a ser apresentado pelo Prof. Ralph Ings Bannell. 

                                                 
1
 Afora várias inserções importantes da Profª Maria Célia Marcondes de Moraes (UFSC) na ANPEd e no 

GT Filosofia da Educação, destacamos o minicurso “Indagações sobre o conhecimento no campo da 

educação” durante a 30ª Reunião Anual, que contou com expressiva participação de integrantes do GT17 

e de outros GTs. 



 

A coordenação do GT entende que esse trabalho encomendado justifica-se 

especialmente pelo fato de haver, por parte de vários membros históricos do GT, a 

explicitação da importância da discussão em torno de uma associação que possa ampliar 

o alcance acadêmico-político dos pesquisadores e professores de Filosofia da Educação. 

Nesse sentido, o trabalho encomendado deverá garantir uma discussão com maior 

extensão e profundidade objetivando, inclusive, uma decisão do GT quanto ao apoio (ou 

não) da possível criação da Associação Brasileira de Filosofia da Educação (ponto de 

pauta da reunião final do GT na 31ª Reunião Anual da ANPEd). 

 A preocupação quanto ao espaço físico (observada no relatório do GT – 30ª 

Reunião Anual) levou a atual coordenação a pleitear uma sala para os trabalhos do GT 

durante 31ª Reunião que ficasse no Hotel Glória (na cidade de Caxambu, MG) ou 

próximo ao mesmo.  É notório que a preocupação relativa ao espaço físico tem sido uma 

constante. 

Cabe registrar que com a morte da Profª Maria Célia Marcondes de Moraes o 

GT ficou apenas com a Profª Nadja Hermann e o Prof. Amarildo Trevisan como 

indicados para o Comitê Científico da ANPEd – 31ª Reunião Anual. Compuseram a 

lista de consultores Ad hoc para 2008 os (as) professores(as) Sandra Soares Della Fonte, 

Marcos Antonio Lorieri, Divino José da Silva e Marlene de Souza Dozol. 

No período entre a 30ª Reunião Anual (2007) e a 31ª Reunião Anual (2008) 

vários eventos parcial ou totalmente relacionados à Filosofia da Educação e com 

participação dos membros do GT merecem destaque. Apontamos que a atual gestão do 

GT vem se preocupando no sentido de construir uma articulação entre os eventos que 

dizem respeito ao debate da Filosofia da Educação ou, ainda, da Filosofia e Educação. 

Assim, além do tema Associação Brasileira de Filosofia da Educação, a última reunião 

do GT na próxima Reunião Anual deverá tratar dessa articulação a partir do presente 

ano. 

No momento mencionamos alguns eventos/estudos desenvolvidos entre a 30ª 

Reunião Anual e a 31ª Reunião da ANPEd e que contaram com a participação de 

membros do GT Filosofia da Educação.  

- VII Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul (ANPEd-Sul), realizado no 

período de 22 a 25 de junho de 2008, em Itajaí, SC. O eixo nº 13 tratou do tema 

Filosofia da Educação, o qual teve 23 trabalhos (19 dos quais efetivamente 

apresentados) e 01 pôster aprovados. Coordenou o Eixo Temático José Pedro Boufleur 



 

(UNIJUÍ), sendo membro do Comitê Científico Gomercindo Ghiggi (UFPEL). O evento 

consta no site da ANPEd; 

- II Simpósio Internacional Educação e Filosofia, realizado em Marília, SP, em agosto 

de 2008. Referência: www.fundepe.com/edufilo ou Pedro Pagni (que foi um dos 

coordenadores do evento) - pagni@flash.tv.br; 

- IV Colóquio Luso-Brasileiro sobre Questões Curriculares, com o tema central 

Currículo, Teoria, Métodos, realizado no período de 02 a 04 de setembro de 2008, na 

Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, SC. Site: 

www.clb.ced.ufsc.br. Destaca-se que esse evento teve a articulação inicial da Profª 

Maria Célia Marcondes de Moraes (UFSC), que também foi a responsável principal 

pelo projeto do evento na UFSC. Além da decisiva presença da Maria Célia na 

articulação e organização do evento, também destacamos a presença de Patrícia Laura 

Torriglia na organização desse evento; 

- III Seminário sobre Filosofia e Educação: Racionalidade, diversidade e formação 

pedagógica, realizado no período de 24 a 26 de setembro de 2008, na Universidade de 

Passo Fundo, em Passo Fundo, RS. Site: http://www.upf.br/seminariofil de ou 

www.upf.br/seminariofil/index.php; 

- Núcleo de Estudos e Pesquisas em Filosofia da Educação, sob responsabilidade de 

Antônio Joaquim Severino e M. Dulcinéa Loureiro (FEUSP/Edf), que desenvolve 

Seminários Abertos de Filosofia da Educação semestralmente. 
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