
Relatório da 29
a
 Reunião Anual da ANPED 

 

I - Identificação 

GT 17 – Filosofia da Educação 

Coordenador: Newton Duarte 

Vice-coordenador: Ari Paulo Jantsch 

 

 

 

II - Caracterização 

Número médio de participantes no GT durante a 29
a
 Reunião Anual: 50 

Instituições de origem dos participantes:  

UNESP, UNIPAC, PUC-RIO, UNIOESTE, UFF, UNESC, UNICAMP, UFBA, UNITRI, 

UFPE, UNISMG, UERJ, UFPEL, UFJF, UFPR, UFES, UNINOVE, UNIVALI, UFCAR, 

UNIJUI, UNIMEP, UFSC, USP, UNISANTOS, UFG, UFMG, FIOCRUZ, UFU 

 

 III – Relação entre o programado e o realizado 

 

Descrição das atividades realizadas: Foram apresentados 15 trabalhos selecionados pelo 

Comitê Científico. O trabalho encomendado não foi apresentado. A professora Ester 

Vaisman, autora do trabalho encomendado, justificou sua ausência em razão de 

inesperada viagem para o exterior. Dos dois pôsters aprovados apenas um foi 

apresentado. A seção especial apoiada pelo GT contou, conforme previsto, com a 

participação do coordenador do GT. O mini-curso transcorreu de acordo com o previsto. 

Avaliação das atividades: Quanto à dinâmica de apresentação e debate dos trabalhos, o 

GT avaliou positivamente o fato de cada trabalho dispor de 30 minutos para sua 

apresentação e não apenas 20 minutos, como era a prática anterior. Por outro lado o GT 

entendeu que deva ser retomado o procedimento de escolha prévia de um debatedor para 

cada período de apresentação dos trabalhos, com vistas à promoção de debates cada vez 

mais instigantes da reflexão coletiva. No que se refere aos posters foi recomendado que 

para a próxima RA não se exija dos mesmos a originalidade da pesquisa, de maneira a 

facultar-se a apresentação de trabalhos de pesquisadores iniciantes. Também foi sugerido 

que sejam buscadas formas que possibilitem maior visibilidade aos posters dentro do 

próprio GT. Quanto ao trabalho apresentado sugeriu-se para o próximo ano uma 

discussão mais ampla sobre possíveis temas e nomes. Quanto ao minicurso consta que o 

mesmo transcorreu adequadamente e para o próximo ano as propostas serão enviadas aos 

pareceristas ad hoc do GT.  

Todos os integrantes do GT concordaram que o local no qual foram desenvolvidos os 

trabalhos do GT é inteiramente inadequada, seja do ponto de vista da distância entre o 

hotel no qual ocorreram as atividades do GT e o hotel Glória, seja do ponto de vista das 

reduzidas dimensões da sala e da falta de condições ambientais para a realização dos 

trabalhos. Solicita-se insistentemente que para o próximo ano os trabalhos do GT sejam 

realizados em local mais adequado. 

 



IV – Programação 2007 

As atividades programadas pelo GT são aquelas relativas à preparação para a próxima 

reunião anual, como a realização de discussões, pela lista eletrônica, sobre seções 

especiais, trabalho encomendado etc. 

V –ad hocs e comitê científico 

 

O GT mantém como pareceristas ad hoc, para o ano de 2007, os seguintes nomes: 

Maria Célia Marcondes de Moraes – Santa Catarina 

Nadja Hermann – Rio Grande do Sul   

Pedro Pagni – São Paulo 

 

Foi bastante discutido o fato de que a indicação de três nomes para o Comitê Científico 

gera o problema de que os nomes indicados não podem inscrever trabalhos para 

apresentação. Por essa razão o professor Bruno Pucci solicitou que seu nome deixasse de 

integrar a lista tríplice. Decidiu-se então por indicar apenas dois nomes, o do professor  

professor Ralph Ings Bannel, que participou do comitê em 2006 e o do professor Antonio 

Joaquim Severino. 

 

V – Sugestões para a 30
a
 Reunião 

No tocante à avaliação dos trabalhos o GT entende ser importante manter a atual 

dinâmica na qual os pareceristas ad hoc avaliam trabalhos do próprio GT, visando-se 

assegurar a análise dos trabalhos no que se refere às especificidades da área de Filosofia 

da Educação.  

Reiteramos aqui a necessidade de um espaço físico mais adequado para a realização dos 

trabalhos do GT na 30
a
 RA. 

 

 


