
 
 

 

 

 

Relatório da Reunião Anual – Grupos de Trabalho 

 

 

RELATÓRIO DO GT FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO – 33ª REUNIÃO ANUAL 

(Caxambu, MG, 17 a 20 de outubro de 2010) 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1- Coordenador: Ralph Ings Bannell (PUC-Rio) 

Nesta reunião, a vice-coordenadora Nadja Hermann exerceu a função de coordenação, pois 

o Prof. Ralph está afastado para Pós-Doc em Londres 

1.2- Vice-coordenador:  Nadja Hermann (PUCRS) 

 

2 – CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Sócio: S  
Não Sócio: NS 
Estudante Associado: EA ;  
Estudante Não Associado: EN 
Ouvinte: O 
 

2.1- Participantes (conforme lista de presenças e apresentações orais):  

Nadja Mara A. Hermann (S - PUC-RS) – vice-coordenadora, na função de coordenação do 

GT e coordenação de sessão especial, 

Amarildo Luiz Trevisan (S - UFSM) – comitê científico  

Sandra Soares Della Fonte (S- UFES) – comitê científico  

Hans-Georg Flickinger (NS –  Universidade de Kassel, Alemanha) -trabalho encomendado 



Newton Duarte (S - UNESP) –  sessão especial 

Divino José da Silva (S - UNESP) – apresentação de trabalho 

Lílian de Aragão Bastos do Valle  (S – UERJ)-– apresentação de trabalho 

Estrella Dalva B. Bohadana  (S- UNESA) – apresentação de trabalho 

Cláudio Almir Dalbosco (S- UPF) – apresentação de trabalho 

Luiz Roberto Gomes (S-UFSCar)– apresentação de trabalho 

Claudia Fenerich (S-PUC-Rio)– apresentação de trabalho 

Maiane Liana Hatschbach Ourique (S- UFSM) – apresentação de trabalho 

Diego Jorge Ferreira (S - UFF) apresentação de trabalho 

Márcio Danelon (S- UFU) – apresentação de trabalho 

Homero Luis Alves de Lima (S- UFC) – apresentação de trabalho 

Alexandre Simão de Freitas (S- UFPE) – minicurso 

Isabel Carvalho / Isabel.carvalho@pucrs.br / PUC RS / S 

Claudio Brocanelli / claudiobrocanelli@gmail.com / UPF / S 

Carmem R. O. Farias / crofarias@gmail.com / PUC RS / EA 

Roseli fischmann / roselif@usp.br / UNESP / S 

 

Eliana Toledo Sirimarco Franco / eliana.sirimarco@ufjf.edu.br / UFJF / S 

 

Ana Paula de Jesus / anapaulajesus64@yahoo.com.br / UNIPLAC SC / EN 

 

Eldon Henrique Mühl  / eldon@upf.br / UPF / S 

 

Cristiane Ludwig / cristianeludwig@yahoo.com.br / UFSM / NS 

 

Rosemary Roggero / roseroggero@uol.com.br / Uninose / S 

 

Rosirís Estanislau / rosiris_estanislau@yahoo.com.br / UNIPLAC / NS 

 

Luiz Roberto Gomes / luizroberto.gomes@gmail.com / UFSC / S 

 

Samuel Mendonça / samuelms@gmail.com / PUC – Campus / S 

 

Eliane de Oliveira Rodrigues / lility555@gmail.com / UFSM / EN 

 

Diego Jorge Ferreira / diegojorge@gmail.com / UFF / EA 

 

João Carlos B. Machado / jbernardomachado@bol.com.br / UFRRJ / NS 
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Tatiana  Araujo / tatianacristinaaraujo@yahoo.com.br / UFPE / S 

 

Erica A. Barbosa M. Tavares / ericaabm@gmail.com / UFJF / O 

 

Ana Lucília Cardoso / msc.analucilia@gmail.com / UFSJ / O 

 

Ged Guimarães / ged@fe.ufg.br / UFG / S 

 

Wanderleia Dalla Costa / wdallacosta@yahoo.com.br / UNIPLAC / NA 

 

Ana Paula Pontes Castro / anapaulapcastro@yahoo.com.br / UFJF / EA 

 

Maria Angelica Coutinho / UFRRJ / S 

 

Leoni Maria Padilha Henming / leonihenming@yahoo.com / UEL / S 

 

Maria da Conceição da Silva / arcontar@gmail.com / UERJ / EN 

 

Denise Rabelo / rabelo.d@gmail.com / UFES / EA 

 

Maria Flavia / flavia@enf.ufmg.br / UFMG / S 

 

Marco Silva / mparangole@gmail.com / UERJ / O 

 

Adriana Rocha Bruno / arbruno@gmail.com / UFSF / O 

 

Leticia Poletti Soares / leticiapoletti@gmail.com / SME RJ / NS 

 

Ariane Silva / arianefls@yahoo.com.br / Unisantos / S 

 

Pedro Goergen / goergen@unicamp.br / UNISO / S 

 

Gideon Borges / gidborgess@gmail.com / FIOCRUZ / S 

 

Claudio Almir Dalbosco / vcdalbosco@hotmail.com / UPF / S 

 

Joana D´arc Vaz / darcvaz.13@gmail.com / UFSC / O  

 

Júlia Gonçalves Rech / juliarech@gmail.com / UFSC / O 

 

Tatiane Tanaka Perez / tatiane.tanaka@usp.br / USP / EA 

 

Erondina de Araujo / dina_araujo@ig.com.br / UERJ / O 

 

Jose Pedro Boufleuer / jospebou@inijui.com.br / UNIJUI / S 

 

Robson Loureiro / robbsonn@uol.com.br / UFES / S 
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Vanderlei Barbosa / leibarbosa@yahoo.com.br / UFMG / NA 

 

Nayara Braga Heidenrich / emaildanayara@gmail.com / UFMG / O 

 

Marco Aurelio Gomes / marcoaurelioufu@yahoo.com.br / UFU / NA 

 

Carla da Rocha Faria / cugrocja@hotmail.com / NA 

 

Luiz Câmara / luizccamara@hotmail.com / PUC- Rio / NA 

 

Fernanda Pravato / UNIVALI / O 

 

 

2.2- Instituições Representadas 

        No  item anterior se encontra a sigla da Universidade/Instituição ao qual o participante  

se vincula. 

 

3 – RELAÇÃO ENTRE O PROGRAMADO E O REALIZADO 

 

3.1- Sessões Especiais 

Numa  articulação  dos Grupos de Trabalho da sub-área 1 - que compreende o GT 2 

História da Educação; o GT 14 Sociologia da Educação, o GT 20 Psicologia da Educação e 

o GT 17 Filosofia da Educação – foram definidas de duas Sessões Especiais com a 

participação do GT Filoafia da Educação: 

- Sessão Especial nº 1, intitulada  Fundamentos da Educação: relação teoria e prática na 

formação do educador, com os seguintes debatedores: Gary McCulloch (Cambridge); José 

Sergio Fonseca de Carvalho (USP) e Luciane Maria Schlindwein (UFSC) em substituição a 

Vera Maria Nigro de Souza Placco (PUC-SP), originalmente convidada e que comunicou 

que não poderia participar.   A coordenação da referida sessão foi feita por Belmira Bueno 

(USP).  

-  Sessão Especial nº 9, intitulada Ética  na conduta e nas políticas de pesquisa, com os 

seguintes debatedores: Luciano Mendes de Farias Filho (UFMG/CNPq) e Newton 

Duarte(UNESP). A coordenação foi realizada  por Nadja Hermann (PUCRS).  

Originalmente esta sessão de nº 9 previa a participação de Yves de La Taille (USP) 

e Tasso Mazzoti (Universidade Estácio de Sá). O Prof. Yves comunicou nos últimos dias 
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que não poderia estar presente e a Profª. Marilda G. Dias Facci (UEM) agilizou sua 

substituição, convidando o Prof. Newton Duarte. Foi também a Profª. Marilda quem 

providenciou na substituição da Vera Maria Nigro de Souza Placco (PUC-SP) pela Profª. 

Luciane Maria Schlindwein (UFSC).    Como não recebemos comunicação da ausência do 

prof. Tasso, não foi possível substituí-lo. 

  

3.2- Trabalho Encomendado 

 Na abertura da  programação do GT foi apresentado o  Trabalho encomendado 

Herança e futuro do conceito de formação (Bildung) na sociedade contemporânea, por 

Hans-Georg Flickinger - Universidade de Kassel, Alemanha. O professor fez uma alteração 

no título do trabalho  em relação ao que consta na Programação (A dinâmica do conceito de 

formação (Bildung) na sociedade contemporânea), a fim de ajustar a tradição do idealismo 

com a situação contemporânea.  

 Cabe registrar que esse trabalho faz parte de decisão  tomada na 31ª Reunião, em 

2008,  quando o GT considerou pertinente aprofundar a discussão em torno do tema 

Formação Humana, o que deverá acontecer em várias reuniões anuais. Esse debate já teve 

início na 32ª Reunião da ANPED, conforme consta no Relatório. 

 

3.3- Apresentação de Trabalhos 

  Entre trabalhos inscritos para apresentação, doze foram aprovados pelo processo 

avaliativo da ANPED. A coordenação programou a apresentação dos mesmos, que foram  

discutidos conforme a programação. Três trabalhos não foram apresentados, porque seus 

autores não participaram da Reunião:  

- Teoria Crítica e formação do trabalhador flexível: contradições e possibilidades de 

emancipação, Moacir Fernado Viegas (UNISC); 

-  Ursula Rosa da Silva (UFPel)      

- Nomadismos de saberes: a contribuição dos diálogos interculturais, Magali Mendes de 

Menezes (FEEVALE) 

O tempo que ficou disponível  foi aproveitado para comunicações importantes sobre 

o processo avaliativo, a cargo dos membros do Comitê Cientíco Amarildo Trevisam e 

Sandra Soares Della Fonte. 



 

3.5- Reunião do GT 

 No espaço da reunião do GT foi realizada a assembléia (previamente divulgada 

através de fixação de cartazes em diferentes locais do Hotel Glória, de modo a tornar 

público o edital de Convocação) de fundação da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO – SOFIE. Na Assembléia - presidida por Nadja Hermann 

e  secretariada por Cláudia Fenerich - foi apreciado e discutido o Projeto do Estatuto Social, 

artigo por artigo, e, em seguida à sua votação,  conforme os termos do art. 33 do Estatuto, 

foi designada a Comissão Instaladora para dar prosseguimento as ações que implementam 

a Sociedade. Foram designados para integrar a Comissão: Ralph Bannell (por procuração 

em anexo, registrada em cartório), Nadja Hermann, Claudia Fenerich de Carvalho, Robson 

Loureiro, Alexandre Simão de Freitas e Leoni Maria Padilha Henning.  

 

3.4- Minicurso 

O GT abriu inscrições para a seleção de um Minicurso para a 33ª Reunião Anual. 

Houve inscrição de duas propostas. O GT enviou para parecerista e a decisão final recaiu 

no curso  “Michel Foucault, processos de subjetivação e práticas de si: a invenção de 

formas de vida resistentes na educação”, sob responsabilidade de Alexandre Simão de 

Freitas - Universidade Federal de Pernambuco. 

 

3.5- Avaliação do GT Filosofia da Educação 

 Destacamos os seguintes aspectos como expressivos de um clima favorável com que 

se efetivoaram os trabalhos do GT: 

a- a interlocução com os outros GTs, por meio de Sessões Especiais; 

b- a manutenção da prática  de 12  trabalhos selecionados pelo sistema de avaliação, 

permitindo tempo para os debates, o que qualifica o trabalho acdêmico no GT; 

c- a criação  da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação (iniciada na 31ª Reunião 

Anual), com a aprovação do Estatuto da Sociedade e registro em Ata, abrindo o espaço para 

a implementação da referida Sociedade; 

e- a manutenção do espaço físico  na sala ao lado da piscina, no Hotel Glória; 

f- a ampla e qualificada participação dos presentes ao GT nos diversos debates internos; 



g- a manutenção da prática de fazer a coordenação de apresentação de trabalhos  com a 

participação de diversos professores. Este ano foram   coordenadores os professores 

Cláudio A. Dalbosco, José Divino, Lílian do Valle, Robson Loureiro e Nadja Hermann; 

h- a continuidade da presença ampliada do GT no espaço-tempo anpediano (para além da 

Reunião Anual); 

i- o trabalho realizado pelos representantes do GT nas instâncias avaliativas da ANPEd; 

j- a participação dos membros do 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. 

   

3.6- Outros 

 A coordenação do GT se fez presente na homenagem póstuma realizada  pela 

ANPEd ao Prof. Ari Jantsch (falecido no corrente ano), que foi membro histórico do GT e 

coordenador no último biênio de 2008-2009.. 

  

4 – PROGRAMAÇÃO 2011/SUGESTÕES PARA 34ª RA/ENCAMINHAMENTOS 

Dado o tempo necessário para a criação da Sociedade, não houve possibilidade de   

encaminhar algumas questões relativas ao planejamento da próxima Reunião e isso será 

feito através da lista de e-mail que já se mostrou efetiva para o encaminhamento do debate. 

No tocante ao Trabalho Encomendado, a temática continuará sendo a Formação Humana, 

que deverá dar início às atividades do GT e durar 02 horas. A definição do palestrante será 

feita através da lista. 

  

5 – COMITÊ CIENTÍFICO E AD HOC NO GT 

 

5.2- Indicação da lista tríplice do Comitê Científico  

O Comitê Científico continua por mais um ano com a indicação do Prof. Amarildo 

Luiz Trevisan (UFSM) e da   Profª Sandra Soares Della Fonte (UFES). O GT mantém a 

indicação Prof. Avelino da Rosa Oliveira (UFPel), que tem um ano de indicação. 

 

5.3- Indicação dos consultores Ad hoc para 2009 



Compuseram a lista de consultores ad hoc para 2010 os (as) professores (as)  

Vidalcir Ortigara (UNESC), Cláudio Almir Dalbosco (UPF), Lilian do Valle (UERJ) e 

Silvio Gallo (UNICAMP). 

Para a 34ª Reunião Anual termina o prazo do  Prof. Vidalcir Ortigara e  foi indicado 

como mais um ad hoc o Prof. Alexandre Simão de Freitas(UFP). Desse modo,  passam a 

integrar a lista de consultores ad hoc do GT para o ano de 2011 os professores Cláudio 

Almir Dalbosco (UPF), Lilian do Valle (UERJ),  Silvio Gallo (UNICAMP) e  Alexandre 

Simão de Freitas. 

 

6 – AVALIAÇÃO DA REUNIÃO 

 A Reunião transcorreu bem e o GT percebe  os esforços da Diretoria em negociar o 

local mais adequado à realização da ANPED, dada as dificuldades com a hotelaria relatadas 

pela Diretoria em reunião de Coordenadores de GT.  

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

realizado pelos ad hocs  Comitê Científico.  

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 Filosofia da Educação da ANPEd 

Prof. Ralph Ings Bannell – Coordenador 

Profª Nadja Hermann. – Vice-coordenadora 


