
 

 

Constituição Brasileira, Direitos Humanos e Educação 

 

RELATÓRIO DO GT FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO – 31ª REUNIÃO ANUAL 

(Caxambu, MG, 19 a 22 de outubro de 2008) 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1- Coordenador: Ari Paulo Jantsch (UFSC) 

 

1.2- Vice-coordenador: Ralph Ings Bannell (PUC-Rio) 

 

2 – CARACTERIZAÇÃO 

Sócio: S ; Não Sócio: NS; Estudante: E; Ouvinte: O 

 

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

(S - UFSC), Ralph Ings Bannell (S - PUC-Rio), Nadja Mara A. Hermann (S - PUC-RS),  

Marcos Antonio Lorieri (S - UNIDANI), Sandra Soares Della Fonte (S - UFES), Paulo 

César Nodari (S - UCS), Alexandre Filordi de Carvalho (S - UNIFESP), Leoni Maria 

Padilha Henning (S - UEL), Claudio Almir Dalbosco (S - UPF), Sinésio Ferraz Bueno (S - 

UNESP), Cezar Luiz de Mari (S - UFVJM), Neiva Afonso Oliveira (S - UFPel), Avelino da 

Rosa Oliveira (S - UFPel), Vanessa Sievers de Almeida (S - USP), Patrícia Laura Torriglia 

(S - UFSC), Newton Duarte (S - UNESP), Antônio Joaquim Severino (S - USP), Claudia 

Fenerich de Carvalho (S), Tatiana Cristina dos Santos de Araújo (S - UFPE), Sílvio D. O. 

Gallo (S - UNICAMP), Lucilene Silva Santana (E - UnB), Evaldo A. Kuiava (S - UCS), 

Luiz Alberto S. Nascimento (E - UFSC), Wescley Dinali (O - UFSJ), Bruno Pucci (S - 

UNIMEP), José Oto Konzen (E - UFG), Renê J. T. Silveira (S - UNICAMP), Roseli 



Fischmann (FEUSP), Cássia Oliveira (S - UFRRJ), Lígia Cristina Ferreira Machado (S - 

UFRRJ), Mara J. O. de C. (NS – SME-Rio, José Pedro Boufleur (S – UNIJUÍ), Andréa 

Costa da Silva (S – UFRJ), Cristina Hill Fávero (E – UFJF), Elimar Pimentel Soares (E – 

UFJF), Jose J. Queiroz (S - UNINOVE), Anísia de Paul Figueiredo (S – CECCS), Cláudio 

Almir Dalbosco (S – UPF), Vera F. S. (S - UFRJ), Bernardo J. Oliveira (S – UFMG), 

Raquel Patrícia Clemente (E – UMA), Telmo Marcon (S - UPF), Ged Guimarães (S – 

UFG), Vidalcir Ortigara (S - UNESC), Renata Leite Soares (NS – UFG), G. Glaydes G. de 

Faria (S – UFG), Elisandra Peres (S - UNESC), Maria Valeska Lopes Viana (O – SME), 

Marta Jane (O – SME), Cleide R. S. Almeida (S – UNINOVE), Adriana Cunha Padilha (E 

– PUCC), Ariane Franco Lopes da Silva (S – PUC-SP), Joyce Nürberg (E – UNESC), 

Maurício Rocha Cruz (S – INES), Heler P. Ferreira (S – UERJ), Carlos Alexandre Pereira 

de Moraes (S – UFRJ), Jucilcy S. Evangelista (E – UFG), Vânia Regina O. de Oliveira ((E 

– UNIPLAC), Danielle Wolff de Camargo (E – UNIPLAC), Marcos Bassi (S – UNISUL), 

E. Mo Yang (E – FEUSP), Vanessa G. Rabatini (S – UNESP), Déborah D. B. (E – USP), 

Mauro M. Bittar (E), Carolina Andrade ((E), Elsa Gatti (O – APES - Uruguai), Cinthea S. 

Toledo (E – USP), Juliane Olívia dos Santos (E - USP), Irineu A. Vietto Filho (S – 

UNESP), Rosiane de Fátima Ponce (S – UNESP), Isabel Petraglia (S - UNINOVE), 

Ronilson de S. Luiz (S – PUC-SP), Anita Akudo Resende (S – UCG), G. M. (S – UFG), 

Sergio de Almeida M. (NS – UGg), Flávia Gazzine (NS – UFMG), Luciana Maria Almeida 

(S – UFG), Larana Cris, Wanda J., Alessandro da S. Guimarães ( O – UFES), Ana V. S. (E 

– USP), Roselete F. A. Souza (E – UFSC), Paulo R. Batista (E – USP), Ely (O - UFF), 

Elisandra Peres (S – UNESC), Carla Faria Pereira (NS – SME-RJ), Juliana Campregher 

Pasqualini (S – UNESP), Lidiane Mazzen (S – UNESP), Marcelo U. Ferracioli (S – 

UNESP), Sônia S. da Costa (NS – UFG), Pedro Goergen (S - UNICAMP), Roseli Kuhnen 

(O - UFSC) e Maria da Graça Bolmann (S - UNISUL). 

 Várias pessoas não chegaram a assinar a lista de freqüência e algumas assinalaram o 

seu nome duas vezes (sendo que no presente relatório anotamos cada nome apenas uma 

vez). 

 

2.2- Instituições Representadas (ver item anterior) 

 



3 – RELAÇÃO ENTRE O PROGRAMADO E O REALIZADO 

 

3.1- Sessões Especiais 

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

31
a
 Reunião Anual da ANPED durante o ano de 2008. 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 e realização, 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 e realização, 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 e realizada conforme a 

programação da 31ª Reunião Anual da ANPEd; 

 



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

anos)/Córdoba (90 anos), proposta pelos GTs 05 e 11 e realizada conforme a programação 

da 31ª Reunião Anual da ANPEd. 

 

3.2- Trabalhos Encomendados 

 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. 

 Articulado a isso, decidiu por um trabalho encomendado do GT que evidenciasse 

a trajetória da professora na produção do conhecimento e na 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). Vale registrar que a 

tônica da exposição realizada, bem como dos depoimentos dos presentes à solidária 

homenagem à colega falecida no ano de 2008, foi a sua firme posição contra o recuo da 

teoria na produção do conhecimento, especialmente no âmbito da educação. 

 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) um segundo trabalho, que versou 

sobre o tema Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, apresentado pelo Prof. 

Ralph Ings Bannell. Após interlocução presencial e via internet com grande parte dos 

membros históricos/permanentes, a coordenação do GT entendeu que era hora para abrir a 

discussão sobre essa Sociedade, bem como encaminhar a sua criação durante a 31ª Reunião 

Anual da ANPEd buscando, especialmente, ampliar o alcance acadêmico-político dos 

pesquisadores e professores de Filosofia da Educação. O trabalho encomendado, as 

articulações políticas da coordenação e as contribuições dos membros do GT levaram a 

uma discussão com maior extensão e profundidade sobre a referida Sociedade, levando o 

                                                 
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. 



GT a decidir, em reunião no final da 31ª Reunião Anual (sendo o tema ponto de pauta), 

iniciar o processo de criação da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação. Para tal, o 

GT instituiu uma Comissão amplamente representativa para realizar a implementação dessa 

Sociedade e destacou três membros dessa Comissão para a elaboração final dos 

documentos necessários para a sua oficialização, a ser completada até a 32ª Reunião Anual 

da ANPEd (ver item 4 a seguir). 

 

3.3- Comunicações Orais 

  Dos trabalhos inscritos para apresentação, onze foram aprovados. Um dos autores 

comunicou, antes do fechamento da programação do GT que, devido ao alto custo 

implicado, não apresentaria o seu trabalho. Assim sendo, a coordenação programou a 

apresentação de dez trabalhos, sendo inserido no tempo do autor que comunicou a sua 

ausência previamente o Trabalho Encomendado sobre a Sociedade Brasileira de Filosofia 

da Educação. Dos dez trabalhos programados, nove foram apresentados e discutidos. A 

ausência foi da Profª Magali Mendes Menezes (FEEVALE). 

 Dos pôsteres inscritos, dois foram aprovados, sendo que os respectivos autores se 

fizeram presentes. 

 Dos integrantes permanentes do GT, o professor Newton Duarte (UNESP) 

participou de uma Sessão Conversa (cf. programação da 31ª Reunião Anual da ANPEd) 

representando o GT. 

 

3.4- Minicursos 

 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 versou sobre o tema A faceta amorosa da educação 

escolar: reflexões a partir de Platão e de Marx. 

 

3.5- Avaliação do GT Filosofia da Educação 

 Entre outras preocupações, a atual coordenação do GT buscou superar os pontos 

negativos mencionados na avaliação da 30ª Reunião Anual, bem como fortalecer os pontos 



positivos. Assim, os três pontos negativos (relativos ao espaço físico, à articulação com 

outros GTs e ao processo de escolha dos trabalhos encomendados) arrolados no relatório 

anterior foram superados na atual gestão, passando a figurar como pontos positivos. 

Em síntese, O GT avaliou como positivo, entre outros: 

a- a interlocução com os outros GTs (especialmente Sessões Especiais); 

b- O maior tempo dado para a apresentação dos trabalhos e dos debates subseqüentes no 

GT, bem como a qualidade das apresentações e dos debates. 

c- A preparação da reunião final do GT em momentos anteriores à própria reunião durante 

a reunião anual; 

d- A articulação realizada pela coordenação do GT em torno do processo de criação da 

Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, o que possibilitou também o apoio de 

filósofos anpedianos que atuam em outros GTs (alguns dos quais compareceram à reunião 

final do GT para assinar a lista de início do processo de criação da referida sociedade - ver 

lista - e outros deram apoio informal, afirmando o interesse em participar da Associação em 

fase de criação); 

e- O espaço físico conquistado no Hotel Glória, seja a sala ao lado da piscina (para a 

apresentação e discussão dos trabalhos) seja a sala na entrada do mesmo Hotel (para o 

Trabalho Encomendado que homenageou a colega Maria Célia); 

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

g- A participação dos colegas convidados pela coordenação para a coordenação das sessões 

de apresentação e debate dos trabalhos no GT; 

h- A ampliação da presença do GT no espaço-tempo anpediano (incluindo contato 

internacional); 

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

j- O caráter democrático do GT. 

  

3.6- Outros 

 Além de homenagear a Profª Maria Célia Marcondes de Moraes com um Trabalho 

Encomendado, o GT também prestou homenagem aos professores Hugo Assmann e 

Werner Ludwig Markert (ambos tendo contribuído para o GT). 



 Informamos aos membros do GT, aos anpedianos de um modo geral e aos demais 

interessados o registro sobre o GT Filosofia da Educação na 31ª Reunião Anual realizado 

pelo Prof. Antonio Joaquim Severino no Boletim 15 do Núcleo de Estudo e Pesquisa em 

Filosofia da Educação – NEPEFE (Faculdade de Educação – Universidade de São Paulo – 

05 de novembro de 2008). 

 Ressaltamos também a existência da lista destinada aos membros do GT, qual seja 

gt.filedu.anped-l@ufpel.tche.br. No caso dos colegas que ainda não conseguiram incluir o 

seu endereço eletrônico nessa lista, favor contatar o Prof. Avelino da Rosa Oliveira 

(UFPel), disponível no seguinte endereço (e-mail): avelino.oliveira@gmail.com. 

 

4 – PROGRAMAÇÃO 2009/SUGESTÕES PARA 32ª RA/ENCAMINHAMENTOS 

 O GT decidiu que o Minicurso será selecionado a partir de apresentação de 

propostas em demanda aberta.  

A temática para o Trabalho Encomendado levará em conta os eixos Filosofia da 

Educação e Formação Humana (ex.: Filosofia da Educação na formação humana), que 

deverá dar início às atividades do GT e durar 02 horas.  

Em função, principalmente, dessa atividade ampliada e da reunião final (também 

ampliada), que também tratará da efetivação da Sociedade Brasileira de Filosofia da 

Educação, o GT optou por reduzir, mais uma vez, o número de trabalhos a serem 

apresentados.  

O GT indica como prioridade a discussão do tema Ética-Pesquisa na definição das 

Sessões Especiais.  

 Afora as preocupações em torno das atividades a serem propostas pela ANPEd para 

a 32ª Reunião Anual, o GT apoiará os eventos parcial ou totalmente relacionados à 

Filosofia da Educação e com participação dos membros do GT, especialmente as Reuniões 

Regionais e os Núcleos de Estudos e Pesquisas em Filosofia da Educação. 

 Enfim, vale destacar que, entre os muitos esforços para uma 32ª Reunião Anual 

altamente qualificada, o GT priorizará também os trabalhos inerentes ao processo de 

criação da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação (parte da agenda do GT para 

essa reunião). Para tal o GT instituiu uma Comissão composta pelos seguintes 

professores(as): Ralph Ings Bannell (vice-coordenador do GT e presidente da equipe de 

mailto:gt.filedu.anped-l@ufpel.tche.br
mailto:avelino.oliveira@gmail.com


elaboração) – PUC-Rio, Antônio Joaquim Severino (membro da equipe de elaboração) - 

USP, Claudio Almir Dalbosco (membro da equipe de elaboração) - UPF, Ari Paulo Jantsch 

(coordenador do GT) - UFSC,  Avelino da Rosa Oliveira - UFPel, Cezar Luiz de Mari - 

UFVJM, Leoni Maria Padilha Henning - UEL, Robson Loureiro - UFES e Tatiana Cristina 

dos Santos de Araújo (UFPE). Caso necessário, mais pessoas serão convidadas pela 

coordenação do GT para integrar a Comissão. 

 

5 – ELEIÇÕES NO GT 

 

5.1- Coordenação 

Não houve eleição. O mandato dos coordenador e vice-coordenador terminará em 2009 

(32ª Reunião Anual), quando haverá eleição.  

 

5.2- Indicação da lista tríplice do Comitê Científico  

Com a morte da Profª Maria Célia Marcondes de Moraes (UFSC) o GT ficou apenas 

com a Profª Nadja Mara A. Hermann (PUC-RS) e o Prof. Amarildo Luiz Trevisan (UFSM) 

como indicados para o Comitê Científico da ANPEd – 31ª Reunião Anual – 2008. Assim 

sendo, o GT indicou, em sua reunião final na 31ª Reunião Anual da ANPEd, também a 

Profª Sandra Soares Della Fonte (UFES) para integrar a lista tríplice do Comitê Científico 

para a 32ª Reunião Anual da ANPEd – 2009. 

Assim, o GT indicou a seguinte lista tríplice para a 32ª Reunião Anual: Profª Nadja 

Mara A. Hermann, Prof. Amarildo Luiz Trevisan e Profª Sandra Soares Della Fonte. 

 

5.3- Indicação dos consultores Ad hoc para 2009 

Compuseram a lista de consultores Ad hoc para 2008 os (as) professores(as) Sandra 

Soares Della Fonte (UFES), Marcos Antonio Lorieri (UNINOVE), Divino José da Silva 

(UNESP) e Marlene de Souza Dozol (UFSC). Com a indicação da Profª Sandra Soares 

Della Fonte para o Comitê Científico (para o período de 2009 a 2010), o GT indicou o Prof. 

Vidalcir Ortigara(UNESC) para completar a lista de consultores ad hoc-2009. 



Assim, O GT indicou a seguinte lista de consultores ad hoc do GT para a 32ª 

Reunião Anual: Prof. Marcos Antonio Lorieri (UNINOVE), Prof. Divino José da Silva 

(UNESP), Profª Marlene de Souza Dozol (UFSC) e Prof. Vidalcir Ortigara (UNESC). 

  

6 – AVALIAÇÃO DA REUNIÃO 

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

Felizmente o GT conquistou a sala ao lado da piscina do Hotel Glória, o que facilitou o 

acesso a pessoas com dificuldades de locomoção. Assim sendo, O GT solicita a 

permanência nessa sala (ou alocação em outra perto dessa) para as atividades da 32ª 

Reunião Anual. 

 O GT felicita a diretoria da ANPEd pela condução do processo de avaliação e 

decisão sobre o local da(s) próxima(s) reunião(ões) anual(ais). 

 O GT reconhece a dedicação exemplar dos membros da secretaria da ANPEd e o 

trabalho realizado pelo Comitê Científico. 

 Considerando que há dificuldade desnecessária para os coordenadores dos 

GTs/GEs registrar os nomes e os dados dos participantes, a coordenação do GT Filosofia da 

Educação solicita que o formulário para o controle de freqüência a partir da 32ª 

Reunião Anual seja modificado, duplicando o espaço para os diversos registros 

expressando, dentre outros que: 

a- O NOME DO PARTICIPANTE SEJA COMPLETO E EM LETRA DE FORMA 

MAIÚSCULA, 

b- HAJA UM ESPAÇO SOMENTE PARA A ASSINATURA (assim o informante se dá 

conta da necessidade da informação adequada do seu nome), 

c- O NOME DA INSTITUIÇÃO TAMBÉM SEJA COMPLETO E EM LETRA DE 

FORMA MAIÚSCULA, ASSIM COMO A SIGLA DA MESMA, 

d- O(S) E-MAIL(S) TAMBÉM SEJA(M) REGISTRADO(S) EM LETRA DE FORMA 

MAIÚSCULA, 



e- HAJA ESPAÇO ADEQUADO PARA O REGISTRO DOS TELEFONES 

RESIDENCIAL E INSTITUCIONAL. 

 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. Ari Paulo Jantsch - Coordenador 

  

 


