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Umas das prioridades da  coordenação do GT 17  Filosofia da Educação  foi  a 

organização da 33
a
 Reunião Anual da ANPED. Para tal, mantiveram-se contatos com os 

membros do GT (via lista eletrônica gt.filedu.anped-l@ufpel.tche.br) de modo a ampliar 

a participação dos associados, por meio de sugestões das atividades e possíveis 

indicações de palestrantes e de debatedores. Merece destaque  também o contato com 

outros GTs para a definição de atividades conjuntas, durante a reunião  de 

planejamento, em março,  na cidade de Belo Horizonte, entre a direção da ANPEd e os 

coordenadores dos GTs.  

Essa articulação possibilitou aos 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 - uma possibilidade efetiva de  

trabalho conjunto, integrado por  interesses teóricos  comuns, que resultou na definição 

de duas Sessões Especiais. 

Uma delas tem como   tema 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 Vera Maria Nigro de Souza 

Placco (PUC-SP). Para a coordenação da referida sessão foi indicada Belmira Bueno 

(USP).  

Uma outra Sessão Especial tem como tema Ética  na conduta e nas políticas de 

pesquisa, com os seguintes debatedores: Tasso Mazzoti (Universidade Estácio de Sá), 

Luciano Mendes de Farias Filho (UFMG/CNPq) e Yves de La Taille (USP). Para a 

coordenação da referida sessão foi indicada Nadja Hermann (PUCRS).  

Quanto às atividades internas ao GT, foi organizada a Programação, incluindo: 

- os doze (12) trabalhos a serem apresentados, conforme seleção feita pelo 

Comitê Científico. O critério que orientou a sequência da apresentação foi estabelecido 

pela aproximação temática; 
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- seleção do Minicurso entre os dois trabalhos inscritos. Foi   selecionado o 

Minicurso Michel Foucault, processos de subjetivação e práticas de si: a invenção de 

formas de vida resistentes na educação, a ser ministrado por Alexandre Simão de 

Freitas - Universidade Federal de Pernambuco. 

 - para a abertura da  programação do GT está previsto o Trabalho 

encomendado A dinâmica do conceito de formação (Bildung) na sociedade 

contemporânea, de Hans-Georg Flickinger - Universidade de Kassel , Alemanha. Cabe 

registrar que esse trabalho faz parte de decisão  tomada na 31ª Reunião, em 2008,  

quando consideramos pertinente que o GT aprofundasse 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 em Relatório. 

 

 Considerando a importância  da  Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, 

a coordenação do GT dedicou-se às atividades preparatórias de sua  criação  na próxima 

Reunião da ANPED. Como conseqüência dessa decisão,  foi incluído na   Programação 

do GT um momento para realização de Assembléia Geral com a finalidade de  discussão 

e aprovação do Estatuto da Sociedade, bem como a eleição de sua Diretoria. A primeira 

minuta do Estatuto  circulará também na lista eletrônica dos membros do GT, além de já 

estar disponível no  seguinte endereço eletrônico: http://sbfilosofiaedu.ning.com/.). A 

coordenação dos trabalhos de organização da Sociedade Brasileira de Filosofia da 

Educação está a cargo do Prof. Ralph Bannell. Cabe destacar que o site referido foi 

criado por Ralph Bannell e tem um caráter temporário. Um site de caráter permanente 

sera criado após a criação jurídica da Sociedade. 

  Do ponto de vista operacional, foi necessário arrecadar um fundo  que permitisse 

cobrir as primeiras despesas para a realização das ações imediatas, por meio de doação 

espontânea de colegas interessados e  futuras membros da Sociedade. Com o total 

arrecadado - R$1800,00 – foi aberta  uma  conta bancária em nome de Ralph Bannell  e 

feita a contratação de serviço jurídico - pelo valor de R$300,00 - do Dr. Juan Posada 

(Rio de Janeiro), que compatibilizou a   primeira minuta do Estatuto com as leis que 

regulam sociedades de interesse público. 

 Registra-se também que foi decidido incluir na Programação da Reunião uma 

homenagem ao ex-coordenador do GT Filosofia da Educação  Prof. Ari Paulo Jantsch 

(UFSC), pelo seu falecimento em abril/2009 . Essa homenagem foi resultado de um 
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acordo entre a Profª. Leda Scheibe e a coordenação do GT e está prevista para ocorrer  

na Abertura da 33
a
 Reunião Anual da ANPED. 

 Cabe, por fim, informar, que o Prof. Ralph Bannell encontra-se, a partir de 

agosto/2010, em Pós-Doutoramento, em Londres. Na sua ausência, as atividades 

relativas à coordenação do GT estão sendo realizadas pela vice-coordenadora Nadja 

Hermann. 

 

 

  

 

 


