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

organização da 34
a
 Reunião Anual da ANPED, que será realizada em Natal, RN. 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 para o trabalho 

encomendado e de debatedores das Sessões Especiais, bem como as tentativas de 

escolher (ainda sem definição) a Diretoria da recém-criada Sociedade Brasileira de 

Filosofia da Educação – SOFIE. 

 Merece destaque,  também, o contato com outros GTs para a definição de 

atividades conjuntas, durante a reunião  de planejamento, na cidade do Rio de Janeiro, 

nos dias 17 e 18/03/2011 entre a direção da ANPEd e os coordenadores dos GTs. Nessa 

reunião preparatória foi possível a articulação com os  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 – que se constituiu 

numa possibilidade efetiva de  trabalho conjunto, integrado por  interesses teóricos  

comuns e que resultou na definição de duas Sessões Especiais: 

1ª Sessão Especial 

Patrimônio e memória: a arte de guardar 

Prof. Dr. Maurício Vicente Ferreira Filho - Diretor do Museu Imperial/ Petrópolis/RJ 

Profª. Dra. Maria Cristina Menezes/ UNICAMP/SP 

Profª. Dra. Maria do Carmo Guedes/ PUC-SP   

 

2ª Sessão Especial 
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Processos educativos: infância e juventude,  

Profª Dra.Regine Sirota/ Université Paris Descartes/ França 

Profª Dra. Marília Spósito/ USP/SP 

Registra-se que o GT de Filosofia da Educação não teve êxito nos contatos que 

realizou para incluir um especialista da área da filosofia para integrar a sessão especial 

sobre “Patrimônio e memória: a arte de guardar”. Todos aqueles contatados estavam 

com suas agendas ocupadas. Nessa medida, a coordenação considerou conveniente 

deixar que o tempo fosse ocupado pelos debatedores já  indicados. 

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, sempre que possível.  

- seleção do Minicurso entre os três trabalhos inscritos. Foi   selecionado o 

Minicurso “Modelos de formação humana- Paidéia, Bildung e formação omnilateral”, a 

ser ministrado por Avelino da Rosa Oliveira - Universidade Federal de Pelotas. 

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

“Educação e acontecimento: para além da utopia formativa”, a ser realizado pelo Prof. 

Sílvio Gallo, através de consulta à comunidade via lista do GT. Cabe registrar que esse 

trabalho dá continuidade à temática que o GT se propôs a debater, quando decidimos, 

em 2008,   que faríamos uma sequência de estudos sobre o tema Formação, abrangendo 

uma pluralidade de enfoques. Esse estudos se realizariam na forma de Trabalho 

Encomendado. Na Reunião de 2009, tivemos o trabalho  prof. Dermeval Saviani 

(UNICAMP) e do prof.  Newton Duarte (UNESP) sobre “A formação humana na 

perspectiva histórico-ontológica”  e  na Reunião de 2010, tivemos o trabalho do Prof. 

Hans-Georg Flickinger (Universidade Kassel/ Alemanha) sobre  “Herança e futuro do 

conceito de formação (Bildung) na sociedade contemporânea”. 

 

 Com a criação e aprovação do Estatuto da   Sociedade Brasileira de Filosofia da 

Educação, na Assembléia realizada  na 33ª Reunião Anual da ANPED, em Caxambu,  a 

coordenação do GT, com a colaboração da secretaria Claudia Fenerich e do advogado 

contratado Juan Posada, dedicou-se às atividades de registro da Sociedade e  de 

definição de  local para sede da Sociedade (gestionada junto à PUC-Rio). Processo este 

que ainda está em tramitação. 



 

Nos meses subseqüentes à aprovação,  houve   contatos pela lista do GT para 

tentar eleger a Diretoria. Isso não obteve o resultado desejado e a escolha da Diretoria  

será feita na próxima reunião, tendo sido incluído na   Programação. 

 Além desse tópico, também foi incluído na   Programação do GT  espaço para 

eleições: 

- para coordenação; 

- escolha de ad hoc para substituir os professores Cláudio Dalbosco, Lílian do Valle e 

Silvio Gallo que já estiveram por dois anos. O prof. Alexandre Simão de Freitas tem 

mais um ano de indicação; 

- membros do Comitê Científico. 

  Cabe, por fim, informar, que o Prof. Ralph Bannell esteve, de 

agosto/2010 a julho/2011, em Pós-Doutoramento, em Londres. Na sua ausência, as 

atividades relativas à coordenação do GT foram  realizadas pela vice-coordenadora 

Nadja Hermann e agora passam novamente ao coordenador Prof. Ralph Bannell. 

 

 

  

 

 


