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Apresentação 

 Este documento contém a dinâmica utilizada para a avaliação dos trabalhos do GT 

Filosofia da Educação apresentados às reuniões da ANPEd, bem como as orientações 

fornecidas aos avaliadores – tanto aquelas mais gerais, provenientes do Comitê Científico 

da Associação, quanto as específicas do nosso GT. Visa, de um lado, possibilitar 

procedimentos e julgamentos mais equânimes entre os diferentes avaliadores, contribuindo, 

assim, para um processo de seleção de trabalhos tão objetivo quanto possível; de outro lado, 

busca tornar transparentes os procedimentos e critérios empregados, a fim de que os 

pesquisadores da área e todos quantos desejem direcionar esforços para a produção em 

Filosofia da Educação tenham acesso democrático ao processo a que se submetem. As 

ideias aqui expostas são fruto do próprio percurso do GT Filosofia da Educação, que se 

vem consolidado na ANPEd desde 1993. Sua redação, portanto, quer refletir o 

amadurecimento conquistado pelo GT ao longo desses anos. Por isso, recupera documentos 

já produzidos anteriormente e incorpora as discussões que vimos fazendo recentemente, 

apresentando-se como marco referencial para o momento atual do GT. 

 

Objetivos do GT 

 Coerentemente com os objetivos próprios da Anped, o objetivo fundamental do GT 

de Filosofia da Educação é o de constituir-se como o fórum especial da discussão dos 

resultados da investigação no campo filosófico-educacional, buscando assim consolidar 

uma tradição de pesquisa nessa área, até então marcadamente voltada para o ensino. 

 Pretende-se do GT que seja um espaço de divulgação e intercâmbios relativos à 

produção teórica  da Filosofia da Educação: busca-se assim delimitar, cada vez mais, o 

perfil próprio e a identidade da área. Por isto mesmo, espera-se dos textos encaminhados 

que contribuam para esta consolidação, por via do exame e da discussão de problemáticas 

que, novas ou já estabelecidas, estejam claramente enraizadas na Filosofia da Educação –

isto é, claramente comprometidas em colocar a reflexão filosófica a serviço da prática da 

formação humana. Além disso, valorizam-se, muito especialmente, a profundidade da 

elaboração teórica, a riqueza argumentativa e o rigor conceitual dos textos – buscando-se 

fugir aos trabalhos meramente descritivos e às apresentações de ideias de filósofos sem 

relação com a educação, tanto quanto os relatos apoiados em frágeis bases teóricas e sem 

clareza conceitual.  

 

Sistemática geral de avaliação 

 Todos os trabalhos apresentados para as agora bianuais reuniões da ANPEd, 

independentemente do GT ao qual são direcionados, são inicialmente julgados quanto à 

forma. Este é um trabalho preliminar, realizado pela equipe de Secretaria da Associação. Os 

trabalhos julgados conformes aos critérios formais estabelecidos (limite de caracteres do 

texto e do resumo, conformidade com a normatização técnica exigida e não identificação da 
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autoria) passam, então, à avaliação de mérito acadêmico, sob responsabilidade do Comitê 

Científico. 

 A avaliação do mérito compreende duas etapas: a primeira, online, envolvendo os 

pareceristas ad-hoc dos GTs e os membros do Comitê Científico; a segunda, em reunião 

presencial unicamente do Comitê Científico. 

 Na primeira etapa, cada trabalho passa por duas avaliações, sendo uma de um dos 

pareceristas ad-hoc do próprio GT e outra de um membro do Comitê Científico, que 

necessariamente deverá ser da mesma subárea à qual o trabalho está vinculado, mas não do 

mesmo GT. Deste modo, no caso dos trabalhos encaminhados ao nosso GT, além da 

avaliação de um dos nossos pareceristas ad-hoc, o trabalho é avaliado por um membro do 

Comitê Científico pertencente aos GT de História da Educação, Psicologia da Educação ou 

Sociologia da Educação. Após emitidos, esses dois pareceres ficam disponíveis para 

visualização pelo membro do Comitê Científico de cada GT, o qual, ainda trabalhando 

online, faz a consolidação das duas avaliações num único texto. Nesta tarefa, não lhe cabe a 

prerrogativa de alterar o resultado de aceitação ou não de um trabalho, quando este tiver 

recebido duas avaliações concordantes. 

 Na segunda etapa, em reunião presencial, os pareceres ganham redação definitiva. 

Neste momento, todos os pareceres são analisados num trabalho de extensa colaboração, 

tanto no nível da reunião ampla do Comitê Científico, que constantemente avalia e 

reorienta o trabalho de seus membros, quanto no nível mais específico das subáreas, onde 

cada parecer recebe contribuições dos membros dos GTs próximos, embora a 

responsabilidade final de sua redação seja do representante do GT de origem do trabalho. 

 

Orientações gerais do Comitê Científico 

 Fruto da última reunião de 2012 e das discussões via e-mail, que estão sempre em 

curso, o Comitê Científico definiu algumas orientações gerais para a avaliação de trabalhos. 

1.) Considera-se quebra de anonimato: 
- Qualquer referência explícita da autoria no corpo do texto ou em rodapé; 
- Marcas de revisão presentes no texto, oriundas de ferramentas de informática, como as marcas inteligentes, 
que permitam a identificação da autoria; 
- Citação, vinculada ao nome do autor, do orientador da dissertação ou tese do 
autor; 
- Qualquer referência dos autores dos trabalhos em relação à participação em grupos de pesquisa. 

 
2.) Serão aceitos como trabalhos os ensaios (distintos de revisão de literatura) e os estudos com conclusão parciais 
ou finais, abordando temáticas novas ou já estabelecidas na área da Educação, que evidenciem elaboração teórica e 
rigor conceitual na análise. Não serão aceitos textos que se restrinjam a capítulos de teses ou dissertações, revisões 
bibliográficas ou relatos de experiências. 
O texto deverá ter a forma de artigo, com problemática anunciada e desenvolvida, conclusões e referências. 
 
3.) A avaliação dos trabalhos terá caráter classificatório e o julgamento obedecerá aos seguintes critérios: 

- Relevância, pertinência e atualidade do trabalho para a área; 
- Precisão e riqueza conceitual na abordagem do tema; 
- Consistência e rigor na abordagem teórico-metodológica e na argumentação; 
- Interlocução com a produção do GT ou da subárea; 
- Originalidade e contribuição para o avanço do conhecimento na área; 
- Redação clara, correta e de acordo com as normas. 
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4.) Todos os trabalhos aprovados no mérito, mas que ultrapassem o limite previsto para apresentação no GT, serão 
considerados excedentes. A eles será garantida a publicação integral no CD-ROM da 36ª Reunião Nacional, no 
Portal ANPEd e no livro de resumos do evento. 
 
5.) A recomendação não garante a publicação do trabalho na RBE. Após essa etapa, o trabalho será submetido à 

avaliação editorial. 

 Das orientações gerais, merecem destaque os três primeiros pontos. 

 1) A quebra de anonimato diz respeito unicamente a aspectos internos ao texto ou 

ao arquivo, isto é, trata-se do que se convenciona chamar de “vícios de origem”, não 

cabendo a qualquer dos avaliadores a investigação que ultrapasse esse limite. 

 2) Este item é suficientemente explícito, não deixando qualquer dúvida de que os 

trabalhos a serem apresentados nas reuniões bianuais devem ter densidade teórica 

condizente com o status do próprio evento e da entidade que o promove. 

 3) O item que apresenta os critérios de avaliação dos trabalhos é propositalmente 

amplo e genérico, permitindo que cada GT, em razão de suas idiossincrasias, tenha a 

necessária margem de manobra para adequar os critérios. No caso do nosso GT, esta 

especificação será abordada nas orientações aos avaliadores do GT17. 

 Além das orientações, o Comitê Científico apresentou também o desenho da ficha  

de avaliação de trabalhos para a Reunião de Goiânia, acompanhada de instruções para o 

preenchimento, conforme transcrito abaixo. 

[1ª.] [2ª.] Fase 
Avaliação feita por [Coordenador de GT] [Avaliador ad-hoc] [Membro do Comitê Científico] 
 
Título do [Trabalho] [Poster] [Minicurso] 
[caixa de texto]  
 
Quesitos:  
Quebra de anonimato [   ] (desabilita todas as outras, inclusive a aceitação) 
Relevância [E] [MB] [B] [R] [I] [Não considerado nesta avaliação] 
Clareza [E] [MB] [B] [R] [I] 
Consistência [E] [MB] [B] [R] [I] 
Interlocução [E] [MB] [B] [R] [I] [Não considerado nesta avaliação] 
Originalidade [E] [MB] [B] [R] [I] [Não considerado nesta avaliação] 
Correção [E] [MB] [B] [R] [I] 
 
Parecer  
[caixa de texto]  
[salvar] 
 
Aceitação do trabalho ;  
[aceito] [não aceito]  
[aceito com restrições] (somente na ficha do Comitê Científico, na 1ª. Fase) 
[aceito como excedente] Posição: [1]...[6] [acrescentar mais posições] (somente na ficha da 2ª. Fase) 
 
Recomenda-se a publicação na RBE  
[sim] [não] 
 
[Enviar] 
 
Orientações para preenchimento da ficha: 
1.) Preencha todas as alternativas de acordo com a aplicação dos critérios apresentados acima. 
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2.) Caso identifique quebra de anonimato, todas as outras opções serão desabilitadas. No Parecer deverão ser 
identificadas as condições que justificam essa condição, de acordo com as orientações acima. 
 
3.) O Parecer deve constar de, no mínimo, 500 caracteres. O texto deve ser conciso e com caráter formativo, 
apresentando com objetividade os aspectos positivos e negativos do trabalho, de modo a consubstanciar de forma 
coerente a avaliação. A linguagem deve ser adequada e clara, proporcionando ao autor a compreensão dos motivos 
que levam à aceitação ou não aceitação de seu trabalho. Evite copiar extensos fragmentos do próprio trabalho como 
recurso de redação. 

 Inicialmente, note-se que a ficha de avaliação se destina a trabalhos, pôsteres e 

minicursos, enquanto este documento preocupa-se exclusivamente com os trabalhos. 

 No item “aceitação dos trabalhos”, a alternativa “aceito com restrições” não estará 

mais disponível para o parecerista ad-hoc. Esta opção destina-se unicamente ao membro do 

Comitê Científico que, ao exarar parecer sobre trabalho de outro GT, pode ficar 

desconfortável para indicar se o trabalho é plenamente adequado às discussões daquele GT, 

ou se apresenta contribuições à área, etc. Não se pode esperar, portanto, que também o 

parecerista ad-hoc, escolhido especificamente por sua história no GT, tenha dúvidas a esse 

respeito. Cabe a ele, isto sim, dirimir tais dúvidas. 

 Por fim, cabe ainda destacar um aspecto da ficha. No item relativo aos quesitos de 

avaliação, estamos gestionando para que a alternativa “não considerado nesta avaliação” 

seja desabilitada para os ad-hoc. Por coerência com o comentário relativo à aceitação de 

trabalhos, esta opção só é cabível para o membro do Comitê Científico, que a assinalaria 

como justificativa para tomar a decisão “aceito com restrições”. De qualquer modo, mesmo 

que não se consiga, por qualquer dificuldade operacional, alterar a ficha, vale a orientação 

aos pareceristas ad-hoc do GT Filosofia da Educação para que não a utilizem. 

 

Orientações aos avaliadores do GT17 

 O GT-Filosofia da Educação toma como critérios básicos para a seleção de 

trabalhos, os critérios gerais estabelecidos pela ANPEd, quais sejam: relevância, 

pertinência e atualidade do trabalho para a área; precisão e riqueza conceitual na 

abordagem do tema; consistência e rigor na abordagem teórico-metodológica e na 

argumentação; interlocução com a produção do GT ou da subárea; originalidade e 

contribuição para o avanço do conhecimento na área; e redação clara, correta e de acordo 

com as normas. 

 1) Relevância temática destaca a eventual contribuição que o trabalho, em 

decorrência do tratamento que aplica ao tema, dá à discussão do assunto na atualidade; 

destaca a contribuição dessa abordagem para o debate filosófico-educacional 

contemporâneo, mesmo quando desenvolvida a partir de referências clássicas. A 

pertinência, de um lado, é entendida como vinculação do assunto ao tema geral que vem 

sendo estimulado pelo GT, ou seja, a formação humana, e, de outro lado, como vinculação 

à área específica do GT, a Filosofia da Educação, âmbito em que se fazem algumas 

precisões para definir suas referências específicas. 

 2. Precisão conceitual, no âmbito da Filosofia da Educação, entende-se como 

análise e esclarecimento cuidadoso dos conceitos envolvidos na argumentação, tornando 
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evidente ao leitor a matriz teórica de onde cada conceito deriva e sua localização na 

tradição filosófica. Inseparável da precisão é a riqueza conceitual, compreendida como 

oposta ao tratamento que, lançando mão de um conceito, o isola da constelação teórica 

dentro da qual somente ele atinge sua inteligibilidade e sentido. 

 3. Consistência e rigor na abordagem teórico-metodológica e na argumentação são 

entendidas como a qualidade do raciocínio desenvolvido, apresentando coerência interna na 

articulação das ideias e argumentos e coerência externa com seus pressupostos e 

paradigmas. É indispensável que os procedimentos metodológicos aplicados sejam 

coerentes com as referências epistemológicas da pesquisa e compatíveis com a abordagem 

do objeto. 

 4. Por interlocução com a produção do GT ou da subárea entendemos, não a 

fastidiosa reiteração do mesmo ou a narcísica referência aos mais chegados, mas o cuidado 

e o interesse pela construção coletiva que constitui a área. É importante ressaltar que 

algumas contribuições, por seu grau de excelência e inventividade, podem produzir 

evidências apenas indiretas dessa preocupação – que estará, contudo, presente na 

pertinência da temática e da abordagem e em sua contribuição para a área.  

 5. Originalidade e contribuição para o avanço do conhecimento na área são 

características que se deduzem da profundidade e da clareza da elaboração: não se trata da 

erudição vazia, do hermetismo de circunstância, ou de impulso poético sem consequência 

teórica explícita. É preciso considerar, ainda, que a originalidade não é característica dos 

autores analisados ou, mesmo, das temáticas abordadas, mas do tratamento concedido a 

ambos. Deve-se acrescentar ainda a importância da valorização da marca pessoal – 

necessariamente presente em cada texto cuja elaboração envolveu uma criação própria, e 

revelada não apenas no conteúdo, mas muitas vezes em uma criativa forma de exposição de 

suas ideias. 

 6. A redação clara, correta e de acordo com as normas é uma orientação que em 

qualquer espaço acadêmico-científico diz respeito à lógica na exposição, clareza e precisão 

de linguagem. Avaliar as qualidades redacionais do texto diz respeito não somente à 

correção da escrita, mas também à articulação das ideias expostas. Especialmente no caso 

da Filosofia da Educação, uma importante tarefa teórica é de permitir a apropriação de 

temáticas e obras que, sem isto, permaneceriam inacessíveis àqueles menos habituados aos 

estilos e modos filosóficos.  

 Além dessa compreensão dos critérios gerais a partir do ponto de vista do nosso GT, 

há ainda que se avançar para aspectos mais específicos da própria Filosofia da Educação. 

Neste sentido, convém apresentar duas observações mais pontuais sobre questões 

relevantes para nosso GT: 

 1) Dada à natureza muito especial da reflexão filosófica – que não pode em qualquer 

circunstância ser monopolizada pelo GT de Filosofia da Educação, trabalhos que, muito 

embora tratando com temáticas relacionadas a aspectos muito particulares da educação, 

subsidiam prioritariamente outras áreas epistêmicas ou disciplinares, não deverão ter 

qualquer precedência na escolha. Esta restrição refere-se aos trabalhos cuja relevância 
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filosófica para outros campos de conhecimento ou de ensino é inegável e recomendada; e 

não obstante, não trazem contribuição para a área em que são avaliados. Assim, por 

exemplo, um trabalho filosófico-educacional sobre aspectos da matemática ou de seu 

ensino será considerado mais relevante para as áreas de matemática ou de educação 

matemática. Tal condição deve ser distinguida daquela de trabalhos que desenvolvam 

discussões fazendo interface com diversos campos epistêmicos, sendo o critério de 

aproveitamento sua eventual contribuição para a reflexão do campo educacional, em 

perspectiva mais abrangente. 

 2) Nenhuma restrição de cunho ideológico deverá jamais ser tomada como critério 

na seleção dos trabalhos, bem como não se privilegiará nenhuma escola ou tendência 

filosófica ou  epistemológica, buscando-se, ao contrário, garantir espaço para as diferentes 

abordagens e paradigmas – sempre levando-se prioritariamente em conta, é claro, as 

qualidades intrínsecas do trabalho e sua contribuição ao debate, bem como o atendimento 

dos demais critérios de seleção constantes deste documento. As vertentes teóricas a que se 

filiam os trabalhos não devem servir de base para juízos de valor sobre os mesmos, 

impondo-se ao parecerista um esforço para avaliar o trabalho em seu mérito próprio, 

independentemente dessa filiação. 

 Por fim, mais no sentido de corroborar as orientações gerais do que propriamente de 

acrescentar algo novo, insiste-se em solicitar aos avaliadores que o parecer seja substantivo, 

fundamentando todas as apreciações que forem feitas ao trabalho, relacionando-as com os 

critérios aqui definidos. Tanto no caso de aceitação como no caso de não-aceitação, o 

parecer deve apresentar a fundamentação que justifica tal decisão. 


