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O Grupo de Pesquisa (GP) Teoria Crítica e Educação iniciou suas 

atividades em agosto de 1991, na UFSCar, vinculado ao Departamento de 

Educação e ao Programa de Pós-Graduação em Educação. Os oito primeiros 

pesquisadores foram: Cláudia Barcellos de Moura Abreu, pedagoga (defendeu 

o mestrado em 1993); Antônio Álvaro Soares Zuin, psicólogo (defendeu o 

mestrado em 1993); Belarmino César Guimarães da Costa, bacharel em 

Jornalismo (defendeu o mestrado em 1993); Newton Ramos de Oliveira, 

licenciado em Letras Anglo-Germânicas e Latim (defendeu o doutorado em 

1993); Divino José da Silva, filósofo, ingressou no Grupo em 1992 (defendeu 

sua dissertação de mestrado em 1994); Ângela Maria Soares da Costa, 

graduanda em Pedagogia (Bolsa Aperfeiçoamento);Sônia Mercedes Antunes 

Silva, graduanda em Pedagogia (Iniciação Científica; defendeu sua 

dissertação de mestrado em 1998). Todos eles foram orientandos de Bruno 

Pucci, doutor em Educação (1982) e docente da UFSCar de 1986 a 1996. 

 
Para o desenvolvimento do GP foi fundamental o apoio do CNPq em 

forma de bolsas e de incentivo à pesquisa. Assim, no primeiro projeto 

(agosto/1991 a fevereiro/1994) recebemos uma bolsa de Produtividade em 

pesquisa, uma de Aperfeiçoamento e uma de Iniciação Científica; no  

segundo (março/1994 a fevereiro/1996) uma bolsa de Produtividade em 

pesquisa, uma bolsa de Aperfeiçoamento e duas bolsas de Iniciação 

Científica; no terceiro projeto de pesquisa (março/1996 a fevereiro/1998) 

duas bolsas de Produtividade em pesquisa, uma bolsa de Aperfeiçoamento e 

duas bolsas de Iniciação Científica; no quarto projeto (março/1998 a 

fevereiro/2000) e no quinto projeto (março/2000 a fevereiro/2002) 

recebemos duas bolsas Produtividade e quatro bolsas de iniciação científica. 

Recebemos apoio à pesquisa do CNPq na realização do primeiro, do terceiro 

e no quinto projetos. 
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Os primeiros cinco projetos traziam o título de “O potencial pedagógico 

da Teoria Crítica” (I, II, III, IV e V); desenvolveram-se de agosto de 1991 a 

fevereiro de 2002; e tinham como objetivo geral investigar as contribuições 

teórico-metodológicas da Teoria Crítica da Sociedade e, a partir desses 

elementos, explorar seu potencial formativo. Os eixos que nortearam o 

trabalho de pesquisa nesses 11 anos e meio foram os seguintes: I – A 

dialética da razão e a crítica da razão instrumental; a crítica da cultura e a 

indústria cultural; análise e crítica da Pedagogia Radical de Henry Giroux 

(que se subsidia de categorias frankfurtianas) (agosto de 1991 a fevereiro de 

1994); II – A influência de pensadores idealistas na formação dos teóricos 

frankfurtianos e a consequente re-valorização da razão; aprofundamento da 

análise das categorias “formação cultural” e “indústria cultural” (março de 

1994 a fevereiro de 1996); III – O diálogo de Benjamin e Adorno na 

construção metodológica de suas concepções de filosofia e de arte; a 

proposta de uma educação estética nos escritos de Adorno (março de 1996 a 

fevereiro de 1998); IV – Para que ainda a filosofia da educação? Pode a 

literatura se transformar em notas dissonantes da educação? (março de  

1998 a fevereiro de 2000); V – Intervenção filosófica, expressão e práxis 

formativa; Dimensão artística como práxis formativa; levantamento e análise 

da produção do GP nos cinco projetos de pesquisa com vistas a sistematizar 

as contribuições da Teoria Crítica à Educação (março de 2000 a fevereiro de 

2002). 

 
O Grupo de Pesquisa, que, em seu primeiro projeto (agosto de 1991 a 

fevereiro de 1994) contava com 8 pesquisadores, reunia-se quinzenalmente, 

por três horas, para analisar ensaios de Theodor Adorno, de Walter Benjamin 

ou Horkheimer, de acordo com as orientações do projeto de pesquisa em 

andamento ou das necessidades específicas de algum membro da equipe. No 

final de 1992, para atender as necessidades teóricas de pesquisadores do 

Grupo, Newton Ramos de Oliveira, com a participação de Cláudia Barcellos 

de Moura Abreu e de Bruno Pucci, traduziram o ensaio de Theodor Adorno, 

Theorie der Halbbildung, por “Teoria da Semicultura”. Esse ensaio foi 



publicado em 1996, pela Revista Educação e Sociedade, em seu número 56 e 

se tornou um dos textos educacionais de Adorno mais utilizado pelos 

pesquisadores de nosso Grupo de Pesquisa nas investigações sobre educação. 

Em 2010, uma nova tradução desse mesmo ensaio, realizada por Newton 

Ramos de Oliveira, foi publicada como primeiro capítulo do livro “Teoria 

Crítica e Inconformismo: novas perspectivas de pesquisa”, organizado por 

Pucci, Zuin e Lastória, e publicado pela Autores Associados, com o título 

“Teoria da Semiformação”. 

 
No segundo projeto de pesquisa (março de 1994 a fevereiro de 1996) 

já éramos 13 pesquisadores: dois doutores, cinco doutorandos em Educação, 

um mestrando, duas bolsistas de aperfeiçoamento e três bolsistas de 

iniciação científica do CNPq. No contexto do segundo projeto de pesquisa foi 

editado nosso primeiro livro: PUCCI, B. (Org.). Teoria Crítica e Educação: a 

formação cultural na escola de Frankfurt. Petrópolis, VOZES-EDUFSCar, 1ª 

edição em março de 1995, 2ª edição em agosto desse mesmo ano. A 

coletânea contém ensaios de 04 integrantes do GP: Newton Ramos de 

Oliveira, “A Escola, esse mundo estranho”; Antônio Àlvaro Soares Zuin, 

“Seduções e Simulacros – considerações sobre a Indústria Cultural e os 

paradigmas da Resistência e da Reprodução”; Belarmino César Guimarães da 

Costa, “Indústria Cultural: análise crítica e suas possibilidades de revelar ou 

ocultar a realidade”; Bruno Pucci, “Teoria Crítica e Educação”. Outros 

pesquisadores vinculados, na ocasião, a nosso GP — Wolfgang Leo Maar 

(UFSCar), Werner Markert (UFRJ) e Nadja Hermann Prestes (UFRGS) — 

publicaram capítulos na coletânea. O livro teve mais duas edições: 3ª edição 

em 2003; 4ª edição em 2007. 

 

Foi durante o 3º projeto de pesquisa (março de 1996 a fevereiro de 

1998) que foi publicado o segundo livro do grupo: PUCCI, B., RAMOS de 

OLIVEIRA, N. e ZUIN, A. A. S. (Orgs.). A Educação danificada: contribuições 

à Teoria Crítica da Educação. Petrópolis, VOZES-EDUFSCar, 1ª edição janeiro 

de 1998 e 2ª edição novembro de 1998. A coletânea apresenta 06 ensaios de 

pesquisadores do GP: Newton Ramos de Oliveira, “Reflexões sobre a



educação danificada”; Bruno Pucci, “A teoria da semicultura e suas 

contribuições para a teoria crítica da educação”; Antônio Álvaro Soares Zuin, 

“A indústria cultural e as consciências felizes: psiques reificadas em escala 

global”; Wagner Luis Weber, “O mosquito na vidraça: a formação dos 

cidadãos à luz da teoria crítica da Escola de Frankfurt”; Luiz Hermenegildo 

Fabiano, “Indústria cultural e educação estética: reeducar os sentidos e o 

gesto histórico”; Belarmino César Guimarães da Costa, “Comunicação 

mediática no processo de mundialização da cultura”. Outros 04 ensaios da 

coletânea são de pesquisadores que se relacionavam cientificamente com o 

GP: Wolfgang Leo Maar (UFSCar), Henrique Garcia Sobreira (UERF), Nadja 

Hermann Prestes (UFRGS) e Eldon Henrique Mühl (Universidade de Passo 

Fundo, RS). 

 
No contexto do 3º projeto de pesquisa foi criada uma nova sede 

institucional do grupo, na UNIMEP, Piracicaba, em março de 1997, com a 

aposentadoria de Bruno Pucci, na UFSCar, e seu ingresso na UNIMEP, 

inicialmente como professor visitante (2º semestre de 1996) e, 

posteriormente, como professor permanente (março 1997). O GP em 

Piracicaba era constituído pelos pesquisadores Bruno Pucci, Belarmino Cesar 

Guimarães da Costa, Luiz Antônio Calmon Nabuco e mestrandos do 

PPGE/Unimep. Com o início da nova sede institucional, o GP 

(UFSCar/UNIMEP) já era constituído por 21 pesquisadores: 2 doutores  

(Bruno Pucci e Newton Ramos de Oliveira), 4 doutorandos (Antônio Zuin, 

Belarmino Cesar, Luiz Lastória (Buco) e Luiz Fabiano), 7 mestrandos (Nelson 

Palanca, Wagner Weber, Hudson Gomes, Paulo Ricardo de Souza, Roberto 

Rondon, Mariella Martins e Paulo Bereoff) e 8 graduandos. 

 
Nos anos 1996-1997 Newton Ramos de Oliveira iniciou a tradução do 

difícil livro de Adorno, “Dialética Negativa”. Inicialmente as traduções dos 

aforismos tinham uma finalidade caseira: eram elaboradas para serem 

estudadas nas reuniões semanais. Muitas vezes ocupávamos as três horas da 

reunião para ler e analisar apenas um aforismo. Mas valia a pena! A maior 

parte do livro foi traduzida pelo Newton, que teve, posteriormente,



a colaboração de Fabio Durão. Porém quando tentamos a publicação da 

tradução de Dialética Negativa, a Zahar Editora já tinha se comprometido com 

o Dr. Marco Antônio Casanova (UERJ), cuja versão foi publicada em 2009. A 

tradução de Newton continua sendo-nos muito útil em estudos e pesquisas. 

 
Foi, ainda, no contexto do 3º projeto de Pesquisa do GP (1966-1968) 

que o então doutorando Antônio Álvaro Zuin permaneceu por seis meses em 

Frankfurt, Alemanha, mediante convênio CAPES/DAAD–Serviço Alemão de 

Intercâmbio Acadêmico, desenvolvendo pesquisas bibliográficas e temáticas 

no Instituto de Pesquisa Social, casa-mãe dos frankfurtianos. 

 

De março de 1998 a fevereiro de 2000, desenvolvemos o quarto 

projeto sobre o potencial pedagógico da Teoria Crítica. Alguns 

acontecimentos merecem destaques nesse período de investigação: A 

elaboração do livro sobre Adorno e a Educação, por solicitação do professor 

Antônio Joaquim Severino, a ser editado pela VOZES, na coleção “Educação e 

conhecimento”. O livro foi escrito por Newton Ramos de Oliveira, Antônio A. 

Soares Zuin e Bruno Pucci, como resultado de um solidário trabalho coletivo 

e sua estrutura foi assim delineada: Introdução, breve biografia de Adorno, 

categorias filosófico-educacionais adornianas (esclarecimento, dialética e 

estética), desdobramentos educacionais das categorias filosóficas (formação 

cultural, desbarbarização e reeducação dos sentidos) na perspectiva de uma 

educação emancipatória, conclusão, um ensaio de Adorno (“Tabus a respeito 

do professor”, traduzido por Newton Ramos-de-Oliveira), bibliografia 

comentada e bibliografia de e sobre Adorno. O livro recebeu o título Adorno: 

o poder educativo do pensamento crítico; teve cinco edições: 1ª edição, 

1999, 2ª edição, 2000 e 3ª edição, 2001, a 4ª em 2008 e a 5a edição em 

2012. 

Um segundo acontecimento que merece destaque foi a publicação do 

livro “A Pedagogia Radical de Henry Giroux: uma crítica imanente”, escrito 

por Pucci e Zuin a partir do primeiro projeto de pesquisa. Tínhamos 

terminado de escrevê-lo em 1995 e só conseguimos publicá-lo em 1999, pela 

Editora da UNIMEP, na Coleção “Teoria Crítica”. Foi o nosso primeiro livro 



publicado pela Editora da UNIMEP e primou por uma sugestiva capa alegórica 

e pela produção editorial apurada. 

Foi no transcorrer desse quarto projeto que o GP iniciou o processo de 

organização de um primeiro evento científico de cunho nacional para reunir 

pesquisadores vinculados à Teoria Crítica. Com o objetivo de “promover um 

debate sobre a dimensão ética e estética na era da globalização à luz do 

pensamento adorniano, em diálogo com seus colegas que constituem 

historicamente o pensamento frankfurtiano (Horkheimer, Benjamin, Marcuse, 

Habermas), bem como com seus críticos tanto nos quadros da modernidade 

como da pós-modernidade, realizamos na UNIMEP, em junho de 1998, o 

Colóquio Nacional “O ético, o estético, Adorno”. O Colóquio teve apoio da 

FAPESP, do CNPq e da UNIMEP e teve a participação efetiva e permanente de 

120 pesquisadores, a apresentação de 05 grandes conferências e de 31 

trabalhos, por pesquisadores de 16 universidades diferentes, provindos dos 

Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do 

Sul, Mato Grosso e Goiás. Os conferencistas foram os professores doutores: 

Newton Ramos de Oliveira (UNESP-Araraquara, Abertura), Rodrigo Duarte 

(UFMG), Ramon Peña Castro (UFSCar), Jeanne-Marie Gagnebin 

(UNICAMP/PUC-SP) e Osvaldo Giacoia Junior (UNICAMP). Dos trabalhos 

científicos apresentados neste Colóquio foram publicados dois livros: 1. 

Teoria Crítica, Estética e Educação. Campinas/Piracicaba: Autores 

Associados/Editora da UNIMEP/FAPESP, 2001, organizado por PUCCI, Bruno; 

RAMOS-DE-OLIVEIRA, Newton; ZUIN, Antônio. A. S.; 2. Teoria Crítica, Ética 

e Educação. Campinas/Piracicaba: Autores Associados/Editora da 

UNIMEP/FAPESP, 2001, organizado por PUCCI, Bruno; COSTA, Belarmino 

Cesar G. da; LASTÓRIA, Luiz. A. C. Nabuco. 

O modelo de Colóquio por nosso GP organizado teve como parâmetro 

os eventos científicos realizados a cada dois anos pelo GP liderado por 

Rodrigo Duarte, na UFMG, cuja linha de pesquisa se intitula “Estética e 

Filosofia da Arte” e tem como fundamento teórico-metodológico a Teoria 

Crítica da Sociedade. Bruno Pucci e Antônio Zuin participam desses eventos 

científicos desde o segundo, intitulado “Belo, Sublime e Kant”, em 1995. Um 

grupo de pesquisa cresce muito com a organização de um evento de caráter 

nacional. Ele se abre para o exterior de si mesmo, expõe suas vísceras, 

busca diálogo, pede ajuda, apresenta suas produções, suas limitações. O 



processo de organização é coletivo, vagaroso e formativo: a escolha do 

tema, do nome do evento, dos conferencistas, dos temas orientadores das 

comunicações, a elaboração de um projeto para solicitar o apoio da FAPESP, 

a seleção das comunicações produzida pelo comitê científico, os preparativos 

imediatos, o processo da realização do colóquio. Trabalho de muitas mãos e 

mentes e também de muitos corações. 

Durante o desenvolvimento deste projeto integrado, defenderam a 

tese de doutorado Antônio Álvaro Zuin (junho/98, UNICAMP), Luiz 

Hermenegildo Fabiano (maio/99, UFSCar), Luiz Antônio Calmon Nabuco 

Lastória (junho/99, USP-SP) e Belarmino César G. da Costa em agosto/99, 

(UNICAMP). O nosso GP estava então constituído por 31 pesquisadores: 06 

doutores, 06 doutorandos, 14 mestrandos e cinco bolsistas de iniciação 

científica. O GP se desenvolvia também na formação de seus pesquisadores, 

que ingressavam no mestrado ou no doutorado, que defendiam a tese de 

doutorado ou a dissertação de mestrado, e assim, qualificando-se mais, 

individualmente, qualificavam também o coletivo. É fundamental ressaltar, 

nesse momento, o ingresso no GP do prof. Renato Franco, doutor em Teoria 

Literária e professor do Departamento de Ciências Sociais da UNESP-

Araraquara. Renato e um grupo de orientandos seus, de mestrado e de 

iniciação científica, em 1998 começaram a participar das reuniões semanais 

do GP na UFSCar. Estava lançada a primeira semente para a criação de um 

grupo do GP Teoria Crítica e Educação na UNESP-Araraquara, fato que se deu 

março de 2001, Grupo de Pesquisa “Tecnologia, Cultura e Formação”. 

De março de 2000 a fevereiro de 2003, desenvolvemos o quinto 

projeto integrado “O potencial pedagógico da Teoria Crítica V”. Logo no 

início deste quinto projeto de pesquisa, realizamos o Colóquio  

Nacional “Dialética negativa, estética e educação”(março de 2000). Foi 

a segunda grande experiência na organização de um evento científico 

de porte nacional. Articulamos, em sua temática, as preocupações 

teóricas básicas de nossa pesquisa no momento: filosofia (dialética 

negativa), estética/literatura e educação/formação. Buscávamos 

apoios teóricos externos e substanciosos às nossas inquietações 

internas. Foram apresentadas cinco conferências, quatro mesas 

redondas e cinquenta e cinco comunicações. Tivemos apoio da FAPESP 



e diálogo com pesquisadores provindos de trinta e uma universidades de 

onze estados brasileiros. Os participantes de nosso GP apresentaram a 

abertura do evento, uma conferência, quinze comunicações e cinco trabalhos 

em mesas redondas. Os conferencistas foram os doutores pesquisadores: 

Rodrigo Duarte, (UFMG) Abertura, Christian Hamm (UFSM-RS), Renato 

Franco (UNESP-Araraquara), Jeanne-Marie Gagnebin (UNICAMP e PUC- SP) e 

Osvaldo Giacoia Junior (UNICAMP). Um evento dessa natureza deu fôlego e 

energia à caminhada científica e produtiva do GP. Uma coletânea, com as 

conferências e ensaios científicos apresentados durante o Colóquio foi 

publicada sete anos depois: PUCCI, Bruno; GORGEN, Pedro; FRANCO, Renato 

B. (Orgs.). Dialética Negativa, Estética e Educação. 1ª. ed. Campinas, SP: 

Alínea, 2007. 

Outro detalhe importante de se realçar: a publicação de livros, capítulos 

de livros e artigos de pesquisadores formados no interior do GP e que o 

ajudaram durante muitos anos a construir sua história. Apresento apenas os 

livros editados: Antônio Álvaro Soares Zuin publicou, em 1999, sua tese de 

doutorado com o título A indústria cultural e educação: o novo canto da 

sereia (Autores Associados/FAPESP); Paulo Sérgio Bereoff, 1999, dissertação 

de mestrado, Experiência formativa e educação física (Editora UNISA); Divino 

José da Silva, 2001, tese de doutorado, Ética e Educação para a sensibilidade 

em Max Horkheimer (Editora de UNIJUI); Antônio Álvaro Soares Zuin, 2002, 

O trote na universidade: passagens de um rito de iniciação (Cortez); 

Belarmino César Guimarães da Costa, 2002, tese de doutorado, Estética da 

violência: jornalismo e produção de sentidos (Autores Associados/Editora da 

UNIMEP/FAPESP). 

Realizamos em 2001, na UNIMEP, o I Seminário Interno do GEP “Teoria 

Crítica e Educação”, para analisar a experiência do Grupo de Pesquisa, sua 

produção, nos 10 anos de existência, centralizada na temática Potencialidade 

Pedagógica da Teoria Crítica. Os participantes analisaram a história do GP, o 

desenvolvimento dos cinco projetos de pesquisas, a produção científica, a 

formação de novos pesquisadores (iniciação científica, mestrandos, 

doutorandos), a participação em inúmeros eventos científicos,



em apresentação de palestras, de cursos, em organização de eventos 

nacionais, em intercâmbios entre pesquisadores seniores e iniciantes. No 

transcorrer desses dez anos, novos pesquisadores ingressaram no GEP, novas 

temáticas de investigação e possibilidades de intervenção na área da 

educação e da cultura se fizeram presentes, outras interlocuções científicas e 

intelectuais se estabeleceram e a produção do GP foi além do inicial caráter 

exploratório no entendimento da Teoria Crítica. Diante de novas problemáticas 

impostas pelo capitalismo tardio, dentre elas, as mediações tecnológicas e as 

mudanças significativas no campo da produção técnica, do saber e da 

apropriação, que suscitam novas investigações e novas teorizações, o GP 

sentiu a necessidade de estabelecer como centro de estudos, de elaboração 

de projetos de pesquisa e de intervenção educacional e cultural, a temática 

“Técnica, cultura e formação”2. 

Sob a inspiração dessa nova proposta, organizamos em junho de 2002, 

o 3º Colóquio Nacional “Tecnologia, cultura e formação ... ainda Auschwitz”. O 

evento foi realizado na UNIMEP e constituído por 05 conferências, 04 mesas 

redondas e 53 comunicações. Teve a participação de pesquisadores 

provenientes de 32 instituições de Ensino Superior, 160 inscritos. Os 

conferencistas foram os doutores pesquisadores: Gabriel Cohn (USP), 

Conferência de Abertura; Osvaldo Giacoia Junior (UNICAMP), Paulo Arantes 

(USP), José León Crochik (USP/PUC-SP) e Iraí Carone (USP/UNIP). Nas 

mesas-redondas tivemos a colaboração dos pesquisadores: Isabel Loureiro 

(UNESP-Marília), Wolfgang Leo Maar (UFSCar), Jorge de Almeida (USP), 

Jeanne-Marie Gagnebin (UNICAMP/PUC-SP), Márcia Tiburi (UNISINOS/ 

INILASSALE) e Ernani Chaves (UFPA). 16 pesquisadores do GP apresentaram 

comunicações de suas pesquisas e quatro participaram como expositores nas 

mesas redondas. Tivemos o apoio da FAPESP e de recursos oriundos da 

inscrição dos participantes. Uma coletânea, com as conferências e ensaios 

científicos apresentados durante o Colóquio, foi publicada no ano seguinte, 

com o título: Tecnologia, Cultura e Formação ... ainda Auschwitz (192 

páginas), São Paulo: Cortez Editora, setembro 2003. Organizado por Bruno 

Pucci, Luiz A. C. Nabuco Lastória e Belarmino César G. da Costa; com 

ensaios de 06 pesquisadores de nosso Grupo de Pesquisa: 

 

2 Cf. GEP “Teoria Crítica e Educação”, Técnica, cultura e formação, Piracicaba/São Carlos/Araraquara, 
2001, p. 0



Bruno Pucci (UNIMEP), Belarmino César Guimarães de Costa (UNIMEP), Luiz 

Hermenegildo Fabiano (UEM-Maringá), Antônio Álvaro Soares Zuin (UFSCar), 

Renato Franco (UNESP-Araraquara) e Luiz Antônio Calmon Nabuco Lastória 

(UNIMEP). Os outros ensaios foram escritos por Isabel Loureiro (UNESP-

Marília), Ernani Chaves (UFPA), Wolfgang Leo Maar (UFSCar), José León 

Crochik (PUC-SP/USP-SP) e Iray Carone (USP). 

 

Ainda, sob a inspiração dessa nova proposta, enviamos ao CNPq um 

projeto de pesquisa, cuja temática “Tecnologia, Cultura e Formação” 

caracterizou nosso 6º projeto de Pesquisa vinculado à Teoria Crítica da 

sociedade (março de 2003 a fevereiro de 2006). Seus eixos metodológicos 

foram estes: 1. A problemática das novas tecnologias e seu impacto na 

sociedade contemporânea; 2. A não neutralidade dos aparatos técnicos e sua 

presença mediadora nas ações educativas; 3. A necessidade de se 

redimensionar o sentido da arte na cibercultura e em suas relações com a 

formação cultural. 

 
Em agosto de 2003, em comemoração ao centenário de nascimento de 

Adorno (11/09/2003), o GP organizou, na UNIMEP, o evento científico “100 

Anos de Theodor W. Adorno: Colóquios”, com o objetivo de promover um 

espaço coletivo de estudos e de reflexão sobre as contribuições do pensador 

frankfurtiano à formação filosófica, cultural e educacional do homem de 

nossos dias. O evento teve o apoio da FAPESP e contou com a participação 

dos seguintes conferencistas: Christoph Türcke (Univ. Leipzig, DE), Marcos 

Nobre (UNICAMP), Susana Kampff Lages (UNICAMP), Jorge de Almeida (USP- 

SP), Mônica do Amaral (UNESP-Araraquara). Türcke apresentou conferências  

nas três Instituições Sedes do GP: UNIMEP, UFSCar e UNESP-Araraquara; 

Susana Lages na UFSCar e os outros três na UNIMEP. 

Por ocasião desse evento, foi lançado o Dossiê “Adorno e a Educação” 

(131 páginas), publicado na Revista “Educação e Sociedade”, nº 83, volume 

24, agosto de 2003. O dossiê foi organizado por Bruno Pucci, Newton Ramos 

de Oliveira e Antônio Álvaro Soares Zuin e contou com oito ensaios, dos 

quais quatro foram escritos por pesquisadores de nosso GP: Bruno Pucci 



(UNIMEP), Antônio Álvaro Soares Zuin (UFSCar), Luiz Hermenegildo Fabiano 

(UEM-Maringá) e Luiz Antônio Calmon Nabuco Lastória (UNIMEP). Os outros 

quatro ensaios foram escritos por Gerhard Schweppenhäuser (Bauhaus 

Universität – Weimar), Rodrigo Duarte (UFMG), Wolfgang Leo Maar (UFSCar) 

e Iray Carone (USP-SP)3. 

Ainda, no contexto das comemorações do centenário de nascimento  

de Theodor Adorno, o GP participou do Congresso Internacional sobre “Teoria 

Estética” , na FAFICH/UFMG, de 09 a 12 de setembro de 2003, apresentando 

09 comunicações científicas; organizou, na UNESP Araraquara, de 03 a 06 de 

julho de 2003, o III Simpósio sobre Indústria Cultural e Educação, tendo 

como tema o centenário de Theodor Adorno; e Bruno Pucci participou do 

Ciclo de Debates “Adorno Hoje”, organizado pelo Instituto Goethe de São 

Paulo e Departamento de Sociologia da USP, apresentando a conferência 

“Adorno e a Educação: o poder educativo do pensamento crítico”, em 

30/09/2003. 

Durante o sexto Projeto de Pesquisa, o GP deu um passo à frente e 

organizou, em setembro de 2004, na UNIMEP, seu quarto evento científico, 

agora numa perspectiva internacional. O evento se intitulou ”Colóquio 

Internacional “Teoria Crítica e Educação”. As quatro grandes conferências 

foram apresentadas pelos pesquisadores: Osvaldo Giacoia Junior (UNICAMP), 

Conferência de Abertura, Andreas Gruschka (Univ. J. W. Goethe, Frankfurt), 

Ilan Gur’ze ev (Univ. de Haifa, Israel), Robert Schwarz(USP/UNICAMP). 

Quatro mesas redondas, 80 comunicações científicas e 20 pôsteres 

completaram as exposições científicas e os debates do evento. Os temas e os 

expositores das mesas-redondas foram: 1).“Educação Escolar, Indústria 

Cultural   e   semiformação”,   Alexandre    Fernandez   Vaz   (UFSC),  

Newton Ramos-de-Oliveira (UNESP-Araraquara) e Bruno Pucci (UNIMEP); 2). 

“O corpo na Indústria Cultural hoje”. Vlademir Pinheiro Safatle (USP), 

Antônio Álvaro Soares Zuin (UFSCar), Mônica do Amaral (USP), Luiz Antônio 

Calmon Nabuco Lastória (UNIMEP);3) “Teoria Crítica, Literatura e Formação”, 

Marcus Vinicius Mazzari (DTLLC/USP), Jeanne-Marie Gagnebin (UNICAMP), 

 
3 

Cf. http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302003000200002&script=sci_arttext. Setembro de 

2003.

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302003000200002&script=sci_arttext


Jorge Mattos Brito de Almeida (DTLLC/USP; 4) “Tecnologia, Cultura e 

Formação na época da globalização”. Belarmino César Guimarães da Costa 

(UNIMEP), Isabel Loureiro (UNESP-Marília) e Renato Bueno Franco (UNESP-

Araraquara). 210 pesquisadores participaram do evento, provindos de 19 

universidades, de 12 estados brasileiros. O GP Teoria Crítica e Educação 

participou não apenas da organização do Colóquio, mas também apresentou o 

tema de abertura, 10 Comunicações, 03 Pôsteres e 03 expuseram seus 

trabalhos em mesas redondas. A FAPESP mais uma vez apoio a realização de 

nosso evento científico, assim como os recursos provenientes dos 

participantes. Como resultado desse evento científico internacional, foi 

publicado o livro “Experiência Formativa e Emancipação”, organizado por 

PUCCI, Bruno; LASTÓRIA, Luiz C.; ALMEIDA, Jorge e editado pela Nankin 

Editorial, em 2009, com 18 capítulos, dos quais 10 foram escritos por 

doutores pesquisadores do Grupo Teoria Crítica e Educação. 

Tivemos, ainda, no contexto do sexto projeto de pesquisa, a edição de 

dois livros: LASTÓRIA, L. A. C. N. Psicologia sem Ética? Uma Reflexão 

Histórica e Filosófica da Psicologia. Piracicaba: Editora Unimep, 2004. 175 p. 

(tese de doutorado) e a coletânea: ZUIN, Antonio A. Soares; PUCCI, Bruno; 

OLIVEIRA, Newton Ramos de (Org.). Ensaios Frankfurtianos. São Paulo: 

Cortez, 2005, 206 p. Nesta coletânea foram publicados textos de seis 

pesquisadores do GP (Newton Ramos de Oliveira, Bruno Pucci, Alexandre 

Fernandez Vaz, Luiz A. Calmon Nabuco Lastória, Belarmino Cesar G. da Costa 

e Renato Franco), 2 textos de Christoph Türcke (Univ. de Leipzig, DE), e os 

textos de Ilan Gur-Ze’ev (Univ. de Haifa, Israel), Osvaldo Giacoia Junior 

(UNICAMP) e Henrique Garcia Sobreira (UERJ) 

De março 2006 a fevereiro 2009, desenvolvemos o sétimo projeto de 

pesquisa “Novas Tecnologias, Teoria Crítica e Educação Escolar”, cujos eixos 

foram os seguintes: Novas Tecnologias: Os aspetos desumanizantes das 

novas tecnologias, gerados em sua constituição e em sua utilização na vida do 

homem contemporâneo; Teoria Crítica e Novas Tecnologias: O diagnóstico 

frankfurtiano sobre a técnica e a razão instrumental consegue dar conta de 

interpretar a ambiguidade da técnica na era das tecnologias digitais e 

genéticas?; Novas Tecnologias e Educação: riscos e possibilidades formativas 

nas relações educacionais e nas experiências de ensino- aprendizagem. 



 

Em agosto/setembro de 2006 o GP realizou o seu V Congresso 

Internacional de Teoria Crítica: Indústria Cultural Hoje, na Universidade 

Metodista de Piracicaba, UNIMEP, Campus Centro, Piracicaba. As conferências 

sobre a temática foram proferidas pelos doutores Rodrigo Duarte (UFMG), 

Andreas Gruschka (Univ. Johann W. Goethe/ Frankfurt am Main) apresentou 

duas conferências, e Christoph Türcke (Univ. de Leipzig). Foram realizadas 

três mesas redondas com os seguintes participantes: “Indústria Cultural e 

Subjetividade”,com Antônio Álvaro Soares Zuin (UFSCar) e Conrado Ramos 

(UNIP); “Indústria  Cultural  e  Educação”, com  Osvaldo   Giacoia (UNICAMP), 

Alexandre    Fernandez    Vaz    (UFSC)    e    Cláudio  Dal- bosco (UPF-Passo 

Fundo); “Indústria Cultural, Literatura e Arte”. Fabio Durão (UFRJ), Newton 

Ramos-de-Oliveira (UNESP-Araraquara) e Jorge de Almeida (USP). Foram 

apresentadas e debatidas no evento 80 Comunicações Científicas e 33 

pôsteres. Os expositores de Comunicações e Pôsteres provieram de 43 

universidades diferentes (15 federais, 12 estaduais, 08 confessionais e 08 

particulares), de 14 estados brasileiros. Contamos ainda com 07 trabalhos 

oriundos de universidades fora de nosso país: 02 da Universität Johann 

Wolfgang Goethe, Alemanha; 01 da Universität Leipzig, Alemanha; 01 do 

Instituto Politécnico de Leiria, Portugal; 03 da Wayne State University, 

Califórnia, USA. Tivemos o apoio da FAPESP, da CAPES, do DAAD/DE e da 

participação de cerca de 230 pesquisadores. Na parte cultural, Cecília Belato, 

da Escola de Música de Piracicaba, ao piano, executou composições de 

Theodor Adorno, comentadas por Jorge de Almeida.  

As conferências, mesas redondas e comunicações científicas deste 

Congresso propiciaram a publicação, pela Boitempo Editorial, em 2008, do 

livro A Indústria Cultural Hoje, organizado por Antônio Zuin, Fábio Durão e 

Alexandre VAZ. Nesse livro, oito dos quinze capítulos que o compõem foram 

escritos por doutores pesquisadores do GP Teoria Crítica e Educação. 

 

No período do sétimo projeto de pesquisa foram publicados outros seis 

livros escritos ou organizados por membros do GP Teoria Crítica e Educação: 

1) GOMES, L. R. Educação e Consenso em Habermas. Campinas: Alínea, 

2007, 160 p.; 2) ZUIN, Antônio A. S. Adoro odiar meu professor: o aluno 

entre a ironia e o sarcasmo pedagógico. Campinas: Autores Associados, 

2008, 121 p.; 3) PUCCI, Bruno; ZAMORA, José Antonio; MOREIRA, Alberto 

da Silva. Adorno, Educação e Religião. Goiânia: Editora da UCG - Univ. 

Católica de Goiás, 2008. 121 p.; 4) PUCCI, B.; ZUIN, Antônio A Soares; 

OLIVEIRA, Newton Ramos de. ADORNO: o poder educativo do pensamento 

crítico - 4ª edição. Petrópolis, RJ: VOZES, 2008. 189 p.; 5). DURÃO, Fabio A. 



Modernism and Coherence: Four Chapters of a Negative Aesthetics. Frankfurt 

a.M.: Peter Lang, 2008. 157 p; 6) DURÃO, F. A.; WILLIAMS, D. (Orgs.). 

Modernist Group Dynamics: The Politics and Poetics of Friendship. Newcastle: 

Cambridge Scholars Publishing, 2008, 293 p. 

 

Em setembro de 2008, o GP Teoria Crítica e Educação organizou o V 

Congresso Internacional: Teoria Crítica e Inconformismo: tradições e 

perspectivas, na Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. Foi o primeiro 

Congresso do GP acontecido fora da UNIMEP. O Congresso esteve sob a 

responsabilidade direta do prof. Antônio Zuin, da Instituição Sede da UFSCar. 

As conferências foram proferidas e debatidas pelos pesquisadores. Wolfgang 

Leo Maar (UFSCar) – Conferência de Abertura4, José Antonio Zamora (CSIC/ 

Madrid, Espanha), Neil Larsen (Universidade da Califórnia) e Jeanne Marie 

Gagnebin (UNICAMP/PUC-SP). Quatro Mesas-redondas foram apresentadas: 

"Teoria Crítica, Inconformismo e Educação". Expositores: José Antonio 

Zamora (CSIC/ Madrid, Espanha), Bruno Pucci (UNIMEP) Pedro Goergen 

(UNISO/UNICAMP); “Teoria Crítica e Psicanálise". Expositores: Antônio Zuin 

(UFSCar), Luiz A. Calmon Nabuco Lastória (UNIMEP); "Teoria Crítica e 

Literatura". Expositores: Fabio Durão (UNICAMP); Silvia Lopez (Carleton 

College, USA); Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos (USP-SP); "Teoria 

Crítica e Política". Expositores: Renato Franco (UNESP-Araraquara) e Olgária 

Matos (USP). 

 Foram debatidas 83 Comunicações Científicas e 37 Pôsteres por 

pesquisadores provindos de 38 Instituições de Ensino superior: 13 

universidades federais, 12 universidades estaduais, 08 universidades 

confessionais e 04 universidades particulares, ou seja, de 25 universidades 

públicas e de 12 universidades particulares. Contamos ainda com 03 

trabalhos oriundos de universidades fora de nosso país: 02 dos Estados 

Unidos e 01 da Espanha. Os pesquisadores que apresentaram Comunicações 

e Pôsteres provieram de 12 estados brasileiros. O coral Multicanto, da 

UFSCar São Carlos, sob regência da professora Luba Dodonova, brindou o 

evento com a apresentação de canções clássicas e populares. O Congresso 

teve o financiamento das Agências FAPESP, CNPq e CAPES e de recursos 

provindos das inscrições dos participantes. 

 

4 Foi uma homenagem ao prof. Dr. Wolfgang Leo Maar, pelo incentivo e apoio à criação do Grupo de 
Pesquisa Teoria Crítica e Educação, em 1991, na UFSCar. 



E como produto científico do evento foram publicados dois livros: um 

pela Autores Associados, em 2010, Teoria Crítica e Inconformismo: novas 

perspectivas de pesquisa, organizado por Bruno Pucci, Antonio Zuin e Luiz A. 

Lastória, com apoio da CAPES e do CNPq, contendo 12 capítulos, dos quais 9 

foram escritos por doutores pesquisadores do Grupo de Pesquisa; e um 

segundo livro, Políticas e Poéticas do Inconformismo, organizado por Renato 

B. Franco e Paula Ramos de Oliveira e publicado pela Azougue Editorial em 

2014, com apoio da CAPES. 

A partir de março de 2009, iniciou-se o desenvolvimento do oitavo 

Projeto Integrado de Pesquisa: “Novas Tecnologias e Teoria Crítica: a 

Educação a Distância Virtual nos cursos de Pedagogia” (março/2009- 

fevereiro/2012), com o apoio do CNPq e com os seguintes eixos 

metodológicos: análise das políticas educacionais que sustentam os 

programas/cursos de EaD em Pedagogia, no Brasil, a partir de 1996, através 

do estudo de documentos, leis, decretos, projetos e relatórios da UNESCO e 

nacionais (1996-2008); análise e tentativa de sistematização do debate 

nacional sobre a EaD, através do levantamento das problematizações sobre 

essa modalidade de ensino, privilegiando as questões sobre a EaD em cursos 

de graduação em Pedagogia; estudo de duas experiências de EaD Virtual em 

cursos de Pedagogia, uma vinculada à UAB e outra a uma instituição 

particular. 

Foi no contexto do oitavo projeto integrado de pesquisa que o GP 

criou uma nova Sede Institucional na UNICAMP (2008), sob a liderança de 

Fabio Durão, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Teoria e História 

Literária e há tempo participante dos Congressos de Teoria Crítica, bem  

como do Grupo de Pesquisa Teoria Crítica e Educação.  

Fabio Durão e os participantes do Grupo de Pesquisa “Teoria Crítica e 

Interpretação da Literatura e da Cultura”, sob sua liderança, em setembro de 

2010, organizaram o VII Congresso de Teoria Crítica: natureza, sociedade: 

crises, na UNICAMP. O Congresso foi constituído pela apresentação de 05 

grandes conferências proferidas por 4 estrangeiros (dois da Alemanha; um 

dos Estados Unidos e um da Espanha) e um brasileiro; por 06 mesas- 

redondas (04 estrangeiros e oito brasileiros); pela exposição de 140 

Comunicações Científicas e 83 pôsteres. Foram conferencistas os 

professores: Olgária Matos, da UNIFESP – Conferência de Abertura do 

Congresso,  Alex  Demirovič   (Technische  Universität   Berlim),   Mateu 



Cabot (Universitat de les Illes Balears, España – UIB), Christoph Türcke 

(Universität Leipzig) e Gerhard Richter (University Califórnia). 

Foram seis as temáticas das Mesas-Redondas apresentadas e 

debatidas no VII Congresso Internacional: "Teoria Crítica e Literatura", com 

Neil Larsen (University of California, USA) e Silvia Lopez (Carleton College, 

USA); "Teoria Crítica e Educação", com Torsten Pflugmacher (Universidade 

de Frankfurt/ Universidade de Mainz/Alemanha) e Rita Amélia Teixeira (PUC- 

Minas); Teoria Crítica e Ciências Sociais", com Wolfgang Leo Maar (UFSCar) e 

Osvaldo Giacoia Junior (UNICAMP); "Teoria Crítica e Comunicação", com 

Alícia Entel (Univ. de Buenos Aires, Argentina; "Teoria Crítica, Literatura e 

Memória", com Jeanne Marie Gagnebin (PUC/SP-UNICAMP), Rachel Price 

(Princeton) e Márcio Seligmann-Silva (UNICAMP); "Teoria Crítica e 

Psicanálise", com Mônica G. T. do Amaral (USP) e Luiz Antônio Calmon 

Nabuco Lastória (UNESP-Araraquara). 

Os trabalhos de pesquisa selecionados, apresentados em forma de 

comunicações (140) e de pôsteres (83), provieram de 58 Instituições de 

Ensino superior: 25 universidades federais, 19 universidades estaduais, 04 

universidades confessionais e 10 universidades particulares, ou seja, 

provieram de 44 universidades públicas e de 14 universidades particulares. 

Contamos ainda com 02 trabalhos provindos dos Estados Unidos. Os 

pesquisadores que apresentaram Comunicações e Pôsteres provieram dos 

seguintes Estados: 96 do Estado de São Paulo, 32 de Minas Gerais, 25 do 

Paraná, 08 de Santa Catarina, 11 do Rio de Janeiro, 10 de Goiás, 04 do Pará, 

05 do Rio Grande do Sul, 06 do Mato Grosso do Sul, 03 da Paraíba, 03 do Rio 

Grande do Norte, 02 do Mato Grosso, 02 do Ceará e 01 do Espírito Santo. 

Inscreveram-se no Congresso cerca de 300 participantes. O VII Congresso 

teve o apoio das Agências FAPESP, CAPES, CNPq. 

Os Trabalhos dos conferencistas, dos expositores de mesas redondas, 

bem como de doutores pesquisadores que apresentaram comunicações 

científicas no VII Congresso Internacional de Teoria Crítica, foram publicados 

em forma de duas coletâneas, em 2012, pela Autores Associados, de 

Campinas, SP: a primeira: PUCCI, Bruno; DURÃO Fabio; COSTA, Belarmino 

Cesar G. Teoria Crítica e Crises: estética, educação, razão instrumental e 

tecnologias; a segunda: ZUIN, Antônio; LASTORIA, Luiz Nabuco; GOMES, 

Luiz R. Teoria Crítica e Experiência Formativa: aspectos filosóficos e 

sociopolíticos. 



Nos anos de 2009 e 2010 os pesquisadores do GP Teoria Crítica e 

Educação publicaram ainda os seguintes livros: 1) DURÃO, Fabio A. Rio-

Durham (NC)- Berlim: um diário de ideias. Campinas: Setor de publicações 

IEL/Unicamp, 2009. 78 p; 2) LOUREIRO, Robsom; ZUIN, Antônio (Orgs.). A 

Teoria Crítica vai ao Cinema. Vitória - Es: Editora da UFES, 2010, 233 p; 3) 

SILVA, M.; PESCE, Lucila; ZUIN, Antônio (Orgs.). Educação On Line: cenário, 

formação e questões didático-metodológicas. Rio de Janeiro: Wak, 2010, 381 

p; 4) DURÃO, Fabio A. (Org.). Culture Industry Today. Newcastle: Cambridge 

Scholars Publishing, 2010. 181 p; 5). GOMES, L. R.; BORGES, B. I. ; JESUS,] 

O. F. Direito e Democracia em Habermas. São Paulo: Xamã / FAPEMIG, 2010. 

 

Neste ano de 2010 foram criadas mais duas Sedes Institucionais do 

Grupo de Pesquisa Teoria Crítica e Educação, a da UFSC, em Florianópolis, 

SC, sob a liderança de Alexandre Fernandez Vaz e a da UFES, Vitória, ES, 

sob a liderança de Robson Loureiro. 

 

Em agosto de 2011 o Grupo de Pesquisa Teoria Crítica e Educação 

celebrou seu 20º aniversário e organizou no PPGE/FCH da UNIMEP dois dias 

de atividades comemorativas. Nesse ano, o GP era liderado por Bruno Pucci 

(UNIMEP) e Newton Ramos de Oliveira (UNESP-Araraquara) e eram 14 os 

doutores pesquisadores dele participantes: os dois líderes acima nomeados; 

Antônio Álvaro Soares Zuin (UFSCar); Alexandre Vaz (UFSC); Belarmino 

Cesar Guimarães da Costa (UNIMEP); Fabio A. Durão (UNICAMP); Luiz A. C. 

Nabuco Lastória (UNESP-Araraquara); Luiz Roberto Gomes (UFSCar); Luzia 

Batista de Oliveira Silva (UNIMEP); Luiz Hermenegildo Fabiano (UEM-

Maringá); Nilce Maria Altenfelder Silva de Arruda Campos (UNIMEP); Renato 

Bueno Franco (UNESP- Araraquara); Rita Amélia Teixeira Vilela (PUC-Minas); 

Robson Loureiro (UFES-Vitória). Participavam ainda do Grupo de Pesquisa, 

organizado nas sete universidades em que seus doutores pesquisadores 

trabalhavam, um número significativo de mestrandos, doutorandos e 

graduandos bolsistas de iniciação científica. No primeiro dia  de 

Comemoração, aberto aos docentes e discentes do PPGE/UNIMEP, bem como 

da Faculdade de Ciências Humanas da UNIMEP, 12 doutores pesquisadores 

do GP expuseram e debateram suas pesquisas científicas; o segundo dia foi 

reservado, todo ele, para uma avaliação interna do Grupo de Pesquisa, 

particularmente nos últimos 10 anos e foi analisado e aprovado a elaboração 

de um Projeto Temático a ser encaminhado à FAPESP no ano seguinte. 



No ano de 2012 merecem destaques os seguintes fatos: a vinda do Dr. 

Mateu Cabot Ramis, como pesquisador visitante junto ao Grupo de Pesquisa 

Teoria Crítica e Educação; a realização do VIII Congresso Internacional de 

Teoria Crítica, na UNESP-Araraquara; e o ingresso da UFLA como mais uma 

Sede Institucional do Grupo de Pesquisa. Mateu Cabot permaneceu entre 

nós, como pesquisador visitante, de 01 de agosto a 30 de novembro de 

2012, com o apoio da FAPESP. Proveniente de Palma de Mallorca, Espanha e 

professor/pesquisador da Universidad das Ilhas Baleares, desenvolveu 

atividades de assessoria a projetos de pesquisa dos doutores/pesquisadores 

do Grupo de Pesquisa Teoria Crítica e Educação das Sedes Institucionais da 

UNIMEP, UFSCar, UNESP/Araraquara, UNICAMP e UFLA (Lavras); além de 

que participou como conferencista de abertura do VIII Congresso 

Internacional de Teoria Crítica (Araraquara); ministrou minicursos na 

UFSCar, na UNESP/Araraquara, na UFLA; participou de três encontros na 

disciplina Estética e Educação, no PPGE/UNIMEP, ministrada por Bruno Pucci; 

apresentou conferências em Programas de Pós-Graduação da UNIMEP, da 

UNICAMP e da UFSCar; intermediou uma parceria de pesquisa entre a 

UNIMEP e a Universidad das Ilhas Baleares. Sua presença foi deveras muito 

frutífera e gratificante, para nós e para ele também. 

 Nos dias 10 a 14 de setembro de 2012 foi realizado o VIII 

Congresso Internacional de Teoria Crítica: desafios da era digital, na UNESP-

Araraquara, com apoio da FAPESP, da CAPES e do DAAD e sob a liderança 

dos colegas da Sede Institucional da UNESP/Araraquara, Luiz Antônio Calmon 

Nabuco Lastória e Renato Bueno Franco. No VIII Congresso foram 

ministradas 5 grandes conferências, 6 mesas-redondas; e também foram 

apresentadas e debatidas 81 comunicações científicas e 49 pôsteres. As 

conferências foram proferidas por: Mateu Cabot, da Universidad de les Illes 

Balears, UIB, Palma de Mallorca, Espanha – Conferência de Abertura; 

Andreas Gruschka, da Universität Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt a. M., 

Alemanha; Wolfgang Fritz Bock, da Bauhaus-Universität, Weimar, Alemanha, 

atualmente como professor visitante na UNIRIO; e por dois pesquisadores 

que atuam em universidades brasileiras: Osvaldo Giacoia Junior, da 

UNICAMP; e Willi Bolle, da USP. 

Nas 06 Mesas-Redondas, tivemos a participação de 04 pesquisadores 

estrangeiros e de 13 pesquisadores brasileiros: 1) “A formação na era 

da‘cultura digital”: Margarita Rosa Sgró (UNICEN/Argentina), Sieglinde Jornitz 



(Univ. J. W. Goethe –Frankfurt) e Claudio Dalbosco (Univ. Passo Fundo, RS); 

2) “Teoria Crítica, Literatura e Cinema”: Miguel Veda (UBA, Argentina), Carlos 

Eduardo Jordão Machado (UNESP-Assis) e Renato Franco (UNESP- 

Araraquara); 3) “A Indústria Cultural na era digital”: Vânia Zuin (UFSCar), Ari 

F. Maia (UNESP-Bauru) e Belarmino César G. da Costa (UNIMEP); 4) “Teoria 

Crítica e Cinema”: Marion Pollmanns (Univ. J. W. Goethe – Frankfurt), Robson 

Loureiro (UFES) e José Pedro Antunes (UNESP- Araraquara); 5) “Teoria Crítica 

e Psicanálise”: Luiz A. Nabuco Lastória (UNESP-Araraquara), Jeanne-Marie 

Gagnebin (UNICAMP/PUC–SP) e Josaída de Oliveira Gondar (UNIRIO); 6) 

“Dialética Negativa, Tecnologia e Formação”: Eduardo Soares Neves Silva 

(UFMG) e Bruno Pucci (UNIMEP). 

Os trabalhos de pesquisa selecionados, apresentados em forma de 

comunicações (81) e de pôsteres (49), provieram de 36 Instituições de 

Ensino superior: 26 universidades públicas (federais/estaduais), 05 

universidades confessionais, 03 universidades particulares. Contamos ainda 

com 02 trabalhos provindos do exterior, um dos Estados Unidos e outro do 

Japão. Os pesquisadores que apresentaram Comunicações e Pôsteres 

provieram dos seguintes Estados: 55 do Estado de São Paulo, 25 de Minas 

Gerais, 12 do Paraná, 08 do Espírito Santo, 06 do Rio de Janeiro, 06 de 

Goiás, 03 do Pará, 03 do Mato Grosso do Sul, 03 de Santa Catarina, 03 da 

Paraíba, 02 do Rio Grande do Sul, 02 de Pernambuco e 02 de Sergipe. 

Inscreveram-se no Congresso cerca de 250 participantes. 

Como resultado científico do VIII Congresso Internacional de Teoria 

Crítica, foram publicados um Dossiê e duas coletâneas de textos, que foram 

apresentados e debatidos no evento por doutores pesquisadores vinculados à 

Teoria Crítica da Sociedade. O Dossiê “Teoria Crítica e Tecnologias na era da 

Informação” foi editado pela Impulso: Revista de Ciências Sociais e Ciências 

Humanas da UNIMEP, em seu Vol. 23, n. 57 (2013). Nesse número da 

Impulso, online, o leitor encontrará artigos científicos de Iray Carone, Mateu 

Cabot, Luiz Roberto Gomes, Luiz Claudio Dallier Saldanha, Verlaine Freitas, 

Renato Franco, Miguel Vedda, Carlos Eduardo Jordão Machado, Lineu Norio 

Koratsu e Luiz H. Fabiano. E, em convênio com a Nankin Editorial, de São 

Paulo, e como partes da Coleção Teoria Crítica foram publicadas as 

coletâneas: 1) PUCCI, Bruno; FRANCO, Renato; GOMES, Luiz Roberto 

(Orgs.). Teoria Crítica na Era Digital: desafios. Coleção Teoria Crítica 1. São 

Paulo: Nankin Editorial, 2014; 2) MAIA, Ari F.; ZUIN, Antônio A. S.; 

LASTÓRIA, Luiz A. C. Nabuco (Orgs.). Teoria Crítica da Cultura Digital:



aspectos educacionais e psicológicos. Coleção Teoria Crítica 2. São Paulo: 

Nankin Editorial, 2015. Nas duas coletâneas, os leitores vão encontrar textos 

dos pesquisadores: Osvaldo Giacoia Junior, Marília Pisani, Bruno Pucci, 

Sieglinde Jornitz, Débora Carvalho, Arnold Farr, Robespierre de Oliveira, 

Gustavo Gadelha, Yoshikazu Takemine, Marion Pollmanns, Robson Loureiro, 

José Pedro Antunes, Eduardo Soares N. Silva, Ari Fernando Maia, Eduardo 

Guerreiro Losso, Fabio Durão, Wolfgang Bock, Douglas Garcia Junior (Livro 1). 

Claudio Dalbosco, Divino José da Silva, Luciana Azevedo Rodrigues/Márcio 

Norberto Farias, Nilce Maria de Arruda Campos, Andreas Gruschka, Margarita 

Sgró, Rita Amélia T. Vilela, Monique Andries Nogueira, Christiane Betty, 

Franciele Petry/Alexandre Vaz, Carlos Betlinski, Belarmino Cesar G. da Costa, 

Josaída Gondar, Luiz A. C. Nabuco Lastória, Sinésio Bueno e Vânia Gomes 

Zuin/Luiz Antônio A. S. Zuin (Livro2). Esses dois livros deram início ao 

convênio realizado entre o Grupo de Pesquisa Teoria Crítica e Educação e o 

prof. Dr. Valentim Facioli, docente aposentado da USP e Responsável pela 

Nankin Editora. Como resultado desse convênio foi criada a Coleção Teoria 

Crítica, sendo os docentes Bruno Pucci (UNIMEP), Renato Franco (UNESP) e 

Valentim Facioli (USP) os coordenadores editoriais da referida coleção. 

Há que se mencionar, ainda, como atividade do Congresso, os 

lançamentos de dois livros escritos ou editados por membros de nosso grupo 

de pesquisa: 1) Durão, Fabio; Giordano Paz (Orgs.). A Indústria Radical: 

Leituras de cinema como arte-inquietação. 1ed. São Paulo: Nankin Editorial, 

2012; 2) ZUIN, Antônio A. S. Violência e Tabu entre Professores e Alunos: a 

Internet e a Reconfiguração do Elo Pedagógico. São Paulo: Cortez, 2012. 

Ressaltamos, ainda, em 2012, a constituição de uma nova Sede 

Institucional de nosso Grupo de Pesquisa, na Universidade Federal de Lavras, 

sob a liderança de Luciana Azevedo Rodrigues e mais quatro doutores, bem 

como mestrandos e graduandos daquela IES, aos quais saudamos e 

desejamos um caminho profícuo e produtivo. 

 

Em 2013, o GP elaborou o Projeto Temático “Tecnologia, Cultura Digital e 

Formação: Análises a partir da Teoria Crítica da Sociedade”, tendo como 

coordenador Bruno Pucci e como pesquisadores, além do coordenador,



os doutores Luiz A. C. Nabuco Lastória, Antônio A. S. Zuin, Luiz Roberto 

Gomes e Ari F. Maia. O Projeto foi encaminhado à FAPESP no início do 

primeiro semestre e, seis meses depois, não obteve o apoio da entidade; foi 

recomendado por dois pareceristas e não aprovado por um terceiro. Os 

docentes construtores do Projeto pensaram, a princípio, em solicitar à 

FAPESP a reconsideração do mesmo, atendendo às sugestões de melhoria 

apresentadas pelos pareceristas. Mas, após uma visita à coordenação da área 

na FAPESP, julgaram mais prudente aguardar mais um tempo, para, no 

momento oportuno, retomar essa iniciativa 

Em 2013, O Grupo de Pesquisa Teoria Crítica e Educação perdeu seu Vice- 

Lider, Newton Ramos-de-Oliveira, que veio a falecer em São Carlos, onde 

morava, no dia 18 de novembro. Newton tinha 77 anos. Era um dos 

fundadores do Grupo de Pesquisa, em 1991. Tradutor de obras importantes 

relacionadas à Teoria Crítica, como Dialética Negativa, de Adorno (inédita); 

“Teoria da Semiformação”, de Adorno; “A arte é Alegre?”, de Adorno; “Teses 

sobre Religião e Arte hoje”, de Adorno. Foi um dos autores do livro Adorno: o 

poder educativo do pensamento crítico, em parceria com Bruno Pucci e 

Antônio Zuin; foi organizador dos livros A Educação danificada: contribuições 

à teoria crítica da Educação; e Teoria Crítica, Estética e Educação, junto com 

Bruno Pucci e Antônio Zuin. Participou como conferencista do Primeiro 

Congresso de Teoria Crítica, organizado por nosso Grupo de Pesquisa, em 

1998, e como expositor de mesa-redonda nos Congressos de Teoria Crítica 

de 2000, 2004 e 2006. A ele dediquei um aforismo, que aqui transcrevo: 

Para Newton, com saudades. 

Incansável homme des lettres, amante do bem falar e do bem escrever, conhecedor de outras línguas/de 
outras culturas, tradutor nas horas vagas. O tempo todo brincando magicamente com as palavras, extraindo 
delas humor e poesia. Um anacrônico de seu tempo. Que adianta entender o latim e citar Horácio e Ovídio 
de cabeça?! A hora atual, dos “sofistas” das novelas e da comunicação, é-lhe mais desfavorável que nunca. 
No entanto ele persiste em acreditar na fecundidade do pensamento, que se expressa nos textos densos, 
rigorosamente tecidos, na busca sem pejo da felicidade do bem dizer e na liberdade desenfreada de não se 
submeter à triste realidade. Vagabundeia serenamente pelos botecos do espírito. Um compulsivo compositor 
de textos: faz poesias, escreve ensaios, constrói resenhas, elabora traduções. Produz de manhã, de tarde, de 
noite. Durante a semana e nos fins de semana. Mas gosta também de um joguinho de baralho com velhos 
colegas, de um papo amigo recheado de cerveja e de risos, de ler o Caderno “Mais” da Folha, de assistir 
bons filmes. E de tudo isso extrai fragmentos preciosos para seus escritos e seus falares. É o exemplo 
supremo do diletante, daquele que ama apaixonadamente o que faz. Ele é um dos anônimos participantes do 
grupo de estudos e pesquisa, que, com sua singularidade amadurecida, fecunda os encontros, enriquece a 
discussão, entusiasma a garotada.5 



 
No ano de 2014, o GP Teoria Crítica e Educação recebeu mais dois 

doutores pesquisadores, Ana Carolina Kastein Barcellos (UNIMEP) e Alex 

Sander da Silva (UNESC), perfazendo o total de 17 doutores pesquisadores. 

Ana Carolina defendeu sua tese de doutorado em fevereiro de 2014, depois 

de passar quatro meses de estágio (doutorado sauduíche) na Universidad de 

les Illes Balears, em Palma de Mallorca, sob a orientação de Mateu Cabot e 

com apoio da CAPES. Alex Sander da Silva permaneceu por um ano no 

PPGE/UNIMEP realizando estágio de Pós-Doc, tendo como supervisor Bruno 

Pucci ree muito colaborou com o PPGE/UNIMEP e com o Grupo de Pesquisa 

Teoria Crítica e Educação. 

Em 2014, Bruno Pucci, Antônio A. S. Zuin e Luiz A. C. N. Lastória foram 

convidados pela Comissão Editorial da Constelaciones: Revista de Teoria 

Crítica, on-line, para serem os organizadores do n. 06 do periódico, com a 

temática Teoria Crítica e Educação. A Chamada para Artigos, elaborada pelos 

pesquisadores convidados, apresentou os seguintes temas como orientação 

para o envio de artigos científicos: A Teoria Crítica e o caráter ambíguo da 

educação: fato social e autonomia; O processo (semi)formativo e as 

Indústrias Culturais da era digital; A atualidade da educação após Auschwitz; 

A educação da infância e o empobrecimento das experiências formativas; O 

processo de Bolonha e a submissão do ensino superior à formação para o 

mercado; Teoria Crítica e Pesquisa Empírica em Educação: a escola e a sala 

de aula; A construção da experiência estética em tempos da globalização da 

sociedade; A formação cultural na sociedade da revolução microeletrônica. 

As relações entre os docentes e as tecnologias de informação e comunicação 

nas atividades de ensino e de pesquisa; Tecnologias digitais, jovens e 

adolescentes em sala de aula e o problema da distração concentrada. Alguns 

5 
Extraído do ensaio “Teoria Crítica e Educação: 10 Anos de história e de sonhos”, de 

Bruno Pucci, publicado pela Comunicações, UNIMEP, Piracicaba, SP, v. 08, n. 02, p. 

163-169, 2001. 



pesquisadores foram convidados pelos organizadores para escreverem 

artigos e participarem do Fórum com reflexões a respeito da temática, entre 

eles: Andreas Gruschka, Iray Carone, Miguel Vedda, Wolfgang Leo Maar, 

José León Crochik, Rodrigo Duarte, Verlaine Freitas, Lucídio Bianchetti. O n. 

06 da Revista Constelaciones, com a temática Teoria Crítica e Educação da 

Sociedade, foi publicada em junho de 2015, com artigos, fóruns, 

intervenções, resenhas, traduções e uma fantástica entrevista com Christoph 

Türcke, realizada por Luiz A. C. Nabuco Latória. O número da Revista atingiu 

o total de 540 páginas6. 

Em setembro de 2014 foi realizado na UNIMEP, Campus Taquaral, 

Piracicaba o “IX Congresso Internacional de Teoria Crítica: gênese, 

desdobramentos, apropriações”. Foi, segundo a avaliação dos organizadores, 

o evento mais bem sucedido de todos os organizados pelo GP Teoria Crítica e 

Educação. O IX Congresso foi constituído por 4 grandes conferências, 6 

mesas-redondas, 101 comunicações científicas e 37 pôsteres. Teve a 

participação de cerca de 300 participantes. Recebeu apoio do CNPq, da 

CAPES, da FAPESP, da UNIS e de recursos provindos das inscrições. 

Nas 04 grandes Conferências tivemos a participação de 03 pesquisadores 

estrangeiros: Andreas Gruschka, da Universität Johann Wolfgang Goethe, 

Frankfurt a. M., Alemanha; e de Christoph Türcke, da Universität der Leipzig, 

Alemanha; de Miguel Vedda, da Universidad de Buenos Aires, Argentina; e  

de Paulo Arantes, da USP, que ministrou a Conferência de Abertura. Na 

Sessão de Abertura tivemos a apresentação do Coral da UNIMEP, sob 

regência de Joanice Vicente Casemiro; e foi realizada uma Homenagem a 

Newton Ramos de Oliveira (in memoriam). 

As 06 Mesas-Redondas, cada uma delas com 02 expositores, tiveram a 

seguinte composição: 1) “Estética e experiência formativa”: Verlaine Freitas 

(UFMG) e Vladimir Safatle (USP); 2) “Teoria Crítica e Psicanálise”: Luiz A. 

Calmon Nabuco Lastória (UNESP/Araraquara) e Antônio A. Soares Zuin  

6 
http://www.constelaciones-rtc.net/CURRENT.html é o endereço do texto integral do 

n. 06 da Constelaciones. 

http://www.constelaciones-rtc.net/CURRENT.html


(UFSCar); 3) “Tecnologia, cultura digital e formação”: Daniel Mill (UFSCar) e 

Bruno Pucci (UNIMEP); 4) “Teoria Crítica, Literatura e Experiência 

Formativa”: Ricardo Timm de Souza (PUC-RS) e Douglas Garcia Alves Júnior 

(UFOP-MG); 5) “Teoria Crítica e Pesquisa Social Empírica”: Rita Amélia 

Teixeira Vilela (PUC-MG) e Eduardo Soares Neves Silva (UFMG); 6) “Teoria 

Crítica e resistência às ditaduras brasileira e argentina”: Renato Bueno 

Franco (UNESP/Araraquara) e Miguel Vedda (UBA - Argentina). 

Dos pesquisadores que apresentaram Comunicações (101) e Pôsteres 

(37), 69 deles estão vinculados a Universidades Federais, 42 a Universidades 

Estaduais, 22 a Universidades Comunitárias e apenas 04 a Universidades 

Privadas. Esses mesmos pesquisadores provieram de 14 Estados Brasileiros: 

63 do Estado de São Paulo, 25 de Minas Gerais, 13 do Paraná, 9 do Rio de 

Janeiro, 7 de Santa Catarina, 4 de Goiás, 03 do Mato Grosso do Sul, 3 do 

Espírito Santo, 2 da Paraíba, 2 do Rio Grande do Sul, 1 do Pará, 1 do Ceará, 

1 do Distrito Federal e 1 do Estado do Acre. Contamos ainda com 01 trabalho 

provindo da Universidade de Leipzig, Alemanha. Assim, das 101 

Comunicações, 51 foram apresentadas por pesquisadores/doutores, 35 

por doutorandos, 15 por mestres. 

No lançamento de livros, destacamos a publicação do primeiro livro de 

Andreas Gruschka, no Brasil, intitulado ”Frieza Burguesa e Educação: a frieza 

como mal-estar moral da cultura burguesa na educação”.  Apresentação do 

livro por Bruno Pucci. Tradutores: Rita Amélia Teixeira Vilela; Antônio A. S. 

Zuin; Érika H. Gonçalves; Maj-Lis Strunk. Campinas: Editora autores 

Associados, 2014. 

Como resultado das apresentações das conferências, das exposições em 

mesas redondas e das 51 comunicações científicas apresentadas por 

doutores pesquisadores vinculados à Teoria Crítica da Sociedade, foram 

organizados dois dossiês e duas coletâneas. O Dossiê “Teoria Crítica, 

Experiência Estética e Literatura”, com 11 artigos e uma resenha, com 

apresentação e organização de Bruno Pucci, foi publicado em agosto de 2015 

pela Impulso: Revista de Ciências Sociais e Humanas da UNIMEP, vol. 25, n. 



627. E, neste segundo semestre de 2015, a Revista Comunicações do 

PPGE/UNIMEP, publicou o dossiê “Teoria Crítica e Educação”, em seu Vol. 22, 

No 3 (2015). As duas coletâneas de textos do IX Congresso foram publicadas 

em 2016 pela Nankin Editorial na Coleção Teoria Crítica 4 e 5. A primeira 

coletânea foi organizada pelos docentes da UNIMEP pertencentes ao GP 

Teoria Crítica e Educação: Belarmino Cesar G. da Costa, Bruno Pucci, Nilce 

Maria de Arruda Campos e Luzia Batista de Oliveira Silva; e a segunda 

coletânea foi organizada por Renato Franco, Luiz A. C. Nabuco Lastória e 

Antônio A. S. Zuin. As duas coletâneas tiveram apoio da CAPES e do CNPq. 

Ainda em 2014, merece destaque a edição do vol. 39, n. 2, da Revista 

Inter-Ação, da UFG, que publicou o dossiê “Teoria Crítica, Psicologia e 

Educação”, sob a organização de Sílvia Zanolla, com a participação de artigos 

três doutores pesquisadores do GP Teoria Crítica e Educação – Antônio Álvaro 

Soares Zuin; Luiz Antônio Calmon Nabuco Lastória; e Bruno Pucci.8 

 
Em abril de 2015, os doutores pesquisadores do Grupo de Pesquisa Teoria 

Crítica e Educação, após avaliação do IX Congresso Internacional de Teoria 

Crítica, atenderam à solicitação de Bruno Pucci, de deixar a liderança do 

referido Grupo de Pesquisa e indicaram como líder e vice-líder Antônio Álvaro 

Soares Zuin, da UFSCar e Luiz Antônio Calmon Nabuco Lastória, da UNESP- 

Araraquara. 

Em parceria com Andreas Gruschka, da Univ. de Franckfurt, Luiz A. 

Nabuco Lastória e membros do Grupo de Pesquisa Teoria Crítica e Educação, 

publicaram, na Alemanha e no Brasil, em 2015, uma coletânea contendo 

escritos de Teoria Crítica. São 7 partes e cada parte é constituída por um 

texto elaborado por um autor alemão e outro por um autor brasileiro; na 

parte 7, tivemos a colaboração de Mateu Cabot, da Espanha: Eis os livros: A) 

GRUSCHKA, Andrea; LASTÓRIA, Luiz A. Nabuco. Zur Lage der Bildung: 

kritische Diagnosen aus Deutschland und Brasilien. Opladen/Berlin: Verlag 

Barbara Budrich, 2015; B) LASTÓRIA, Luiz A. Nabuco; ZUIN, Antônio S.; 

 
7 
Cf. www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/impulso 

8 
Cf. http://www.revistas.ufg.br/index.php/interacao/article/viewFile/31713/16901 

http://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/impulso
http://www.revistas.ufg.br/index.php/interacao/article/viewFile/31713/16901


GOMES, Luiz R.; GRUSCHKA, Andrea (Orgs.). Escritos de Teoria Crítica e 

Educação: contribuições do Brasil e da Alemanha. Coleção Teoria Crítica 3. 

São Paulo: Nankin Editorial 2015. Nesse mesmo ano, Fabio Durão, por 

questões pessoais, deixou o GP Teoria Crítica e Educação e a Sede 

Institucional da UNICAMP deixou também de fazer parte de nosso Grupo de 

Pesquisa. 

O X Congresso Internacional de Teoria Crítica: Tecnologia, Violência, 

Memória foi realizado na UFSCar, em São Carlos, de 10 a 14 de outubro de 

2016. Foi constituído por 05 Conferências, 06 Mesas-Redondas, 101 

Comunicações Científicas e os 41 Pôsteres. Teve a participação de cerca de 

300 participantes. Recebeu apoio financeiro do CNPq, da CAPES e da FAPESP 

e de recursos oriundos da inscrição dos participantes. 

A Conferência de Abertura foi ministrada pelo Dr. Bruno Pucci 

(UNIMEP/UFSCar). Os outros 4 conferencistas foram Michael Löwy (Centre 

National de la Recherche cientifique, Paris, França); José Antonio Zamora 

(Instituto de Filosofia do Centro de Ciências Sociais e Humanas – CCHS, 

Madri, Espanha); Miguel Vedda (Universidad de Buenos Aires, Argentina) e 

Rodrigo Duarte (UFMG).  

Nas 06 mesas-redondas, cada uma delas com 02 expositores, tivemos as 

 participações de 04 professores-doutores estrangeiros: Mateu Cabot e Pablo 

 Frau Buron (ambos da Universitat de les Illes Balears, Palma de Maiorca, 

Espanha), José Antônio Zamora (Centro de Ciencias Humanas y Sociales de 

Madri) e Miguel Vedda (Universidad de Buenos Aires). E 07 professores 

doutores nacionais: Luis Fernando Ayerbe (Unesp-Araraquara), Douglas 

Garcia Alves Jr. (UFOP), Belarmino Cesar Guimarães da Costa (UNIMEP), Ari 

Fernando Maia (UNESP-Bauru), Renato Franco (UNESP/Araraquara), Oswaldo 

Giacoia Jr. (UNICAMP) e Marcos Nobre (UNICAMP).  

Das 101 Comunicações Científicas1, 44 foram apresentados por 

membros de Universidades Federais, 39 por membros de Universidades 

Estaduais, 16 por participantes de Universidades particulares e 2 de 

Universidades do exterior: Unicen – Argentina e J.W.Goethe Universität – 

Alemanha. Nas Comunicações, as unidades federativas foram representadas 

pelos seguintes números de participantes: GO: 4, MG: 16, ES: 8, PE: 2, PR: 

 
1 As Comunicações foram apresentadas a partir de pesquisas desenvolvidas por doutores, doutorandos e 

mestres. 



8, RJ: 4, RS: 1, SC: 5, SP: 53.  Em relação aos 41 Pôsteres2, 21 foram 

apresentados por membros de Universidades Federais, 15 por membros de 

Universidades Estaduais e 5 por participantes de Universidades particulares. 

As unidades federativas foram representadas pelos seguintes números de 

participantes: ES:1, GO: 3, MG: 13, PR: 1, RS: 1, SC: 2, SP: 20. 

Destacamos o belíssimo concerto para piano intitulado: “As quatro 

estações de Mallorca”, de Pablo Frau Burón (Universitat de les Illes Ballears – 

Espanha), com a leitura concomitante, por Ana Carolina K. Barcelos, das 

cartas de Walter Benjamin a Greta Garbo (redigidas em Ibiza, Espanha).  

Como resultado das apresentações das conferências, das exposições 

em mesas redondas e das comunicações científicas apresentadas por 

doutores pesquisadores vinculados à Teoria Crítica da Sociedade, foram 

publicados: 1) Dossiê: Teoria Crítica e Educação – 25 anos, organizado por 

Luiz Roberto Gomes, Luciana Azevedo Rodrigues e Alex Sander da Silva. In 

REVEDUC, v. 11, n. 2 (2017)3; 2) Livro: MAIA, Ari Fernando; COSTA, 

Belarmino Cesar G. da; CARVALHO, Débora Cristina de (Orgs.). Tecnologia, 

Política, Dominação: Resistências. Coleção Teoria Crítica 7. São Paulo; 

Nankin Editorial, 2018.  

Destacamos, ainda, no Congresso X Congresso Internacional de Teoria 

Crítica a articulação entre pesquisadores brasileiros da Teoria Crítica e 

pesquisadores espanhóis na perspectiva de publicação de um livro 

relacionado à problemática do referido congresso em língua espanhola e em 

língua portuguesa. O resultado dessa tratativa se deu em 2018, com a 

publicação dos livros: 1) LASTÓRIA, Luiz A. Calmon Nabuco; CABOT, Mateu; 

ZUIN, Antônio Álvaro S. (Orgs). Tecnologia, Violência, Memória: Diagnósticos 

Críticos da Cultura Contemporânea. Coleção Teoria Crítica 6. São Paulo; 

Nankin Editorial, 2018; 2) CABOT, Mateu; LASTÓRIA, Luiz A. Calmon 

Nabuco; ZUIN, Antônio A. (Orgs.). Tecnologia, Violencia, Memoria: 

diagnósticos Críticos de la Cultura Contemporánea. 1ed.Barcelona: Ântropos, 

2018. Os dois livros, escritos no Brasil e na Espanha, são compostos por 16 

capítulos, escritos por 8 autores brasileiros e 8 autores espanhóis. 

Em 2016, foi criada uma nova Sede Institucional do Grupo Teoria 

Crítica e Educação na Universidade de São Francisco, em Itatiba, SP, sob a 

 
2 Os Pôsteres foram apresentados por mestrandos e graduados. Os graduandos participaram apenas como 

ouvintes e debatedores. 
3 http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/issue/view/25/showToc 



liderança de Luzia Batista de Oliveira Silva e de Nilo Agostini. O nome do 

Grupo de Pesquisa desta Sede intitula-se “Teoria Crítica e Teorias Críticas 

Latino-Americanas e Educação”. 

De 01 de outubro a 30 de novembro de 2018, O Grupo de Pesquisa 

Teoria Crítica e Educação teve o privilégio de poder contar com a presença do 

professor Dr. Andreas Gruschka como pesquisador visitante, com apoio da 

FAPESP. Gruschka é professor titular catedrático aposentado da Universidade 

J.W. Goethe em Frankfurt am Main – Alemanha e já recebeu em sua 

universidade doutores e doutorandos brasileiros, de nosso Grupo, em 

experiências de pesquisas, sob sua supervisão. A Sede Institucional do GP 

Teoria Crítica e Educação responsável pela vinda do prof. Gruschka foi a 

UFSCar, através dos docentes Antônio Zuin e Luiz Roberto Gomes. Mas o 

pesquisador visitante desenvolveu atividades acadêmicas nas Sedes 

Institucionais do GP no Estado de São Paulo: na UFSCar, na UNESP-

Araraquara, na UNIMEP e na Universidade de São Francisco, em Itatiba, SP. 

Suas atividades científicas se processaram em benefício do Grupo de 

Pesquisa Teoria Crítica. Nos dois meses de atividades nessas universidades, 

participou como conferencista do XI Congresso Internacional da Teoria 

Crítica, acontecido na UNESP-Araraquara, no início de outubro de 2018; 

debateu e assessorou os projetos de pesquisas dos docentes das 4 

universidades em que esteve; debateu projetos de pesquisa de pós-

graduandos; ministrou Seminários sobre suas temáticas de pesquisa: “Frieza 

Burguesa” e “Hermenêutica objetiva”; ministrou minicursos sobre "Teoria 

Crítica, Estética e Educação: a figuração da infância nas pinturas de 

Veronese, Chardin e Phillip Runge”, na UNIMEP; desenvolveu inúmeras 

outras atividades relacionadas à contribuição da Teoria Crítica da Sociedade à 

área das Ciências Humanas, particularmente da Educação. O Grupo de 

Pesquisa Teoria Crítica e Educação do Estado de São Paulo, sem dúvida, ficou 

mais fortalecido em termos de pesquisa, com a presença e a experiência de 

Andreas Gruschka entre nós. E mais uma vez agradecemos à FAPESP que 

apoiou todos os Congressos Nacionais e Internacionais realizados por nosso 

Grupo de Pesquisa, como também subsidiou tanto a vinda de Mateu Cabot, 

em 2012; quanto a vinda de Gruschka, em 2018, como pesquisadores 

visitantes. Esses laços internacionais têm fortalecido nosso Grupo de 

Pesquisa em aprendizagens científicas, como também em possibilidade de 



intercâmbios de pesquisas, seja em Palma de Mallorca, como também, em 

Frankfurt am Main. 

O XI Congresso Internacional de Teoria Crítica: Estado de Exceção e 

Racionalidade na Idade Mídia foi realizado na UNESP-Araraquara, em outubro 

de 2018, com a organização específica de Luiz Antônio Calmon Nabuco 

Lastória e Renato Bueno Franco. Foi constituído por 06 Conferências, 06 

Mesas-Redondas, 88 Comunicações Científicas e os 23 Pôsteres. Teve a 

participação de cerca de 300 participantes. O congresso internacional contou 

com o apoio financeiro da CAPES, do CNPq, da FAPESP e de recursos 

oriundos da inscrição dos participantes.  

Os Conferencistas do XI Congresso Internacional foram os seguintes 

pesquisadores: 1) Paulo Eduardo Arantes – USP: Conferência de Abertura. 

Título da conferência: “Tempos de exceção”; 2) Stephen Eric Bronner – 

Rutgers University-USA: “Estado de Exceção e racionalidade instrumental: 

considerações a partir da Teoria crítica da sociedade”; 3) Oswaldo Giacóia Jr. 

– UNICAMP. “Estado de exceção e soberania no capitalismo transnacional”;  

4) Wolfgang Leo Maar – UFSCar: “Elementos do Antipetismo: Limites da 

Democracia”; 5) Arnold Farr – University of Kentucky e Prof. Dr. Robespierre 

de Oliveira (UEM-PR): Technology, Theology and Education in the 

contemporary society; 6) Emiliano Gambarrota – CONICET-Argentina: 

“Pressupostos Democráticos: juízo autônomo, pluralismo e algo sobre a 

mimese política”. 

As 06 mesas-redondas assim se delinearam: 1) “A estética e a tradição 

dos oprimidos em tempos de neoliberalismo”, Participantes: Bruno Pucci 

(UNIMEP/UFSCAr) e Douglas Garcia Alves Jr. (UFOP); 2) “Literatura e Estado 

de exceção”. Participantes: Francisco Pinheiro Machado (UNIFESP) e Renato 

Bueno Franco (UNESP-Araraquara); 3) “Filosofia, teoria social e estado de 

exceção” Participantes: Ricardo Timm de Souza (PUC-RS) e Miguel Vedda 

(Universidade de Buenos Aires); 4) Mesa-Redonda: “Teoria Crítica e 

Educação: a questão da autonomia na Idade Mídia”. Participantes: Andreas 

Gruschka (Universidade J.W.Goethe-Frankfurt am Main) e Nilo Agostini 

(USF); 5) “Teoria Crítica e cultura digital”. Participantes: Deborah Cristina 

Antunes (UFC-Sobral) e Isabella Fernanda Ferreira (UFMS); 6) “Teoria Crítica 

e Psicanálise”. Participantes: Luiz Antônio Calmon Nabuco Lastória (UNESP-

Araraquara) e Verlaine Freitas (UFMG). 



A respeito das universidades de origem dos participantes do congresso 

que apresentaram trabalhos nas seções de “Comunicações” e “Pôsteres”, 

observou-se a seguinte distribuição: 11 Universidades Particulares, 12 

Universidades Federais, 10 Universidades Estaduais, 7 Institutos Federais. As 

universidades correspondem às seguintes unidades federativas: Goiás; São 

Paulo; Minas Gerais; Espírito Santo; Paraíba; Paraná; Rio Grande do Sul; 

Santa Catarina; Tocantins; Mato Grosso; Baia; Piauí. 

Neste XI Congresso Internacional, além do lançamento dos livros 

referentes ao Congresso Internacional anterior, ressaltamos, ainda, o 

lançamento do livro “Teoria Crítica, Formação Cultural e Educação: 

Homenagem a Bruno Pucci”, organizado por Antônio A. S. Zuin; Belarmino C. 

G. da Costa; Luiz Roberto Gomes; Luiz Antônio C. N. Lastória; Piracicaba: 

Editora UNIMEP, 20184.  Destacamos também a palestra-concerto, proferida 

pelo Prof. Dr. Pablo Frau Burón (Universitat de les Illes Balears - Palma de 

Maiorca), sobre o método de composição musical de Theodor W. Adorno. E 

ainda, a articulação entre os pesquisadores brasileiros e argentinos, 

vinculados à Teoria Crítica da Sociedade, na proposta de publicação de um 

livro, com autores dos dois países, sobre a temática desenvolvida no XI 

Congresso Internacional de Teoria Crítica. Renato Franco, pelo Brasil e Miguel 

Vedda, pela Argentina, se encarregaram de organizar os referidos livros, que 

devem ser editados em 2020, com os seguintes títulos: 1) Miguel Vedda; 

Renato Franco; Antonio Álvaro Soares Zuin (Compiladores). Estado de 

Excepción em Argentina y Brasil: uma perspectiva a partir de la Teoria 

Crítica. Buenos Aires: Herramienta Ediciones, 2020; 2) Renato Franco; 

Miguel Vedda; Antonio Álvaro Soares Zuin (Orgs.). Estado de exceção na 

Argentina e no Brasil: uma perspectiva a partir da Teoria Crítica. São Paulo: 

Nankin Editorial, 2020. Os capítulos dos livros foram escritos por 8 autores 

argentinos e 8 autores brasileiros.  

Como resultado das apresentações das conferências, das exposições 

em mesas redondas e das comunicações científicas apresentadas por 

doutores pesquisadores vinculados à Teoria Crítica da Sociedade, no XI 

Congresso Internacional de 2018, foi publicado, em 2018, o dossiê temático: 

“Teoria Crítica e Contemporaneidade”, pela Revista Devir Educação, V. 3, n. 

1, da Universidade Federal de Lavras, MG, sob a organização dos docentes 

 
4 http://editora.metodista.br/publicacoes/teoria-critica-formacao-cultural-e-educacao 



Alex Sander da Silva, Dalva de Souza Lobo, Débora Cristina de Carvalho e 

Nilce Maria Altenfelder S. de Arruda Campos5. Devem ser editados em 2020 

02 livros: 1) Luiz Roberto Gomes; Ana Carolina K. Barcellos; Belarmino Cesar 

G. da Costa.  "Estado de Exceção e Racionalidade na Idade Mídia". São 

Paulo: Nankin Editorial; 2) Ari Fernando Maia; Robespierre de Oliveira; Carlos 

Betlinski. "Teoria Crítica e o Colapso Neoliberal: política, estética e 

educação". São Paulo: Nankin Editorial. 

Em julho de 2019 – nos dias 3 e 4 – realizou-se na FAFICH-UFMG o 

Simpósio “A Atualidade da Teoria Estética: Theodor Adorno 50 Anos depois”. 

O evento foi constituído por 4 Mesas-Redondas, com as seguintes Temática e 

Expositores: 1) Belo natural-belo artístico: Silke Kapp (UFMG); Bruno Pucci 

(UNIMEP/UFSCar); Rita Veloso (UFMG); 2) Arte como Forma de Práxis: 

Douglas Garcia (UFOP); Lucyane de Moraes (UFMG); Daniel Pucciarelli 

(UFMG); 3) Aporias da arte contemporânea: Eduardo Soares Neves Silva 

(UFMG); Rachel Cecília de Oliveira (UFMG); Rodrigo Duarte (UFMG); 4) 

Sublimação e Experiência Estética: Luiz A. Calmon Nabuco Lastória 

(UNESP/Araraquara); Verlaine Freitas (UFMG). No dia 05 de junho, os 

participantes do Simpósio passaram o dia em Inhotim, em visita monitorada 

às instalações daquele museu a céu aberto. Luiz Antônio Calmon Nabuco 

Lastória e Bruno Pucci participaram da organização do referido Simpósio, 

juntamente com Rodrigo Duarte. Bruno Pucci, por questão de saúde, não 

pode participar presencialmente do evento; mas seu texto foi apresentado 

aos participantes por Belarmino Cesar Guimarães da Costa (UNIMEP). Os 

textos do Simpósio serão publicados em forma de capítulo de livro ou como 

artigos pela Revista Artefilosofia, da UFOP.  

Nos dias 2, 3 e 4 de setembro de 2019 na Universidade Estadual 

Paulista, campus Araraquara-SP, realizou-se, o Simpósio “Teoria Crítica 

Hoje? Evento comemorativo dos Vinte anos do GEP Teoria Crítica: 

Tecnologia, Cultura e Formação”. O Simpósio contou com a participação de 

pesquisadores provenientes de: Universidade Federal de Lavras, MG; 

Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de São Carlos; 

Universidade Estadual de Maringá, PR; Universidade Estadual Paulista, 

Campus Bauru-SP; Universidade Metodista de Piracicaba; Universitat des les 

Illes Balears-ES; e Universidade de São Paulo. O evento também contou com 

 
5 http://devireducacao.ded.ufla.br/index.php/DEVIR/article/view/141 



a participação de estudantes de cursos de graduação e de pós-graduação da 

Unesp de Araraquara e de Bauru e de outras instituições de ensino superior, 

perfazendo o total de 81 participantes. 

No evento foram ministradas 2 Conferências: 1) Paulo Arantes (USP) 

apresentou uma análise acerca da crise internacional do sistema capitalista 

(inflação, endividamento dos estados nacionais, políticas de austeridade 

como receituário global) e da estratégia reatualizada de uma “contra-

revolução sem revolução”. 2) A conferência de Mateu Cabot (UIB-ES) versou 

sobre a Teoria Crítica da Sociedade inaugurada pelos teóricos da primeira 

geração do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, enquanto um modo 

radical de interpretação no plano teórico (Deutung), de caráter 

fundamentalmente diagnóstico, e imprescindível ao esclarecimento do 

momento atual global.  

As 04 Mesas-Redondas abordaram diferentes facetas da problemática 

Teoria Crítica Hoje? Foram constituídas pelos pesquisadores: Mesa 1: Bruno 

Pucci (UNIMEP/UFSCar) e Antonio A. S. Zuin (UFSCar); Mesa 2: Luiz Roberto 

Gomes (UFSCar) e Alexandre F. Vaz (UFSC); Mesa 3: Renato Franco (UNESP) 

e Robespierre de Oliveira (UEM); Mesa 4: Ari Maia (UNESP) e Luiz A. Calmon 

Nabuco Lastória (UNESP). Destacamos, ainda, no dia 03/09 pela manhã, a 

Roda de Conversa com Prof. Dr. Paulo E. Arantes (USP) sobre o tema “Teoria 

crítica no Brasil atual: (im)possibilidades”.   

Importante dizer que um novo projeto de investigação envolvendo a 

relação entre universidades brasileiras (UNESP, UFSCar e UFSC) e a Goethe 

Universität de Frankfurt-AM foi discutido durante o evento. Esse projeto 

propõe o aprofundamento de questões sociais hodiernas envolvendo a 

“cultura escolar” no Brasil e na Alemanha com vistas a análises comparativas 

entre os dois países.  

Em 2019, a UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense, 

localizada em Crisciúma, SP, se tornou a mais nova Sede Institucional de 

nosso Grupo de Pesquisa, tendo como liderança Alex Sander da Silva, 

vinculado ao Grupo de Pesquisa “Teoria Crítica e Educação” – UNESC”. Nesse 

mesmo ano lamentamos a saída de Alexandre Fernandez Vaz do Grupo de 

Pesquisa Teoria Crítica e Educação e, consequentemente, da UFSC como 

Sede Institucional de nosso Grupo de Pesquisa. De nossa parte agradecemos 

de coração a extraordinária contribuição de Alexandre Vaz, como também de 



Fábio Durão (que deixou nosso GP em 2015), pelos anos de pesquisa, de 

produção científica e, sobretudo de aprendizagens que vivenciamos juntos. 

No ano de 2020, em tempos de pandemia do Covid-19, o Grupo de 

Pesquisa Teoria Crítica e Educação está constituído pelos seguintes docentes:  

Antônio Álvaro Soares Zuin e Luiz Roberto Gomes (Sede Institucional da 

UFSCar); Bruno Pucci, Belarmino Cesar Guimarães da Costa, Nilce Maria A. 

S. de Arruda Campos e Ana Carolina K. Barcellos (Sede Institucional da 

UNIMEP); Renato Bueno Franco, Luiz Antonio Calmon Nabuco Lastória e Ari 

Fernando Maia (Sede Institucional da UNESP-Araraquara); Rita Amélia T. 

Vilela e Magali Reis (Sede Institucional da PUC-Minas); Robson Loureiro 

(Sede Institucional da UFES- Vitória, ES); Luciana Azevedo Rodrigues e 

Carlos Betlinsky (Sede Institucional da Univ. Federal de Lavras, MG); Luzia 

Batista de Oliveira Silva e Allan da Silva Coelho (Sede Institucional da univ. 

de S. Francisco – Itatiba, SP); e Alex Sander da Silva (Sede Institucional da 

UNESC – Univ. do Extremo Sul de Sta Catarina, Criciúma, SC); Luiz 

Hermenegildo Fabiano e Robespierre de Oliveira, da UEM-Maringá, PR. 

 

O XII Congresso Internacional de Teoria Crítica que, por tradição, 

deveria ser realizado em 2020, no segundo semestre, foi adiado para 2021, 

possivelmente para o mês de junho. Motivo principal para o adiamento: 

Covid 19. A todos, Saudações Frankfurtianas. 

 

Piracicaba, maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 


