
Ata da assembléia ordinária da Associação Brasileira de Estética - ABRE. 1 

 Aos 17 (dezessete) dias do mês de maio de 2007 (dois mil e sete), às 20h00min, no 2 

Auditório Sônia Viegas, no prédio da Faculdade de ciências Humanas da UFMG, na Avenida 3 

Antônio Carlos n0.6627 – Campus Pampulha, CEP 31270-901, Município de Belo Horizonte, 4 

Estado de Minas Gerais, reuniram-se os membros da ABRE para votação em eleição para a 5 

diretoria da ABRE, no período de 2007 a 2009. Estiveram presentes: Prof. Dr. Rodrigo Antônio 6 

de Paiva Duarte, Prof. Dra. Virgínia de Araújo Figueiredo, Prof. Dra. Imaculada Kangussu, Prof. 7 

Dr. Verlaine Freitas, Prof. Dra. Carla Milani Damião, Prof. Dra. Rosa Maria Dias, Prof. Dra. 8 

Márcia Cristina Ferreira Gonçalves, Prof. Dra. Iracema Macedo, Prof. Dra. Rita Velloso, Prof. 9 

Dr. Douglas Garcia A. Jr., Prof. Dr. Bernardo Barros Coelho de Oliveira, Prof. Cláudia Maria de 10 

Castro, Prof. Ana Lúcia M. de Oliveira. 11 

O Prof. Dr. Rodrigo Duarte deu início À reunião fazendo um retrospecto das atividades 12 

da ABRE desde sua transferência para Belo Horizonte em maio de 2006. Com os membros da 13 

diretoria eleitos àquela ocasião, o prof. Rodrigo, eleito presidente desta associação registrou-a 14 

como associação de direito privado sem fins lucrativos, em 29/09/2006. 15 

A seguir apresentaram-se os associados da ABRE que se candidatavam à nova 16 

diretoria, compondo chapa única. O Prof. Rodrigo, atual presidente da ABRE, relatou que a 17 

atual diretoria exercera um mandato tampão, com o objetivo de iniciar as atividades da 18 

associação, agora sediada em Belo Horizonte, e principalmente de dar início ao projeto da 19 

ABRE de alcançar associados em todo o país. A diretoria eleita em 2006 contava com os 20 

seguintes membros: Prof. Dr. Rodrigo Antônio de Paiva Duarte (presidente), Prof. Dra. 21 

Imaculada Kangussu (vice-presidente), Prof. Dra. Iracema Macedo Silva (secretária), Prof. Dr. 22 

Verlaine Freitas (tesoureiro). 23 

Para a diretoria no mandato 2007-2009 propõe-se que a Prof. Dra. Rita Velloso seja 24 

escolhida secretária, em função da ida da Prof. Dra. Iracema Macedo Silva para a UERJ, e que 25 

o Prof. Dr. Eduardo Soares seja escolhido tesoureiro, em função do Prof. Dr. Verlaine Freitas 26 

ter assumido o cargo de coordenador do curso de graduação em filosofia da UFMG. Os nomes 27 

do Prof. Dr. Rodrigo Antônio de Paiva Duarte e da Prof. Dra. Imaculada Kangussu foram 28 

reapresentados para os cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente. 29 

A partir da apresentação dos nomes componentes da chapa, o presidente atual expôs 30 

que a preocupação da ABRE, nesse momento, é aprofundar ações em outras três direções, a 31 

saber: primeiramente, tornar a ABRE mais acadêmica; em segundo lugar, inserir a associação 32 

na política acadêmica; e, em terceiro lugar, fazer com que a ABRE torne-se uma rede nacional 33 

de informações sobre estética, cobrindo todo o Brasil. A diretoria eleita para o período 2007-34 

2009 atuará no sentido de constituir uma pequena editora, cuidando para obter registro junto à 35 

Biblioteca Nacional, com o que poderá dar chancela a publicações de congressos, colóquios, 36 

seminários, etc. 37 

A seguir passou-se à eleição. Os nomes da chapa foram aceitos pela assembléia, que 38 

votou unanimemente nos seguintes professores para o mandato da ABRE 2007-2009: Prof. Dr. 39 

Rodrigo Antônio de Paiva Duarte (presidente), Prof. Dra. Imaculada Kangussu (vice-40 

presidente), Prof. Dra. Rita Velloso (secretária), Prof. Dr.Eduardo Soares (tesoureiro). 41 



Passou-se a seguir, ao último item da pauta de reunião, no qual se discutiu a atuação 42 

do GT-Estética, junto à Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF), no 43 

sentido de avançar os termos da discussão sobre o espaço da Estética no contexto acadêmico 44 

da Filosofia no Brasil. O Prof. Rodrigo atentou para o fato de que boa parte da produção sobre 45 

estética se concentra, atualmente, no sudeste do Brasil. Relatou que há, sem dúvida, 46 

experiências e atividades em outras regiões nacionais, mas que não existe, nessas, uma 47 

organização de conjunto. A assembléia discutiu a necessidade de levar ao CNPq a 48 

reivindicação de que a estética seja incluída na tabela de áreas do conhecimento (ciências 49 

humanas). Prof. Rodrigo relatou que, na pratica, já existe uma articulação nacional entre 50 

pesquisadores da área de estética e que é preciso institucionalizá-la. O Prof. Rodrigo pediu aos 51 

presentes que assinassem a lista de comparecimento, no que foi atendido. A lista está anexada 52 

a esta ata. Prof. Carla Damião, que atualmente coordena o GT-Estética, relatou que talvez seja 53 

necessário fazer uma mudança na coordenação do grupo de trabalho, pois, pelas normas da 54 

ANPOF, o coordenador deve estar ligado a um programa de pós-graduação, o que no seu 55 

caso, como é professora da UESC, não se verifica, uma vez que a referida universidade não 56 

tem um curso de pós graduação stricto sensu em filosofia implantado. Os professores 57 

ponderaram que a decisão de substituição da prof. Carla na coordenação deve aguardar o mês 58 

de agosto de 2007, quando a prof. terá uma resposta à sua proposta de filiação à UFBA. A 59 

Profa. Márcia Gonçalves relatou que tem recebido muitos pedidos de ingresso no GT. A Profa. 60 

Carla relatou que o mesmo se passa com ela. Prof. Rodrigo expôs algumas condições e 61 

limitações que o grupo de sustentação do GT-Estética deve observar, com relação às 62 

exigências da ANPOF. A Profa. Carla reafirmou a intenção de realizar o próximo encontro do 63 

GT em Ilhéus, Bahia. Nada mais havendo, o prof. Rodrigo Duarte, presidente da ABRE, 64 

encerrou os trabalhos, foi lavrada a seguinte ata, com a assinatura dos presentes. Belo 65 

Horizonte, 17 de maio de 2007. Confere com o original. 66 

*********************************************************************************** 67 


