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RELATÓRIO DA 30ª REUNIÃO ANUAL 

07 A 10 DE OUTUBRO DE 2007 

 

I – Identificação 

 Nome do GT: Educação e Comunicação (GT 16) 

 Coordenador(a): Rosália Duarte (PUCRJ) 

 Vice-coordenador(a): Antônio Álvaro Zuin  

 

II – Caracterização dos participantes 

 Número de membros no GT em 2007: 83 (dos quais 51 sócios da Anped; 14 não sócios; 15 

estudantes e 5 ouvintes). Houve dificuldade no preenchimento das diferentes categorias de 

participante (houve registros duplos: estudantes sócios, estudantes não sócios, ouvintes 

estudantes, e assim por diante). 

 Regularidade da participação dos membros: 25 participaram de 3 dias de reunião do GT; 17 

estiveram em 2 dias e  41 participaram de apenas 1 dia; 

 Instituições representadas no GT: UFBA, PUC-SP, ULBRA/RS, UERJ, PUC-CAMP, UFF, 

UNIFOA, PUCRS, CEDERJ, SEMEC, UNIPLAC, FURB/SC, UTP, Prefeitura de 

Contagem (MG), UNIVALI, UNICOR, PUC-Rio, UFPR, UNB, UFSC, UNB, PUC-SP, 

UNICAMP, UECE, UNESP, UFRJ, UNISAL,  UFES, UNINOVE, UFU, UNIVOVE, 

UNIRIO, UFJF, CRP-SEE-MG, UEG, UFMT, USP, AEDB, SEDUC, UIT, UNESA, 

PREF-RJ/SME, UFRGS, ALIE, UNESC, UMESP, PMC, UFMG, UNIGRANRIO, FME 

NITERÓI, UFLA. 

 

III – Organização do Trabalho do GT 

 Organização e participação nas sessões de apresentação de Trabalhos: 

Os 15 trabalhos selecionados (incluindo o Trabalho Encomendado) foram apresentados: 4 em 

cada uma das três primeiras sessões (segunda-feira, manhã e tarde; terça pela manhã; 

portanto, 12) e 3 na quarta-feira pela manhã. Houve uma organização temática, de modo a 

propiciar uma melhor discussão entre os participantes. Todos os expositores tiveram de 20 a 

25 minutos para apresentação e 20 a 35 minutos para o debate. Em suma, cada trabalho, 

apesar do número grande de apresentações, teve em média 45 minutos entre apresentação e 

debate, sem prejuízo da qualidade das discussões realizadas. A participação média por sessão 

foi de 40 participantes. 

Na quarta-feira, dia 10/10, foi realizada a reunião de avaliação do GT, com cerca de 20 

integrantes do grupo, na qual foram definidas novas indicações para pareceristas ad hoc e 

levantadas algumas propostas de mudança no modelo de apresentação de trabalhos para o 

próximos ano. Foi proposta também, e aceita pelos presentes, a inversão de posições dos 

coordenadores do GT: Antonio Álvaro Zuin (UFSCar) que esteve como vice-coordenador 

durante o ano de 2007 assumirá a coordenação do grupo em 2008; a atual coordenadora, 

Rosália Duarte, passará em 2008 para a posição de vice-coordenadora. 

 

- Organização e participação nas apresentações de Pôsteres: 

Tivemos oito pôsteres selecionados, que ficaram expostos no Hotel Glória na 2ª feira e, na 3ª 

feira, dia 8/11, foram apresentados e discutidos em uma sessão do GT especialmente 

organizada para tal. 

 

- Organização e participação no Trabalho Encomendado:  
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O Trabalho Encomendado, de Nelson Pretto, intitulado “Educação, comunicação e a ANPEd: 

uma história em movimento”, que analisa os dezessete anos de existência do grupo, abriu as 

atividades do GT, na segunda-feira, e teve um tempo de discussão superior aos demais. O 

autor apresentou um relato histórico do GT e analisou a contribuição que os trabalhos 

apresentados no grupo vêm dando à constituição desse campo de estudos, fazendo também 

sugestões de temas e abordagens que deveriam ser melhor trabalhados no futuro. O debate 

decorrente deste trabalho foi bastante rico e produtivo.  

 

 Organização e participação no minicurso: 

O GT ofereceu o minicurso “Educação, comunicação e desafios da sociedade da informação e 

da cibercultura”, com os professores Marco Silva (UNESA) e Luis Paulo Leopoldo Mercado 

(UFAL), atendendo a uma das preocupações manifestadas pelos participantes do Grupo no 

ano anterior, relacionada à preparação docente para enfrentar os desafios colocados pelas 

mudanças tecnológicas e pelo impacto das tecnologias da informação e da comunicação na 

educação formal e não-formal. Os professores abordaram a temática a partir das investigações 

que vêm fazendo nessa área e também das propostas que desenvolvem em cursos de educação 

on-line. O curso teve cerca de 30 inscritos e foi bastante bem avaliado pelos participantes.  

 

Organização e participação nas Sessões Especiais: 

A Sessão Especial do GT ocorreu na quarta-feira, dia 10/10. Intitulada "A dimensão estética 

na formação e na prática docente", contou com a presença de Rosa Maria Bueno Fisher 

(UFRGS), Roberto Conduru (UERJ) e Márcia Strazzacappa (UNICAMP), com a participação 

como mediadora, a convite do GT 16, de Maria Isabel Pereira Leite (UNESC), atual 

coordenadora do GE de Educação e Arte.  

 

IV – Relação entre o que foi programado e o que foi realizado na 30ª Reunião Anual 

 

Todos os trabalhos aceitos, além do Trabalho Encomendado, foram apresentados (houve 

mudanças na programação do GT após a impressão do livro de programação da reunião anual, 

em função de uma pesquisadora ter comunicado que não poderia estar presente à reunião e ter 

sido convocado um outro trabalho excedente). Quanto à Sessão Especial do GT, foi cumprido 

o que havia sido programado, sendo que ela foi coordenada por Antônio Álvaro Zuin, que 

havia sido empossado coordenador do GT na manhã do dia 10.  

 

 Avaliação das atividades 

Na reunião de avaliação do GT, quarta-feira, dia 10/10, os participantes levantaram os 

principais aspectos positivos e aqueles que ainda merecem ajustes: 

a) Foi registrada a qualidade dos trabalhos, assim como o bom nível dos debates travados 

ao longo dos 3 dias.  

b) A diversidade temática e conceitual dos trabalhos aprovados foi considerada pelo 

grupo como uma conquista do GT, visto pelos participantes como um grupo que 

investe na ampliação do olhar para a pesquisa na área. 

c) Considerou-se muito bem-vinda e adequada a fala de Nelson Pretto na apresentação 

do trabalho encomendado que, analisando a história do GT, apontou acertos e 

equívocos da pesquisa na área ao longo dos últimos vinte anos e propiciou ao grupo 

uma reflexão importante sobre as perspectivas futuras dos estudos em educação e 

comunicação.  
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d) Os participantes ressaltaram o bom ambiente de troca de experiências e discussões 

teóricas, a transparência em todo o processo de seleção de trabalhos, a comunicação 

com os membros do GT, o respeito às diferentes posições e abordagens e a boa 

receptividade do grupo a todos, especialmente aos recém-chegados. 

e) Considerou-se adequado o modo de condução das apresentações pela coordenação do 

GT. Também foi registrada positivamente a forma de agrupamento dos trabalhos, 

respeitando-se as temáticas convergentes, como no ano anterior.  

 

V – Programação 2008 

 

Nomes indicados para o Comitê Científico:  

Titular: Rosa Maria Bueno Fischer (UFRGS) rosabfischer@terra.com.br  

Suplente 1: Cláudia Maria de Lima (UNESP- S. José do Rio Preto)  

claudiamarialima@uol.com.br 

 

- Pareceristas ad hoc* 

 

Cleber Ratto (PUC-RS) cgratto@hotmail.com 

Elisa Maria Quartiero (Faed/UDESC) f2emq@udesc.br 

Gilka Girardello / UFSC /  gilka@floripa.com.br 

Guaracira Gouvêa de Sousa / UNIRIO /  guaracirag@unirio.br 

João Batista Carvalho Nunes / UECE /  

Lucila Maria Pesce de Oliveira (PUC/SP) / lucilapoli@terra.com.br 

Maria Helena Bonilla  / UFBA / bonilla@ufba.br 

Mirza Toschi / UEG  / mirzas@brturbo.com.br 

Mônica Fantin / UFSC / mfantin@terra.com.br 

Nelson  Pretto (UFBA) nelson@pretto.info  

Raquel Goulart Barreto / UERJ /  raquel@uol.com.br 

Rita Ribes Pereira / UERJ / ritaribes@uol.com.br 

Sônia Cristina Vermelho / FACNOPAR/ cristina.vermelho@gmail.com 

Tânia Maria Esperon Porto / UFPel /   taniaporto@terra.com.br 

Vânia Carneiro / UNB / vânia@unb.br 

  

   

* Os nomes não selecionados pela Diretoria da Anped para o Comitê Científico serão 

automaticamente chamados para participarem do grupo de pareceristas ad hoc. 

 

- Atividades programadas para a 31ª Reunião Anual 

O GT avaliou a necessidade intensificar a discussão teórica e metodológica acerca das 

investigações realizadas no país e em centros internacionais de pesquisa sobre comunicação e 

educação. O grupo entende que devemos ter uma atuação mais pro-ativa no que diz respeito 

aos rumos da pesquisa nessa área no Brasil e também das políticas públicas de educação 

online, informatização das escolas, ampliação da banda larga, universalização do acesso à 

internet e ambientes operacionais de computador – software livre, creative commons etc. Essa 

será a meta do planejamento da próxima reunião, para a chamada e avaliação de trabalhos e 

para as Sessões Especiais e Trabalho Encomendado. Espera-se também dinamizar mais o 

modelo de apresentação de trabalhos instituindo a figura do debatedor, que deverá ler 

previamente o texto e apresentar questões e comentários ao final da apresentação do mesmo.  
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  Sugestões para a 31ª Reunião Anual 

Infraestrutura: não foi avaliada, mas a escola onde o GT funcionou este ano é 

confortável, silenciosa e a sala tem boa acústica. A infra-estrutura tecnológica 

estava adequada às necessidades do grupo e o operador foi bastante atencioso e 

disponível.  

 

Avaliação dos Trabalhos: Esperamos que seja possível rever a situação das sub-

áreas, conforme a discussão feita durante a reunião com os coordenadores e 

membros do Comitê Científico.  

 

-- Tema para a 31ª Reunião Anual 

Não chegou a ser discutido no GT 

 

 

Rosa Maria Duarte - Coordenadora 

Antônio Álvaro Zuin - Vice-coordenador. 

Novembro de 2007. 

 

  

 


