Relatório da 34ª Reunião Anual da ANPEd – Grupos de Trabalho
1 – Identificação
a) Grupo de Trabalho (GT): 16
Coordenadora- Guaracira Gouvêa de Sousa (UNIRIO) – guaracirag@uol.com.br
Vice – Coordenadora: Fabiana de Amorim Marcello (ULBRA) - famarcello@gmail.com
2 - Caracterização
a) Participantes: 90 participantes
b) Instituições Representadas: 41 instituições - UNIRIO; UERJ; UFBa; UFRGS;
IFES;UFPe; IFBa; PUC/SP; FEEVALE; UFSC; SEEC/RN; UESB; UFSC;UFC;
UFES; TJGO;UNIMEP; PUC/RS; SME/RJ;UFAL; UEFS; UNESA; USP;
UEPB;UNIVESP; PUC/Rio; UFSM;UDESC; UFSCar; UFRN; UNIT; UNIT;UFPel;
UFMT; ULBRA; UERN; UFC; UNISINOS; UFRRJ; UNIFEI; NTE/RN; UEMT;
UNEB; UFTM.
3 - Relação entre o Programado e Realizado
a) Sessões Especiais: No encontro de coordenadores de GTs com a Diretoria da ANPEd
para a organização da 34ª Reunião Anual da ANPEd ficou estabelecido que uma sessão
especial seria organizada com a coordenação do GT 16 Educação e Comunicação e em
parceria com GT 19 – Educação Matemática, coordenado pelo Prof Dr Marcelo Almeida
Bairral e com o GT 24 – Educação e Arte, coordenado pela Profa Dra Monique Andries
Nogueira. Esta sessão foi realizada plenamente com o seguinte tema e composição:
Cultura Digital, Práticas Educativas e Experiências Estéticas; Coordenação Fabiana de
Amorim Marcello (ULBRA- RGS); Palestrantes- Henrique Sobreira
(UERJ/FEBF);
Alicia Entel (Instituto Walter Benjamim, de Buenos Aires) e Maurício Rosa (ULBRA –
RGS). A sessão especial foi transmitida ao vivo pela rede, tendo com apoio técnico a
equipe do prof dr. Henrique Sobreira e a transmissão foi autorizada pelos palestrantes.
b) Nesta 34ª Reunião Anual da ANPEd, o GT 16 Educação e Comunicação comemorou os
20 anos de sua criação e como forma de documentarmos esses anos, os participantes do GT
16, presentes na 33ª Reunião Anual da ANPEd, realizada em 2010, decidiram compor um
trabalho encomendado que contasse os 20 anos de pesquisas em Educação e Comunicação
presentes no GT, assim ficou estabelecido que o estudo de cada mídia ficaria sob a
responsabilidade de um membro de GT 16 e os trabalhos em um total de quatro seriam

apresentados na 34ª REUNIÃO Anual e seriam debatidos por um pesquisador vinculado ao
GT 16. O trabalho 20 ANOS DO GT 16: TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS foi
composto e apresentado da seguinte forma: Rastros de um passado nem tão remoto:
mídias audiovisuais em vinte anos de pesquisa da profa Dra Rosa Maria Bueno Fischer
(UFRGS); A presença da cultura digital no GT Educação e Comunicação da ANPEd da
Profa Dra Maria Helena Silveira Bonilla (UFBa); As mídias impressas nas pesquisas em
educação e comunicação da profa Dra Guaracira Gouvêa (UNIRIO); As pesquisas sobre
EAD e Educação Online nas reuniões do GT 16 da ANPEd do prof Dr Marco Silva
(UNESA) e como debatedor o Prof Dr Nelson Pretto (UFBa). Após a apresentação
realizamos debate com cerca de 60 participantes.
c) Comunicações orais: Para a participação no encontro do GT 16, deste ano, recebemos 49
trabalhos completos e oito pôsteres. Deste conjunto, foram aceitos 22 trabalhos, sendo que
destes, 14 foram escolhidos para serem apresentados oralmente nos dias dedicados às
comunicações orais e todos foram apresentados. Como ocorreu em 2009 e 2010, as
coordenadoras do GT 16 indicaram debatedores para cada trabalho.
d) Sessão de pôsteres: Neste ano de 2011, além doa autores dos três pôsteres selecionados
apresentarem seus trabalhos em espaço reservado pela ANPEd o GT 16 resolveu que na
quarta-feira os pôsteres seriam apresentados para o grupo, dando de 5 a 10 min para cada
autor apresentar sua pesquisa, o que ocorreu com boa aceitação e participação dos
presentes. Todos consideraram que seria bom manter essa iniciativa para o ano de 2012.
e) Minicursos: o minicurso Pesquisa e formação em tempos de Cibercultura: desafios
para a Educação, ministrado pela profa dra Edméa Santos do PROPED-UERJ, foi
realizado com cerca de 40 presentes e foi muito bem avaliado.
f) Neste ano de 2011, o GT 16 comemorou seus 20 anos de produção de conhecimento e
como forma de documentar esse acontecimento a coordenadora Profa Dra Guaracira
Gouvêa de Sousa, a vice-coordenadora Profa Dra Fabiana de Amorim Marcello e a profa
Dra Rosa Maria Bueno Fischer participaram da gravação de um programa da TV Brasil –
Salto para o Futuro, dedicado ao Gt 16, por meio de depoimentos sobre esses 20 anos,
concedidos a jornalista Bárbara Pereira, responsável pelo programa.
g) Avaliação do GT: Os participantes do GT 16, reunidos na terça-feira, dia 4 de outubro,
consideraram que:
1. seria bastante interessante a manutenção do debatedor por trabalho;
2. a realização da ANPEd em Natal foi um sucesso e em nenhum momento houve
diminuição da participação nos eventos do GT;
3. não ficou claro se haveria ou não trabalho encomendado para 2011;
4. seria necessário a elaboração de moções sobre direito autoral e democratização da
banda larga, estas moções foram escritas (3), apresentadas na assembléia e
aprovadas neste fórum para encaminhamentos às instituições citadas pelos
participantes do GT16;

5. a proposta da ANPEd sobre a indicação de coordenadores e vices –coordenadores
deveria ser discutida, o que foi realizado, mas como essa proposta era ponto de
pauta da assembléia da ANPEd, mas foi retirado, o grupo resolveu dar continuidade
às discussões por meio da Internet.

4 – Sugestões para a 35ª Reunião Anual da ANPEd
a) manter a grade da programação;
b) que os vices também possam receber algum tipo de auxílio, pois têm participação
efetiva;
5- Eleições no GT
a) Coordenadores: Como é tradição do GT 16 para este próximo ano a vice coordenadora
assume a coordenação. Assim , a coordenadora será a profa dra Fabiana de Amorim
Marcello e a vice-coordenadora será a profa dra Guaracira Gouvêa de Sousa.
b) Comitê Científico – lista tríplice
Prof Dr. Antonio Álvaro Soares Zuin (UFSCar); dazu@ufscar.br
Profa Dra Claudia Maria de Lima (UNESP) - claudiamarialima@uol.com.br
Profa Dra Rita Maria Ribes Pereira (UERJ) - ritaribes@uol.com.br
c) Consultores ad-hoc – 2012: Foram indicados os seguintes nomes:

ADRIANA FRESQUET

adrifres@uol.com.br

ADRIANA HOFFMANN

hoffadri@yahoo.com.br

CLEBER GIBBON RATTO

cgratto@hotmail.com

EDMÉA SANTOS

mea2@uol.com.br

GUARACIRA GOUVÊA

KÁTIA MOROSOV ALONSO

guaracirag@uol.com.br
katia.ufmt@gmail.com

LUCILA PESCE
MARIA HELENA SILVEIRA BONILLA

katia@ufmt.br

lucilapoli@terra.com.br
bonilla@ufba.br

piabonilla@yahoo.com.br

MARCO SILVA
MONICA FANTIN

mparangole@gmail.com
mfantin@terra.com.br

RAQUEL GOULART BARRETO

raquel@uol.com.br

ROSA MARIA BUENO FISCHER

rosabfischer@terra.com.br

SARAÍ SCHIMIDT

sarai@sinos.net

