Relatório de atividades do GT Educação e Comunicação após a realização da 31ª.
Reunião Anual

Identificação:
a) Coordenador: Antonio A.S.Zuin (UFSCar)
b) Vice-Coordenador: Rosália Duarte (PUC-Rio)

1- Caracterização:
a) Participantes: alunos de pós-graduação e professores de instituições de ensino
superior públicas e privadas.
b) Instituições representadas: UFSCar, PUC-Rio, PUC-São Paulo, PUC-Minas,
USP, UNICAMP, UFBA, UNESP, ULBRA, UFG, UFF, UCG, UFMG, UFPEL,
UEMG, UFOP, UREJ, UNEB, UNESA, UAM, UNB, UFES, UDESC, UFJF,
FAETEC.

2- Avaliação do GT e da Reunião.
Primeiramente, gostaríamos de agradecer a preciosa ajuda que a secretaria da
Anped ofereceu durante o período de realização da nossa 31ª. Reunião Anual. No que
diz respeito aos trabalhos expostos, há que se destacar o aprofundamento teóricometodológico que se fez presente na maioria dos trabalhos apresentados. Além, disso,
todos os participantes de nosso GT elogiaram a diversidade epistemológica dos
trabalhos, o que corrobora a ausência de uma hegemonia endógena entre nós, sendo esta
uma característica que acompanha o GT Educação e Comunicação há muito tempo,
desde sua fundação.
Chamou-nos a atenção a seriedade e competência da atuação de nossas
representantes no Comitê Científico. De forma geral, os membros do GT consideraram
que o grupo vem realizando esforços significativos na consolidação de referenciais
teórico-metodológicos que nos permitam abordar de forma mais precisa e consistente
nossos objetos de estudo, produzindo avanços no estado do conhecimento. Entendemos,
porém, que é esse esforço ainda é insuficiente e que é necessário investirmos mais na
geração e consolidação de novas perspectivas teóricas que nos ajudem a abordar nossos
objeto/problema, situados, em geral, em zonas interdisciplinares e de fronteira.

Como sugestão para próxima reunião, apresentamos a reivindicação dos
participantes de mudança de sala, pois foi avaliado que as salas onde o GT vem se
reunindo não têm sido boas, já que estamos sempre muito afastados dos locais onde
acontecem as outras atividades da reunião anual ANPEd.
Os debates realizados nos dias da sessão especial e do mini-curso foram muito
produtivos e instigantes, o que certamente auxiliará o desenvolvimento das pesquisas
daqueles que participaram de tais eventos.
Foram várias as publicações de nossos membros que foram lançadas na 31ª.
Reunião. Eis algumas delas: “Mídia e Educação”, de Sandra Pereira Tosta e Jose
Marques de Mello, “Relatório Jornalístico”, de Antonio Freitas, “A televisão pelo olhar
das crianças”, de Rosália Duarte, “Dossiê Cinema e Educação”, da revista: Educação e
Realidade, de Fabiana Marcello, “Infância e Juventude: narrativas contemporâneas”, de
Rita Ribes Pereira e Maria Luiza Oswald, “Sala de aula: ensino e aprendizagem”, de
Claudia Lima, “A formação de professores no Brasil: de 1996 a 2006”, de Henrique
Sobreira, “Dossiê: O uso pedagógico das TICs na formação de professores, na revista:
Educação e Sociedade, com artigos de vários membros de nosso GT tais como Rosália
Duarte, Kátia Morosov, Raquel Barreto, Vani Kenski e Rosa Maria Bueno Fischer,
“Adoro odiar meu professor” e “A indústria Cultural Hoje”, ambos de autoria de
Antonio Álvaro Soares Zuin.
É importante enfatizar também a promoção de vários eventos programados para
2009 que contarão com as participações de vários membros de nosso GT, tais como o
Seminário Internacional: a redes de conhecimentos e as tecnologias, que ocorrerá na
UERJ no período de 1 a 4 de junho. Ainda nesse ano, serão realizados o encontro:
“Formação de professores na cibercultura”, na Universidade Estácio de Sá no período
de 17 a 19 de novembro e o “II Encontro Internacional de Cinema e Educação da
UFRJ, que ocorrerá no período de 18 a 19 de novembro.
Uma outra questão relevante para ser comunicada se refere à escolha, após um
belo debate, de nossa subárea. Optamos, de acordo com decisão de maioria absoluta,
pela subárea 3, juntamente com os GTs de Didática, Formação de professores,
Currículo, Educação Matemática e com o até então GE Educação e arte. Temos a
expectativa de que essa nova configuração nos proporcionará melhorias qualitativas nas
análises de nossos trabalhos, principalmente em função da proximidade maior com
nossos objetos de investigação.

3 – Eleições no GT.
Foram tomadas importantes decisões, tais como a eleição da nova
coordenadora e de sua vice de nosso GT, são elas, respectivamente, Profa.Dra.
Claudia Maria de Lima, da Unesp, e Rita Maria Ribes Pereira, da UERJ. Além disso, o
GT também elegeu seus novos membros no comitê científico, são eles: Prof. Dr.
Antonio Álvaro Soares Zuin - UFSCar (Titular) e Rosália Duarte – PUC-Rio (Primeira
suplente) e Gilka Girardello – UFSC (segunda suplente).
Os coordenadores apresentaram os critérios para escolha de pareceristas ad hoc,
representantes no Comitê Científico e coordenação:
1) trajetória de pesquisa na área de abrangência do GT: Educação e Comunicação;
2) trajetória de participação no GT (tempo de permanência e apresentação de
trabalhos);
3) experiência na avaliação de trabalhos e na elaboração de pareceres (tivemos
problemas com pareceres nessa última avaliação, já que alguns foram
considerados inadequados e insuficientes)

Indicação de pareceristas ad hoc :
Guaracira Gouvêa (UNIRIO)
Lucila Pesce de Oliveira (PUC-SP)
Maria Helena Bonilla (UFBA)
Cléber Ratto (Centro Unviersitário Metodista – IPA)
Gilka Girardello (UFSC)
Edvaldo Couto (UFBA)
Monica Rabello de Castro (UNESA)
Fabiana Marcello (ULBRA)
Rosa Maria Bueno Fischer (UFRGS)

