
 
 

 

RELATÓRIO DO GT 24 

 EDUCAÇÃO E ARTE  

 

 

34ª Reunião Anual da ANPED, Natal, RN – 2 a 5 de outubro de 2011 

 

1 – Identificação 

 

a) Grupo de Trabalho (GT): GT 24 Educação e Arte 

 

- Coordenadora: Monique Andries Nogueira (UFRJ) 

 

- Vice-Coordenadora: Luís Fernando Lazzarin (UFSM) 

 

2 – Caracterização 

 

a) Participantes: 56 ouvintes que assinaram a lista; entretanto, pelo fato de a lista não 

ficar disponível o tempo todo na entrada da sala, percebemos que alguns ouvintes não 

a assinavam sempre. Nesse sentido, presumimos que o total de participantes tenha 

sido um pouco maior. 

 

b) Instituições Representadas:  

Região Sul: UFSM, ULBRA, PUCRS, UFRGS, UDESC, UFSC, UNIPLAC, IF-Sul 

Região Sudeste: UFRJ, UERJ, UFJF, UNICAMP, UNIUBE, PUC-RJ, 

UNIGRANRIO 

Região Centro-Oeste: UFG, UNEMAT, UFMS 

Região Nordeste: UFRN, UECE, UFPE, SME- Natal, IFRN 

Internacional: Universidad Buenos Aires/Fundación Walter Benjamin 

 

 

3 – Relação entre o programado e o realizado 

 

De um total de 28 trabalhos recebidos (26 comunicações e 2 pôsteres), foram 

selecionados 16 trabalhos, dos quais 12 para serem apresentados e 4 excedentes; os 2 

pôsteres recebidos foram selecionados para apresentação. Dos trabalhos aprovados, 

um informou com antecedência que não poderia comparecer à reunião e, com isso, foi  

chamado o primeiro trabalho excedente. Houve também duas ausências que não 

foram comunicadas em tempo hábil para suas substituições. 

 

As sessões foram organizadas por afinidades de temáticas: formação estética, 

formação docente, experiências formativas, arte e educação especial, múltiplas 

linguagens, arte contemporânea. As comunicações orais foram, em sua maioria, 

rigorosas e originais, o que propiciou um debate proveitoso entre autores, debatedores 

e público presente. Muitos dos debates se estendiam para depois das sessões, 

permitindo o aprofundamento e outros esclarecimentos por parte dos autores. 

 

Boa parte dos trabalhos estava elaborada sob a forma de ensaio: a 



 
 

 

apresentação de pesquisas concluídas ou em andamento foi minoria nessa edição. Os 

pôsteres apresentados tratavam de experiências formativas singulares e receberam boa 

acolhida do público presente à sessão.  

 

Foram dois os trabalhos encomendados. O primeiro foi realizado pela 

professora Célia Maria de Castro Almeida (Uniube/Unicamp) no dia 3 de outubro, 

conforme proposto na reunião preparatória acontecida em 2010, apresentando o tema 

“A produção científica do GT Educação e Arte da Anped”. Este trabalho foi 

considerado de grande relevência ao contexto do GT e será ferramenta importante 

para as definições futuras do grupo. Teve como debatedora a professora Luciana 

Grupeli Loponte (UFRGS), ex-coordenadora do GT. 

 

O segundo trabalho encomendado, embora não previsto inicialmente na 

reunião preparatória acontecida em 2010, foi decidido para podermos otimizar a vinda 

da Professora Alicia Entel (Universidade de Buenos Aires. Fundación Walter 

Benjamin), que participaria também de sessão especial por indicação do GT 24. Sua 

apresentação se deu no dia 5 de outubro, sob o título “Estetica y política: nuevas 

sensibilidades, nuevos sentidos de la critica”. A participação da professora foi positiva 

e bastante concorrida, uma vez que vários participantes de outros GTs se deslocaram 

para a sala em que o grupo realizou sua reunião, a fim de ouvi-la. Teve como 

debatedor o Professor Marcelo Pereira de Andrade (UFSM). 

 

O minicurso “Qual teatro, para qual escola?”, ministrado por Gilberto Icle 

(UFRGS), contou com a presença de aproximadamente 12 participantes que o 

avaliaram positivamente. O minicurso ocorreu na mesma sala onde ocorreram as 

sessões do GT. O horário do início da manhã, proposto nessa edição, foi considerado 

mais proveitoso pela maioria dos participantes.  

 

 O GT teve ainda participação na organização de duas sessões especiais. A 

primeira delas foi a sessão proposta pelo GT Educação e Comunicação, com o título 

“Cultura digital, práticas educativas e experiência estética”, com a presença da 

convidada Alicia Entel (Universidad de Buenos Aires/FundaciónWalter Benjamin), 

realizada no dia 4 de outubro. Foi uma sessão bastante rica e a participação da 

Professora Alicia Entel foi considerada excelente pelos participantes, o que suscitou a 

presença de muitos destes na sua apresentação do trabalho encomendado do GT 

ocorrida no dia seguinte. 

 

A segunda sessão especial foi promovida pelo GT Currículo “Escritas de 

educação: entre a estética e a ciência? E pra quem?” e aconteceu no dia 5 de outubro. 

Contou com a presença do membro do GT 24 e seu representante no Comitê 

Científico Marcos Pereira Villela (PUC-RS). Sua participação foi igualmente 

importante e o texto base da sua apresentação tem sido solicitado por muitos colegas 

de outros GTS e programas de pós-graduação presentes naquela ocasião.   

 

Destacamos, por fim, a capacidade do GT que, embora novo no âmbito da 

Anped, tem sido capaz de, internamente, promover debates rigorosos frente a uma 

diversidade de expressões artísticas e referenciais teóricos nas suas interfaces com a 



 
 

 

educação e, no plano externo, atrair a participação cada vez maior de antigos 

associados da Anped de outros GTs, em busca do estabelecimento de novas 

interseções investigativas. 

 

 

 

 

4 – Programação 2012 e Sugestões para 35ª RA 

 

 

A reunião para avaliação e organização do Grupo de Trabalho (GT 24) durante 

a 34
a
 Reunião Anual da ANPEd  sob a coordenação de Monique Andries Nogueira e 

vice-coordenação de Luís Fernando Lazzarin foi realizada no dia 4 de outubro de 

2011,  

 Em relação aos encaminhamentos para o próximo ano, foram reafirmados 

vários pontos durante as reuniões do GT no evento em relação a consolidação do 

grupo tanto no âmbito da ANPEd, como além da reunião anual. Reforçou-se a idéia 

de organizarmos eventos comuns de troca entre grupos de pesquisa e outros, que 

dêem mais visibilidade ao grupo, levando em conta também a posição estratégica que 

o GT ocupa dentro de uma entidade tão representativa quanto a ANPEd.   

O incremento da participação do GT nas ANPEds regionais, as “anpedinhas”, 

também se mostra agora ainda mais necessário, levando-se em conta os comentários a 

respeito de uma possível modificação na periodicidade da reunião anual. 

 

Um ponto destacado em nossa reunião de avaliação e planejamento foi a 

necessidade de aprimorarmos, cada vez mais, o trabalho dos pareceristas. Para tanto, 

os representantes do GT no comitê científico promoveram uma exposição, seguida de 

debate, na qual foram apresentadas instruções no sentido de elaborarmos pareceres 

cada vez mais construtivos.   

 Do ponto de vista do planejamento da próxima reunião, optou-se por um 

trabalho encomendado que verse sobre Pesquisa em Arte e Educação e/ou 

Metodologias de pesquisa. Para tal, foram ventilados os nomes de pesquisadores 

experientes que serão contactados até o final desse ano, embora entendamos que a 

indefinição quanto ao local da 35ª reunião possa ser um elemento dificultador. 

 Em relação ao mini-curso, optamos por inovar e esperarmos a demanda 

surgida, ao invés de um mini-curso encomendado, como tem sido o costume no GT. 

 Quanto à participação do GT em sessões especiais, pretende-se propor uma 

sessão intitulada provisoriamente de “Processos de formação em espaços culturais” 

que abarque tensões e políticas de acesso à freqüência do público, indicando o nome 

de Marcelo Pereira de Andrade (UFSM) como membro do GT. Esta sugestão, 

contudo, não nos impede de continuar fazendo articulações entre os GTs da subárea 

para que nosso grupo continue sendo representado em outras sessões, como tem 



 
 

 

acontecido nos últimos anos.  

 

5 – Coordenação do GT 

 

 

a) Coordenação: 

  Mantém-se a formação eleita em 2010: Monique Andries Nogueira (UFRJ), 

coordenadora; Luís Fernando Lazzarin (UFSM), vice-coordenador. 

 

b) Comitê Científico:  

Manutenção dos membros: Marcos Villela Pereira (PUCRS), primeira 

indicação; Luciana Gruppelli Loponte (UFRGS), segunda indicação; Aldo Victorio 

Filho (UERJ), terceira indicação. 

  

 

 

 

c) Indicação dos consultores Ad hocs para 2011: 

 

Célia Maria de Castro Almeida (Uniube/Unicamp) 

Cláudia Bellochio (UFSM) 

Cynthia Farina (IF-Sul) 

Everson Melquíades Araújo Silva (UFPE) 

JeffersonFernandes Alves (UFRN) 

Márcia Strazzacappa (UNICAMP)  

Marcos Soares (UFG)  

Paola Zordan (UFRGS)  

Sueli Bernardes (UNIUBE)  

Sumaya Mattar (USP)  

Rosimeri Dias (UERJ)  

 

6 – Avaliação da Reunião 

 

 As discussões do GT aconteceram de maneira bastante proveitosa, com 

fluência nas discussões e participação intensa do público nos debates. Percebeu-se 

uma manutenção do número de participantes no GT; no entanto, percebemos 

mudanças no perfil. Houve uma participação maior de participantes da região 

nordeste e diminuição dos da região sudeste. Também foi expressivamente menor o 

número de alunos de pós-graduação. 

 

Há um consenso de que o custo da hospedagem e de serviços (transporte, 

refeições) ficou bem acima do usual, o que impossibilitou a vinda de estudantes e até 

mesmo professores universitários em início de carreira, conforme nos foi relatado por 

diversos colegas. Também foi detectada a dificuldade em estimular a apresentação de 

pôsteres por parte de estudantes; mais uma vez o alto custo parece ser o principal 

entrave. 



 
 

 

  

 Em relação ao espaço físico, o grupo ficou satisfeito com as instalações no 

Centro de Convenções de Natal, com disponibilidade dos recursos necessários, 

atendimento qualificado dos funcionários. No entanto, a divisória utilizada na Sala 

Maracajaú para acomodação dos 2 GTs (24 e 16) foi precária, uma vez que o som do 

outro GT invadia nosso espaço durante todo o evento. 

 

   

   

 


