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RELATÓRIO DA 28ª REUNIÃO ANUAL 
15 A 18 DE OUTUBRO DE 2006 

 
 
 
I – Identificação 
 Nome do GT: Educação e Comunicação (GT 16) 
 Coordenador(a): Rosa Maria Bueno Fischer (UFRGS) 
 Vice-coordenador(a): Rosália Duarte (PUCRJ) 
 

 
II – Caracterização dos participantes 
 Número de membros no GT em 2006: 100 (dos quais 50 sócios da Anped; 25 não sócios; 14 

estudantes e 5 ouvintes). Houve dificuldade no preenchimento das diferentes categorias de 
participante (houve o registro de estudantes sócios, estudantes não sócios, ouvintes estudantes, 
e assim por diante). 

 Regularidade da participação dos membros: 36 participaram de 3 dias de reunião do GT;  23 
estiveram em 2 dias e  41 participaram de apenas 1 dia; 

 Instituições representadas no GT/GE: UERJ, PUC-CAMP, UNIFOA, PUCRS, 
UERJ/CEDERJ. UFBA, SEMEC, Prefeitura de Contagem (MG), UNIVALI, UNICOR, 
PUC-Rio, UFPR, UNB, UFSC, UNB, PUC-SP, UNICAMP, UECE, UNESP, UFRJ, SME/RJ, 
ULBRA/RS, UFES, UNINOVE, UFJF, CRP-SEE-MG, UEG, UFMT, UFPEL, UNIRIO, 
USP, AEDB, SEDUC, UIT, UNESA, UNIPLAC, 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: 
Dos 15 trabalhos selecionados (incluindo o Trabalho Encomendado), no total foram 
apresentados 14: 4 em cada uma das três primeiras sessões (segunda-feira, manhã e tarde; terça 
pela manhã; portanto, 12) e 2 na quarta-feira pela manhã (nesse dia, não compareceu uma das 
autoras). 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, com 25 a 30 
minutos para os respectivos debates. Em suma, cada trabalho, apesar do número grande de 
apresentações, teve em média 50 minutos entre apresentação e debate, sem prejuízo da qualidade 
das discussões realizadas. A média por sessão foi de 65 participantes. Na quarta-feira, dia 18/10, 
foi realizada a reunião de avaliação do GT, com a eleição dos novos coordenadores para os 
próximos anos: para a coordenação, foi eleita Rosália Duarte (PUC-Rio); e para vice,  Antonio 
Álvaro Zuin (UFSCar). 
 
 
- Organização e participação nas apresentações de Pôsteres: 
Tivemos apenas um pôster selecionado e, este ano, houve oportunidade para que esse material 
ficasse disponível na sala, além do local previsto para a apresentação geral dos pôsteres. 
 
- Organização e participação no Trabalho Encomendado:  
O Trabalho Encomendado, de Antonio Álvaro Soares Zuin, intitulado “Educação e 
comunicação: uma abordagem filosófica”, abriu as atividades do GT, na segunda-feira, e  teve um 
tempo de discussão superior aos demais. O autor apresentou uma discussão extremamente rica 
para o GT, estabelecendo relações entre o campo da educação e comunicação, com filósofos de 
diferentes épocas e abordagens quanto aos temas da técnica, arte, comunicação e pedagogia. 
 
 Organização e participação nos minicursos: 
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O GT ofereceu o minicurso “Educação e mídia: desafios para a formação de professores”, com 
as professoras Rita Ribes Pereira (PROPED-UERJ) e Raquel Gonçalves Salgado (UFMT), 
atendendo a uma das reivindicações feitas pelos participantes do Grupo, já há mais tempo, 
relacionada à preparação docente para as diferentes possibilidades de tratamento teórico e 
metodológico do tema das mídias na educação. As professoras tomaram como referência 
experiências de pesquisa que enfocam diferentes formas de mídia, a fim de compartilhar 
alternativas metodológicas que possam ser desdobradas em propostas curriculares. 
 
Organização e participação nas Sessões Especiais: 
A Sessão Especial do GT ocorreu na quarta-feira, dia 18/10. Intitulada "Políticas de formação e 
informação em tecnologias digitais e EAD", contou com a presença de Araci Hack Catapan 
(UFSC) e Gilberto Lacerda (UNB). Os dois professores trouxeram para o debate dados 
significativos sobre as políticas públicas e privadas de formação em tecnologias digitais e 
educação a distância no País. 
 
No dia 17/10, o GT 16 esteve presente também em outra Sessão, de cuja organização participou, 
e que foi coordenada pelo GT 7, Educação de Crianças de 0 a 6 Anos, intitulada “Infância e 
espaços educativos: questões de linguagem, comunicação e arte”. 
 
 
IV – Relação entre o programado e o realizado na 29ª Reunião Anual 
 
 Descrição das principais atividades por dia, indicando mudanças/justificativa 
Com exceção de 1, todos os trabalhos aceitos, além do Trabalho Encomendado, foram 
apresentados. Quanto à Sessão Especial do GT, a professora Sônia Schetman Sette (UFPE) não 
compareceu nem apresentou justificativa para sua ausência. 
 
 
 Avaliação das atividades 
Na reunião de avaliação do GT, quarta-feira, dia 18/10, os participantes levantaram os principais 
aspectos positivos e aqueles que ainda merecem ajustes: 

a) Foi registrada a qualidade dos trabalhos e a riqueza dos debates, bem como o bom 
ambiente de troca de experiências e discussões teóricas, a transparência em todo o 
processo de seleção de trabalhos, comunicação com os membros do GT e a boa 
receptividade a todos os participantes. 

b) 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. 

c) Vários trabalhos receberam avaliação extremamente positiva dos participantes, pela 
riqueza da discussão teórica (especialmente os debates envolvendo comunicação e 
filosofia, em mais de uma pesquisa apresentada) e pelo tratamento metodológico de 
materiais empíricos diversos (fotografia, comunidades na Internet, cinema e infância, 
mangá, jornais impressos, corpo e mídias, jogos eletrônicos, entre outros).  

 
V – Programação 2007 
 
 Indicar os nomes dos ad hocs1 e 3 nomes para o Comitê Científico  
 Comitê Científico: 
Nomes indicados:  
Titular: Rosa Maria Bueno Fischer (UFRGS) rosabfischer@terra.com.br  

                                                 
1
 Não há limite para o número de consultores, porém, de acordo com a indicação feita na reunião do 

Comitê Científico em Caxambu, o ideal é que não sejam muitos para evitar a dispersão nas avaliações. 
Selecionamos um número maior em virtude da quantidade de trabalhos enviados para este GT. 
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Suplente 1: Cláudia Maria de Lima (UNESP- S. José do Rio Preto)  
claudiamarialima@uol.com.br 
Suplente 2: Sônia Cristina Soares Dias Vermelho (PUC-PR) cristina.vermelho@gmail.com 
 
- Pareceristas ad hoc* 
Cleide Aparecida Carvalho Menezes / UFG / (contato ainda não efetuado) 
Gilka Girardello / UFSC /  gilka@floripa.com.br 
Guaracira Gouvêa de Sousa / UNIRIO /  guaracirag@unirio.br 
João Batista de Almeida Jr. / PUC-Camp / jbalmeida@uol.com.br 
Kátia Morosovi / (contato ainda não conseguido) 
Maria Helena Bonilla  / UFBA / bonilla@ufba.br 
Mirza Toschi / UEG  / mirzas@brturbo.com.br 

Mônica Fantin / UFSC / mfantin@terra.com.br 
Raquel Goulart Barreto / UERJ /  raquel@uol.com.br 
Rita Ribes Pereira / UERJ / ritaribes@uol.com.br 
Tânia Maria Esperon Porto / UFPel /   taniaporto@terra.com.br 
Vânia Carneiro / UNB / vânia@unb.br 
Vani Kenski / USP /   vkenski@uol.com.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 30ª Reunião Anual 
O GT avalia que há necessidade de se intensificar a discussão teórica e metodológica quanto às 
investigações que se fazem no País e em outros centros internacionais, sobre comunicação e 
educação. Essa será a marca do planejamento da próxima reunião, para a chamada de trabalhos e 
para as Sessões Especiais e Trabalho Encomendado. Haverá atenção especial no que se refere ao 
histórico do GT desde sua criação, dentro das comemorações do 30º ano de existência da Anped. 
 
  Sugestões para a 30ª Reunião Anual 

Infraestrutura: É absolutamente fundamental que o espaço físico seja revisto para o 
próximo ano. Nossos dias de trabalho foram excessivamente prejudicados, pois a 
acústica da sala reservada ao nosso GT era péssima (Hotel Caxambu Flat, Sala Flat II). 
Para os que acompanharam os trabalhos, assistir às exposições e debates naquele 
ambiente representou um esforço enorme, situação que não poderá repetir-se no 
próximo ano. 

 
Avaliação dos Trabalhos: Esperamos que seja possível rever a situação das sub-áreas, 
conforme a excelente discussão feita durante a reunião com os coordenadores e 
membros do Comitê Científico.  
 

-- Tema para a 30ª Reunião Anual 
Não chegou a ser discutido no GT 

 
 

Rosa Maria Bueno Fischer, coordenadora 
Rosália Duarte, vice-coordenadora. 

Novembro de 2006. 
 

  

mailto:cristina.vermelho@gmail.com

