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No período de outubro de 2010 a outubro de 2011, os participantes do GT16 

Educação e Comunicação ampliaram suas ações tanto no que se refere à produção 

acadêmica,   à participação em atividades de gestão em ciência e tecnologia e  quanto à 

participação nos debates e organização de ações que envolvem a política educacional 

brasileira. 

Os participantes do GT 16 estabeleceram formas de comunicação on-line que têm 

permitido trocas de informações, particularmente às que estão vinculadas à agenda política 

da ANPEd e a agenda política do GT 16, com estabelecimento de intercâmbios acadêmicos 

e políticos. Nesse sentido, uma das tarefas que está em andamento e a disponibilização de 

informações pelo portal da ANPEd, no campo dedicado ao GT16. 

 As atividades citadas a seguir correspondem a algumas das principais realizações do 

GT16 neste período. 

   

1. Planejamento da 34ª Reunião 

 

Nesta 34ª Reunião Anual da ANPEd, o GT 16 Educação e Comunicação comemora 

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 pesquisa em Educação e 

Comunicação presente 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 da ANPEd e seriam debatidos por um 

pesquisador vinculado ao GT 16. O trabalho 20 ANOS DO GT 16: TENDÊNCIAS E 

PERSPECTIVAS está composto 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). 

 

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 está 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) 

Para a participação no encontro do GT 16, deste ano, recebemos 49 trabalhos completos 

e oito pôsteres. Deste conjunto, foram aceitos 17 trabalhos, sendo que destes, 14 serão 

apresentados oralmente nos dias dedicados às comunicações orais  e três pôsteres serão 

expostos em espaço conjunto com os das outras áreas.  

 

2. Participação em Sociedades Científicas 

    Os participantes do GT 16 têm tido uma participação ativa em sociedades científicas 

que se constituem em fóruns permanentes de discussões sobre questões acadêmicas e 

políticas, podemos citar a atuação do profa Dr Nelson Pretto, Secretário Regional da SBPC 

– Bahia; o prof Dr Cleber Ratto que coordena o Eixo 16 - "Educação, Comunicação e 

Tecnologia" na ANPEDSul. 

 

 

3. Publicações 

Da produção realizada pelos componentes do GT16, podemos citar: o dossiê 1 e 2 

de Adriana Fresquet, publicado em 2010, sobre Cinema e Educação: uma relação sob a 

hipótese de alteridade de Alain Bergala  na Revista Contemporânea de Educação da 

Faculdade de Educação  (vol IX e X); o  livro Educação, Experiência, Estética, de Rita 

Ribes em co-autoria com Mailsa Passos, pela Editora NAU, que será lançado na ANPEd; o 

livro  Gêneros Textuais: teoria e prática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

organizado por  Marcela Afonso Fernandes e Alberto Roiphe, publicado pela Editora 

Rovelle, 2011, a ser lançado na ANPEd que apresenta um capitulo de autoria de Rosielene 

Ramos Gonçalves em co-autoria  de Guaracira Gouvêa, denominado Histórias em 

quadrinhos no trabalho docente de professores da rede municipal de ensino da cidade do 

Rio de Janeiro. 

 

4. Projetos Nacionais Interinstitucionais 

    Como exemplos de projetos nacionais interinstitucionais. Podemos citar o projeto 

Cinema para aprender e desaprender CINEAD, coordenado por Adriana Fresquet que 

desenvolve atividades conjuntas com a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro (MAM-Rio), o Colégio de Aplicação da UFRJ e o Instituto de Pediatria e 

Puericultura Martagão Gesteira (IPPMG/UFRJ);  o projeto TV Fundamental: Produção de 

Vídeos Educativos para o Ensino Fundamental coordenado por Guaracira Gouvêa, apoiado 

pela Faperj é uma  parceria entre a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO), e a Escola Estadual de Ensino Fundamental República / Segmento 1º ao 5ºano, 

da Fundação de Apoio à Escola Técnica - FAETEC (EEEF República/Ed. Fundamental). 

 

5. Projetos Internacionais 

  Os participantes do GT 16 atuam em projetos e redes internacionais, tais como: 

REGIET (Red Internacional de Grupos de Investigaciones en Educación y Tecnología, 

UPM); COLEARN (Collaborative Open Learning - Comunidade de Pesquisa sobre 



Aprendizagem Colaborativa e Tecnologias, Open University) e aRIES (Red Internacional 

Ecología de los Saberes, Universidad de Barcelona), nas quais participa Lucila Pesce; a 

Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual, coordenada por Adriana 

Fresquet e  Cátedra UNESCO de Ciencais da Educação com ênfase em Educação a 

Distância e o Curso de Pedagogia Acordo Brasil/Japão em parceria com a Tokai University, 

coordenados por Kátia Morosov Alonso. 

  

 

         6. Ações de avaliação 

 

As ações de avaliação estão associadas às solicitações de agencias de fomento par 

avaliação de projetos;  de períodicos e congressos para apreciação de artigos e trablhos; 

ainda há solicitações de programas de politicas publicas. Alguns exemplos são arrolados a 

seguir: a profa Rosa Maria Bueno Fischer é  membro do "Comitê Consultivo do Scielo 

Educa" (Fundação Carlos Chagas); a profa . Lucila Pesce é coordenadora regional do GT 

de Avaliação do Programa Um computador por Aluno (UCA), no estado de São Paulo 

 e é membro integrante do quadro de assessores científicos da FAPESP (Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo);as profas  Adriana Hoffman e Adriana 

Fresquet fizeram parte do comitê científico da ANPED Sudeste desse ano de 2011 e foram 

coordenadoras de sessão de apresentação de comunicação e debatedora de pôsteres; as 

profas  Adriana Hoffmann e Rita Ribes participaram  como Ad Hoc no VI Seminário 

Internacional As redes educativas e as tecnologias: práticas/teorias, organizado pela UERJ. 

A profa Rita Ribes é representante das Faculdades de Educação no Conselho Municipal do 

Rio de Janeiro, nesse fórum tem-se discutido o impacto social de ações voltadass para a 

inclusão digital e a profa Rita Ribes tem se colocado criticamente frente à EDUCOPÈDIA, 

uma espécie de transposição didática de wikipédia que a Prefeitura do município do Rio de 

Janeiro  criou em parceria com empresas. Os componentes do GT16 têm atuado junto às 

FAPs de seus respectivos estados, bem como ao CNPq e Capes apreciando projetos , ainda 

atuam com avaliadores ad-hoc e como membros de conselhos editoriais de diversos 

periódicos nacionais e internacionais. 

 

7. Ações junto aos Programas de Pós-Graduação 

 A vice-coordenação do PPGE/UFBA, desde julho de 2011 está sob a 

responsabilidade da Profa Maria Helena Bonilla; em junho de 2011 foi criada a linha 

Educação e Comunicação no Doutorado do PPGE/UFSC, da qual a profa Mônica Fantin 

faz parte e foi atuante na proposta de criação e implementação. A profa Guaracira Gouvêa 

participou como Consultora Ad Hoc, junto à Capes, para Avaliação Trienal 2010 de 

Programas de Pós-Graduação em Educação do Brasil. 

 

8. Congressos 

     A temática Educação e Comunicação e suas interfaces com outras áreas de 

conhecimento tem estado presente em diferentes congressos, nacionais e internacionais pela 

participação ativa dos componentes do GT 16, podemos citar alguns eventos: Congresso 

Luso-brasileiro sobre questões curriculares; 3º  Fórum da Rede KINO, na 6ª CINEOP 

(Mostra de Cinema de Ouro Preto); VI Seminário Internacional As redes educativas e as 

tecnologias: práticas/teorias; 



ENDIPE; Encontros Regionais da ANPEd como Sudeste e Sul; Simposium Iberoamericano 

en Educación, Cibernética e Informática e como exemplo de produção em eventos 

internacionais citamos o trabalho Ethics-aesthetics formation of young people in the south 

of Brazil: a Foucauldian perspective” (“Formação ética e estética de jovens no Sul do 

Brasil: uma perspectiva foucaultiana) da profa Rosa Maria Bueno Fischer, apresentado no 

evento "Comparative and International Education Society's 55th Annual Conference" (55ª 

Conferência Anual da Sociedade Internacional de Educação Comparada), em Montreal, 

Canadá.. 

O conjunto de atividades relatadas representa  parte da produção acadêmica e de 

ações políticas deste GT no período desse relatório,  pois decidimos dar alguns exemplos 

que mostrassem a diversidade de nossas ações em diferentes frentes de trabalho. Essas 

ações indicam a multiplicidade de temas de estudo que a área envolve, bem como as 

possibilidades de diferentes frentes de atuação deste grupo.  


