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No período transcorrido entre setembro de 2006 e outubro de 2007 o Grupo de Trabalho 

Educação e Comunicação deu continuidade às suas atividades através de sua lista de discussão e 

também da atuação de vários de seus componentes em eventos. 

 

Em novembro de 2006, a coordenadora do GT proferiu palestra intitulada Panorama Mundial dos 

Estudos em Educação e Comunicação na abertura do IV Encontro Educação e Tecnologias da 

Informação e Comunicação, promovido pelo PPGE da Universidade Estácio de Sá. 

 

Em novembro de 2006, as professoras Gilka Giardello, Monica Fantin e Rosa Maria Bueno 

Fisher promoveram, em Florianópolis, a IV Jornada de Debates Mídia e Imaginário Infantil, 

numa atuação conjunta do PPGE/UFSC com o NEMIS (Núcleo de Estudos sobre Mídia, 

Educação e Subjetividades), coordenado pela professora Rosa Fischer.  

 

Ainda em novembro aconteceram o V Seminário de Educação e Comunicação e o IV Colóquio 

sobre imaginário, Cultura e Educação, vinvulados ao PPGE da Universidade Federal de Pelotas, 

eventos que contam, desde sua primeira edição, com a participação direta da professora Tania 

Porto em sua promoção e organização. 
 

No início de março de 2007, participamos da Reunião dos Coordenadores de GTs, GE e 

FORPRED com a Diretoria, em Salvador que teve como objetivo o planejamento e a organização 

inicial da 30ª Reunião Anual. Nessa ocasião, associamo-nos a outros GTs na promoção de 

sessões especiais e propusemos, em parceria com o Grupo de Estudos Educação e Arte, a 

organização de uma sessão especial sobre a dimensão estética na formação e na prática de 

professores. 

 

Em nosso grupo virtual, discutimos o planejamento da 30ª Reunião. Destas trocas saiu a proposta 

de convidarmos o professor Nelson Pretto, da UFBA, um dos fundadores do GT, para preparar o 

texto analítico sobre história do grupo e de sua produção que será apresentado, como trabalho 

encomendado, na abertura das atividades do GT, na próxima reunião anual.  

 

Em abril de 2007, recebemos 50 propostas de trabalhos (40), pôsteres (8) e mini-cursos (2) que 

foram avaliadas por nossos parecistas ad hoc: professores/as Antônio Carlos Zuin, Guaracira 

Gouvêa, Mônica Fantin, Gilka Girardello, Tânia Esperon Porto, Mirza Toschi, Raquel Barreto, 

João Batista Carvalho Nunes, Rita Ribes Pereira, Maria Helena Bonilla e Claudia Maria de Lima.  

 

Em julho, nossas representantes no Comitê Científico, professoras Rosa Fischer e Maria Claúdia 

de Lima participaram, no Rio de Janeiro, da reunião do comitê, avaliando nossos trabalhos e 

também os da sub-área à qual estamos vinculados. 

 

Em abril de 2007, a professora Rosa Maria Bueno Fischer, participou do AERA 2007 Annual 

Meeting, Chicago, USA , com apresentação do trabalho "Media, youth, and education: modes of 

constructing the 'other' in culture" (Mídia, juventude e educação: modos de construir o “outro” na 



cultura), no Painel: "Media and Educational Politics and Policies, organizado por: Gustavo 

Fischman (Arizona State University).  

 

Em junho desse ano o GT 16 apoiou a realização do IV Congresso de Redes de Conhecimentos, 

promovido pelo Laboratório de Imagem, do PPGE/UERJ, que tem as professoras Raquel Barreto, 

Maria Luiza Oswald e Rita Maria Ribes Pereira, integrantes do grupo, como membros da 

Comissão Organizadora.  

 

O GT Educação e Comunicação esteve diretamente vinculado à realização do 1º Colóquio de 

Pesquisas em Educação e Mídia, na UNIRIO, no Rio de Janeiro, em agosto desse ano, evento que  

contou com a participação ativa de vários integrantes do grupo tanto na Coordenação Geral 

(Rosália Duarte e Guaracira Gouvêa) quanto no Comitê Científico e na Comissão Organizadora. 

Foi bastante produtivo, tendo possibilitado o debate em torno de alguns dos temas com os quais 

vimos lidando em nossos encontros anuais, como a construção de nossos objetos de pesquisa e as 

dificuldades enfrentadas na definição de novos referenciais teóricos e metodológicos nesta área 

de intersecção entre a educação e a comunicação. 

 

Nossas publicações neste último ano incluem, entre outros: 

 

PORTO, Tania Maria Esperon. As tecnologias de comunicação e informação na escola: relações 

possíveis... relações construídas. Rev. Bras. Educ., Abr 2006, vol.11, no.31, p.43-57. 

 

PORTO, T. M. E. (Org.); Lucia Maria Vaz Peres (Org.) . Tecnologias da Educação: tecendo 

relações entre imaginário, corporeidade e emoções. 1. ed. Araraquara: Junqueira&marin editores, 

2006. v. 1. 204 p. 

 

DUARTE, Rosália, Leite, Camila e Migliora, Rita Crianças e televisão: o que elas pensam sobre 

o que aprendem com a tevê. Rev. Bras. Educ., Dez 2006, vol.11, no.33, p.497-510. 

 

ZUIN, Antonio Alvaro Soares . Ich hasse gern meinen lehrer: orkut, schüler und ihr bild des 

lehrers. Pädagogische Korrespondenz, v. 36, p. 67-75, 2007. 

 

ZUIN, Antonio & Costa, Belarmino, Costa. Ser é ser Percebido: a 

Indústria Cultural e a reeducação dos sentidos. In: Comunicações, revista 

do PPGE-UNIMEP, Piracicaba: editora da UNIMEP, ano 13, no.1, 2007 

 

FISCHER, Rosa M. B. Mídia, máquinas de imagens e práticas pedagógicas. Revista Brasileira de 

Educação, v. 35, p. 290-299, 2007. 

 

 

      


