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Em continuidade ao trabalho do ano anterior, a coordenação do GT e os demais participantes 
do grupo têm intensificado sua participação nos mais diferentes eventos, relacionados à 
pesquisa em educação e comunicação. Da mesma forma, têm acompanhado e divulgado 
notícias a respeito de investigações, congressos, seminários, na área temática específica, além 
de terem seus grupos de pesquisa presentes em publicações diversas, em livros e revistas 
qualificadas pela área de educação. Seguem as principais realizações do GT: 
 
1. Planejamento da 29ª Reunião, na lista de discussão do GT, com destaque para as 
articulações com o GT de Educação Infantil – Zero a Seis anos (Sessão Especial: “Infância e 
espaços educativos: questões de linguagem, comunicação e arte” ) e para os debates e 
decisão sobre a Sessão Especial proposta pelo GT 16 (“Políticas de formação e informação em 
tecnologias digitais e EAD), cujos participantes são Araci Hack Catapan (UFSC), Gilberto 
Lacerda Santos (UnB) e Sonia Schechtman Sette (UFPE). 
 
2. Participação em B. Aires, a convite da SBPC e representando o GT 16 da ANPEd, na II 
Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e da Associación Argentina para 
el Progreso de las Ciências (cujo tema central foi “Ciencia, tecnologia y sociedad”). Na ocasião, 
a coordenadora do GT 16 apresentou o trabalho “Medios y educación: una questión cultural y 
política”, na mesa-redonda "La escuela en la encrucijada cultural. El impacto El impacto del 
cambio cultural de la sociedad mediática y de la sociedad de la información sobre los procesos 
pedagógicos”. O evento ocorreu em junho de 2006. 
 
3. Publicações de participantes do GT em números especiais de periódicos científicos sobre 
temas de educação e comunicação. Exemplos: o número especial sobre mídia e educação, de 
Educar em revista (nº 26), da UFPR, com três artigos de representantes do GT 16 (Rosa Maria 
Bueno Fischer, Suzana Feldens Schwertner e Fabiana de Amorim Marcello). 
 
4. Publicação de livros na área: por exemplo, Música midiática e o gosto musical das crianças, 
da colega Maria José Dozza Ponta Grossa, UEPG, 2006. 
 
5. Organização de livro (Tania Maria Esperon Porto, ex-coordenadora do GT, e Lúcia Maria 
Vaz Peres, da UFPel), intitulado Tecnologias da educação: tecendo relações entre imaginário, 
corporeidade e emoções. 
 
 
6. Participação no planejamento do Seminário Internacional Redes (UERJ), que ocorrerá em 
2007. 
http://www.curriculo-uerj.pro.br/redes2006/. Membro da comissão organizadora: a colega do 
GT, Raquel Goulart Barreto. 
 
7. Realização, na PUCRJ, do primeiro encontro de pesquisas em educação e mídia. 
Organização, para 2007, do I Colóquio de Pesquisas em Educação e Mídia, que ocorrerá na 

http://email.terra.com.br/cgi-bin/vlink.exe?Id=X%2BoQ10Of/oNu0rETHuJHz2dAYI3yneOVjhR/rg76dBVkUsh3vlytBA%3D%3D&Link=http%3A//www.curriculo%2Duerj.pro.br/redes2006/
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UNIRIO, em agosto de 2007. Na Comissão Organizadora e no Comitê Científico do Colóquio 
estão pesquisadores do GT 16: Rosália Duarte, Guaracira Gouveia, Rita Ribes, Raquel 
Salgado, Marcos Silva, Raquel Goulart Barreto e Rosa Maria Bueno Fischer. 
 
8. Realização do convênio "Dimensões Culturais na Formação de Professores para a Mídia-
Educação", coordenado por Gilka Girardello (do PPGE/UFSC) e pelo professor Pier Cesare 
Rivoltella, da Universidade Católica de Milão (UNICATT), assinado em novembro 2005. 
 
9. Planejamento da IV Jornada de Debates “Mídia e Imaginário Infantil”, pelo PPGE/UFSC, em 
colaboração com o NEMES (Núcleo de Estudos sobre Mídia, Educação e Subjetividade), da 
UFRGS. A jornada ocorrerá em novembro de 2006, com a participação do pesquisador italiano 
Pier Cesare Rivoltella, cuja presença já está confirmada, e que terá apoio do CNPq. 
 
10. Participação de Vânia Quintão Carneiro, da UNB, na equipe de especialistas responsáveis 
pelo Câmara Ligada,  programa  para os jovens e com os  jovens, que estreou na TV Câmara, 
dia 24 de outubro de 2006, após um trabalho de três anos de preparação.  
 

Rosa Maria Bueno Fischer, coordenadora do GT 16. 


