
O espaço está aberto 
  

Como dissemos em nosso editorial, duas seções do Educação & 
Imagem são muito queridas para nós: Voz do docente e Voz do leitor. 
As duas, repetimos, expressam nossa crença na participação das 
pessoas. A responsabilidade do primeiro número coube ao Grupo de 
Pesquisa AS REDES DE CONHECIMENTOS EM COMUNICAÇÃO E 
EDUCAÇÃO: QUESTÃO DE CIDADANIA, coordenado pela professora Nilda 
Alves. Por sermos o primeiro, só nós estamos “nos lendo”, revisando, 
fazendo junto, torcendo para que tudo dê certo. Assim, saímos sem A 
VOZ DO LEITOR. Não tem problema não. Ficamos felizes de poder, aqui, 
abrir o espaço aos que virão. Este espaço, portanto, está oficialmente 
aberto. 
 
O próximo número deverá ser fechado no final de maio e será 
responsabilidade do Grupo de Pesquisa INFÂNCIA MÍDIA E EDUCAÇÃO, 
coordenado pela professora Rita Ribes Pereira. Todos os que escreverem, 
respeitando a temática em questão, é claro, serão respondidos, mas o 
espaço é reservado para um texto apenas, ficando os demais guardados 
carinhosamente em nosso acervo. 
 
Na seqüência, para a leitora e o leitor já irem se agendando, estão os 
Grupos de Pesquisa INFÂNCIA, JUVENTUDE E INDÚSTRIA CULTURAL, 
coordenado pela professora Maria Luiza Magalhães Bastos Oswald, cujos 
textos deverão ser entregues até final de julho; REDES DE 
CONHECIMENTOS E PRÁTICAS EMANCIPATÓRIAS NO COTIDIANO 
ESCOLAR, coordenado pela professora Inês Barbosa de Oliveira (textos 
entregues até final de setembro); INSTITUIÇÕES, PRÁTICAS 
EDUCATIVAS E HISTÓRIA, coordenado pela professora Ana Chrystina 
Venancio Mignot (textos até fins de outubro) e EDUCAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO, coordenado pela professora Raquel Goulart Barreto, 
(textos até meados de dezembro). As datas serão fixadas e 
disponibilizadas na página do jornal. 
 
Mas atenção: antes de enviar algum artigo, por favor verifique as normas 
técnicas para publicação em “envios”. 
 
Só nos resta dizer que esperamos por vocês e, desde já, agradecemos 
muito a participação 
 


