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RESUMO 

 

A obra tem como objeto as mediações pedagógicas com a utilização da televisão e do 

cinema em salas de aula na educação superior, com a finalidade de analisar como 

ocorrem essas mediações na organização do trabalho pedagógico. O foco na televisão e 

no cinema justifica-se, principalmente, pela problemática na qual se insere o trabalho 

docente na transferência de programas e filmes para as salas de aula. Muitas questões 

emergiram do trabalho e reconhece-se que há necessidade de incentivo ao 

desenvolvimento de pesquisa sobre o uso do audiovisual na educação superior. 

Apresenta um mapeamento da sociedade com um olhar atento para a presença dos 

meios de comunicação e uma série de títulos que podem ser utilizados para enriquecer 

as reflexões sobre as interfaces contemporâneas entre a mídia e a educação. Formato: 17 

x 24 cm. Número de Páginas: 172. Preço: 30,00. 
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