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Prefácio

Série Comunicação e Educação

A colaboração entre a Editora da Universidade Estadual de Santa 
Cruz (Editus) e o Grupo de Pesquisa Comunicação e Educação, da Socie-
dade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) 
traz à luz o quinto volume da série Comunicação e Educação. Sob o título 
de Comunicação e Educação: territórios migrantes, interfaces expandidas, as 
organizadoras Ana Luisa Zaniboni Gomes e Eliana Nagamini, reuniram 20 
artigos, apresentados no 40º Congresso da Intercom, realizado em Curitiba. 
O material que se lerá, após a sua apresentação e divulgação no citado even-
to, foi revisto pelos autores e procedidos os eventuais ajustes requisitados pela 
forma livro. 

Computados os cinco volumes que formam a série, o público leitor 
passa a ter à sua disposição um total de 98 artigos. Ou seja, estamos diante 
do maior conjunto de contribuições ordenadas em coleção envolvendo os 
temas concernentes aos vínculos entre comunicação e educação. É um 
feito expressivo, sobretudo quando atentamos para o fato de atravessarmos 
uma quadra extremamente difícil no que tange aos apoios com vistas à 
divulgação de materiais decorrentes de pesquisas, reflexões, debates, ori-
ginários do campo acadêmico. A se destacar que a casa publicadora leva a 
chancela de uma Universidade Pública, algo de extrema importância haja 
vista o cumprimento da sua missão institucional de estreitar os diálogos 
com a sociedade.  

Os textos que ensejam este volume foram dispostos em três eixos te-
máticos, a saber: Memória, desafios e perspectivas; Relações com o universo 
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do trabalho e da formação; Tecnologias, práticas e linguagens norteadoras. 
É preciso considerar que, conquanto a metodologia de se agregar os escritos 
por núcleos tenha pertinência, haja vista que as exposições apresentam di-
ferenças no tangente a interesses, perspectivas, inflexões e mesmo nos pro-
cedimentos estilísticos, sendo necessário encontrar formulações gerais para 
abranger a multiplicidade, buscamos encontrar outros mecanismos organi-
zadores capazes de dar ideia um pouco mais ampla do que vai nos artigos. 

No que lemos, visualiza-se o acionamento de uma terminologia 
para tratar dos vínculos entre comunicação e educação que contém, implíci-
ta ou explicitamente, expressões como: educomunicação, literacia midiática, 
mídia educação, a partir do que são elaboradas as várias contribuições. Os 
assuntos propriamente ditos podem ser agregados em torno de variegadas 
preocupações que intentamos, precariamente, e apenas para se ter uma ideia 
mais ampla do que se irá ler, sob os seguintes lineamentos: exercícios em sala 
de aula apoiados nas linguagens da comunicação; questionamentos teóricos 
e metodológicos sobre o campo comunicativo-educativo; estudos comparati-
vos e análise das fontes teóricas, postos na interface comunicação e educação; 
ensino de comunicação no ensino básico ou superior; mediações que promo-
vem os vínculos entre comunicação e educação, sobretudo destacados em 
dois itens, cultura e tecnologias; a questão das competências ou alfabetização 
midiática. Há textos que, malgrado não se afastem daquilo que chamamos 
acima de lineamentos, incluem assuntos mais específicos relativos à ética, 
ao consumo, à pós-verdade, às práticas profissionais em âmbitos como os do 
jornalismo, do audiovisual, das implicações do tempo socialmente acelerado 
na dinâmica da educação escolar, o acionamento dos memes e da música 
para fins didático-pedagógicos. Tudo isto tendo em mira o nosso problema 
chave atinente aos nexos comunicativo-educativos. 

Estamos, portanto, frente a um painel que atravessa, em boa hora e 
medida, múltiplas preocupações compartilhadas por aqueles cujo trabalho 
se elabora no pressuposto segundo o qual não é mais possível produzir edu-
cação de qualidade desconsiderando o caráter de centralidade estratégica 
que a comunicação passou a ter em nossa quadra histórica. Perspectiva, ade-
mais, compartilhada por estudiosos como Jesús Martín-Barbero e Guillermo 
Orozco Gómez. De certo modo, fazer educação sem o devido cuidado no 
tratamento dos problemas comunicacionais tornou-se procedimento voca-
cionado a gerar frustração de propósitos.  

Cabe acrescentar, contudo, que a discussão acerca dos fluxos entre 
comunicação e educação nem sempre passa pelos desafios epistemológicos, 
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de sistemas produtivos e mesmo fenomenológicos, que espreitam aquelas 
interfaces. Existem, como mostram alguns artigos deste livro, atrações decor-
rentes da sedução tecnológica, sobretudo sobre os jovens, o que faz alguns 
setores da educação reagirem sob chave conservadora ao próprio debate en-
volvendo as mídias e mesmo a linguagem da comunicação. Entendemos, 
porém, que reside, ainda, na dialética do esclarecimento o melhor caminho 
para integrar sistemas sem descurar das particularidades, singularidades e 
identidades que sendo próprias, por exemplo, das mídias, ou dos processos 
de ensino-aprendizagem escolar, não apenas registram convergências, como 
abrem possibilidades para as devidas reflexões críticas por eles ensejadas. 
Desta sorte, continua em vigência a observação que fizemos no prefácio do 
volume quatro desta série, insistindo no fato de os educadores terem en-
contro marcado com os desafios comunicacionais – que não são poucos, de 
ordem fundamental no mundo contemporâneo, a circundarem a vida de 
sujeitos e instituições. 

Os textos aqui reunidos, acrescentados ao já publicados pela série, 
constituem valiosa contribuição no sentido de mais bem esclarecer as inú-
meras questões postas na interface comunicação e educação, especialmente 
por trazerem à luz pesquisas originais, ideias inovadoras e projetos de inter-
venção diversificados que apresentam alternativas para o trabalho educativo 
em diferentes ambientes, sejam formais, informais e não formais.
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