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Apresentação

Série Comunicação e Educação

Os vinte artigos que compõem este quarto volume foram criteriosa-
mente selecionados dentre os 83 trabalhos inscritos e aceitos para apresenta-
ção no Grupo de Pesquisa Comunicação e Educação da Intercom – Socie-
dade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. 

Atividade já tradicional na área, o XXXIX Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação realizado entre os dias 5 e 9 de setembro de 2016, 
na Escola de Comunicações e Artes da USP, deu amplo destaque ao tema 
Comunicação e educação: caminhos integrados para um mundo em trans-
formação. Não à toa esta mais recente obra que ora vem se juntar aos três 
volumes de reflexões inéditas precursoras da série, ano passado, refere-se a 
Dinâmicas e suportes para conhecer, reconhecer e integrar saberes em Comu-
nicação e Educação.    

O Grupo de Pesquisa Comunicação e Educação integra a Divisão 
Temática Interfaces Comunicacionais da Intercom, com estudos que apon-
tam referenciais teóricos e metodológicos que permitem compreender os 
diálogos entre os processos comunicacionais e de ensino-aprendizagem exis-
tentes em espaços educativos formais, informais e não formais.
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