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Apresentação

Série Comunicação e Educação

É com grande alegria que apresentamos publicamente mais um 
título da série Comunicação e Educação, obra produzida graças à frutífera 
parceria estabelecida entre a Editus, Editora da Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC), Ilhéus, BA, e o Grupo de Pesquisa (GP) Comunicação 
e Educação da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comu-
nicação - Intercom.

Comunicação e Educação: territórios migrantes, interfaces expandi-
das reúne 20 artigos produzidos por pesquisadores, docentes, especialistas e 
profissionais de distintas formações em áreas do conhecimento mobilizadas 
por processos comunicativos e educativos e apresentados no XXXX Congresso 
Brasileiro de Ciências da Comunicação realizado em Curitiba (PR), em 2017.

Esta quinta edição está eivada de sentidos. Primeiro porque a obra 
nasce na passagem dos 40 anos de atuação da Intercom, entidade consolida-
da no cenário da pesquisa acadêmica nacional e mesmo internacional, re-
conhecida e respeitada por seus pares – o que é importante e louvável nesse 
momento histórico político brasileiro em que grande parte das instituições 
nacionais carece de legitimidade, decência e compromisso com o bem pú-
blico, inclusive com o bem maior de um povo, que é a sua Educação.

Segundo porque a coletânea é resultado de reflexões e discussões 
que vêm sendo cuidadosamente nutridas, atualizadas e ressignificadas ao 
longo dessas últimas quatro décadas por docentes e pesquisadores da área, 
consolidando uma trajetória teórica e metodológica de fôlego e cada vez 
mais aberta às novas possibilidades de intervenção.

E terceiro porque, nessa caminhada, o GP vem se remodelando aos 
novos desafios investigativos e epistemológicos em função da realidade cada 



vez mais diversificada dos cenários educativos e comunicativos, especial-
mente nas salas de aula – presenciais ou ambientes virtuais –, nos recursos 
didático-pedagógicos e nas novas sociabilidades engendradas por esse atual e 
dinâmico “espírito do tempo”. Ocorre que se formou, assim, um grupo hete-
rogêneo, multitemático e multidisciplinar, com sensibilidades, visões e mé-
todos distintos de olhar e analisar o mundo da educação e da comunicação, 
mas solidário nos seus desafios de perceber, entender, atuar e transformar a 
realidade que nos cerca.

Que as reflexões contidas nas páginas desta quinta edição sirvam de 
farol para esses novos tempos, tão e cada vez mais educomunicativos.
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