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No período de 2008-2009, os integrantes do GT 16 Educação e 

Comunicação apresentaram uma extensa e rica produção acadêmica, 
contribuindo ativamente para os debates, análise e formulação de proposta no 
cenário educativo nacional.  

Foram inúmeras as participações da coordenação do GT e de seus 
integrantes em reuniões científicas da área, de âmbito nacional e internacional, 
bem como a presença em diferentes entidades do campo educacional, como 
Conselhos Municipais e Estaduais de Educação, SBPC, ANFOPE, ANDES, 
INTERCOM, COMPÓS, dentre outras.  

Em 2009, o GT apoiou institucionalmente a realização do Seminário “As 
redes de conhecimento e as tecnologias”, organizado pelo PPGE da UERJ e 
pelo Laboratório de Imagem. Nesse seminário, membros do GT apresentaram 
resultados de pesquisas e proferiram palestras. Além disso, ainda em 2009, a 
coordenação do GT participou também das etapas Intermunicipal e Estadual, 
em São Paulo, da Conferência Nacional de Educação (CONAE) e representou 
o GT em reuniões de organização da 32ª Reunião Anual da Anped. 

Desde 2008, inúmeros livros foram publicados por integrantes do GT, 
ampliando o conhecimento sobre a área e fomentando maiores e melhores 
reflexões sobre as relações entre educação e comunicação. Desses, 
destacamos os publicados por nossos representantes no Comitê Científico da 
Anped, Antonio Zuin com “Adoro odiar meu professor: o aluno entre a ironia e o 
sarcasmo pedagógico" (Editora Autores Associados) e o organizado por 
Rosália Duarte, “A televisão pelo olhar das crianças” (Editora Cortez). 
Destacam-se também os livros publicados  por  Lucila Pesce (Formação online 
de educadores: identidade em construção, pela  RG Editores) e por  João 
Mattar ( Games em Educação: como os nativos digitais aprendem, pela Editora 
Pearson), ambos integrantes do nosso GT.   E os organizados por Rita Ribes 
Pereira, atual vice-coordenadora do GT: “Infância e juventude: narrativas 
contemporâneas” e “Identidade, diversidade: práticas culturais em pesquisa” 
(DP et alii).   

Por fim, nesse relatório das atividades desenvolvidas em 2008-2009, 
cabe ressaltar a contribuição de todos os integrantes do GT 16 no 
desenvolvimento de pesquisas com abordagens inovadoras e as reflexões 
teóricas e metodológicas sobre os diferentes objetos postos pela sociedade 
contemporânea. E, ainda, reiterar e desejar a continuidade de uma das 
valiosas qualidades que tem caracterizado o GT 16: ser um espaço 
democrático que acolhe uma ampla diversidade temática e, assim, oferece uma 
importante contribuição ao conhecimento educativo e às relações entre 
educação e comunicação.   
 

 



 

 

 


