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Resumo

O presente artigo busca refletir sobre a produção científica do DT6 - GP
Comunicação e Educação, tendo com material empírico as comunicações
publicadas nos Anais da Intercom (2003 a 2013), totalizando 377 artigos lidos,
com a finalidade de analisar as tendências apresentadas pelos pesquisadores em
relação a este campo de intersecção. Considera, como orientadores da leitura dos
trabalhos apresentados no referido GP, três categorias: a) origem dos
pesquisadores; b) opções metodológicas; e c) temáticas pesquisadas. Os
resultados apontam as regiões que mais publicam e as que menos publicam no
GP, os procedimentos, objetivos, instrumentos e abordagens das pesquisas, quais
temáticas são mais recorrentes entre as discussões efetuadas.
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em Comunicação e Educação.
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Abstract

This essay reflects on the scientific production of DT6 - GP Communication and
Education, and with empirical data communications published in the Annals of
Intercom (2003-2013), totaling 377 articles read, in order to analyze trends
presented by researchers regarding this field intersection. Considers, as guiding
the reading of the papers presented in that GP, three categories: a) origin of
researchers; b) methodological options; and c) thematic searches. The results
indicate the regions that publish more and publish less in the GP, procedures,
objectives, instruments and approaches to research, which are more thematic
discussions between the applicants made&8203;&8203;.

Keywords: State of the Art; Education and Communication; Production Science in
Communication and Education

1. Introdução

A circulação da produção científica é atividade basilar no cotidiano acadêmico,
tendo em vista que o objetivo desta movimentação é disseminar o conhecimento
científico acumulado, fruto da realização de pesquisas. Nesse sentido, os eventos
científicos se configuram como importantes espaços de legitimação acadêmica no
tocante à comunicação de resultados (finais e parciais) de pesquisas para a
comunidade acadêmica. (NUNES, 2011).

Neste viés, a análise da produção científica de uma determinada área do
conhecimento torna-se relevante haja vista a importância de compreender as
reflexões feitas a partir de pesquisas realizadas por estudiosos da área em tela,
bem como para demonstrar contribuições e até possíveis lacunas teóricas ou
metodológicas que permitam ampliar a perspectiva de futuras investigações, a fim
de avançar na construção de novas abordagens para objetos de pesquisa de áreas
específicas.

A Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação – Intercom, é
uma associação fundada em 1977, em São Paulo, com objetivo de fomentar o
crescimento e difusão das discussões científicas em torno da pesquisa em
Comunicação no país. A Intercom promove anualmente Congressos Regional e
Nacional, e seu Congresso Nacional, chamado “Congresso Brasileiro de Ciências da
Comunicação” é atualmente considerado um dos eventos de maior prestígio na
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comunidade cientíica na área de Comunicação no Brasil.

Além da publicação de livros, revistas, paletras e encontro entre pesquisadores de
Comunicação de todas as regiões do país, o evento propõe discutir por meio de
seus DTs/GPs, produções em áreas específicas em torno da Comunicação, sendo
eles divididos em: DT – Jornalismo; Publicidade e Propaganda; Relações Públicas e
Comunicação Organizacional; Comunicação Audiovisual; Multimídia; Interfaces
Comunicacionais; Comunicação, Espaço e Cidadania; Estudos Interdisciplinares. É
no DT 6 que buscamos centrar nossas atenções aqui neste artigo, em específico,
ao GP Comunicação e Educação.

Para compreender a produção científica sobre a interface Educação e
Comunicação, optou-se pela pesquisa de caráter bibliográfico, também conhecido
como Estado do Conhecimento ou Revisão Bibliográfica, nas publicações feitas no
DT6 - GP Educação e Comunicação, da Intercom, no período de 2003 a 2013. Esse
tipo de pesquisa visa cartografar o início, desenvolvimento e evolução de uma
determinda temática ou área em dado período histórico, buscando a maior
aproximação possível ao que foi pesquisado e, fundamentalmente, divulgado
sobre o tema. (FERREIRA, 2002).

A escolha pelo referido grupo de pesquisa se justifica em virtude de se tratar de
reconhecido espaço de discussão sobre a intersecção Educação/Comunicação, com
suas respectivas interfaces. Com essa investigação foi possível perceber como
está sendo edificada essa relação, ainda em construção, bem como compreender
como esse novo campo tem acompanhado os avanços técnicos e, principalmente,
os relacionados às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), que na última
década tem sido percebidas como importantes recursos didáticos na mediação
entre o conhecimento e os estudantes.

O DT6 – GP Educação e Comunicação, tem como objetivo criar um espaço de
discussão e reflexão para estudantes e pesquisadores sobre questões voltadas
para ações educativas e formadoras relacionadas aos variados sistemas e
processos comunicacionais. Nesse sentido, a coordenadora do DT6, ressalta para
o crescimento dos trabalhos apresentados no referido DT6. Para a coordenadora,

Um dos objetivos centrais do Núcleo é o de identificar
referências teóricas e metodológicas que possibilitem avançar a
reflexão deste novo campo, considerando que ele possui
singularidades que compreendem, mas não se reduzem, ao já
praticado na pesquisa levada a termo nos âmbitos da
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comunicação e da educação. (Ementa GP Educação e
Comunicação – INTERCOM, 2013, s/p)

No decorrer da última década, o Núcleo sofreu mudanças relevantes. As análises
deste trabalho se iniciam no ano de 2003 e, desde então, até o Congresso
Nacional de 2008, o Núcleo chamava-se “NP de Comunicação Educativa”, passou
pela modificação de “Núcleo de Pesquisa – NP” para “Grupo de Pesquisa – GP”,
onde foi nomeado “DT6 – GP Comunicação e Educação” a partir do Congresso
Nacional realizado em Curitiba – PR em 2009.

O GP Comunicação e Educação é voltado em especial à publicação de textos de
profissionais das áreas de comunicação e educação que visam relacionar as duas
temáticas em seus trabalhos científicos ou pesquisadores afins com a temática
proposta. De modo a disseminar e apresentar anualmente os trabalhos em
comunicação e educação que estão em desenvolvimento nas regiões do Brasil.

As análises acerca das temáticas recorrentes do GP Comunicação e Educação
deste evento, são pertinentes, da forma que o conhecimento das temáticas que
são e que foram de interesse da comunidade científica que nele publicou durante
os últimos 10 anos, a natureza das pesquisas, o que pesquisam e quais são as
origens destes pesquisadores, se fazem de interesse estritamente importante no
ato de mensurar como está sendo desenvolvida as pesquisas de Comunicação e
Educação no país por meio da Intercom. Considerando que tais importâncias e
indagações nortearam as discussões deste artigo, a seguir, apresenta-se o
processo de coleta de dados e análises sobre os trabalhos apresentados no DT6 -
GP Comunicação e Educação da Intercom de 2003 a 2013.

2. Procedimentos metodológicos

O caminho traçado para a coleta dos dados foi o levantamento das publicações
nos anais dos Congressos Nacionais disponíveis online na página da associação. O
marco temporal para esta pesquisa foi de uma década, de 2003 a 2013, pois
trata-se de um período suficiente para a compreensão da evolução histórica das
temáticas trabalhadas. Assim, ressalta-se o universo de 377 trabalhos analisados
nesta pesquisa, distribuídos por ano:

Tabela 1 – Número de publicações de 2003 a 2013

Ano Qtd
2003 20
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2004 21
2005 33
2006 27
2007 22
2008 24
2009 61
2010 32
2011 45
2012 53
2013 39
Total 377

Fonte: Dados da pesquisa

O crescente volume de publicações no GP nos últimos anos se deve estritamente ao fato da participação de
programas já consolidados na linha de pesquisa em Comunicação, no entanto, se deve mais ainda aos novos
programas de pós-graduação, tanto em Educação como em Comunicação, que tem buscado consolidação no
âmbito das pesquisas em comunicação no país, fato este, que será o fomento as discussões da categoria a
seguir. Mas antes disto, as publicações que fizeram parte da presente pesquisa, tiveram seus dados de coleta
classificados em tabelas no formato .xlsx, divididos em: Autor; Título; Região; Instituição; Formação
acadêmica; Ano; Link do trabalho; e Resumo.

Os dados foram coletados nos bancos de dados no portal da Intercom, posteriormente estruturados em
planilhas de forma que preenchessem as exigências de cada classificação. Após a estruturação, foram
analisados partindo de um olhar quali quantitativo. Sendo assim, as análises a seguir se classificarão em três
subcategorias que discutirão os dados obtidos acima na fase de coleta: i) Quem são os pesquisadores e
origem dos trabalhos; ii) Opções metodológicas e ii) O que pesquisam.

3. Resultados e discussões

i. Quem são os pesquisadores e origem dos trabalhos

Os pesquisadores que apresentaram trabalhos no GP Educação e Comunicação da Intercom são profissionais
com formação pós-graduada, em sua maioria apresentam publicações de forma colaborativa, normalmente
são professores pesquisadores acompanhados de seus orientandos e em alguns casos, pesquisadores
vinculados a grupos ou projeto de pesquisa de todas as regiões brasileiras e de outros países.

Tabela 2 – Número de publicações por região do Brasil e de outros países

Regiões Qtd
Centro-Oeste 23
Nordeste 58
Sudeste 196
Norte 20
Sul 77
Outros Países 3
Total 377

Fonte: Dados da pesquisa

O Norte se configura como a região com o menor número de publicações nos anais do GP Comunicação e
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Educação, representando apenas 20 do total dos trabalhos publicados entre 2003 a 2013, em contrapartida o
Sudeste é a região que mais se fez presente na quantidade de publicações, abrangendo um volume de 196
dos trabalhos publicados, seguido da região Sul com 77 publicações. Neste contexto, se somarmos os
trabalhos das regiões Sul e Sudeste, a maior concentração de produções científicas publicadas neste GP
despontará para os resultados de uma grande participação destas regiões nas apresentações, representando
73% de todas as publicações.

Estes dados, mesmo considerando a hegemonia econômica, tecnológica e educacional da região Sudeste, nos
impulsiona a procurar entender melhor o que proporciona uma distância tão grande entre as demais regiões
do país, com destaque para região Norte, em comparação com a região Sudeste. Em todas as regiões
procuramos destacar o número de publicações também por instituição, procurando identificar quais são as
instituições que mais produzem/apresentam estudos e pesquisas sobre esta temática, relacionando estes
dados com as propostas de seus programas de pós-graduação em Comunicação e em Educação ou outros que
buscam desenvolver pesquisas voltadas a esta temática no país e que publicaram no GP. Na Tabela abaixo,
encontra-se as três instituições que mais publicaram na região Sudeste, em casos de empate foi inserido
todas as instituições empatadas de acordo com a sua classificação: primeiro, segundo e terceiro lugar.

Tabela 4 – Instituições e quantidade de publicação Sudeste

Sudeste Universidade
de São Paulo

Universidade
Estadual
Paulista

Universidade
Federal de
Uberlândia

Escola Superior de
Propaganda e
Marketing

Total Outros

Quant. 60 14 9 9 92 104

Fonte: Dados da pesquisa

Dentro do contexto de publicações na região Sudeste, a Universidade de São Paulo – USP desponta na
primeira colocação com 60 publicações de autoria no GP. Dentre as suas publicações, a Escola de
Comunicações e Artes (ECA) foi a que mais esteve presente nas publicações advindas da USP. Suas
publicações sempre estiveram de forma hegemônica na primeira colocação nacional nos anos em que se
delimitam esta investigação, 2003 a 2013, mostrando a sua tradição contínua em publicações voltadas à
temática abordada no GP.

A ECA se firma no desenvolvimento de pesquisas e publicações no país sobre a referida temática há já alguns
anos, é um referencial em nível nacional. A maioria das suas publicações no GP tem origem no Núcleo de
Pesquisa das Novas Tecnologias de Comunicação Aplicadas à Educação – Escola do Futuro/USP” (NAPEF/USP),
em vigor desde 1989 – com essa nomenclatura desde 1993. O NAPEF, tem como um de seus principais
objetivos a promoção da discussão das estratégias educacionais nas TIC.

A Universidade Estadual Paulista - UNESP tem o programa de pós-graduação em educação e contribui com as
publicações no GP por meio da sua Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC). A partir de 2006,
a instituição iniciou sua participação no GP, ampliando a cada ano o número de trabalhos apresentados no
evento, se configurando assim como a segunda instituição com maior participação no Sudeste.

A FAAC tem mestrado e doutorado em Comunicação, Arquitetura e Urbanismo, Design e Televisão Digital,
dentre estes, apenas o Mestrado em Televisão Digital contêm uma linha de pesquisa que busca relacionar a
comunicação com a educação em seus projetos, a linha “Comunicação, Informação e Educação em Televisão
Digital”.

Na Universidade Federal de Uberlândia – UFU, o seu Programa de Pós-Graduação em Tecnologias,
Comunicação e Educação (PPGCE) oferece a discussão na área de Educação desenvolvida em linhas
tecnológicas e comunicacionais na Faculdade de Educação desta Universidade. Seu programa foi criado em
2009, todavia a UFU já tivera uma publicação no GP em 2004, mas a partir de 2009 a instituição passa a
publicar com frequência, emplacando em 2010 e 2012 um número de três publicações em cada ano, na
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somatória total dos anos de publicação de 9 trabalhos, empatando na terceira colocação com a Escola
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), que não teve um histórico de publicações contínuos, no entanto
é uma instituição que nasceu em 1951 e que, de uma maneira geral, tem apresentado trabalhos no GP nos
últimos 10 anos, sem grande crescimento.

O cenário de publicações no âmbito de Comunicação e Educação da região Sudeste, se ajusta no contexto de
instituições com anos consolidados de programas de comunicação e de educação e outros que surgiram a
menos de uma década, mas que têm provado a capacidade de crescer rapidamente no cenário de estudos e
pesquisas sobre o tema educação e comunicação, neste caso não só programas de comunicação, mas com a
crescente produção advinda da Educação. Em um panorama geral das publicações no país em torno da
comunicação e educação, em 1990, o Sudeste já liderava o quadro nacional quanto à regionalidade, com
65,1% da produção brasileira (VERMELHO e AREU, 2005).

No GP, podemos inferir que a hegemonia das instituições do Sudeste como grande polo de produção científica
nas ultimas décadas, em específico na intersecção de saberes sobre Comunicação/Educação, é resultado
principalmente de seus já consolidados, tradicionais, com diversidade e crescente numero de instituições,
totalizando 196 publicações no GP da Intercom nos últimos 10 anos, enquanto no Norte – região com menor
número de publicações – totaliza 20 publicação.

Desta forma no momento de traçar o perfil da região Sudeste como hegemônica nas pesquisas sobre
Comunicação e Educação no GP, é preciso levar em conta, para além de seu domínio econômico, do tamanho
do mercado de comunicação e tecnologias, dois fatores: 1) a qualidade das instituições bem consolidadas na
pesquisa em comunicação no país; e 2) a grande quantidade de instituições que oferecem curso de
comunicação em uma única região, que contribui para que esta seja a maior com 196 publicações de 2003 a
2013 no GP.

A região Sul também se destaca no cenário de publicações em Comunicação e Educação no GP. Na tabela 5,
apresentamos as instituições que mais publicaram.

Tabela 5 – Instituições e quantidade de publicação Sul

Sul
Universidade
Federal do
Paraná

Universidade
do Estado de
Santa Catarina

Universidade
Federal de Santa
Catarina

Universidade
Estadual de
Londrina

Total Outros

Quant. 9 8 8 7 32 45

Fonte: Dados da pesquisa

Como foi visto anteriormente na Tabela 3, unidas as regiões com maior numero de apresentações no NP6 –
GP Comunicação e Educação (Sul e Sudeste), detém juntas 73% do total de trabalhos apresentados no GP no
período estudado. No entanto, diferente do Sudeste os trabalhos apresentados no GP provenientes da região
Sul, são oriundos de programas de Pós Graduação em Educação. O Programa de Pós-Graduação em Educação
– PPGE e o Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná – UFPR, são os principais
setores de produção e publicação desta instituição. São programas já com uma história produtiva longa na
instituição. O PPGE, por exemplo, foi estabelecido em 2001, perpassando mais de 10 anos de pesquisas
desenvolvidas na temática comunicação e educação, contribuindo para que UFPR, hoje, lidere com 9
publicações na região Sul.

Ha também mais equilíbrio nesta região. A UFPR não desponta no quadro de publicações. Considerando que
as três principais instituições que mais publicam na região, estão relativamente próximas quanto ao numero
de trabalhos apresentados. Nesse contexto a Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC e a
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC tem, em seus Programas de Pós-Graduação em Educação –
PPGE como responsáveis pelos trabalhos publicados no GP. No programa da UDESC há a linha de pesquisa
Educação, Comunicação e Tecnologia, e na UFSC, a linha de pesquisa Educação e Comunicação tem muitos
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projetos em andamento e conta com seis núcleos e grupos de pesquisa sobre o assunto. Ambos os programas
são responsáveis pela crescente publicação e inserção do Estado de Santa Catarina na discussão da temática
em âmbito nacional.

Ainda na região Sul destacamos as 7 produções da Universidade de Londrina – UEL, no Paraná, que tem como
seu principal pilar, o Programa de Pós Graduação em Comunicação – PPGC, em específico o curso de
Especialização em Comunicação Popular e Comunitária. A UEL tem centrado suas publicações no GP, também
originaria seu PPGC, diferentemente das outras três primeiras instituições com maiores níveis de publicação
na região Sul do país.

Devemos destacar a dedicação dos programas de pós-graduação em educação, em pesquisar e produzir
trabalhos que contribuam para fortalecer a discussão sobre o lugar da comunicação no espaço escolar. De
modo que profissionais da educação discutam temáticas da comunicação em torno da educação, construindo
um percurso inverso dos programas de pós graduação em Comunicação. No entanto, independentemente da
origem das publicações seja PPGC ou PPGE, os programas de pós-graduação do sul se constituem grandes
programas de pesquisa, com um histórico de publicações recorrentes de 2003 a 2013 no GP 16.

Segundo, VERMELHO e AREU (2005), em sua análise de 21 periódicos brasileiros que publicam sobre
Educação e Comunicação, incluindo a Intercom, a partir dos anos 1990, o Sul aumenta a sua produção em
Comunicação e Educação. Desta forma, a região se caracteriza como a segunda do país na produção de
trabalhos voltados a esta temática, mesmo não mantendo o nível de produção do final do século XX.

O Nordeste, em 1990, representava de 6,0 % das publicações nacionais nos maiores periódicos de Educação
e Comunicação do país. Específicamente para o GP da Intercom, nas análises da década 2003/13 o GP
Comunicação e Educação evidência números diferentes e em um escala gradativa de crescimento nesta
região.

Tabela 6 – Instituições e quantidade de publicação Nordeste

Nordeste

Universidade
Federal do Rio
Grande do
Norte

Universidade
Tiradentes

Universidade
Estadual de
Santa Cruz

Universidade
Federal do
Ceará

Total Outros

Quant. 14 7 6 5 32 26

Fonte: Dados da pesquisa

As instituições do Nordeste têm publicado anualmente no GP desde os anos em que se iniciaram estas
análises. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRGN, dois programas em específico têm
produzido estes trabalhos. O seu Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE esteve publicando
anualmente de 2003 até 2007, no entanto, não manteve sua frequência de publicações no GP nos anos
seguintes.

O outro é o Programa Pós-Graduação em Estudos da Mídia – PPGEM, que foi lançado em 2008, e no mesmo
ano começou a participar no GP com o trabalho “Mídia e Práticas Sociais: como as narrativas portáteis do
noticiário local se transformam em acessórios de consciência no imaginário Potiguar”. Desde então o PPGEM
desenvolve pesquisas que buscam aproximar às temáticas abordadas no GP da Intercom, que passou a ser
um veículo de apresentação dos estudos desenvolvidos pelo Programa no mesmo GP. Contribuindo para que a
UFRGN seja o maior polo de trabalhos publicados nos últimos anos da região Nordeste.

Seguindo o quadro das instituições que mais publicaram no GP, a Universidade Tiradentes – UNIT é uma
instituição que oferece o curso de Comunicação Social e tem como uma das linhas de seu programa de
Pós-Graduação em Educação, autorizado pela CAPES em 2010, a linha Educação e Comunicação e Educação.
O programa tem participado do GP da Intercom desde 2009, quando ainda era um Núcleo de Pós-Graduação
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em 2009. O programa se destaca pelo volume de trabalhos produzidos sobre a temática abordada no GP, nos
ultimo três anos em apenas 3 anos de programa instituído.

A Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, começou a apresentar trabalhos produzidos no curso de
Comunicação Social (Rádio e TV). Desde 2005, apresentou trabalhos no GP da Intercom até 2009. Em um
espaço de 4 anos a instituição publicou 6 trabalhos sobre a temática Comunicação e Educação e marcou seu
nome no quadro das produções da região Nordeste.

Fechando o quadro do Nordeste, a Universidade Federal do Ceará – UFC é uma das poucas instituições que
publica no GP ativamente desde 2003 até 2013. Suas publicações se dividem em partes, a primeira, regida
pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, responsável pelos primeiros anos de publicação. De
2008 até o ano de 2013 participa também o Programa de Pós Graduação em Comunicação (PPGCOM).

Assim sendo, as instituições que publicam no GP Comunicação e Educação da Intercom, tem como objetivo
dar subsídio ao desenvolvimento de pesquisas em Comunicação e/ou em Educação na região Nordeste, e, são
em tese, fruto de programas recentes com pouco legado tradicional na área, diferentemente dos principais
programas que publicaram do Sudeste – com anos de pesquisas desenvolvidas, alguns chegando a quatro
décadas. Apesar de recentes, os programas do Nordeste desenvolvem trabalhos empenhados em ter um
crescimento e destaque no cenário nacional, tendo em vista que muitos tem menos de uma década que
iniciaram suas atividades.

As regiões Norte e Centro-Oeste tiveram um panorama parecido de publicações realizadas no GP. Sendo as
duas, praticamente iguais em termos da participação, ver tabela 7. Fato de destaque é o numero de trabalhos
advindos dessas regiões no GP da Intercom, e, parecidos também em número de apresentação.

Tabela 7 – Instituições e quantidade de publicação Norte e Centro-Oeste

Norte U. F. do
Tocantins

Universidade
Federal do
Pará

Universidade
Federal de
Rondônia

Centro
Universitário
Vila Velha

Faculdade
Boas Novas Total Outros

Quant. 4 3 3 2 2 14 6

Centro-Oeste Universidade
de Brasília

Universidade
Estadual do
Centro-Oeste

Universidade
Católica de
Brasília

Universidade
Federal de
Goiás

Centro
Universitário
de Brasília

Total Outros

Quant. 5 3 2 2 2 14 9

Fonte: Dados da pesquisa

Na instituição com mais publicações no GP Comunicação e Educação representante da região Norte,
Universidade Federal do Tocantins – UFT, os trabalhos não tem origem em programa de pós-graduação ou de
pesquisa. Nesse contexto, o Curso de Comunicação Social é quem aparece como o principal indutor das
publicações advindas dessa Universidade. São trabalhos publicados por professores e alunos do curso na sua
maioria, o que representa o interesse em desenvolver pesquisas sobre a temática. Embora com uma
produção pequena para uma como a Universidade de Brasília - UnB que têm uma Faculdade de Comunicação
– FAC com 50 anos. É da FAC que saíram os trabalhos publicados no GP, com destaque para o Programa de
Pós-Graduação em Comunicação,

Dentro desse contexto das instituições que publicaram no GP, se faz importante, além de conhecer onde são
produzidos, como estão sendo subsidiados os pesquisadores para a promoção da discussão em torno da
Comunicação e Educação em cada região do país e quais vias estão seguindo. É importante também conhecer
o que eles pesquisam, ou seja, o que vêm alimentando suas pesquisas no decorrer do tempo e quais são as
opções metodológicas aplicadas em suas pesquisas.

ii) Opções metodológicas
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De uma amostra dos 377 trabalhos analisados, foram classificados os textos que descreveram, em seus
resumos, de forma clara, quais procedimentos metodológicos foram utilizados no estudo. Para tanto, foi
verificado os i) procedimentos de pesquisa, ii) objetivo da pesquisa, iii) instrumentos utilizados, e iv)
abordagem da pesquisa., como demonstra a tabela 8.

Tabela 8 – Procedimentos, Objetivos, Instrumentos e Abordagem das pesquisas

Procedimentos de pesquisa Quantidade
Pesquisa de campo 5
Pesquisa-ação 5
Pesquisa bibliográfica 9
Pesquisa documental 7
Análise de conteúdo 4
Estudo de caso 16
Objetivo da pesquisa Quantidade
Pesquisa exploratória 1
Pesquisa descritiva 1
Instrumentos Quantidade
Entrevista 18
Questionário 10
Abordagem da pesquisa Quantidade
Pesquisa qualitativa 22
Pesquisa quantitativa 9
Total 107

Fonte: Dados da pesquisa

Nem sempre, os modos com que os pesquisadores estão desenvolvendo suas pesquisas foram apresentados
nos resumos dos trabalhos publicados no GP Comunicação e Educação nos últimos 10 anos de forma clara –
quando foram apresentados. Os números chamam atenção para o fato de tão poucos trabalhos evidenciarem
em seu resumo o modo de pesquisa utilizado e o tipo de pesquisa, pois menos de &8531; apresentam o
percurso da pesquisa, fato que impulsiona-nos a questionarmos o porquê de uma amostra de 377 resumos,
tão poucos apresentarem seus pressupostos metodológicos desde os resumos.

Certamente o fato ocorrido pode nos leva a pensar três fatores para a sua ocorrência: o autor pode ter optado
por apresentar o percurso metodológico no corpo do texto; não utilizou nenhum modo de pesquisa; ou não
quis deixar claro qual modo foi utilizado. Levando-se em conta que de qualquer forma, os três possíveis
fatores não são aconselháveis em uma publicação científica, de modo que “o resumo deve ressaltar o
objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2003, p.2).

Nesta mesma perspectiva, é importante verificar o que vem sendo proposto como tipo de abordagem por
estes pesquisadores no resumo de seus textos. Afinal, como eles chegaram aos resultados que propõem
discutir no decorrer dos trabalhos?
É com base nesse questionamento que procuramos verificar o que e como pesquisam aqueles que publicam
no GP Comunicação e Educação da Intercom de 2003 a 2013.

i. Sobre o que pesquisam

Com o objetivo de mensurar o que os autores pesquisam e publicam no GP a cerca da comunicação e
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educação em torno das TIC, foram adotadas categorias temáticas de análise conforme foram sendo lidos os
títulos e resumos, os trabalhos foram sendo categorizados contudo que apresentassem de forma clara o que
propunham discutir no decorrer do texto. Desse modo, a partir destas categorias temáticas foi possível chegar
aos números de publicações estabelecidos por temas de discussão.

Gráfico 3 – Publicação por temática

Temática que mais
apareceram Qtd.

Imagem 12
Audiovisual/Rádio/TV/Cinema 84
Mídias 52
Educomunicação 82
Cultura 8
Redes Sociais 8
Tecnologia Móvel 8
Tecnologia na Educação 54

Fonte: Dados da pesquisa

A temática Audiovisual/Rádio/TV/Cinema, se destaca em primeiro na quantidade de analises efetuadas. Desde
2003 o GP sempre esteve enfatizando as publicações voltadas a esta temática, relacionando-as ao contexto
educacional. O termo educomunicação vem em segundo enfatizando a crescente discussão deste conceito nos
últimos 10 anos entre os pesquisadores que buscam articular a educação e comunicação em seus trabalhos.
Na tabela abaixo apresenta-se quantas vezes os dois termos foram citados na apresentação do trabalho, ou
seja: título, resumo e palavras-chave.

Tabela 3 – Termos mais citados

Ano Audiovisual, TV, Rádio e
cinema Educomunicação

2013 15 15
2012 24 23
2011 27 15
2010 21 9
2009 22 19
2008 15 15
2007 17 7
2006 21 2
2005 23 3
2004 19 4
2003 10 7
Total 214 119

Fonte: Dados da pesquisa

Os termos Audiovisual, TV, Rádio e Cinema têm sido mais citados no decorrer de todos os últimos 10 anos do
GP, contendo juntos um volume mínimo de 10 citações nos resumos dos trabalhos publicados e um número
máximo de 27 citações por ano, evidenciando a prevalente discussão sobre estas mídias entre os trabalhos
publicados, bem como a evolução e aprofundamento dos mesmos.
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Neste contexto evolutivo, a TV foi a que mais passou por este processo. Em 2004 e 2005 as discussões do GP
norteavam-se em torno das mediações pedagógicas com a utilização da televisão e do vídeo ou no
conhecimento de como as crianças se relacionavam com a TV a partir do ambiente da sala de aula. Entre
2012/13 ressalta-se a utilização da Televisão Digital na Educação, as ferramentas proporcionadas pela TV
Digital, a interatividade e seus impactos na educação a distância, demonstrando a evolutiva discussão da
temática de acordo com as mudanças tecnológicas ocorridas neste período.

Na discussão em torno do Rádio o que prevaleceu foi a elaboração de programas de rádio veiculados no
ambiente escolar, no Audiovisual as linguagens audiovisuais como meios acessíveis e eficazes na interação
entre comunicadores e no Cinema educadores e seu público e as relações existentes entre o cinema e
educação.

Se tratando do termo Educomunicação, este, ganhou cada vez mais espaço entre as publicações do GP. No
final do século XX, com enfoque para a década de 80 e 90, a pesquisa em comunicação abriu novas
perspectivas, acompanhando de perto a mudança paradigmática no contexto pedagógico da “transmissão”
para a “mediação”, nesta conjuntura o que busca ressaltar-se é que na comunicação educativa, o
conhecimento construído pelo sujeito resulta, antes de tudo das suas interações com os outros atores
humanos, assim com todos os componentes do contexto de aprendizagem, inclusive do contexto midiático
(SOARES, 1998).

Desta forma,

A transmissão, a educação, a integração, a reorganização do laço social deverão
deixar de ser atividades separadas. Devem realizar-se de todo da sociedade para si
mesma, e potencialmente de qualquer ponto que seja de uma vida móvel para
outro[...]” (LÉVY, 1998. p.45).

Apesar destas evoluções específicas, o conceito de Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC em seu
contexto geral (Tecnologia na Educação, Tecnologia móvel, Educomunicação, Cultura, Redes Sociais, Mídias,
Audiovisual, Rádio, Imagem, Televisão etc.) teve uma notória evolução e disseminação dos trabalhos sobre
este tema em âmbito nacional.

A evolução das TIC foi impulsionada na década de 90 do século XX, a partir da implantação de politicas,
nacionais e internacionais, voltadas para a informatização social e educativa; da criação de programas
voltados para a inclusão digital e de novas áreas de saberes em Sociedades cientificas voltadas para a
discussão deste tema, a exemplo do GT16 integrante da Associação Nacional dos Programas de
Pós-Graduação em Educação (ANPED), e do NP6 – GP Comunicação e Educação da Intercom e a Sociedade
Brasileira de Informática. No mesmo período, devemos considerar, a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (VERMELHO e AREU, 2005)
que fazem referência direta a estas tecnologias e seu papel na educação.

As institucionalizações criadas com o objetivo de desenvolver as TIC no país contribuíram para o crescimento
de pesquisas e publicações realizadas pela comunidade científica. É nesta perspectiva que o GP Comunicação
e Educação da Intercom, ciente destes movimentos nos últimos anos, destaca a importância da discussão da
temática, “pois a presença das vídeo tecnologias, da inserção de aparatos informatizados, híbridos e que
convergem linguagens e funcionalidades tem provocado impactos: quer em relação aos modos de ver e sentir
e pensar dos grupos humanos quer influenciando diferentes práticas sociais”, sendo no setor educacional um
dos espaços que ganha mais evidência nesse contexto (Ementa GP Educação e Comunicação – Intercom,
2013, s/p).

Tendo em vista os temas que foram abordados no GP no decorrer destes 10 anos de análises (2003 – 2013) a
que se delimitam esta investigação, foi observado a prevalência pela discussão das TIC como um todo, nos
contextos educacionais, enfatizando os ambientes de aprendizagem como um importante espaço aplicável dos
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avanços tecnológicos comunicacionais na ultima década.

A guisa de Conclusões

Os dados coletados e analisados, apontam a veiculação das produções em Comunicação e Educação de todas
as regiões do país e até internacionais, o volume dessas produções por região, as metodologias utilizadas e o
que pesquisam estas pessoas ao apresentar no NP6 – GP Comunicação e Educação da Intercom em seu
Congresso Nacional.

Os resultados apontam para de fato, uma maior concentração de trabalhos publicados advindos da região
Sudeste do país, traçando o perfil hegemônico dessa região no âmbitos das publicações realizadas neste GP.
De modo que evidencia também, a pouca participação da região Norte e até falta de programas que se
objetivem em pesquisar em torno da temática educação e comunicação.

Outra consideração a ser feita, é o progresso de algumas regiões, seja no Sul com a maioria de seus
programas de pós-graduação na área de educação, desenvolvendo linhas de pesquisa em Comunicação,
estimulando os profissionais da educação a trabalharem e discutirem os aparatos comunicacionais nas
práticas educacionais, ou no Nordeste com o progresso de alguns programas no decorrer dos 10 anos a que
se limitam esta investigação, produzindo e publicando cada vez mais em torno desta temática no GP da
Intercom.

Dentre as pesquisas, poucas apresentaram no seu resumo sua proposta metodológica de como foi
desenvolvido o trabalho, os que apresentaram, relataram uma maior preferencia pelo Estudo de caso como
procedimento de pesquisa, a Pesquisa exploratória e Pesquisa descritiva como objetivo da pesquisa, a
Entrevista como o instrumento utilizado e a abordagem qualitativa como mais efetuada em meio os trabalhos.

Por fim, analisando as temáticas abordadas no GP de 2003 a 2013, é possível notar a clara evolução das
discussões, inserção de novos conceitos, os efeitos das leis ocorridas no final do século passado e
consequentemente a evolução das pesquisas de caráter comunicacional em torno da educação. Como as TIC,
tem ocupado um espaço cada vez maior no GP da Intercom, em torno das pesquisas no âmbito educacional.
No entanto ainda há muito a ser feito. A maioria das instituições que publicaram no GP, centram suas
pesquisas em programas de comunicação, destacando a falta de um olhar de educadores ou como resultado
em pesquisas focadas no espaço escolar, sobre as práticas comunicacionais na educação.
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