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No momento em que este e-book começou 
a ser planejado, no fim de 2019, ainda sem todos 
os textos concluídos, a ideia era fazer o lançamento 
em 2020. Porém, o que nunca esperamos viver, o 
que só era possível na sétima arte, aconteceu. O 
mundo mergulhou na pandemia provocada pelo 
novo coronavírus, resultando até o fim de 2020 
em dezenas de milhões de infectados e mais de 1 
milhão e 600 mil mortes por Covid-19. 

Assim que a pandemia foi declarada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), ainda no 
primeiro trimestre, entramos em quarentena, 
isolamento social, home office, aulas remotas, 
consultas médicas por WhatsApp, lockdowm, 
supermercado por delivery, enfim, passamos por uma 
verdadeira revolução social, cultural e econômica. 

Apesar de todas as dificuldades, nós não 
paramos, esticamos o prazo para submissões, 
mudamos o tema de capítulos e adiamos o 
lançamento deste novo trabalho do Grupo 
Comertec: “Perspectivas midiáticas e de educação 
na contemporaneidade” para 2021. O grupo 
nasceu com o objetivo de reunir pesquisas sobre 
comunicação e educação, vislumbrando o processo 
de midiatização da era atual e a criação de suportes 
midiáticos para os processos comunicativos e 
educacionais. 

Cremos que atingimos nosso objetivo e fomos 
além disso, pois apresentamos textos que tratam 
de aspectos da educação em plena pandemia, 
como o ensino virtual “obrigatório”, em função do 
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fechamento das escolas, e as tecnologias adotadas 
no ensino superior em função da necessidade das 
aulas remotas. A ludicidade, com o uso de jogos na 
educação, e a educação midiática na Base Nacional 
Comum Curricular também são temas abordados 
neste e-book.

O jornalismo, a memória, a convergência 
midiática, a educomunicação e a comunicação 
comunitária também estão contemplados nesta 
obra.  Em uma era marcada por Fake News, 
acreditamos que discutir as novas peculiaridades 
da mídia e seus processos de construção na 
contemporaneidade é de suma importância. 

Finalmente, podemos dizer que “Perspectivas 
midiáticas e de educação na contemporaneidade” 
reúne textos de pesquisadores experientes 
e renomados do Brasil e de outros países. O 
resultado é um livro virtual sobre educação e mídia 
atual e responsável, com temas que interessam 
aos acadêmicos, professores e pesquisadores das 
áreas da comunicação e da educação.

Boa leitura a todos!
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