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Resumo: Saberes, informações e conhecimentos resultam de atividades e movimentos 

que requerem um grau de participação dos sujeitos que, ao longo do tempo, vão criando 

e resignificando conceitos, teorias, identidades e práticas presentes em instituições 

específicas e na sociedade, em geral. Tendo como referência este pressuposto, com o 

presente projeto realizamos uma investigação sobre o estado do conhecimento do GT 16 

Educação e Comunicação da ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação) no período de 2000 a 2006. Para tanto, pretendemos além de 

levantar dados que evidenciem as temáticas, as abordagens teórico-metodológicas, os 

sujeitos e contextos de pesquisa e as referências bibliográficas presentes nos textos 

analisados do referido GT da ANPEd, investigar as prováveis lacunas na produção do 

GT. Para a realização desta investigação, optamos pelo tipo de pesquisa estado do 

conhecimento a ser realizada de forma integrada envolvendo três instituições do Ensino 

Superior: Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Estadual de Goiás 

(UEG) e Universidade Estadual Paulista - UNESP de São José do Rio Preto. Estas 

instituições justificam-se, pois os proponentes deste estudo (professoras e pesquisadoras 

destas instituições) estão atuando no referido GT desde sua criação em 1990, como 

membro efetivo no GT, apresentadora de trabalho, consultora ad-hoc, e, desde 2000, 

como Coordenadora do GT e Membro do Comitê Científico. O percurso metodológico 

proposto no projeto consiste no levantamento inicial dos 120 (cento e vinte) textos 

aprovados para apresentação neste período pelo GT e, em seguida, a classificação dos 

trabalhos a partir de títulos, palavras-chave e resumos, tendo como recorte o foco 

temático. Temos realizado leituras integrais dos trabalhos para a elaboração de resumos 

analíticos tendo como base a categorização, análise dos trabalhos e construção de 

tabelas. Conclui-se este estudo com a redação de um relatório final. 
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