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RESUMO 

 

Este estudo buscou realizar uma breve investigação a fim de compreender possíveis dúvidas, 
angústias, anseios e inquietações que profissionais da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I passaram durante a pandemia global da COVID-19, entre junho de 2020 e 
julho de 2021. Articulando Comunicação com a Educação, nos inserimos nas discussões 
acerca das tecnologias de comunicação, seus relacionamentos via mídias sociais digitais com 
a família dos estudantes e outros pares sociais, juntamente com possíveis caminhos de 
alternativas de soluções para os desafios apresentados na coleta de dados. Nosso referencial 
teórico se ancorou nas pesquisas de Martins (2017), Carlón (2020), Monteiro (2020) e Dias 
(2021), com o intuito de compreender as complexidades desse novo e inesperado contexto e 
como ele tem atingido o campo educacional. Assim como as demais pesquisas sobre o tema, o 
estudo nos permitiu inserir parte da importante contribuição dos estudos de Comunicação em 
questões educacionais, ter uma percepção mais aprofundada acerca de algumas das 
problemáticas enfrentadas pelas pedagogas nesta nova e difícil rotina, entender como o campo 
acadêmico e as profissionais de base da educação têm lidado com o cenário de isolamento, e 
levantar novas questões que podem ser examinadas mais detalhadamente em pesquisas 
futuras. 
 
Palavras-chave: Ensino Remoto. WhatsApp. COVID-19. Comunicação. Letramento Digital. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das experiências mais marcantes, independente do curso escolhido na graduação, 

são os estágios. Os estágios são a experimentação em realidade concreta do que nós, futuros 
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profissionais, lidaremos na carreira escolhida. É o momento em que tudo o que vimos ao 

longo do curso será relembrado e de algum modo utilizado, afinal, não sabemos totalmente 

dos desafios que virão pela frente.  

No momento de estágio, estas dúvidas, angústias, anseios e inquietações são 

trabalhadas na forma de conversas, reflexões e atividades pedagógicas realizadas tanto de 

forma individual, quanto em grupo no retorno do campo para a universidade: 

O estágio, na formação inicial do professor, tem seu papel colaborador na práxis 
educativa, como integrador de uma formação mais ampla que atende às necessidades 
de compreender, a partir de âmbitos diversos, as possibilidades do trabalho 
educativo (ARAÚJO; NASCIMENTO, 2013, p. 43). 

Nele surge a oportunidade de efetivação prática daquilo que foi apreendido 

teoricamente, a possibilidade de ação e reflexão sobre a prática docente, a compreensão de 

diferentes realidades educativas e o conhecimento de diferentes realidades humanas, o que 

torna o estágio uma ponte entre o conhecimento teórico, filosófico e metodológico com a 

realidade cotidiana do ambiente escolar (ARAÚJO; NASCIMENTO, 2013). 

Nos anos de 2020 e 2021, o estágio foi profundamente marcado por uma ruptura 

trazida pelo contexto histórico que vivemos causada pela pandemia global da COVID-19. O 

que deveria ser uma partilha pedagógica com convivência e interação, teve que ser adaptado 

para reuniões de videoconferências, dependência exclusiva da conectividade via internet e 

uma mudança na relação entre temporalidade e espaço, como fruto da virtualização dos meios 

(LÉVY, 1996), que todo esse ambiente — mesmo que trabalhemos duro para ser preenchido 

— acaba proporcionando.  

Atentando-nos às complicações que enfrentamos nas aulas remotas, nos diálogos com 

as professoras universitárias e colegas, nas contribuições do estágio remoto de 2020 e 2021 e 

na observação de como as pedagogas com quem tivemos contato no círculo social estavam 

lidando com as novas demandas frente ao cenário inédito, iniciamos este trabalho com a 

proposta de realizar um estudo de caso sobre os desafios da pedagoga em período pandêmico, 

com foco na dimensão familiar, no auxílio pedagógico aos professores e professoras e nas 

relações viabilizadas pelos meios de comunicação digitais sociais. 
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Além das barreiras interpessoais entre pedagogas e responsáveis dos estudantes, 

ocorreram de forma expansiva os impactos dos meios de comunicação sobre o ensino e o 

relacionamento família-criança, criança-pedagoga e família-pedagoga, sendo possível 

questionar o nível de letramento digital desses pares e o grau de conhecimento referente às 

ferramentas de uso, o que não implica somente em suas usabilidades, mas nos efeitos e 

articulações na comunicação e na aprendizagem.  

Este estudo, portanto, buscou compreender quais foram as alternativas que as 

pedagogas da educação básica utilizaram para exercer o trabalho pedagógico em período 

pandêmico por meio de entrevista e observação, contribuições advindas do estágio 

supervisionado realizado na PUC-PR, bem como estudo bibliográfico. Há também a 

interdisciplinaridade entre educação e comunicação, aqui compreendida como uma “área que 

constrói seu objeto ressaltando o aspecto comunicativo” (MARTINO, 2017, p. 13), na 

tentativa de tecer análises que possam entender os efeitos da comunicação no âmbito do 

ensino tendo como princípio de interação a circularidade do processo comunicativo 

(SCHRAMM, 1976 citado por MARTINO, 2017, p. 44). 

O estudo de caso teve como metodologia uma entrevista aberta com uma 

coordenadora pedagógica de uma instituição pública de Educação Infantil. De acordo com 

Lüdke:  

 
Os estudos de caso visam à descoberta. Mesmo que o investigador parta de alguns 
pressupostos teóricos iniciais, ele procurará se manter constantemente atento a 
novos elementos que podem emergir como importantes durante o estudo (LÜDKE, 
2013, p. 21). 

 

Apesar de ser um assunto recente, pesquisadores de praticamente todas as áreas têm 

trabalhado arduamente para contribuir com registros científicos para os anais do campo e para 

a sociedade. Desta forma, conseguimos reunir importantes análises publicadas desde março de 

2020 (ano de início da pandemia) sobre o tema, e podemos elencar as autoras e autores que 

ancoram o presente estudo.  

Sandrelena da Silva Monteiro, Doutora em Educação pela Universidade Federal de 

Juiz de Fora, nos traz uma reflexão sobre os impactos da COVID-19 na educação escolar 

brasileira em seu artigo ‘(re)inventar educação escolar no brasil em tempos da COVID-19’ 
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(2020). A autora destaca algumas dificuldades enfrentadas, como a questão do contato com as 

famílias, a falta de preparo e formação em ensino a distância e como certos desafios da 

educação são mais complicados e distantes de uma solução do que imaginávamos, como por 

exemplo, a escola tem conseguido criar uma rede de acolhimento e proteção para seus 

estudantes? (MONTEIRO, 2020). 

Kohan no artigo ‘Tempos da escola em tempo de pandemia e necropolítica’ (2020), no 

qual o autor traz um olhar sobre como o contexto de necropolítica, cujo conceito é: “[...] A 

instrumentalização generalizada da existência humana e a destruição material de corpos 

humanos e populações” (MBEMBE apud KOHAN, 2020, p. 3), e seus efeitos nas escolas e 

na educação brasileira de modo geral. O artigo “A Educação e a Covid-19”, feito por Dias e 

Pinto (2020), nos apresenta análises bem estruturadas e alternativas importantes para o 

acompanhamento dos responsáveis nesse contexto de educação remota.  

Na área de comunicação, os estudos referentes aos efeitos da pandemia da COVID- 19 

nos meios de comunicação analisam as mudanças nas mídias tradicionais e nas mídias sociais 

digitais e seus efeitos socioculturais e econômicos. Mario Carlón, Doutor em Ciências Sociais 

pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires, aponta “uma aceleração 

da midiatização que gera uma complexidade crescente na vida social” (CARLÓN, 2020), 

sendo que uma das vias tecnológicas de comunicação é o uso do underground dos sistemas 

midiáticos: 

Além de ser sempre necessário acompanhar como os meios de comunicação 
conhecidos operam (assim como sua interrelação), nossa tese é que a principal 
novidade se desenvolveu em outro lugar, em uma área que já vinha em expansão 
devido aos aplicativos de mensagem instantânea como WhatsApp e que podemos 
chamar do Underground dos sistemas midiáticos. Um sistema distinto dos Meios 
Massivos e das Redes Sociais Midiáticas que intervém profundamente na 
constituição, desenvolvimento e transformação dos vínculos públicos, privados e 
íntimos (CARLÓN, 2020). 

Dessa forma, o sistema de comunicação se expande em meios tradicionais, como 

televisão e rádio; em meios digitais sociais, como os sites de redes sociais (Facebook, 

Instagram e entre outros) e nos meios Underground, como WhatsApp, que “intervêm 

intensamente nas trocas privadas e íntimas” (CARLÓN, 2020). Com isso, as dinâmicas de 

relacionamento durante a pandemia da COVID-19 ocorreram por meios de comunicação que 
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se concentram nessas ferramentas digitais de compartilhamento de informações, que superam 

a territorialidade e avançam sobre os limites do tempo e sobre os limites entre o privado- 

público. 

Além dessas dinâmicas de rompimento provocadas por aplicativos de mensagens 

instantâneas como o WhatsApp, ocorre de forma furtiva a plataformização do trabalho de 

várias profissões, ou seja, “a crescente dependência de mecanismos de plataformas nos mais 

diferentes setores da vida, isto é, como a introdução de plataformas digitais significa 

mudanças e/ou permanências em aspectos sociais e culturais.” (ABÍLIO; AMORIM; 

GROHMANN, 2021). 

Com isso, pode-se notar uma tendência de centralização de profissões em plataformas 

digitais e que enfatizam a sensação de constante vigilância sobre as profissionais (neste caso, 

pedagogas) e condições trabalhistas que levam ao questionamento perante à lei, como excesso 

de trabalho, má ou nenhuma remuneração por horas extras e entre outras atividades que ferem 

a Consolidação das Leis do Trabalho no Brasil.  

A seguir, apresentaremos os dispositivos legais que permitiram o ensino remoto no 

Brasil, bem como vem ocorrendo a adequação às resoluções em algumas escolas de ensino 

público e privado, acessadas na Licenciatura em Pedagogia. No segundo momento, 

analisaremos os dados trazidos da entrevista realizada, e discutiremos esses dados à luz de 

referenciais do campo da Educação e da Comunicação de modo interdisciplinar. 

 

 

2 DAS INCERTEZAS E DO ISOLAMENTO – SOCIAL E EDUCACIONAL 

 

Realizar a disciplina de Estágio Obrigatório, que deveria ser em campo, num contexto 

de isolamento social e um futuro ainda incerto para todos, nos faz valorizar ainda mais a 

afetividade que as relações em sala de aula trazem e que fortalecem processo de ensino-

aprendizagem. De março de 2020 a setembro de 2021, as únicas interações e atividades nos 

chegaram por meio de fotos e vídeos, o que dificultou o acompanhamento da aprendizagem 

do estudante e atrasou a percepção de possíveis dificuldades de aprendizagem e progressos do 

indivíduo. 
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Não apenas a relação professor-estudante foi prejudicada, mas, como vimos, toda a 

forma de vida foi alterada drasticamente: 

A estimativa de infectados e mortos concorre diretamente com o impacto sobre os 
sistemas de saúde, com a exposição de populações e grupos vulneráveis, a 
sustentação econômica do sistema financeiro e da população, a saúde mental das 
pessoas em tempos de confinamento e temor pelo risco de adoecimento e morte, 
acesso a bens essenciais como alimentação, medicamentos, transporte, entre outros 
(FIOCRUZ: Observatório COVID-19, 2021). 

O aproveitamento dos estudantes apresentou queda considerável, de modo que se 

tornou necessária a elaboração e formação acerca de novas estratégias pedagógicas para 

apaziguar a defasagem na aprendizagem, o distanciamento dos laços afetivos, e em didáticas 

que não esgotem os estudantes na frente da tela.  

A categoria de Santos Júnior e Monteiro (2020) para ensino remoto, defende que: 

O ensino remoto praticado na pandemia assemelha-se ao EaD apenas no que se 
refere a uma educação mediada pela tecnologia. Mas os princípios seguem sendo os 
mesmos da educação presencial. A EaD pressupõe o apoio de tutores de forma 
atemporal, carga horária diluída em diferentes recursos midiáticos e atividades 
síncronas e assíncronas. O ensino remoto proporciona o contato virtual diário com o 
professor da disciplina (SANTOS JUNIOR; MONTEIRO, 2020, p. 5). 

No Brasil, a maioria das instituições de ensino adotou plataformas como o Google 

Classroom e o Zoom para aulas remotas. Contudo, os desafios que os recentes estudos nos 

apresentam é que — mesmo com uma discussão nacional já engajada acerca de TIC’s 

(Tecnologias de Informação e Comunicação), sobre EaD e estudos das próprias possibilidades 

inovadoras do trabalho docente pedagógico — a realidade que nos deparamos esbarra com a 

desigualdade socioeconômica, falta de formação e informação e estrutura escolar e domiciliar 

da comunidade escolar (SANTOS JUNIOR; MONTEIRO, 2020).  

O levantamento realizado por Brito, Garcia e Morais (2020, p. 196) com 2.018 

professores/as, indicou um interesse dos profissionais em buscar formações e conhecimentos, 

apesar das incertezas e dificuldades desse futuro. Ou seja, não apenas na revisão bibliográfica, 

mas também nas experiências de estágio, vemos que há uma perspectiva dos atores escolares 

de se adaptar para a garantia de uma educação de qualidade, apesar do contexto negativo e de 
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perdas, bem como uma inserção na discussão sobre a importância de pensar políticas públicas 

acerca da desigualdade de acesso ao ensino e das condições de trabalho dos docentes: 

O período pelo qual o Brasil passa atualmente, atingido por uma pandemia de 
Covid-19, tem evidenciado aspectos sonegados no contexto educacional ao longo 
dos últimos anos: a inclusão digital, o acesso às tecnologias, dentro e fora das 
escolas. A educação exige uma visão ampliada e sistemática dos contextos que 
tangenciam o processo de aprendizagem, de maneira a possibilitar uma atuação 
polivalente do Estado (CARDOSO et al., 2020, p. 40). 

Apesar de termos pontos positivos da educação em período pandêmico, como o 

investimento em tecnologias educacionais, novas maneiras de pensar a educação, 

desenvolvimento de habilidades digitais, a defasagem de várias questões psicológicas, sociais 

e de desenvolvimento que já vêm sido registradas nos estudos do início da década de 2020, 

são inegáveis. Portanto, vemos esses problemas educacionais extrapolarem as possibilidades 

pedagógicas, e entendemos a luta por políticas públicas na educação como crucial, e pela 

garantia do acesso à educação, para a redução de danos causados pela pandemia. 

 

 

3 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS COMO FORMAS DE ESTREITAR AS RELAÇÕES 

ENTRE ESCOLA E FAMÍLIA 

 

Entrevistamos a coordenadora pedagógica Letícia3, que atua em um Centro Municipal 

de Educação Infantil (CMEI), no município de Guaratuba, litoral do Paraná. A entrevista 

aconteceu de maneira aberta, começando com uma pergunta sobre quais eram os desafios que 

o contexto pandêmico trouxe, e foi guiada a partir das respostas fornecidas. 

 
3 Os nomes reais da coordenadora e da instituição envolvidos foram preservados, os que constam são fictícios. 

Por questões de segurança, as conversas aconteceram on-line e optamos por colocar os trechos na íntegra a fim 
de manter a substância do relato da pedagoga em sua totalidade. 
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Um dos desafios é alinhar a educação, ou seja, as aulas que eram presenciais com 
agora o ensino remoto. Pois para nós que trabalhamos com a Educação Infantil 
sabemos que a criança precisa vivenciar, apreciar, participar, brincar com aquilo que 
está aprendendo. Então, para isso, por uma tela é bastante complicado, e alguns pais 
ou grande parte não sabem da importância da infância e muito menos da importância 
do brincar na educação infantil. Por isso nossa maior dificuldade é a interação dos 
pais nos grupos, poucos participam, ano passado [2020] o índice era bem menor, 
esse ano melhorou muito (Entrevistada, 2021). 

Quando Letícia levanta o ponto sobre as famílias desconhecerem o fato de que a 

criança precisa passar por um momento de ludicidade para aprender – isso não apenas na 

Educação Infantil, pois é algo perceptível também nos primeiros anos do Ensino Fundamental 

– porque, não se trata apenas do contexto específico deste CMEI, mas sim de um desafio 

vivenciado por todas e todos da área da educação. 

É impossível demandar que os estudantes fiquem estáticos e integralmente atentos 

após um período exaustivo de isolamento em casa, com contato físico apenas com o círculo 

familiar. No momento, a escola acaba sendo o lugar onde lhe é permitido interagir com outros 

seres humanos, pessoas que têm um tempo destinado a eles, pessoas de sua faixa etária. Os 

interesses dessa criança estarão voltados para além do aprendizado, visto que todos esses 

estímulos são muito mais despertadores do que eram em contexto pré-pandêmico. 

Então, é importante termos em vista que a criança está lá não só para aprender ou 

“recuperar o conteúdo perdido/atrasado”, mas também para brincar, interagir com os colegas, 

trocar afetos, vivenciar encontros e desenvolver suas habilidades, embora não seja a 

expectativa das famílias. 

Com a participação familiar na escola ganhando uma camada mais complexa, autores 

como Monteiro (2020), Martins (2021) e Dias (2020) nos ajudam a elaborar essas 

problemáticas. Profissionais da educação têm disponível para um trabalho de qualidade a 

formação continuada, momentos de troca entre pares, além de informações sempre atualizadas 

no campo e sua própria bagagem de conhecimento como educador. 

Agora, quais são os canais de informações que a família está tendo sobre a pandemia, 

sobre questões educacionais e de aprendizagem? Como está a saúde mental desses lares? Há  

riscos e ameaças nesses lares, à criança ou a algum familiar? Se sim, eles se intensificaram? 

As famílias estão tendo acesso material à internet, computador, webcam, microfone e um 

lugar calmo para que o discente possa interagir e acompanhar a aula? E esse estudante, ele 
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tem algum responsável com disponibilidade para estar com ele nessas aulas, ou ajudá-lo com 

as tarefas para casa? 

Há diferenças substanciais entre as famílias, atualmente, em confinamento. Algumas 
podem ajudar seus filhos a aprender mais do que outras. Fatores como a quantidade 
de tempo disponível para se dedicar aos estudos dos filhos, auxiliando-os com as 
aulas online – muitos pais estão em home office cumprindo horário laboral integral e 
outros tantos precisam trabalhar externamente para garantir a renda mensal –; as 
habilidades não cognitivas dos genitores; a possibilidade de acessar o material 
online; a quantidade de conhecimento inato dos pais – afinal, é difícil ajudar o filho 
se tiver de aprender algo estranho ao que se conheceu e aprendeu – , são questões a 
serem levados em conta quanto ao papel dos pais na Educação dos filhos em tempos 
de pandemia (DIAS, 2020, p. 547). 

Uma das alternativas de solução encontradas são os grupos de Whatsapp como meio 

de comunicação entre família e escola, mas fatores dessa ferramenta acabam sobrecarregando 

o trabalho de pedagogas e professores. Em nossas observações de campo — em junho de 

2021 — acompanhamos casos de responsáveis que esqueceram de assessorar as mensagens, o 

que faz com que a pedagoga fique responsável por repassar informações, lembrar questões de 

pais específicos e precisar atender um volume grande de demandas, além de seu trabalho 

pedagógico dentro da escola. 

[...] Notamos que não há como pôr em questão a socialização do saber produzido na 
escola sem tocar nas questões macroestruturais que permeiam as experiências de 
educar neste país. Dessa forma, disponibilizar espaços para reflexão sobre as 
impossibilidades e possibilidades de educar por meio de aparatos digitais é um 
caminho para construirmos a escola durante a pandemia (MARTINS, 2021, p. 265). 

É uma bomba que caiu de vez para todos e será uma recuperação difícil. Contudo, de 

2020 para 2021, não só na fala da entrevistada, mas por meio das observações e trocas nas 

atividades de estágio, notamos que as expectativas de todos — família, estudantes, 

professores, diretores e pedagogas/os — estão mais ancoradas na realidade. Há uma 

consciência de que a pandemia não vai acabar tão depressa, por conta da morosidade e 

desmonte que as políticas públicas estão sendo geridas, o que levanta ainda mais a 

necessidade das lutas contra tais direcionamentos e retrocessos. 

Com isso, ao refletirmos sobre como “as relações sociais — e a sociedade — se 

estruturam nas e através das novas tecnologias de informação” (CASTELLS, 1999), podemos 
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compreender como os efeitos dos meios de comunicação são afetados pelas influências 

socioeconômicas e sensibilizam o seu ambiente igualmente, gerando uma relação de 

retroalimentação dos códigos sociais, estereótipos e mudanças no rumo político de uma 

sociedade (MERTON; LAZARSFELD, 1971 citados por MARTINO, 2017, p. 32). 

Durante a pandemia da COVID-19, as estruturas comunicacionais foram atingidas 

pelas dinâmicas institucionais e mudaram o curso do estilo de consumo das mídias sociais 

digitais. No âmbito educacional, essa mudança comportamental do ensino presencial para o 

ensino remoto evidenciou a falta de letramento digital dos pares sociais, seja pelas questões de 

usabilidade das ferramentas ou pelo abismo digital entre as classes sociais, sendo que esse 

letramento abrange: 

O domínio de técnicas e habilidades para acessar, interagir, processar e desenvolver 
uma multiplicidade de competências na leitura das mais variadas mídias. Um 
indivíduo possuidor de letramento digital necessita de habilidade para construir 
sentidos a partir de textos que mesclam palavras que se conectam a outros textos, 
por meio de hipertextos, links e hiperlinks; Ele precisa também ter capacidade para 
localizar, filtrar e avaliar criticamente informação disponibilizada eletronicamente e 
ter familiaridade com as normas que regem a comunicação com outras pessoas pelos 
sistemas computacionais. (AQUINO, 2003, p. 1). 

Dessa forma, a carência do traquejo social-digital, aqui compreendida como ausência 

de letramento digital, confirma a inabilidade de uma sociedade recém disposta à virtualização 

dos meios a desenvolver de maneira otimizada habilidades relacionadas a palavras, hiperlinks 

e à compreensão de informações, praticamente performando ações de forma irreflexiva. 

Com essa competência danificada pela urgência de mercado, seja pela produção de 

dispositivos móveis com obsolescência programada ou pela necessidade de uma sociedade 

conectada sem um processo de educação digital, profissões são cada vez mais plataformizadas 

e a vida pessoal é rompida pela exigência de estar sempre on-line para o trabalho. Durante o 

ensino remoto, professoras e professores tiveram o seu ambiente privado rompido pelo 

trabalho por meio da constante exigência de imediatismo e comunicação via WhatsApp e por 

uma das expressões da plataformização do serviço, compreendida como plataforma de 

vigilância sobre trabalhadores (ABÍLIO; AMORIM; GROHMANN, 2021). 

Para Carlón (2020), essas performances de interrupção e vigilância estão causando 

efeitos instantâneos sobre relações: 
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O que nos interessa é que os meios que se encontram no Underground têm sido 
adotados com o objetivo de estabelecer interações massivas durante a pandemia por 
múltiplos indivíduos, coletivos e instituições, desde a família até as instituições 
educacionais, passando por empresas e os poderes do Estado. E que seu uso tem 
produzido certos efeitos imediatos. Destacamos entre eles: 1) complexificar ainda 
mais a circulação de sentido e 2) estabelecer uma nova etapa nas relações entre o 
íntimo, o público e o privado. O resultado desses processos é evidente: no que diz 
respeito aos tempos modernos e pós-modernos que se caracterizaram pela 
hegemonia de meios massivos, eles aceleraram ainda mais a imersão de nossa 
sociedade na contemporaneidade (CARLÓN, 2020). 

Desse modo, o WhatsApp e outras ferramentas undergrounds intensificam a 

sobrecarga de interações e demandas, principalmente durante a pandemia. Esses reflexos 

sobre professoras e professores revelam um olhar somente de funcionalidade dos meios de 

comunicação como um mediador simples de troca de informações, sem haver a compreensão 

do potencial transformador da internet e das ferramentas digitais na educação e nas relações 

interpessoais.  

Para isso, um processo de educação digital poder ser implementado durante a 

formação do indivíduo, o fazendo refletir sobre a apropriação dos meios de comunicação 

(MORVAN et al., 2020), com o intuito de desenvolver a educomunicação no seu ensino, ou 

seja: 

As ações desenvolvidas no âmbito da Educomunicação configuram-se em um debate 
político vinculado à cidadania, liberdade de expressão e interculturalidade, que 
considera a educação para os meios de comunicação uma estratégia promotora da 
justiça social, baseada no diálogo (JACKIW; HARACEMIV, 2021, p. 15). 

Portanto, práticas de educomunicação não desenvolvem somente um consumo crítico 

e socializado da comunicação, mas refletem sobre as relações sociais e questões referentes à 

democracia de uma sociedade. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi sintetizar algumas experiências importantes que estão 

sendo vivenciadas nos tempos atuais, em todos os artigos lidos, nas aulas e trocas 
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interacadêmicas entre experiências de universidades e campos científicos distintos, assim 

como em debates acompanhados. As perguntas ainda são muitas e as respostas quase não 

existem. Seja pela atualidade efervescente do tema, que ainda nos pesa e nos entristece, seja 

por ser algo que, talvez, caiba apenas para debates futuros assentarem com maiores 

esclarecimentos.  

De toda forma, nossos problemas nunca estiveram tão escancarados, do micro ao 

macro. É como se não houvesse espaço para o meio termo, de um lado, vemos solidariedade e 

movimentações coletivas enormes em busca do revolucionário afeto (que Paulo Freire tanto 

defendeu), do outro, o desmantelamento sem precedentes dos Direitos Humanos e Políticas 

Públicas, junto aos enormes retrocessos, o que aponta que esse caminho neoliberal, há muito 

já criticado por educadores/as, nos trouxe para um abismo de prejuízos apenas. 

Apesar de parecer pessimista, gostaríamos de terminar nossa reflexão levantando o 

sentimento de esperança ao ter em mãos estudos de tantas pessoas pesquisadoras unidas, não 

em busca de uma resposta definitiva e salvadora, mas de uma base um pouco mais estável 

descobrir melhores formas de exercer nosso importante trabalho, num futuro de tantas 

incertezas dentro da educação – de modo internacional. Nesses momentos históricos, é 

sempre importante lembrar que onde há dúvidas, angústias, anseios e inquietações, há também 

liberdade para sair em busca de novas reflexões e caminhos. 
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