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A EDUCOMUNICAÇÃO COMO MATRIZ EPISTEMOLÓGICA 
NO CONTEXTO DA COVID-19

A pandemia da COVID-19 acentuou 
a relevância das tecnologias digitais no 
cotidiano escolar. No ambiente de iso-
lamento social, os processos de ensi-
no-aprendizagem mediados com o uso 
de plataformas online se converteram 
na principal alternativa para o desen-
volvimento dos currículos.

Como consequência, milhões de estu-
dantes e educadores, em um período 
muito curto, adentraram à lógica midiá-
tica em suas práticas cotidianas. Com 
efeito, todos eles passaram a depender 
de ferramentas e aplicativos vinculados 
à lógica de mercado, tais como Google 
Meet/Classroom, MS-Teams, Zoom e 
outros.

A questão em voga, nessa dinâmica 
digital, é a de como garantir os Direitos 
Humanos de estudantes e docentes em 
um ambiente permeado por extração 
massiva de dados, controle e vigilância, 
fake news e outros imperativos caracte-
rizáveis como violações da privacidade 
e do direito à informação.

Essa temática pautada pela crise 
sanitária no biênio 2020-2021 veio 
somar-se às incertezas permanentes 
envolvendo o acesso, a permanência e 
o encaminhamento social e profissio-
nal dos educandos. Também devemos 
considerar a problemática que envolve 
a formação e a trajetória profissional 
na carreira docente dos professores e 
gestores da Educação em todos os seus 
níveis.

A Educomunicação, área do conheci-
mento dedicada a estudar e desenvolver 
projetos de intervenção na inter-relação 
Comunicação e Educação se constitui 
em uma abordagem que se dedicou 
a refletir criticamente e pensar alter-
nativas pedagógicas para o contexto 
midiático durante a pandemia. Pautada 
em princípios democráticos e Direitos 
Humanos, a Educomunicação propõe 
respostas ao agravamento das desi-
gualdades tecnológicas nos processos 
educativos durante a pandemia.

Entre as possíveis respostas que a 
abordagem educomunicativa oferece 
às questões inerentes ao chamado 
Ensino Remoto Emergencial apontamos 
aquelas identificadas com as chamadas 
Interfaces sociais da Educomunicação 
(SOARES, VIANA & XAVIER, 2017). 
Aqui, ganham destaque (a) Gestão da 
Comunicação em espaços educativos, 
(b) Educação para a Comunicação, (c) 
Mediação Tecnológica na Educação, (d) 
Pedagogia da Comunicação.

Neste artigo, delinearemos tendên-
cias e principais características — e 
diferenças da abordagem tradicional — 
que posicionam as práticas educomu-
nicativas como alternativa aos modelos 
funcionalistas empregados durante a 
pandemia.
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