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Resumo: A pandemia de Covid-19 trouxe grandes desafios para a educação brasileira,
sobretudo ao ensino público. Professores precisaram rapidamente se adequar a um modelo
novo de educação, transitando entre uma educação remota, uma educação a distância e uma
educação midiática emergencial, a qual será discutida com maior destaque nesta proposta.
Neste modelo, imposto pela crise sanitária, as mídias se tornaram muito mais do que o meio,
o artefato ou a ferramenta de ensino, mas protagonistas da formação educacional, ao mesmo
tempo em que impuseram uma nova realidade aos docentes que se consideram despreparados
para seus usos. Desta forma, compreender os usos das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) na educação neste período, bem como identificar quais as práticas,
desafios, potências e estratégias que fazem sentido para o contexto educacional no período de
pandemia são objetivos centrais deste estudo. Serão apresentados alguns resultados de uma
pesquisa realizada no ano de 2020 por meio de aplicação de questionário online com
professores de instituições públicas e particulares, de todas as regiões do país, que teve como
finalidade investigar como esses docentes têm utilizado tais tecnologias neste período de
pandemia, além de buscar compreender como tem sido o relacionamento com as mídias
dentro e fora da sala de aula antes da pandemia e quais as expectativas futuras em um cenário
de pós pandemia.
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Introdução

A pandemia de Covid-19 afetou, a níveis globais, diversos campos sociais, sendo a
educação um dos setores que mais têm sofrido com esta realidade. De acordo com
levantamento da Unesco (2020), metade dos estudantes do mundo ficaram sem aulas,
número que representa mais de 850 milhões de crianças e adolescentes sem acesso à
educação. Diante do cenário de calamidade e crise sanitária global, diversas políticas e
estratégias têm sido implementadas como alternativa para aprendizagem à distância,
sobretudo com o auxílio e o uso de tecnologias digitais.

Apesar da existência de iniciativas para solucionar a questão da aprendizagem na
pandemia, de acordo com a Unesco (2020), ao menos um terço das crianças em idade escolar
não consegue acessar as medidas de educação a distância (EaD). Dados divulgados pelo
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), revelam que, no Brasil, cerca de 4,8
milhões de crianças e adolescentes brasileiros, na faixa de 9 a 17 anos, não têm acesso à
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internet em casa. Em um período anterior ao contexto de pandemia, muito já se foi apontado
sobre as vantagens desse formato de educação em uma sociedade digitalmente inclusiva
(MONTEIRO, et al, 2015), no entanto, esta não é a realidade brasileira. Pesquisas nacionais
(CETIC, 2018) e internacionais (THE INCLUSIVE INTERNET INDEX, 2020) mostram que
apesar dos altos níveis de acesso em escala global, fatores como nível de escolaridade,
localização geográfica e estratos econômicos ainda são grandes desafios para um país ser
considerado digitalmente inclusivo.

Diante deste cenário de crise sanitária, na qual os professores brasileiros têm sido
impulsionados a se adaptar a esta nova modalidade de educação, aqui entendida como
educação midiática emergencial, nos interessa compreender se os professores se sentem
educados e/ou letrados midiaticamente para lidarem com o uso de mídias e tecnologias como
principais ferramentas pedagógicas de ensino. Assim, o objetivo deste trabalho consiste em
entender quais as práticas, desafios, potências e estratégias que fazem sentido para o contexto
educacional no período de pandemia. Para tanto, foi aplicado um questionário online
qualitativo com professores de instituições públicas e particulares, de todas as regiões do
país, com a finalidade de investigar como esses docentes têm utilizado tecnologias da
informação e comunicação neste período de pandemia, além de buscar compreender como
tem sido o relacionamento com as mídias dentro e fora da sala de aula antes da pandemia e
quais as expectativas futuras em um cenário de pós pandemia.

Os desafios da educação brasileira no contexto de pandemia

Sendo uma entre tantas formas de se educar, a Educação a Distância (EaD) é tema
recorrente de debate e de apostas no cenário educacional brasileiro, carregando marcas de
avanços e retrocessos. Desde meados meados da década de 1970, o formato de ensino EaD
tem se popularizado no Brasil e vem se apresentando com potencial, apesar de muitos ainda
serem os desafios enfrentados para se criar condições de aprendizagem eficazes e de
qualidade, tanto no âmbito do acesso à informação como para a construção do conhecimento
pelo aprendiz (MORAN, VALENTE, 2011).

O processo de aprendizado à distância apresenta como característica a centralidade no
aluno e não no professor, além de todo o processo ser mediado pelo uso de TICs, abrindo
margem para debates sobre como este processo ocorre, tal como novos conhecimentos são
construídos por meio do uso de tecnologias. Apesar de um progresso recente quando nos
referimos à educação a distância, Mugnol (2009, p.337) descreve alguns pontos ainda
controversos como “seus objetivo, a forma de transmissão, os provedores da tecnologia, a
população-alvo dos cursos ofertados, a formação e organização dos projetos pedagógicos, os
métodos de avaliação e aprendizagem (...)”, entre outros.

Muito se questiona sobre esta modalidade, sobretudo com as inovações trazidas pela
EaD, como a distância física entre professores e alunos e a comunicação com o uso de
tecnologias de mídia, inovações estas que com o ensino durante a pandemia passaram a ser
realidade de todos os professores ao se adaptarem a uma modalidade possível diante da
necessidade de um distanciamento físico. Ao falarmos da modalidade de ensino EaD, nos
referimos à construção de práticas e modelos educacionais próprios, isto é, pensados e



desenhados para um cenário de ensino à distância. Pensar e apontar para uma aprendizagem a
distância implica muito mais do que fornecer acesso e ferramentas para esta modalidade de
ensino, mas também criar meios eficazes para que a aprendizagem ocorra, o qual consiste no
comprometimento do aluno e do professor, no respeito ao ritmo de aprendizagem de cada
estudante, na orientação, apoio e disponibilidade dos professores, e na utilização de métodos
e modelos de compartilhamento de informações (MARTINS, 2005).

Como a ocorrência do Covid-19 tem provocado severos impactos por todo o mundo,
em alguns lugares, a modalidade de EaD tem sido a aposta de governos a ser adotada como
implementação emergencial ou complementar para a efetivação do ensino público durante
este período, como exposto na Medida Provisória 9.934, publicada no Brasil em abril de
2020. Para um governo que começou a gestão em 2019 a favor do investimento em educação
à distância desde o ensino fundamental até a pós-graduação, justificando a posição por ser
“mais barata” e também por “ajudar a combater o ‘marxismo’ nas escolas” (BRESCIANI,
2018), a pandemia intensificou esses discursos, chegando ao ex-ministro da Educação
Abraham Weintraub pressionar as universidades que não adotaram o modelo de Educação
Remota durante a pandemia (TURTELLI, 2020).

Por um lado, vemos como governo tem investido fortemente em um discurso que
defende o desenvolvimento da modalidade EaD no período de pandemia, por outro,
observa-se a construção de uma outra modalidade de educação sendo executada por
professores que compartilham da realidade de educar diante de tais circunstâncias.
Compreender o atual cenário educacional na pandemia como EaD seria descomplexificar
todas as estruturas por trás deste sistema de ensino e reduzi-lo a uma noção simplória de
ensino remoto ou até mesmo uma transposição pedagógica, ou seja, práticas do presencial
reaplicadas para o virtual. Entende-se que dinâmicas impostas à educação neste período estão
para além de uma prática à distância, mas sim compreendidas como educação midiática
emergencial, a qual foi gradualmente imposta aos professores, antes mesmo da crise sanitária.

A educação midiática emergencial é entendida a partir de dinâmicas próprias e
condizentes com a realidade da sociedade multimidiática contemporânea, as quais foram
emergencialmente acionadas pelos diferentes sistemas pedagógicos de ensino com o
propósito de solucionar os problemas enfrentados pela educação na pandemia. O debate
acerca da inclusão da educação midiática no âmbito educacional vem ocorrendo antes mesmo
da pandemia, apesar de ter ganhado evidência apenas diante da emergência sanitária e sua
imposição do uso das mídias para educação no atual momento. Desde a década de 1980,
instituições internacionais como a Unesco (2016), entendem a educação midiática como o
consumo, a reflexão e a produção criativa de mídia (LIVINGSTONE, 2004) como um direito
humano essencial para se promover uma sociedade mais justa, equilibrada e inclusiva.
Contudo, a educação com/sobre/através das mídias ainda é um grande desafio no contexto
escolar (SOUZA DE SOUSA, 2019), e, inclusive, tem sido apontada como uma das
competências fundamentais para educação, prevendo o ensino de habilidades referentes à
análise crítica e reflexiva sobre as mídias tradicionais e digitais, de acordo com a nova Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), publicada em 2017.



Deste modo, destacamos aqui a emergência da educação midiática e sua inclusão no
ensino pedagógico, a fim de ser desenvolvida uma habilidade que vai além do domínio e uso
das tecnologias como ferramenta ou meio para transposição de aulas na pandemia, ou seja, a
educação mediada por tecnologias. Refere-se, portanto, a uma competência urgente e
necessária de articulação e engajamento com as mídias por parte de alunos e professores, na
qual as mídias são utilizadas como importante recurso pedagógico que auxiliam na
transmissão dos conhecimentos diante da necessidade do ensino remoto. Desta forma, é
muito mais do que replicar e/ou transpor um modelo tradicional de sala de aula para a
modalidade online, utilizando as mídias apenas como canal. Cabe ao professor ir além desta
mera relação ferramental, propondo, instigando e viabilizando condições para uma online que
promova diálogo com as mídias e, consequentemente, maior interação com os alunos,
interesse e aprendizagem.

Neste modelo, em construção durante na sua prática diante da imposição do cenário
de pandemia e que existe uma educação sobretudo interativa, o professor se torna mediador
central e fundamental dessas tecnologias para que aprendizagem e o ensino ocorra, o que se
torna ainda mais complexo ao considerarmos que esse processo vem acontecendo desde a
educação básica até o ensino universitário. É exigido do professor, já acostumado à sua rotina
de convívio social e presencial, uma nova dinâmica de possibilidade pedagógicas que pense o
uso das mídias de maneira complexa. Ou seja, o professor precisa: adequar-se à apropriação
crítica dessas tecnologias, muitas vezes sem formação ou com formação deficiente; construir
um planejamento que leve em consideração a realidade em que vivem os estudantes e reforce
ainda mais as exclusões, isto é, o acesso ou domínio a tais meios; adequar-se ao seu novo
papel que continua central, mas aproximando-se muito mais de um mediador, ou seja,
reinventar sua didática; lidar com a “exposição”, visto que as aulas extrapolam os limites da
sala de aula, gerando insegurança e tornando-se mais um elemento de desestabilização
(GOEDERT; ARNDT, 2020).

Somamos a isso toda a instabilidade provocada pela pandemia, gerando um cenário
em comum a vários professores, especialmente os que atuam no ensino público brasileiro,
reconfigurando toda sua forma de trabalho e acelerando processos em favor do capital, como
trabalho remoto e educação à distância, com a sedimentação de narrativas que naturalizam
essas condições (como “novo normal”, por exemplo). Este contexto afeta diretamente o
trabalho dos professores com a intensificação do seu trabalho, antes já exaustivo diante das
lógicas de jornadas de sala de aula e agora ainda mais desgastante além de invisível. Muito se
fala sobre as mudanças na atuação dos professores, mas pouco se destaca sobre o desgaste
físico e emocional enfrentado por estes profissionais durante este período, que, além de
passar por um momento de “reinvenção da sua didática”, precisa também se adequar a novas
rotinas burocráticas e avaliativas.

O cenário da educação na pandemia

A fim de entender se os docentes se sentem preparados para lidar com o uso de mídias
e tecnologias como principais ferramentas pedagógicas de ensino, aplicamos um questionário
online qualitativo, composto por 15 perguntas abertas e fechadas a respeito do uso de



tecnologias da informação e comunicação durante o período de pandemia, bem como suas
experiências anteriores com o uso de mídias dentro e fora do cotidiano profissional e suas
expectativas sobre o uso dos conhecimentos adquiridos para o período de retorno às
atividades presenciais, após o isolamento social.

O questionário esteve disponível de 27/07/2020 a 01/11/2020 através da plataforma
Google Forms e foi divulgado em mídias sociais e grupos de profissionais da educação no
Facebook e WhatsApp, coletando 102 respostas no total. A partir destes dados, foi possível
traçar um perfil dos participantes, sendo este correspondente ao sexo feminino, na faixa etária
de 40 a 59 anos e com cerca de 15 anos de experiência em docência. A maior parte do
público se dedica aos anos de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) ou Ensino Médio,
lecionando principalmente para escolas da rede municipal.

Ao questionarmos a respeito da lista de materiais que costumavam utilizar em seu
cotidiano profissional antes da pandemia de Covid-19, os entrevistados assinalaram os mais
utilizados como sendo o Quadro Branco/Negro (85%), Filmes e vídeos (78,4%) e Músicas
(71,6%). Ao considerar apenas essa questão, vimos que uma pequena parte do corpo docente
faz uso frequente de materiais midiáticos em seu cotidiano de trabalho. Opções de respostas
como Blogs (20,6%), Conteúdos de redes sociais (33,3%), Memes (10,8%) e Jogos
eletrônicos (4,9%) correspondem a uma pequena parte de práticas em sala de aula. No
entanto, videos do YouTube (66,7%), Jogos e dinâmicas (64,7%) e Filmes e vídeos são
ferramentas expressivas na realidade dos entrevistados.

No contexto educacional no qual se centra esta pesquisa, há que se considerar também
a localização geográfica dos docentes. As cidades de maior expressão nas respostas foram
São Paulo, Rio de Janeiro e sua região metropolitana e a cidade de Vitorino Freire, no interior
do Maranhão. Apesar das diferenças notórias entre cidades do interior e grandes cidades,
57% dos docentes relataram um cenário comum de falta de estrutura midiática, nunca tendo
realizado nenhuma atividade que envolvesse mídias no seu ambiente de trabalho antes da
pandemia. No entanto, diante da adaptação à realidade atual, alguns informaram receber
apoio de suas instituições para implementação de medidas de educação online na pandemia,
como ofertas de curso, formação por parte de secretaria de educação, centro de estudos
semanais, reuniões, apostilas e suporte técnico. Em contrapartida, aqueles que não receberam
apoio algum, ainda assim destacaram a cobrança por parte das instituições competentes.

Entre os profissionais que relataram alguma experiência anterior relacionada a mídias,
foi observada também uma gama de iniciativas diversas envolvendo o tema, como jornais e
rádios escolares, jogos, cineclubes e estudos sobre Fake News. Apesar disso, cerca de 86,6%
dos docentes afirmaram precisar se adaptar à Educação Midiática Emergencial, enviando
tarefas ou realizando aulas assíncronas ou em formato de live. Entre as maiores dificuldades à
adaptação ao ensino online e remoto, professores destacaram a avaliação de desempenho dos
alunos, seja pela falta de acesso à internet por parte de alguns alunos ou pela falta de contato
físico comum do ensino tradicional; a dificuldade em engajar os alunos no modelo online de
ensino; a autoavaliação comprometida pelo distanciamento com os colegas professores para
dividir experiências, tornando-se o ato de ensinar na pandemia muito solitário; a execução



das atividades onlines estabelecidas por suas instituições, seja pela despreparação em relação
ao uso das tecnologias ou pela dificuldade de acesso a elas; e, por fim, a falta de
acompanhamento dos pais neste processo, a qual se torna determinante diante da difícil
situação que todos compartilham.

Vale ressaltar que no período de isolamento social, muitas das desigualdades sociais
relacionadas à educação se tornaram cada vez mais latentes. Sabemos que, em boa parte do
Brasil, as profissões da área são desvalorizadas, fazendo com que, muitas vezes, professores
precisem trabalhar em mais de uma escola para ter qualidade de vida. Aliando essas questões
à falta de recursos midiáticos nas escolas, especialmente públicas, temos como resultado uma
massa de professores que, apesar de conviver diariamente com tecnologias e redes sociais no
tempo livre, se sente insegura ao implementá-las em suas práticas pedagógicas, seja por falta
de estrutura e apoio institucional, carência de letramento midiático ou simplesmente falta de
tempo na rotina antes da pandemia.

Isto posto, pode-se ver ao longo do questionário que há diferenças no tratamento das
aulas durante a pandemia quando comparamos a rede privada e a rede municipal e estadual.
Na maior parte das respostas, prevaleceram coisas em comum, como ter ou não desenvolvido
projetos relacionados à mídia em um momento anterior, como já mencionado. No entanto, a
maior divisória entre as duas redes foi que na rede privada houve registros de planejamento,
acompanhamento e interação da parte da coordenação da escola para com os professores e
alunos, mantendo as aulas organizadas por horários com auxílio de redes sociais e
plataformas próprias desenvolvidas especialmente para a escola, geralmente por meio de
empresas privadas. Enquanto que, na realidade municipal e estadual, houve maioria de relatos
de pouco apoio pedagógico por parte da coordenação aos professores, tornando a organização
e planejamento de atividades dificultada.

Ainda assim, 86,6% dos entrevistados trabalhou com protocolo de aulas online
durante a pandemia, ocasionando uma alta de acessos em plataformas digitais já existentes,
como o Google Sala de Aula, Zoom, Microsoft Teams e grupos de WhatsApp e Facebook.
Alguns estados ainda adotaram plataformas digitais educativas que têm como função auxiliar
na entrega de tarefas e na comunicação professor-aluno, como no caso do estado do
Maranhão, que adotou a plataforma Simplifica.

Por fim, apesar do contexto heterogêneo encontrado na pesquisa, a maior dificuldade
apontada, de forma quase que unânime, é a relação professor-aluno. 77,5% dos docentes crê
que as medidas adotadas de educação midiática emergencial não seriam suficientes para a
manutenção de uma qualidade de ensino aos alunos, muitas vezes já carente a depender de
fatores como localização geográfica, classe social e escolaridade. Outro ponto a ser
observado é a relação dos alunos com essa nova realidade, que apesar de imersos em uma
realidade multimidiática, não estavam preparados para a adoção emergencial de medidas
educacionais remotas tanto psicologicamente quanto, em alguns casos, materialmente.

Apesar disso, a maior parte dos professores pretende continuar o uso de algumas
ferramentas no momento pós-pandemia, como o uso de redes sociais, plataformas digitais,



visitas online a museus ou até mesmo incorporar o uso da plataforma whatsapp para facilitar
o ensino. Para os professores entrevistados, os vídeos são uma grande aposta para a
continuidade desse ensino mais lúdico, engajado e dinâmico pós pandemia. Além disso,
alguns entrevistados sugerem como futuro da educação um ensino que adota cada vez mais
ferramentas tecnológicas como recurso pedagógico, em direção a um ensino híbrido e a
modelos de educação inovadores como sala de aula invertida e metodologias ativas, ou seja,
modelos cada vez mais centrados nos alunos, colocando-os como parte atuante de todo o
processo de aprendizagem.

Conclusão

Muito se tem apontado para uma adaptação do ensino tradicional ao ensino EaD como
um caminho a ser seguido pela educação, sobretudo a pública, durante o contexto de
pandemia Covid-19, sendo a bandeira da educação a distância amplamente defendida,
recomendada e decretada pelos governos. Por outro lado, analisando o trabalho dos
professores de diferentes instituições de ensino na prática, observa-se um grande despreparo
para a realização das suas atividades, sinalizando muito mais para uma transposição de
conteúdos e informações do que um modelo educacional idealizado e desenvolvido como se
espera de um ensino à distância. Desta forma, o que vemos ocorrendo na prática como
educação midiática emergencial se trata de um modelo próprio em desenvolvimento, ainda
em construção mediante necessidades impostas pelo cotidiano dos professores

Por fim, como conclusão, observamos a urgência de uma educação midiática e
tecnológica emergencial junto aos professores, para além de questões relacionadas à
usabilidade sobre as mídias e tecnologias digitais, mas sobretudo, buscando discutir com os
educadores os impactos das plataformas digitais em uma sociedade datificada. Dificuldades
como o domínio das tecnologias ou até mesmo o difícil ou pouco acesso a elas ou ainda a
falta de formação necessária para utilização desses meios são apontadas por grande parte dos
profissionais. No entanto, os desafios estão para além do universo tecnológico, destacando-se
com unanimidade questões emocionais e psicológicas as quais os professores têm sido
submetidos durante este período. São relatados excesso de trabalho no ensino durante a
pandemia, provocando tanto desgaste físico como emocional.

O mundo não será mais o mesmo após esta crise sanitária. Se a agenda de uma
educação midiática e de uma educação EaD já vinha sendo desdobrada desde meados da
década de 1970-80 no Brasil e no Mundo, estando entre os objetivos sustentáveis (ODS) da
ONU, será necessário pensar o futuro da educação em um cenário não mais no modelo
tradicional. As mediações tecnológicas vêm impactando a educação significativamente e um
leque de possibilidades com o uso de tecnologias está à disposição dos educadores, sendo
necessários debates e discussões complexas sobre a inserção de uma educação midiática
diante de tantos desafios, sobretudo aqueles vivenciados na imposição trazida pela pandemia.

É preciso avançar numa deliberação democrática desse processo, com propostas que
dêem conta de um país que vive lacunas visíveis de inclusão digital, formação e capacitação
de professores, estruturas escolares e democratização de ensino. Neste sentido, pensar o



futuro da EaD, da educação online e de um modelo de educação exigido no contexto da
pandemia Covid-19 é pensar em:

1) investimento em espaços de capacitação de professores para educação midiática,
que permita não apenas um domínio técnico sobre ferramentas midiáticas, mas
também pensamento crítico sobre seus usos, circuitos e infraestruturas;

2) criação de infraestruturas próprias menos dependentes de conglomerados
comerciais que estão já consolidadas ou que estão despontando no sistema
informacional, permitindo que o próprio sistema educacional utilize mecanismos
desenvolvidos com preservação digital e respeito aos dados privados de seus
usuários;

3) desenvolvimento de espaços de troca e compartilhamento de metodologias para
fortalecimento de uma rede de professores em torno da questão da educação
midiática.

Apenas a criação de espaços de sociabilidade e criação de estruturas próprias nos
permitirá pensar numa educação à distância não apenas de modo emergencial e sim, mais
preparada para os desafios da educação datificada em um contexto de pós-pandemia.
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