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“A educação tem raízes amargas, mas os 

seus frutos são doces.” (Aristóteles) 

 

 



 
 

RESUMO 

 

As emergências do período pandêmico exigiram o fechamento em massa das escolas ao redor 

do mundo. Com a suspensão das aulas, o ensino remoto foi a opção para o continuísmo das 

atividades pedagógicas com a tecnologia como braço auxiliador e primordial nesse processo. 

Nesse sentido, temos como finalidade a partir desta pesquisa refletir a respeito da importância 

das tecnologias durante o período mencionado, tendo em vista suas claras consequências 

psicológicas e os efeitos no ensino-aprendizagem, bem como as questões sociais relacionadas 

à desigualdade digital. Como recorte metodológico, nossa pesquisa é de cunho exploratório e 

descritivo a partir da bibliografia escolhida, tendo autores como Macedo, Queiroz e Gomes para 

compreender o uso das tecnologias e sua atuação no contexto escolar, bem como suas eminentes 

consequências. Dessa forma, é importante compreendermos o papel da tecnologia nos tempos 

pandêmicos e como o contexto escolar é afetado positiva e negativamente por este, realçando 

as diferenças sociais. 
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ABSTRACT 

 

The emergencies of the pandemic period are the mass closure of requisitioned schools around 

the world. With the suspension of classes, remote teaching was the option for the continuity of 

pedagogical activities with technology as an auxiliary and essential arm in this process. From 

the meaning, we have the purpose of this research to reflect on the respect of the importance of 

technologies during the mentioned period, in view of their clear psychological and effects on 

psychological learning, as well as social issues related to digital inequality. As a methodological 

approach, our research is exploratory and descriptive based on the bibliography chosen, with 

authors such as Macedo, Queiroz and Gomes to understand the use of technologies and their 

performance in the school context, as well as their eminent consequences. In this way, it is 

important to understand the role of school technology that defines times and positives as the 

context of the chosen technology, understanding times as differences. 
 

 

Keywords: Pandemic. Education. Technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As tecnologias vêm desempenhando papel imprescindível na vida do homem 

contemporâneo nos âmbitos político, social, econômico, escolar, profissional, pessoal, etc., 

facilitando conexões, discussões e criações, especialmente desde a Revolução Digital com o 

advento da internet, que “têm modificado a organização social, o processo de comunicação, a 

forma como as informações são disseminadas e até mesmo, a maneira de pensar das pessoas” 

(LEVY 1990, apud LIMA; SANTOS, 2020). Sua expansão, por outro lado, foi revolucionária, 

mas nada democrática – tema que será abordado ao decorrer do trabalho –, tendo alcançado 

apenas algumas poucas camadas do grosso da sociedade. Os debates a respeito da nova eram 

tecnológica e suas emergências cresceram nos últimos tempos, em particular a partir de março 

de 2020. 

De acordo com Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB, 1996), em seu 

artigo 22, a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores. Contudo, vê-se durante todo o processo 

histórico situações adversas que implicam profundamente no desenvolvimento dos sujeitos, 

como guerras, descobertas, colonização, criações, doenças, ou mesmo conflitos locais; sendo 

que seus impactos, ora positivos, ora negativos, começam a fazer parte do ensinar e do aprender 

de gerações. O que já está fazendo e o que no futuro será fruto do atual período de pandemia 

no qual vivemos. 

A chegada da pandemia por Coronavírus alarmou os maiores centros urbanos e alcançou 

os mais remotos lugarejos, transfigurando toda a existência cotidiana e as relações interpessoais. 

Nesse contexto, as tecnologias foram importantes auxiliadoras para a manutenção dessas 

conexões, visto o cenário de isolamento social adotado pelos Estados para combater o avanço 

da doença e sem uma previsão de volta à cotidianidade.  Algumas instituições, pois, tiveram de 

adotar medidas radicais para a continuação de suas atividades, e na educação escolar não 

poderia ser diferente. 

 Com os impactos diretos em diversos setores da estrutura social, as mudanças na rotina 

de  grande  parte  do  mundo  deram  ainda   mais  protagonismo  às   Tecnologias   Digitais   da  
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Informação e Comunicação (TDICs), por meio do uso de videoconferências, aulas 

online, documentos digitalizados, plataformas especializadas, streaming, redes sociais, dentre 

outros. Com as aulas presenciais interrompidas, esses passaram a ser recursos de extrema 

importância para o processo de ensino/aprendizagem à distância em todo o país. 

É diante disso que procuramos analisar os efeitos da pandemia na educação brasileira e 

como as tecnologias serviram e continuam servindo como suporte fundamental e inovador para 

o pensar e o desenvolvimento da educação. Vivendo ainda sob os efeitos tardios da doença, nós 

já conseguimos enxergar − ainda que de forma turva − parte das consequências no processo 

ensino-aprendizagem que decorreram da paralisação das atividades pedagógicas e da sua 

retomada pelo meio remoto, principalmente no que concerne a alfabetização. Levando em 

consideração o protagonismo e a influência das redes no processo educacional, bem como as 

dificuldades provenientes dessas novas interações, também temos como objetivo discutir os 

desafios enfrentados pela sociedade e as instituições de ensino na readaptação à realidade 

virtual, visando, além do educacional, os planos econômico e emocional do alunado. As 

finalidades da presente pesquisa podem ser elencadas da seguinte forma: 

 

 Reconhecer a importância das tecnologias digitais para a prática docente; 

Debater os impactos da pandemia de Covid-19 na educação; Analisar os 

entraves no desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem; Tratar as 

consequências psicológicas dos discentes na nova modalidade; Abordar as 

implicações financeiras das famílias brasileiras no período em questão; 

Apontar as dificuldades de acessibilidade; Reiterar a exclusão digital; 

Identificar os fatores de proteção e de risco durante a pandemia; e Refletir a 

respeito do futuro da educação na era digital informacional. 

 

Destarte, buscamos por meio do presente trabalho discutir qual a função desempenhada 

pelas tecnologias para o desenvolvimento das atividades pedagógicas em meio a tempos 

pandêmicos no Brasil, e refletir sobre suas implicações na aprendizagem. Dessa forma, temos 

como aporte teórico autores como Macedo, Gomes, Sousa e Moita, dentre outros estudiosos 

que nos ajudaram a compreender o funcionamento e a utilização das tecnologias digitais no 

ambiente escolar e os impactos psicológicos gerados pelo período pandêmico. 
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2 A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS NA CONTEXTO ESCOLAR 

 

A Revolução Digital marca o período no qual vivemos, com avanços científicos, o 

desenvolvimento da medicina, a reformulação de métodos, o pensamento pós-moderno, o 

imediatismo, e a criação de um mundo: o virtual. A internet, conjuntamente à evolução dos 

aparelhos eletrônicos, contribuiu para um novo portar-se em sociedade e para a formação de 

novos interesses e criações. Contornando grande parte de nossas vidas, mal conseguimos nos 

enxergar sem as pequenas facilidades cotidianas concebidas por ela, desde a resolução de uma 

simples dúvida à uma gama iconográfica para inspiração de um artista, ou a disponibilidade de 

um aporte teórico imenso para os estudos de um jovem universitário, ou um espaço lúdico para 

o entretenimento de amplos grupos, ou ambientes para comunicação e conexões que facilmente 

ultrapassam fronteiras geográficas. 

 É indiscutível como as novas tecnologias adentraram em quase todos os segmentos do 

mecanismo social na contemporaneidade, e fazemos delas importantes companheiras em nossa 

vida cotidiana, pois a cada momento o analógico vai perdendo vez para o digital, e no digital 

parece se conseguir comprimir grande parte de nossa realidade externa. A migração para as 

redes traz uma série de benefícios, mas disputa uma linha tênue com as negativas. 

Especialmente quando a única alternativa viável se mostrou ser o uso único e exclusivo da 

internet para o continuísmo das atividades rotineiras, como ocorreu a partir de março de 2020, 

onde o contato físico já não fazia parte das atividades pedagógicas. 

De acordo com LDB (1996), em seu artigo 22, a educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Contudo, 

vê-se durante todo o processo histórico situações adversas que implicam profundamente no 

desenvolvimento dos sujeitos, como guerras, descobertas, colonização, criações, doenças, ou 

mesmo conflitos locais; sendo que seus impactos, ora positivos, ora negativos, começam a fazer 

parte do ensinar e do aprender de gerações. O que já está fazendo e o que no futuro será fruto 

do atual período de pandemia no qual vivemos. 

Segundo a LDB (1996), em seu artigo 22, a educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Contudo,  

vê-se durante todo o processo histórico situações adversas que implicam profundamente 

no desenvolvimento dos sujeitos, como guerras, descobertas, colonização, criações, doenças, 

ou mesmo conflitos locais; sendo que seus impactos, ora positivos, ora negativos, começam a 
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fazer parte do ensinar e do aprender de gerações. O que já está fazendo e o que no futuro será 

fruto do atual período de pandemia no qual vivemos. 

Embora reconheçamos que um dos grandes desafios para nossa sociedade é buscar 

respostas e soluções para direcionar a educação na formação de indivíduos criativos e 

competentes, devemos também contornar certas limitações. No contexto da atualidade 

pandêmica, devemos pensar criticamente quanto ao uso das tecnologias digitais e o acesso à 

rede e a dispositivos eletrônicos, pois ainda que promovam a comunicação, a descoberta, a 

expressividade e a sensibilidade, temos de indicar suas restrições e os entraves, por exemplo, 

quanto aos aspectos afetivos, financeiros e sociais do alunado. 

No ano de 2020 e 2021 as escolas lidaram com o período pandêmico, em sua maioria, 

realizando o processo de ensino através de plataformas digitais, muitas vezes sem nenhuma 

especialização. De certa forma, é notório o prejuízo com relação à interação do ambiente 

escolar, interrompida pela adoção do isolamento social. Por outro lado, esse novo modelo de 

ensino e aprendizagem nos fez conhecer técnicas e metodologias muitas vezes deixadas de lado 

pelo ensino tradicional, tais como a utilização de vídeos e jogos que auxiliam na melhoria do 

fazer pedagógico. Mas o debate se firma, porém, no acesso dos estudantes às TDICs e como as 

instituições podem usá-las na prática docente. 

No primeiro artigo, inciso I, da LDB, é destacado que a educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações civis e nas 

manifestações culturais. Em contrapartida, a questão da educação no Brasil sempre fora 

reiterada como um problema à procura de resolução, pois alguns critérios demarcam a 

desigualdade no quesito educacional como a oferta de ensino nas áreas rural e urbana, cor, raça, 

gênero e renda. 

Desse modo, a Fundação Roberto Marinho (2021) traça um panorama do rendimento 

escolar anterior à pandemia: 

 
O rendimento escolar no país é resultado de uma complexa equação de 

exclusões, que se materializa em históricos desafios para a nossa educação. 

Muitos recortes são possíveis de serem feitos com relação às múltiplas 

realidades que temos. Por exemplo: ainda que a maioria (92,3%) de jovens 

brasileiras(os) de 15 a 17 anos estivesse matriculada em uma escola em 2019, 

72,7% delas e deles tiveram frequência escolar líquida, mostrando as 

dificuldades de permanência dos estudantes na escola (Pnad Contínua – 

Educação/IBGE. 2019. 2º trimestre).” 
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Em meio a essa realidade e contraditoriamente, os percentuais de aprovação em 2020 

cresceram ainda no ensino remoto. Em vista disso, a especialista da gerência de Pesquisa e 

Avaliação da Fundação Roberto Marinho responde: 

 

Seguindo orientação do Conselho Nacional da Educação (CNE), em 2020, em 

função da pandemia do coronavírus, a maioria das redes foram orientadas a 

não reprovar os estudantes. A flexibilização e conexão dos currículos de 2020 

e 2021 foi uma das estratégias para garantir a aprendizagem dos alunos. 

Porém, mais de um ano após o início da pandemia, a maioria das escolas ainda 

estão fechadas. Em novembro de 2020, o UNICEF apontou que mais de 5 

milhões de crianças e adolescentes não tiveram acesso à educação no Brasil. 

Sem muitos recursos para aprender, como um computador e acesso à internet 

de boa qualidade, muitas crianças e jovens, principalmente os mais 

vulneráveis, estão ficando para trás. Não podemos ficar tanto tempo com as 

escolas fechadas. Os impactos vão além na aprendizagem: afetam também a 

saúde mental, nutrição e proteção de crianças e adolescentes. 

 

Por conseguinte, já conseguimos compreender parte das dificuldades enfrentadas e 

acentuadas pela educação brasileira. O fechamento em massa das escolas em 2020 e os recursos 

os quais recorreram as instituições demonstra o período de emergência, e também amplia as 

desigualdades que há muito vínhamos combatendo. Pois enquanto optava-se pelo ensino 

remoto entendendo que o público discente estaria familiarizado com as novas tecnologias e 

teria fácil acesso, desconsiderava-se uma série de implicações que abarcava as más condições 

de vida de regiões remotas do país, o psicológico dos estudantes em meio aos tempos 

pandêmicos, a falta de qualificação dos profissionais para o uso de novas ferramentas, a 

adaptação do ensino presencial para o virtual etc. 

 

2.1 Tecnologia e desigualdade: efeitos sociais e emocionais 

 
 

No final do século XX, através da Constituição de 1988 e da LDB, a educação no Brasil 

passou a ser “direito de todos e dever do Estado e da família” (Brasil, 1988). A defesa da 

educação como um direito e não um privilégio pretendia superar os muros há muito construídos 

pelos interesses de uma elite exclusiva, que buscava alimentar o capital por meio de mão-de-

obra barata. Nisso, entendemos que a luta e os desafios enfrentados pela educação espelham as 

desigualdades sociais desde o fim do século passado. 
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Mediante Souza, Filomena e Ana (2019), é frisado alguns levantamentos sobre as 

tecnologias digitais na educação, estando a multimídia e o uso dos meios digitais integrados ao 

contexto escolar, sendo utilizados como interface metodológica e de recepção de 

conhecimentos acadêmicos, entre outros. A opção tecnológica deu o suporte necessário para 

impulsionar novas oportunidades no meio escolar, direcionar novos caminhos e abandonar 

práticas tradicionais que se fundavam em uma educação bancária. 

Discorrem os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que:   

Não basta a capacitação dos estudantes para futuras habilidades em termos das 

especializações tradicionais, mas antes se trata de ter em vista a formação dos 

estudantes em termos de sua capacitação para a aquisição e o desenvolvimento 

de novas competências, em função de novos saberes que se reproduzem e 

demandam em novo profissional, preparado para poder lidar com as 

tecnologias digitais. 

 

 

Nesse contexto, a escola, mesmo através do ensino remoto, é o espaço no qual se deve 

oferecer, a todos os cidadãos, o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento de competências, 

ou seja, a possibilidade de apreensão do conhecimento produzido pela humanidade e de sua 

utilização no exercício efetivo e contínuo da cidadania (GONSALVES; MENDANHA, 2009, 

p. 8). Isto posto, é indispensável o uso das tecnologias digitais hoje pelos educadores e 

educandos, como instrumentos de ensino e de aprendizagem escolar, visando o 

desenvolvimento de novas estratégias pedagógicas por meio do letramento ou domínio digital.  

Todavia, suspensão das atividades presenciais trouxe a radicalização da educação, visto 

que ao redor do mundo, quase 1,6 bilhão do público discente distribuído em cerca de 190 países 

(UNESCO, 2020) teve de lidar com a interrupção das atividades em sala de aula. Ante essa 

problemática, as instituições de ensino tiveram de se readaptar e se adequarem ao atendimento 

remoto e suas exigências, englobando não somente professores e estudantes, mas famílias 

inteiras. O próprio ambiente de estudo se modifica e, em certos casos, funde-se, pois onde era 

lugar de descanso, agora é lugar de estudo; quem era pai ou mãe agora desempenha a função 

de professor/a secundário; e os próprios dispositivos eletrônicos que antes serviam como 

auxiliadores, passam a ser a principal ferramenta para o contato com o meio escolar. O ambiente 

virtual dispõe de infinito espaço para agrupar inúmeros indivíduos, mas a aprendizagem 

colaborativa que nasce “a partir da heterogeneidade dos educandos [e] faz com que uns 

aprendam com os outros” (QUEIROZ et. al., 2021, p. 5) é defeituosa no ensino remoto. Com  

essa inquirição, é levantada a seguinte questão: qual a importância das tecnologias digitais e 

seus efeitos no contexto escolar em tempos de pandemia no Brasil? 



15 
 

Não obstante, reconhecer a internet como elemento primário, democratizante e inclusivo 

é negar a realidade na qual nos encontramos. Das desigualdades sociais e econômicas, 

somaram-se as desigualdades digitais, que se correlacionam com as diferenças de renda 

(MACEDO, 2021, p. 265), refletindo diretamente na qualidade do sistema educacional 

brasileiro. Quando o uso das novas tecnologias se fez necessário dentro do ambiente escolar, 

docentes e discentes que não tinham acesso às redes, seja por falta de conhecimento técnico, 

acesso ou por falta de equipamentos adequados, se viram à mercê.  

As questões socioeconômicas e o letramento ou domínio digital não foram considerados 

quando houve a transferência do ensino presencial para o ensino remoto, abrindo largas lacunas 

no processo ensino-aprendizagem brasileiro, e acentuando os parâmetros de desigualdade. 

Segundo Macedo (2021): 

 

Dados da Rede de Pesquisa Solidária de agosto de 2020 mostram que, entre 

março e julho de 2020, mais de 8 milhões de crianças de 6 a 14 anos não 

fizeram quaisquer atividades escolares em casa. No mês de julho, enquanto 

apenas 4% das crianças mais ricas ficaram sem qualquer atividade escolar, tal 

número saltou para 30% entre as crianças mais pobres. 

 

 

Ainda que o Brasil estivesse no ranking de mortes por Coronavírus e muitas crianças 

compartilhassem um ambiente familiar caótico e hostil, que potencializava os impactos 

psicológicos e de aprendizagem, o Ministério da Educação encorajava o alunado nacional a 

estudar pela internet, com a afirmação e que o “a vida não pode parar”. A ameaça do 

desenvolvimento saudável era evidente. 

Nesse sentido, ao tratar da Pedagogia e do fazer pedagógico, se necessita de um estudo 

acurado sobre a Psicologia, pois lidar com indivíduos e suas particularidades têm de fazer parte 

do saber docente. Para tanto, nos ancoramos no estudo de Gomes (et. al., 2022) para 

entendermos como se configuram os fatores de proteção e de risco na realidade dos ambientes 

familiares durante a pandemia. 

De um lado, temos os fatores de proteção, que são estratégias de enfrentamento 

positivas, ou seja, através de coisas, pessoas, lugares, etc., lida-se assertivamente com as 

emoções, enfrenta-se  a  insegurança,  a   ansiedade   e   o  desconforto. Em   contraposição   ao  

desenvolvimento de sintomas psicológicos ou prejudiciais à aprendizagem. Nesse 

contexto, os pais podem servir como fator de proteção, visto que seus filhos podem tomar suas 

experiências como exemplo, e podem contribuir para que as relações familiares sejam mediadas 

pelo diálogo, que deem respaldo para que a criança possa falar sobre suas emoções. Dessa 
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forma, situações adversas, como a pandemia, podem servir como uma oportunidade para o 

desenvolvimento e aprendizado da criança.  

Tem-se esse efeito positivo por meio, por exemplo, da organização de uma rotina 

familiar, que ajuda para uma noção de continuidade e não estagnação, esta que comumente 

tivemos quando transferimos as atividades e o mundo externo para o mundo virtual. Então, a 

delimitação de horários para a criança e o suporte familiar para a superação do período 

pandêmico se mostrou favorável ao rendimento escolar. 

E também os fatores de risco, que nada mais são que estratégias de enfrentamento 

positivas, ou seja, através de coisas, pessoas, lugares, etc., lida-se assertivamente com as 

emoções, enfrenta-se a insegurança, a ansiedade e o desconforto. Em contraposição ao 

desenvolvimento de sintomas psicológicos ou prejudiciais à aprendizagem. Nesse contexto, os 

pais podem servir como fator de proteção, visto que seus filhos podem tomar suas experiências 

como exemplo, e também podem contribuir para que as relações familiares sejam mediadas 

pelo diálogo, que deem respaldo para que a criança possa falar sobre suas emoções. Dessa 

forma, situações adversas, como a pandemia, podem servir como uma oportunidade para o 

desenvolvimento e aprendizado da criança.  

 

2.2 Impactos na educação 

 

A divulgação do Senado Federal sobre o panorama educacional em meio a pandemia 

traz dados importantes para compreendermos seus efeitos. O Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), por meio da pesquisa que visa a educação 

básica “Resposta Educacional à Pandemia de Covid-19 no Brasil”, evidencia que em cada 10 

escolas, 9 (90,1%) optaram pela paralisação definitiva em 2020. Consequentemente, o Brasil 

teve em torno de 279 dias da suspensão de suas atividades presenciais. 

O estudo “Perda da Aprendizagem na Pandemia”, uma parceria entre o Insper e o 

Instituto Unibanco, estima que, no ensino remoto, os estudantes aprendem, em média, apenas  

17% do conteúdo de matemática e 38% do de língua portuguesa, em comparação com 

o que ocorreria nas aulas presenciais. Dentre esses aspectos temos de levar em consideração 

também a motivação dos estudantes, um grande ajudante no desempenho no processo de ensino 

e aprendizagem. Contudo, esse mesmo engajamento entre estudantes do Ensino Médio das 

redes estaduais foi inferior a 40% no ano de 2020. Segundo Vítor de Angelo: 
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o engajamento está diretamente relacionado tanto às condições de cada família 

para participar de atividades remotas – acesso a computadores, tablets e 

smartphones com sinal de internet – quanto aos avanços das redes de ensino 

na oferta do ensino a distância. — Como o perfil socioeconômico dos 

estudantes da rede pública normalmente aponta para uma realidade em que 

esse acesso a equipamentos, a dados e à estrutura que permite o engajamento 

maior nas atividades remotas, é mais difícil, o que nós vislumbramos é uma 

tendência de queda ainda maior das aprendizagens na rede pública do que se 

verifica na rede particular. Embora nas duas redes haja uma queda como 

produto da pandemia como um todo — conclui o secretário. 

 

A corrida para dominar as tecnologias e ferramentas digitais e dar início ao ensino à 

distância foi um desafio também para os profissionais da educação, que além de redobrarem 

sua carga horária, precisavam rapidamente se adaptar ao espaço virtual e buscar estratégias 

antes não utilizadas em suas aulas, ainda mais quando o espaço virtual não é um ambiente 

familiar. Educadores e educandos sofreram com os resultados catastróficos do então cenário de 

calamidade sanitária, que além da total suspensão das aulas em 2020, como anteriormente 

abordado, as atividades, avaliações e o próprio estar em sala de aula foram radicalmente 

transformados. Para fins de complementação, Fabrício e Adriana da Silva (2020) reiteram: 

 

Na particularidade da realização do ensino remoto outras críticas também são 

contabilizadas. Modelski, Giraffa e Casartelli (2019) alertam para o fato de 

que a transposição da didática do professor no processo de ensino e 

aprendizagem da modalidade presencial para a remota não é instantânea e 

imediata, e mesmo o professor sendo detentor de conhecimentos de tecnologia 

de informação e comunicação estes conhecimentos não lhes garantem a 

eficácia da transposição do processo, carecendo o professor de qualificação e 

capacitação para uso das ferramentas. (p. 100) 

 

 

É neste momento que a relação entre escola e a família precisa se fortificar em uma base 

cooperativa, para entender os esforços feitos pelos docentes, que assim como os discentes, 

vivem as consequências da mudança para o ensino remoto. Os educadores, por sua vez, devem 

buscar nas tecnologias e nas reivindicações desses pais e responsáveis a inclusão de acordo com 

as particularidades do alunado, pretendendo entregar um ensino de qualidade que alcance a 

todos. Diante dos avanços tecnológicos e da falta dessa interseção com a educação, a demanda  

emergencial recorria não apenas ao maior tempo de uso, mas realçava o baixo investimento das 

políticas públicas, exigia o rápido treinamento desses profissionais, além da necessidade 

constante do monitoramento das redes. 
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A função social da escola é determinante para a formação de cidadãos consoante com a 

ascensão de revoluções históricas e as profundas mudanças nas bases desiguais da sociedade, 

segundo Bruner (2011), “ela resume um legado e antecipa possibilidades”. Portanto, o ensino 

híbrido proporcionou um novo pensar sobre o processo de aprendizagem e no uso de 

tecnologias na educação, retirando obstáculos de um caminho que já deveríamos estar 

percorrendo. Embora sejam enormes os desafios para ultrapassarmos as barreiras dos 

problemas sociais, o debate gerado durante o período pandêmico se mostra essencial para o 

início da mudança. De certa forma, a educação tradicional ganhou novas oportunidades de 

inovar o método tradicional através de soluções tecnológicas, mas que dependem da 

competência de um governo, de uma infraestrutura especializada, da especialização de 

profissionais e da certeza da acessibilidade às redes por parte do público discente. 

Sabendo que historicamente a educação havia sido negada à classe trabalhadora e aos 

menos favorecidos, a conquista da educação passa a ser uma grande vitória para os direitos 

sociais, mas um direito que precisa ser constantemente reivindicado, visto a dimensão sistêmica 

dos ataques ao meio educacional. Em meio ao cenário de emergência sanitária, pois, se tornou 

vulnerável a educação, sendo um instrumento improvisado para os objetivos de transmissão em 

momento síncronos e assíncronos, desconsiderando a importância do ensino por meio do 

encontro de sujeitos diversos e do contato com vivências múltiplas. 

Ainda que assumamos uma postura otimista quanto ao ensino remoto e os aprendizados 

decorrente da pandemia, as sérias consequências já se evidenciam com a abertura parcial das 

escolas. E é diante disso que precisamos retomar o fazer pedagógico de forma crítica e assertiva, 

buscando minimizar ou mesmo suavizar os efeitos negativos da educação à distância durante a 

pandemia. Tendo em vista que as adversidades enfrentadas pelos discentes, como a 

desmotivação, a dificuldade em autodisciplinar-se, a gestão do tempo, as mudanças drásticas 

na rotina, e, muitas vezes, o uso excessivo das tecnologias, serão fortes influenciadores no 

retorno total das atividades presenciais. 

Destarte, a assistência das TDICs foi imprescindível e inovadora para o continuísmo das 

atividades, não obstante, devemos também reconhecer suas limitações para o ensino-

aprendizagem, com a falta de contato físico e a dinâmica habitual entre os indivíduos. 

Conquanto o discente seja o autor de seu próprio conhecimento e possua a autonomia necessária 

para tanto, a gestão e disciplina para o fazer pedagógico e a aprendizagem em especial precisam 

de mediação profissional. Segundo o pensamento de Queiroz (et. al., 2021, p. 7): 
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 O distanciamento do professor-alfabetizador, faz com que a aprendizagem de 

muitas crianças se encontre “em xeque”, pois a presença pedagógica do 

educador qualificado, a partir dos diagnósticos e intervenções constantes, 

garante as estratégias necessárias ao desenvolvimento alfabético. 

 

 Conforme o citado, a mediação do professor é primordial para tal processo, e as 

tecnologias devem ser vistas como importantes potencializadoras para a melhoria do ensino e 

a inclusão de novas opiniões, pensamentos, questionamentos etc., inovando as estruturas 

educacionais no país. Mas tendo ciência da necessidade, principalmente nos primeiros anos de 

escola, da aprendizagem colaborativa e desse primeiro contato com os outros, das conexões 

entre uma diversidade de vivências. 
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3 METODOLOGIA 

 

Todo procedimento metodológico tem como objetivo delinear o caminho a ser 

percorrido pelo pesquisador na tentativa de relacionar a teoria com a vivência. A metodologia 

origina o método, e é o método que possibilita a pesquisa.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2005, p.83),  

método é “o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 

verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando 

a decisão do pesquisador. 

 

 

Assim, partindo do princípio de que um método é uma forma escolhida para se chegar 

a um determinado resultado, a pesquisa será desenvolvida sob o método indutivo.  A 

metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica e documental, bem como a pesquisa-ação. Por 

se tratar de um método que envolve pesquisador e pesquisado num processo interativo.  

Quanto ao tipo de pesquisa, trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e 

bibliográfica, por recorrer ao uso de materiais como livros, revistas e sites especializados. 

Conforme Oliveira (2004, p.114), “o estudo descritivo possibilita o desenvolvimento de um 

nível de análise em que se permite identificar as diferentes formas dos fenômenos, sua 

ordenação e classificação”.  

A pesquisa exploratória, além de descobrir fatos ou situações que podem ser 

modificados, investiga alternativas apropriadas para realizar essas modificações. Já a pesquisa 

descritiva expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno. Pode 

também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza.  

A abordagem é de natureza qualitativa e de cunho descritivo/interpretativo, pois requer 

a interpretação e atribuição de significados no processo de pesquisa. É uma abordagem de 

pesquisa que estuda aspectos subjetivos e políticos de fenômenos sociais e do comportamento 

humano. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As tecnologias vêm nos auxiliando cotidianamente e facilitando nossas vidas há algum 

tempo, e foi a alternativa corrente para lidar da melhor forma com os tempos emergentes da 

pandemia. Quando houve a suspensão repentina das aulas presencias e mais de dois anos de 

reclusão social e manutenção das medidas sanitárias, a educação à distância foi a opção adotada 

para a continuidade das atividades sem a perda total do processo em questão. 

Ao longo do presente trabalho, discutimos sobre as desigualdades sociais e digitais que 

permeiam nosso meio, reiterando a importância de que além de abordarmos os pontos referentes 

à era eletrônica e suas funcionalidades e facilitações, devemos destacar as questões sobre 

acessibilidade, como se desenvolve a prática docente e a aprendizagem discente e os efeitos na 

educação do uso exclusivo das TDICs. 

Em um primeiro momento, abordamos o advento do vírus da Covid-19 e seus primeiros 

impactos no ambiente escolar com as medidas sanitárias adotadas pelos Estados, já realçando 

as primeiras dificuldades pré e durante a pandemia. A posteriori, traçamos a situação desigual 

na qual vive nosso país, algo que só se acentuou durante a pandemia, culminando em sérios 

efeitos psicológicos e interferindo no rendimento escolar de milhões de estudantes. Por fim, 

recorremos à discussão sobre os frutos que podemos colher em vista da relação do ambiente 

escolar com as novas tecnologias. 
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