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EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA: OS DESAFIOS DOS EDUCADORES 

FRENTE AS AULAS DIGITAIS 

Maiara Nobre da Costa1 

 

RESUMO 

 

Este estudo trata de um tema atual que é a educação em tempos de pandemia – os 
desafios dos educadores frente as aulas digitais. Hoje, cerca de 1,2 bilhões de 
estudantes estão sem aulas presencias devido o cenário de isolamento social 
(causado pelo surto do Covid-19). O trabalho em questão tem por objetivo refletir 
sobre as ações escolares, neste período, em relação à utilização mais adequada 
dos meios digitais, métodos e metodologias, considerando as necessidades e 
recursos reais dos educandos. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa e baseia-
se em um estudo de caso, onde, através de uma pesquisa de campo foram ouvidos 
pais/responsáveis e equipes pedagógicas de três escolas de ensino fundamental do 
município de Alto Santo. As questões que nortearam este trabalho foram: como 
podemos utilizar as tecnologias de forma eficiente para o ensino destes alunos? 
Qual o trabalho a ser desenvolvido pela escola de modo a ajudar estes pais e 
responsáveis a passarem os conteúdos propostos? O resultado é uma síntese dos 
anseios e desejos dos entrevistados a respeito da postura a ser tomada pela 
instituição de ensino para o alcance de uma educação de excelência, tais como: 
utilização de plataformas adequadas, avaliação prévia sobre quais recursos utilizar, 
disponibilidade de tempo, proximidade da escola com os pais, despreparo da família, 
suporte. Conclui-se que a internet e os meios digitais são excelentes ferramentas 
para a aprendizagem, quando há um bom planejamento de ensino e utilização 
adequada dos recursos. 

Palavras-chaves: Ensino, educação à distância, Covid-19, aprendizagem. 
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EDUCATION IN TIMES OF PANDEMIC: THE CHALLENGES OF EDUCATORS 

FACING DIGITAL CLASSES 
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ABSTRACT 

 

This study deals with a current theme that is education in times of pandemic – the 

challenges of educators facing digital classes. Today, about 1.2 billion students are 

not attending classes due to the scenario of social isolation (caused by the Covid-19 

outbreak). The work in question aims to reflect on school actions in this period, in 

relation to the most appropriate use of digital media, methods and methodologies, 

considering the needs and real resources of students. The research has a qualitative 

approach and is based on a case study, where, through a field research, 

parents/guardians and teaching teams from three elementary schools in the 

municipality of Alto Santo were heard. The questions that guided this work were: how 

can we use technologies efficiently to teach these students? What is the work to be 

developed by the school in order to help these parents and guardians to pass on the 

proposed contents? The result is a synthesis of the interviewees' desires and desires 

regarding the posture to be taken by the educational institution to achieve an 

education of excellence, such as: use of appropriate platforms, prior assessment of 

what resources to use, availability of time, proximity of the school to parents, 

unpreparedness of the family, support. It is concluded that the internet and digital 

media are excellent tools for learning, when there is good teaching planning and 

adequate use of resources. 

 

Keywords: Teaching, distance education, Covid-19, learning. 
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INTRODUÇÃO 

As tecnologias estão amplamente inseridas no contexto social, mas a sua 

inserção no contexto educacional ainda tem enfrentado barreiras, necessitando de 

uma reorganização nas práticas pedagógicas. Atualmente, com a pandemia de 

Covid-19, essa discussão sobre o uso das ferramentas digitais no âmbito escolar 

tem tomado novas proporções. Assim, o trabalho busca entender a visão de alunos 

e professores sobre a atual situação que a educação brasileira está vivenciando, 

averiguando o nível de efetividade do ensino remoto na prática profissional dos 

professores e no aprendizado dos alunos, tanto em escolas públicas como 

particulares.  

O surgimento da pandemia da corona vírus foi tomada medidas de 

enfrentamento ocasionando a suspensão, das aulas nas redes de ensino pública e 

privada, sem previsão de retorno as instituições de ensino precisaram adequar e, 

portanto, aderir ao sistema de ensino remoto, essa transformação gerou muitas 

dúvidas entre docentes e gestores e qual a reação e adaptação dos alunos, das 

crianças em processo de alfabetização ou nas séries iniciais. 

De acordo com o Censo Escolar, em 2019, havia 47,9 milhões de alunos 

matriculados em todo o país na educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental e médio) considerando escolas públicas e particulares. Esses 

estudantes estão agora em casa, junto de seus familiares. Esses responsáveis estão 

tendo que se equilibrar entre preocupações com o sustento da família, trabalho, 

rotina doméstica, ansiedades, medos, e educação dos seus filhos. Pois, com este 

isolamento, algumas escolas criaram meios de dar continuidade a rotina de estudos, 

utilizando o “ciberespaço”. 

Essas novas formas de “levar” a escola até o aluno, estão sendo 

desafiadoras para todos os envolvidos. Para os professores que em tempo recorde 

tiveram que reinventar o seu plano de aula, se aventurando em um universo 

desconhecido para muitos, o ensino à distância e novas tecnologias. Para os 

responsáveis, que em meio a um turbilhão de atividades e preocupações, estão 

assumindo o papel de tutores e educadores de seus filhos. Muitos não fazem ideia 

do que fazer, estão completamente perdidos. 

A impossibilidade de realizar encontros presenciais entre professor e alunos. 

Devido as medidas de isolamento social. As aulas remotas surgem como alternativa 
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para reduzir os impactos negativos no processo aprendizagem. Na prática o ensino 

remoto é feito por um professor que ministra aulas, sejam elas ao vivo ou gravadas. 

Mesmo com desafios, encontrado, o professor tem como suporte os recursos 

tecnológicos em diferentes formatos e ambientes virtuais de aprendizagem.  

As aulas de forma remota permitem que os alunos expressem seus 

conhecimentos e desenvolvem as atividades enviada nos grupos pelos professores. 

O ensino remoto preconiza a continuação do ensino aprendizagem.  

O momento atual fez que cada um buscasse se adequar a nova realidade, 

não foi diferente na educação e assim conseguir dar conta das demandas e garantir 

a continuidade do ensino aprendizagem. Havendo a necessidade de se adaptar com 

as novas tecnologias. E dessa forma as aulas remotas.  

O ensino de forma remoto se tornou um forte aliado na contenção e na não 

disseminação do vírus que assola o nosso meio, uma vez que é importante as 

crianças não pararem de estudar e não saírem de casa, haja visto que o momento é 

bastante delicado e requer cuidados. Dessa forma, o ensino remoto diante o 

fechamento temporário das escolas apresenta-se para mitigar o impacto negativo 

sobre a educação. A internet por sua vez, veem a contribuir com esse ensino remoto 

para proporcionar a aproximação digital entre escola, professores e alunos, uma vez 

que se usam das tecnologias para continuarem as aulas e não terem maiores 

prejuízos educacionais. 

Diante de todos os acontecimentos a educação brasileira vivencia vários 

obstáculos ao longo dos anos, e não seria diferente com esse novo cenário, visto 

que, com o fechamento das escolas seria improvável evitar grandes impactos na 

aprendizagem. 
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CAPÍTULO I – EDUCAÇÃO E DOCÊNCIA: UM BREVE HISTÓRICO 

A educação é o processo contínuo que envolve aprendizagens ao longo da 

vida. Desta forma, facilita e aumenta a aquisição de conhecimentos, habilidades, 

hábitos, crenças e valores. A educação garante também que tenhamos 

possibilidades para valorizar escolhas, ler o mundo, ampliar o campo do 

conhecimento e por consequência permite ter mais clareza sobre os acontecimentos 

em geral. A educação é garantida por lei na Constituição Brasileira em seu artigo 

205:  

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL,1988, p.1) 

 
 

De acordo com estudos de Aranha (2006), a história da educação é datada 

de cerca de 4.000 A.C., com o surgimento das primeiras escolas no Egito, que 

tinham como objetivo a organização do Império. Esse processo visava ensinar 

ofícios como: pesca, caça, plantação, construção. 

Já no Brasil, segundo a historiografia tradicional, e de acordo com os 

estudos de Aranha (2006), foram os jesuítas que, em maior número e atuação 

efetiva, obtiveram resultado mais significativo, porque se empenharam na atividade 

pedagógica. Os jesuítas possuíam a visão de que os povos brasileiros eram 

pessoas selvagens e atrasadas, visão europeia. Por esse motivo surge a ideia de 

ação educativa que era nada mais do que partir da catequização. 

Segundo Aranha (2006), para que o processo de ensino se tornasse bem-

sucedido, primeiramente foi necessário compreender a lógica da cultura indígena, e 

de suas dificuldades que se apresentava, a língua local dos nativos era a maior 

dificuldade encontrada pelos jesuítas, por esse motivo, esses passaram a morar em 

aldeia indígenas. Foi a forma que encontraram para entender como realmente 

funcionava a vida e as tradições dos índios. Para fornecer tal educação os jesuítas 

criaram alguns colégios pela colônia, sendo estes, colégios internos que recebiam 

órfãos portugueses e filhos da elite colonial. Nesses locais a pedagogia praticada 

era baseada na repetição, memorização e provas. A educação dos colonos era 
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muito rígida, a disciplina era duramente cobrada e em caso de desobediência os 

estudantes eram punidos através de castigos. 

Conforme menciona Aranha (2006), essa influência dos jesuítas durou 210 

anos no Brasil. Em 1759 deu-se seu fim, pois Marques de Pombal, acusou os 

jesuítas de conspirarem contra o reino e os expulsou de todas as terras sob a 

influência de Portugal. A metodologia que era utilizada pelos jesuítas, foi substituída 

pelo pensamento pedagógico da escola pública e laica com criação de cargos como 

o de diretor de estudos, visando à orientação e fiscalização do ensino, ou seja, 

introdução das aulas regias, isto é, aulas isoladas. 

Com a ordem do Marques de Pombal de abolir as escolas jesuítas, em seu 

lugar forma criadas as Aulas Régias de latim, Grego e Retórica que não possuíam a 

mesma finalidade das aulas ministradas pelos jesuítas. Com a expulsão dos 

jesuítas, a educação voltou a ser destinada somente para a elite, com aulas 

ministradas por um único professor, que possuía pouca formação e era muito mal 

pago, não sabendo assim que rumo seguir no ensino e nem quanto tempo cada aula 

duraria. As aulas Régias possuíam objetivo de suas disciplinas estarem relacionadas 

para a vida cotidiana do homem e a criação de um sistema escolar, com aulas 

avulsas. Essa educação era sustentada por um novo imposto colonial e tais aulas 

deveriam suprir as disciplinas antes oferecidas nos extintos colégios. Com isso o 

interesse das escolas úteis que antes serviam para a fé, agora seria para interesses 

do estado. (ARANHA,2006) 

Aranha (2006) destaca que, em 1808 devido aos atritos da corte portuguesa 

com Napoleão, a família real mudou-se para a colônia sob proteção da Inglaterra. 

Com a vinda de D. João VI, o Brasil passou por modificações consideráveis, entre 

elas a ruptura do pacto colonial. As primeiras medidas tomadas por D. João VI assim 

que chegou ao Brasil, foram a criação de escolas de nível superior para atender as 

necessidades do momento, ou seja, formar oficiais do exército e da marinha, 

engenheiros militares, médicos, e a abertura de cursos especiais de caráter 

pragmático. A tensão entre a alta taxação de impostos e as ideias iluministas contra 

o absolutismo real criaram um clima de animosidade que preparou a Independência 

do Brasil. Com o retorno de D. João VI para Portugal, o príncipe que permaneceu no 

Brasil, declarou Independência em 1822, assumindo assim o nome de D. Pedro I. 

Com isso em 1824, D. Pedro I, outorga a primeira Constituição Brasileira, que trazia 

em seu artigo 179 que a “instrução primaria é gratuita para todos os cidadãos”. Já 
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em 1823, em uma tentativa de suprir a falta de professores, foi instituído o Método 

Lancaster, pelo qual um estudante que era treinado, ensinava um grupo de 10 

estudantes sob a inspeção de um instrutor. 

Ainda segundo Aranha (2006), em 1826, um decreto institui três graus de 

instrução a saber: Pedagogias (escolas primárias), sendo elas Liceus, Ginásios e 

Academias. Em 1827 um projeto de lei propõe a criação de pedagogias em todas as 

cidades e vilas, além de prever o exame na seleção de professores, para nomeação, 

propunha ainda a abertura de escolas para meninas. No mesmo ano em agosto, o 

imperador D. Pedro I cria duas faculdades de Direito no País. Por todo o império 

pouco se fez pela educação brasileira e muitos reclamavam de sua qualidade ruim. 

Com a Revolução de 30 o Brasil entra no modelo capitalista de produção, a nova 

realidade brasileira passou a exigir uma mão de obra especializada e para tal era 

preciso investir na educação. Sendo assim, em 1930, foi criado o Ministério da 

Educação e Saúde Pública e, em 1931, o governo provisório sanciona decretos 

organizando o ensino secundário e as universidades brasileiras ainda inexistentes. 

Em 1934, a nova Constituição, dispõe que a educação é direito de todos, devendo 

ser ministrada pela família e pelos Poderes Públicos. (ARANHA,2006) 

Trazendo tendências fascistas é outorgada uma nova Constituição em 1937, 

e com isso, a orientação política- educacional para o mundo capitalista fica bem 

explicita em seu texto sugerido a preparação de um maior contingente de operários 

para as novas atividades abertas pelo mercado. Por isso, a constituição enfatizava o 

ensino pré-vocacional e profissional. Por outro lado, a constituição trazia que a arte, 

a ciência e o ensino fossem livres à iniciativa e a associação de pessoas coletivas 

públicas e particulares, tirando do Estado o dever da educação, mas mantêm ainda 

a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário. Esse novo contexto político faz 

com que as discussões a respeito da educação, profundamente ricas no período 

anterior, entrassem em uma espécie de hibernação. Nesse período o ensino era 

composto, por cinco anos de curso primário, quatro de curso ginasial e três de 

colegial, podendo ser na modalidade clássico ou cientifica. O ensino perdeu seu 

caráter preparatório para o ensino superior e passou a se preocupar mais com a 

formação geral. 

No período que detém a Nova República, retorna a obrigatoriedade de 

cursar o ensino primário, e a União coube legislar a respeito das bases e diretrizes 

da educação. Em 1946, baseando suas ideias na Carta Magna, o Ministro Clemente 
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Mariani, tenta reformular toda a educação brasileira. Após 13 anos de discussões foi 

então promulgada a lei 4.024. Já em 1953 a área da educação ganha um ministério 

próprio, intitulado de Ministério da Educação e Cultura. 

Com o Regime Militar em 1964, várias tentativas de mudar a educação são 

praticadas, utilizando de pretexto os dizeres de que as antigas propostas eram 

comunistas e subjetivas. Mas ao mesmo tempo em que essas mudanças ocorriam, a 

educação espelhava um caráter antidemocrático, e com isso diversos professores 

foram presos, estudantes confrontados e universidades invadidas. Esta foi a maneira 

que a união encontrou de calar o povo naquela época, no mesmo período que as 

universidades estavam se expandindo pelo Brasil. 

Todas essas mudanças, conduziram para um método de ensino baseado na 

transmissão e memorização, identificado por Freire como Educação Bancária. 

 
A concepção bancária da educação é um bom exemplo de educação 
antidialógica, uma situação que perpetua a contradição entre educador e 
educando. Esta concepção educativa define a ação do professor em dois 
momentos distintos: o primeiro, o educador adquire conhecimentos para, 
num segundo momento em sala de aula, os transmitir ao estudante, que 
arquivam o que ouvem ou copiam, memorizando o conhecimento pronto. 
(FREIRE, 1983, p.66) 

 
Nesta concepção, o ensino tinha como objetivo, fazer com que os 

estudantes acatassem ao professor, memorizassem e repetissem os conteúdos, 

tornando o docente a fonte do conhecimento, a figura central em sala de aula, 

tornando-se um depositário de palavras na mente do estudante. Nesta educação 

tradicional, não era possível o diálogo entre professor e estudante. Aquela 

apresentação oral feita pelo professor de introdução do assunto, escrever no quadro 

alguns apontamentos, acaba por transformar alguns professores em ditadores e 

praticamente deixa de existir relação entre estudante professor. A escola é o local 

onde o estudante tenha a possibilidade de vivenciar experiências, ter acesso a 

conhecimento e conhecer o mundo físico e social. Por isso, a sala de aula se 

transforma em um ambiente, onde o professor pode ser um mediador da 

aprendizagem, e para que isso seja possível se faz necessário a ação docente. 

A docência é uma das profissões mais antigas que existem. Na Pré-história, 

muito embora sem ter consciência de que estavam educando, os anciões passavam 

para os jovens conhecimentos e habilidades necessárias para a sobrevivência. Está 

concepção de docência, forma indivíduos capacitados a buscarem aprendizados 
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constantes para posteriormente transmitir essas informações aos demais. Mas qual 

é a função do docente? 

Segundo Roldão (2007, p.94) a função docente se caracteriza pela ação de 

ensinar, sendo que o conceito de ensinar não é definido de modo simples e fácil, 

pois há diferença entre “professar o saber” e fazer os outros aprenderem algo. 

Docentes são todos aqueles que de alguma maneira, passam o conhecimento para 

frente. Estes conhecimentos serão aperfeiçoados de geração a geração, seguindo 

um raciocínio lógico. 

Marcelo (2009, p.8) diz que a docência é “uma profissão do conhecimento” 

sendo que o conhecimento e o saber legitimam tal profissão. O trabalho docente é 

baseado no “compromisso em transformar esse conhecimento em aprendizagens 

relevantes para os estudantes”. Mas, o papel do professor não é o mesmo como era 

antigamente. No atual momento, devido as mudanças do mundo e a inserção da 

tecnologia, professores sentiram a necessidade de se inteirar do mundo virtual. 

Porém a maior parte dos professores que lecionam não tinham ou não tiveram 

conhecimento de nada a respeito da tecnologia, fato que dificulta essa adequação. 

Carvalho (1999) afirma que, à docência é uma atividade extremamente 

relacional, onde há envolvimento afetivo dos professores com seus estudantes, 

desta forma, a preocupação com a aprendizagem destes acaba tornando-se um fato 

desgastante. Nesse ponto a autora confirma o que defendia o filosofo e pedagogo 

Paulo Freire ao afirmar que “o diálogo pressupõe o amor ao outro. Sem diálogo não 

há comunhão, sem comunhão, não há educação. Educar (e ser educado) é um ato 

de colaborar, trabalhar em conjunto.” (FREIRE, 1982, p.66). 

A tese defendida por Freire, pressupõe o envolvimento de pessoas com 

diferentes níveis de conhecimento, que se propõe a compartilhar suas ideias. Com 

isso o aperfeiçoamento do professor é necessário pois, o mesmo necessita ter um 

perfil de pesquisador, que permanece em constante aprendizagem, fazendo com 

que a partir do momento que surja uma dúvida no dia a dia escolar, ele vá em busca 

de conhecimentos que auxiliem a diminuir as problemáticas, pois como sabemos 

concepções de aprendizagens diferentes, permitem aprendizagens diferentes. Não 

basta que este saiba o conteúdo, é preciso que haja o desenvolvimento dele na sala 

de aula e que o estudante consiga interpretar e compreender a explicação. Por isso, 

é imprescindível a relação entre professor e estudante, porque só a partir do 
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momento que o professor dialogar com o mesmo, ele saberá o que foi aprendido e o 

que precisa ser reforçado. 

Segundo Marcelo (2009) atualmente existe um considerável volume de 

investigação que indica que a qualidade dos professores e a forma como ensinam é 

o fator mais importante para explicar os resultados dos estudantes. 

Nos estudos como o de Sá e Neto (2016), percebe-se que os resultados que 

desagradam a sociedade a respeito do ensino e aprendizagem, são de culpa dos 

professores. Os mesmos dizem que isso se dá pelo fato da carga horária extensa, 

dificuldade de diálogo em sala de aula, falta de reconhecimento da profissão, entre 

outros. A profissão docente é vista como necessária, mas pouco valorizada e 

pressionada para obter bons resultados com parcos recursos. Essa desvalorização é 

uma das causas de ter poucos interessados em ser docentes. A docência é cobrada 

por constante aprimoramento, para que seja possível disponibilizar o melhor 

aprendizado, mas, ao mesmo tempo, faltam investimentos, sejam eles econômicos 

ou materiais. 

Para que um professor se aprimore é necessário investimento da sua parte 

tanto intelectual como financeiro, e sendo ele um profissional que obtém pouca 

renda, alguns ainda possuem baixa autoestima, esse aprimoramento muitas vezes 

se torna desnecessário. Isso pode contribuir que suas aulas tenham um caráter mais 

tradicional, ou seja, ao adentrar na sala de aula, o que normalmente se percebe de 

subsídios para ministrar os conteúdos são somente, a lousa, livros didáticos e 

cadernos. Ao se permitir conhecer novas maneiras e recursos, dentre elas o uso das 

tecnologias digitais, é possível que o professor consiga modificar e avançar no seu 

modo de atuação pedagógica, e quem sabe possa deixar de se tornar escravo do 

livro didático para se tornar um autor de sua jornada, e com isso levar o estudante 

com ele. 

A partir do momento em que a tecnologia se aproxima da aula, é possível 

perceber que a educação não se processa somente dentro da sala de aula e não 

deve depender unicamente do pensamento do docente, pois, tudo o que adicionar 

conhecimento pode ser considerado educação. E é através da educação que 

formamos seres pensantes detentores de ideias e saberes e assim potencializa o 

ensino. Ainda que as transformações educacionais ocorram de maneira gradual, 

muitos educadores e professores ainda não avançaram neste sentido, até mesmo as 
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próprias instituições encontram dificuldades de adentrar no mundo das tecnologias 

digitais por diversos fatores. 

1.1. TECNOLOGIAS DIGITAIS E A CONSTITUIÇÃO DOCENTE 

As Tecnologias Digitais são entendidas como “aquelas tecnologias mais 

utilizadas pelas pessoas como televisão, jogos eletrônicos, computadores e seus 

acessórios multimidiáticose a internet.” (PESCADOR, 2010. p.20). Desta forma, 

podemos dizer que tecnologia digital é um agrupado de tecnologias que permitem a 

conversão de qualquer linguagem ou dado em dados binários (0 e 1). Ou seja, uma 

foto, uma música ou a união de todos eles. 

Segundo Fagundes (2005), o caminho mais curto e eficaz para introduzir 

nossas escolas no mundo conectado passa pela curiosidade, pelo intercâmbio de 

ideias e pela cooperação mútua entre todos os agentes envolvidos no processo. 

Sem receitas preestabelecidas e os ranços da velha estrutura hierárquica que rege 

as relações entre professores e estudantes 

Entretanto, para educar era necessária a presença do estudante e do 

professor no mesmo ambiente, e que somente assim era possível aprender. 

Desenvolver um conteúdo em sala de aula, munido minimamente de livros didáticos 

e giz já era trabalhoso, agora com o surgimento da pandemia da Covid-19 os 

mesmos docentes são obrigados a se reinventar tecnologicamente para poder 

continuar exercendo seu ensino. 

 
A constatação de que existem convergências e divergências entre as 
culturas midiáticas e as das escolas, não impede, contudo, que se busque, 
através de atitudes novas e desafiadoras, aqueles procedimentos de 
aproximação entre os dois sistemas e que contribua para tornar mais eficaz 
a ação educativa. […] trata-se de fazer com que o rádio, a televisão, o 
jornal, as tecnologias digitais e informacionais ao mesmo tempo entrem nas 
salas de aula e delas sofram os influxos que a atenção crítica e reflexiva de 
um saber academicamente sustentado e socialmente comprometido podem 
exercitar. (CITELLI, 2005, p.88). 

 
Essa reinvenção e adaptação foi possível considerando o uso da tecnologia 

digital, como por exemplo as salas virtuais para a continuidade das atividades 

escolares em tempos de distanciamento social. Aulas online e encontros virtuais, se 

tornaram uma realidade para muitos professores, mesmo para aqueles que não 

estavam envolvidos no mundo digital. A falta de conhecimento do mundo virtual 

muitas vezes torna as aulas precárias pois, os docentes precisaram aprender a se 
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adaptar ao uso das tecnologias digitais na educação de maneira repentina e 

urgente. 

A falta de conhecimento nem sempre é o motivo principal, na maior parte 

das vezes o que ocorre é que o professor está acostumado a organizar suas aulas 

de modo tradicional, e exigir que esta mesma aula aconteça na frente de um 

computador faz com que a situação complique. Diante disso se faz necessário uma 

readequação do plano de aula e o andamento dos processos de aprendizagem 

sejam diferenciados. Com isso o professor percebe a necessidade de reescrever 

conteúdos e repensar maneiras de atrair a atenção da turma. Neste sentido Cortella 

afirma que 

 
O professor precisa estar ciente de que mesmo tendo conhecimentos dos 
conteúdos que ensinará, ele precisa entender que seus estudantes mudam 
sempre, nunca são os mesmos, tem interesses em coisas diferentes. E 
principalmente não é mais tão fácil como era antigamente manter atenção 
do estudante em sala de aula apenas usando o quadro-negro e giz. Se faz 
necessário que o professor modernize seu modo de ensinar. 
(CORTELLA,2014) 

 
Ao propor a modernização dos métodos para os professores, não estamos 

afirmando que os mesmos objetos do conhecimento precisam ser explorados 

usando tecnologia. Não, é necessário que junto com a modernização do ambiente 

de ensino, também se modernize o modo de ensinar. Não basta ao professor se 

utilizar de um computador em sala de aula, se o mesmo fará com que seus 

estudantes pesquisem um texto e o copiem no caderno. É preciso lembrar que 

muitos dos estudantes que estão sentados na classe, passam a maior parte do seu 

tempo se aventurando no mundo virtual, pois querendo ou não, os nascidos na era 

tecnológica, os “nativos digitais”, como são chamados por Prensky (2001), passam 

grande parte de seu tempo na internet. Como chamar a atenção destes mesmos 

estudantes munidos somente de giz e um livro didático? 

A resposta parece simples, utilizando-se da tecnologia digital. Mas mesmo 

com a popularização da internet, muitos docentes ainda se sentem confortáveis para 

usar apenas o livro didático, dentre outros recursos habituais. Ainda que as 

transformações educacionais tenham ocorrido de uma maneira gradual, muitos 

educadores e professores não tiveram tempo para se adequar, até mesmo as 

próprias instituições encontram dificuldades de adentrar no mundo das tecnologias. 

De acordo com Almeida (2000, p.12) 
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O importante é que o professor tenha oportunidade de reconhecer as 
potencialidades pedagógicas das TIC’s e então incorporá-las à sua prática. 
Nem todas as tecnologias que surgirem terão potencial. Outras inicialmente 
podem não ter, mas depois o quadro muda. Primeiro, é preciso utilizar para 
si próprio para depois pensar sobre a prática pedagógica e as contribuições 
que as TIC podem trazer aos processos de aprendizagem. 

 
Ainda que as tecnologias digitais encontrem dificuldades para adentrar as 

salas de aula, as TIC´s estão contempladas na BNCC (Base Nacional Curricular 

Comum). Em suas dez competências a BNCC, traz duas especificamente 

relacionadas as tecnologias digitais, sendo a competência 4 – Utilizar diferentes 

linguagens verbal (oral ou visualmotora, como Libras, e escrita, corporal, visual, 

sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 

científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos de diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 

mútuo; e a competência 5—Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 

informação e comunicação de forma crítica, significativa reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer 

protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2018, p.9) 

Essas competências abordam novos meios de comunicação e linguagem, 

principalmente nesta época em que vivemos uma pandemia. Problema este, que 

obrigou as escolas a inserirem as tecnologias em seu dia a dia forçadamente. 

Devido a necessidade de distanciamento social e o fato de ser preciso continuar o 

ano letivo, grande parte das instituições de ensino passou a organizar aulas 

remotas. Inicialmente as aulas eram ministradas por algumas escolas em uma 

plataforma virtual, outras escolas, de acordo com sua realidade optaram por utilizar 

do aplicativo WhatsApp, outras Google Meet, ou até mesmo o Classroom, e ainda 

aquelas que recorrem apenas a cópias físicas. Entretanto, como bem sabemos, 

muitas questões dificultaram o acesso dos estudantes as aulas. Questões como a 

dificuldade financeira das famílias, acesso à internet limitado ou inexistente, ou até 

mesmo a dificuldade de alguns professores com tais ferramentas. 

Sem dúvida, os professores habituados a dar aula de modo tradicional, sem 

o uso de recursos tecnológicos digitais, não estavam preparados para enfrentar tal 

situação. Desse modo, os sistemas de educação, sejam eles públicos ou privados, 

tiveram dificuldades para organizar as aulas remotas. Isso será representado a partir 
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dos resultados da pesquisa realizada com alguns professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental da região da serra gaúcha. 

1.2. OS DESAFIOS PARA UMA EDUCAÇÃO MAIS TECNOLÓGICA 

O advento e a popularização da internet, a globalização, o surgimento e 

aprimoramento constante de novas tecnologias impulsionam as transformações na 

sociedade no que tange ao modo de pensar, agir e na própria organização social e 

interação entre os indivíduos. É lícito afirmar que a Educação também tem mudado 

para acompanhar e se adequar às novas realidades. Contudo, repensar o papel do 

sistema educacional e das instituições de ensino é uma tarefa extremamente difícil e 

complexa, porém necessária. 

Em países em desenvolvimento, como o Brasil, nos quais há uma grande 

desigualdade socioeconômica, essa tarefa é ainda mais desafiadora, uma vez que 

as condições de acesso às tecnologias são desiguais. É impressionante que em 

pleno Século XXI ainda tenhamos uma imensa parcela da população sem acesso à 

internet e aos recursos tecnológicos básicos. A esse respeito, Martins (2019, p. 2) 

assevera que “investem-se grandes recursos para desenvolver novas e sofisticadas 

tecnologias que servem ao conforto de uns poucos, enquanto outros não 

conseguem satisfazer suas necessidades básicas”. 

Moreira e Kramer (2007) afirmam que é preciso refletir sobre as relações 

entre escola e tecnologia, levando-se em conta a realidade em que os alunos estão 

inseridos, em especial os que estudam na Educação Básica. Dada a importância 

dos avanços tecnológicos e dos impactos na vida das pessoas, assim como a 

desigualdade de condições de acesso 

A tecnologia vem sendo uma ferramenta muito importante para a formação 

das sociedades contemporâneas. Dessa maneira, os avanços tecnológicos também 

geraram diversas contribuições para a educação moderna. Uma das primeiras 

demonstrações para desenvolver a educação à distância (EAD) foi iniciada a partir 

do século XIX, nos Estados Unidos, com matérias por correspondência em jornais. 

No Brasil, a difusão deste modelo aconteceu através de cursos por rádio (OLIVEIRA, 

2019). 

Como se percebe, já é possível verificar a disruptividade na educação como 

algo presente na sociedade, ao se utilizar a tecnologia como forma a aprimorar o 
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aprendizado (ARAÚJO et al, 2017). Além disso, pode-se identificar a presença de 

uma nova forma de ensinar e aprender inovando e empreendendo em novos meios 

de interação entre discentes e docentes buscando atender às novas demandas da 

sociedade, como em atividades lúdicas nas próprias disciplinas tradicionais (COSTA, 

2019). 

Pensando nisso, é possível também recordar o conceito de educação 

empreendedora, isto é, “aquela que procura despertar nos alunos a vontade de 

inovar” (LIMA, 2017, p.15). O empreendedorismo, enquanto ação que visa suprir a 

dor de uma sociedade, na área da educação se possibilita à realização de novas 

soluções para desafios nas escolas (BAGGIO, BAGGIO, 2014) 

No início de 2020, o mundo foi paralisado por uma pandemia. O alto grau de 

contágio do vírus COVID – 19 fez com que o isolamento social fosse a arma mais 

poderosa para o combate ao vírus. As instituições educacionais precisaram fechar 

suas portas e a grande parte dessas instituições deu continuidade às atividades por 

meio do ensino remoto.  

A existência de uma pandemia que atingiu todos os países e vem 

provocando milhares de mortes transformou radicalmente o cotidiano de estudantes 

e professores. O enfrentamento das questões sanitárias, com a indicação do 

isolamento social como única possibilidade de frear a disseminação do vírus, 

resultou na suspensão das aulas em todos os níveis e sistemas de ensino, não 

apenas no Brasil. Os países que insistiram na manutenção ou retomada das aulas 

presenciais, observaram a contaminação de grande parte da comunidade escolar. A 

incerteza sobre os efeitos da propagação da doença em espaços escolares, 

transformou a expectativa de uma suspensão temporária das aulas presenciais na 

incerteza de quando e como será possível retornar às aulas presenciais. 

Ainda não sabemos se o ensino voltará a ser o mesmo no cenário pós-

pandemia. Diversos docentes nos países afetados, inclusive no Brasil, estão 

trabalhando para se adaptar à nova rotina sem aulas presenciais, com o uso de 

recursos tecnológicos para a preparação de atividades que mantenham os alunos 

estimulados e, ao mesmo tempo, com disponibilidade para tirar as dúvidas. O 

Governo do Estado de Pernambuco adotou uma nova forma de continuar com as 

aulas, por meio do Ensino Remoto Emergencial (ERI, sigla em inglês) que está 

longe de ser o que se preconiza como Educação a Distância. 
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A decisão dos gestores em relação à adoção do ensino remoto está longe 

de ser um movimento dialogado com toda a comunidade escolar. Embora o tempo 

tenha evidenciado que a opção por aulas remotas foi a mais acertada, os conflitos 

iniciais com os professores foram inevitáveis, sobretudo porque as tensões 

provocadas pela pandemia e a dificuldade de adoção das tecnologias digitais, de 

forma quase instantânea, não apresentavam condições favoráveis. 

Consequentemente, a formação continuada é um assunto importante nesse 

período de pandemia, conforme Costa e Lins (2010), o qual fornece alternativas de 

trabalho para que os professores sejam levados a investigar o uso das tecnologias 

em sala de aula. 

1.3. O USO DAS TECNOLOGIAS NAS AULAS NÃO PRESENCIAIS DEVIDO A 

PANDEMIA DA COVID-19 

Diante do cenário mundial quanto às ações de distanciamento social para 

evitar a propagação do novo coronavírus (COVID-19), as instituições de ensino no 

Brasil tiveram suas aulas suspensas a partir do mês de março de 2020. Entre as 

mudanças, no dia 1º de abril, o Conselho Nacional de Educação (CNE) normatizou, 

a partir da Medida Provisória Nº 943/2020, a flexibilização do cumprimento dos 200 

dias letivos, desde que mantida a carga horária mínima anual de cada etapa definida 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (BRASIL, 2020a). 

Posteriormente, orientou a partir do Parecer nº 05/20, de 28 de abril, que os 

sistemas de ensino estaduais e municipais poderiam, em situações emergenciais, 

autorizar a realização de atividades não presenciais (BRASIL, 2020b). 

Nesse contexto, algumas possibilidades de cumprimento da carga horária 

mínima foram sugeridas:  

 
- a reposição da carga horária de forma presencial ao fim do período de 
emergência; - a realização de atividades pedagógicas não presenciais 
(mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação) 
enquanto persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos 
ambientes escolares, garantindo ainda os demais dias letivos mínimos 
anuais/semestrais previstos no decurso; e - a ampliação da carga horária 
diária com a realização de atividades pedagógicas não presenciais 
(mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação) 
concomitante ao período das aulas presenciais, quando do retorno às 
atividades (BRASIL, 2020b, p.6. Grifos nossos). 
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Para mitigar os impactos negativos na vida dos estudantes com o 

fechamento das escolas e suspensão das aulas presenciais, a maioria das 

secretarias estaduais e municipais, e parte da Rede Federal de Ensino do país, 

optaram por manter a oferta de atividades pedagógicas não presenciais. Portanto, 

buscaram estratégias para a realização de atividades educacionais contínuas, a fim 

de contribuir para o bem-estar dos estudantes durante este período de afastamento, 

minimizando os impactos com relação às rotinas e regularidade no ensino, ainda 

que, diante de uma situação imprevisível na qual a normalidade das ações diárias foi 

restrita pelas limitações de mobilidade. 

No entanto, mesmo com a possibilidade de equivalência das atividades 

realizadas a distância como cômputo de carga horária letiva, as restrições nos 

encontros presenciais limitam as oportunidades de aprendizagem, considerando que 

o tempo necessário ao aprendizado e as formas de interação e comunicação entre 

alunos e professores estão dependentes de inúmeros fatores, dentre eles, as 

ferramentas tecnológicas. Como já mencionado, evidencia-se a desigualdade no 

Brasil, o que repercute em diferenças nas condições de desenvolver atividades 

pedagógicas não presenciais de forma satisfatória, com qualidade e equidade aos 

estudantes brasileiros. 
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CAPÍTULO II –  O QUE SE DISCUTE SOBRE TECNOLOGIAS DIGITAIS NO 

CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

A pandemia do COVID-19 ocorre em um mundo que já estava em crise. 

Crise do capitalismo, conflito geopolítico, crescimento da extrema direita e 

radicalização das lutas populares. Esta seção tem como finalidade apresentar a 

importância e os benefícios que a tecnologias digitais ocasionam na educação, visto 

a necessidade dos recursos tecnológicos no contexto contemporâneo para as 

práticas pedagógicas em sala de aula. Pensando em uma perspectiva voltada para 

um ensino contínuo, despertou o interesse de fazer um estudo mais aprofundado 

sobre o processo de ensino tecnológico, e como os professores das escolas estão 

se adequando a essas necessidades que o dia a dia exige desses profissionais. E 

quando o sujeito está inserido nesse processo tendo contato com novas tecnologias, 

ele é incentivado a aprender e buscar novos conhecimentos. 

Dessa forma, quando falamos de tecnologias digitais na educação 

pensamos em suas vantagens para o ensino nas escolas, pois com ela temos mais 

possibilidades do que o livro didático impresso, que nesse caso podemos considerar 

as tecnologias digitais como tudo aquilo que não esteja fisicamente, e pode ser 

consultado a qualquer momento podendo ser por meio de imagem fixa ou em 

movimento, som, texto ou até mesmo verbal. 

Para Valente (1996), devido à facilidade que as crianças têm com os meios 

tecnológicos, cabe o professor explorar esses meios para que o aluno desfrute das 

variedades de conteúdos que existem, expandindo assim seus conhecimentos de 

forma gradativa. Nesse contexto, o trabalho mostrará como o estudo do tema pode 

ser aplicado na área da educação a fim de que se revelem os problemas existentes, 

valorizando a importância das tecnologias no dia a dia dos professores e alunos da 

educação básica. 
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Partindo de uma pesquisa bibliográfica, buscamos mostrar os estudos e 

pesquisas de autores da área como Coscarelli (2014), Fantin (2007), Raiça (2008), 

dentre outros, que estão atrelados à temática do estudo, para enriquecer este 

trabalho e auxiliar nas possibilidades de apropriação das tecnologias digitais. Os 

temas selecionados para a pesquisa referem-se às tecnologias digitais, 

alfabetização e letramento digital, que estão relacionadas à área da educação. 

Portanto, esta seção contribui em um embasamento teórico mais amplo e 

consolidado. 

Coscarrelli e Ribeiro (2014) mostram que o grande desafio dos educadores e 

escolas é combater a exclusão digital, que ocorre não só no Brasil, mas em todo o 

mundo, e consequentemente há uma combinação de vários fatores que vai deste a 

desigualdades socioeconômicas, também a falta de infraestrutura tecnológica, e 

também a falta de profissionais capacitados com conhecimentos básicos para a 

utilização de equipamentos tecnológicos ou até mesmo simplesmente navegar na 

internet. 

Por meio disso, a inclusão digital deve ser participativa e intensiva, para que 

passe de um desafio, para uma cultura internalizada, permitindo ao aluno dominar 

os meios tecnológicos cotidianos. E fica evidente a importância da necessidade de 

uma melhor qualificação do professor com capacitações e aprimoramentos, pois a 

cada dia que passa surge novas formas de lidar com novas tecnologias digitais e as 

velhas pode ter se tornado obsoleto. 

Diante do processo histórico no contexto tecnológico educacional, percebe-

se que a tecnologia esteve e sempre estará presente, e na atualidade é vista de 

forma mais intensa do que no passado, proporcionando mudanças na forma de lidar 

com o ensino/aprendizagem e, principalmente, o papel do professor diante das 

novas tecnologias. 

Na atualidade, com a gama de recursos tecnológicos disponíveis tornou-se 

mais fácil, quando apoiado por infraestrutura e políticas educacionais, e também 

mais acessível, para algumas especificidades, o uso e apropriação de tais recursos 

para o setor educacional. É importante mencionar que essa potencialidade das 

tecnologias digitais trouxe desafios e ao mesmo tempo exigiu mudanças, pois 

professores e alunos precisam se adaptar aos novos desafios, e o professor deve 

buscar qualificações constantemente, pois se torna necessário estar atento às novas 

funcionalidades e apropriações tecnológicas para o ensino. 
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Para Coscarelli (2014), a informática não é a solução para a educação, mas 

pode ter utilidade para auxiliar os educadores a desenvolverem suas práticas 

pedagógicas de acordo com suas particularidades do contexto escolar. Acrescenta-

se ainda, a importância de entender que a apropriação das tecnologias digitais nas 

práticas pedagógicas vai além dos alunos ficar o tempo todo na frente do 

computador. A internet pode aproximar os alunos a pesquisarem textos, notícias, 

vídeos, ou verem lugares que não conheciam antes, reafirmando que os recursos 

digitais na vida do aluno são de extrema importância, pois o aluno precisa dessa 

alfabetização tecnológica para sua vida pessoal cotidiana. 

Podemos considerar também que os recursos digitais se referem a arquivos, 

mídias ou alguma aplicação digital que está disponível e que possa ser visto por 

meio de um computador, tablet, televisão, etc., e também esses recursos podem ser 

públicos ou possui alguma licença para sua utilização, podemos exemplificar 

vídeos/filmes com relação à matéria estudada, sites úteis e específicos, jogos online, 

e até mesmo o uso de aplicativos. 

A internet pode proporcionar muitos benefícios para o ensino/aprendizagem 

quando bem direcionada e organizada na prática docente. Pois com ela é possível 

fazer pesquisas, seja em grupo ou individual, proporcionando assim a troca de 

experiências entre os professores e alunos, pois a internet é considerada como uma 

grande biblioteca ao fato que conseguimos encontrar livros, revistas, dicionários, 

sites e blogs, e muitas outras aplicações educacionais. 

Desta forma, os professores podem usar a internet em suas aulas para 

promoção e incentivo à pesquisa, um exemplo é utilizar deste recurso para 

direcionar uma pesquisa para um determinado assunto na internet. Para que se 

possa fazer uma pesquisa podemos considerar algumas questões bem relevantes a 

serem seguidas pelos professores, bem como o objetivo dessa pesquisa, verificar se 

as fontes de pesquisas são confiáveis, ser orientado de como fazer referência a 

essas informações coletadas e também verificar se a pesquisa que proposta foi feita 

ou somente foi copiada do site. Além disso, pode ser trabalhado também o estímulo 

à leitura e escrita, considerando que leitura na internet pode ser bem diferente da 

leitura de um livro, revista ou jornal impresso. 

Pode-se promover também comunicação por meio de ambientes virtuais, 

através de mensagens, chats, fóruns, bate-papos online, wikis, blogs, e-mails e 

também por conferências para trocas de conhecimento entre docentes e discentes, 
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dentre várias outras; e também pode se trabalhar educação à distância e/ou ensino 

remoto, na qual os alunos e professores em conferência possam ter aulas de forma 

remota, até mesmo tirar dúvidas de algum assunto, fazer trabalhos de reforço 

escolar para alunos que não estão indo bem nas matérias, sem a necessidade de se 

deslocarem a algum ponto de encontro. Podemos considerar que em meios a estas 

possibilidades de ambientes virtualizados, possibilitam o compartilhamento de 

arquivos textos, imagens, vídeos de modo que possam até mesmo interliga-las ou 

até mesmo utilizá-las de forma conjunta. 

Por meio da internet os cenários contemporâneos e as novas necessidades 

educativas mostram que a sociedade atual está cada vez mais se formando a partir 

das mídias digitais, que pode ser por meio de um computador, celular, discos 

compactos, televisão digital, e-books, conteúdo online e outros, que acaba mediando 

a cultura do sujeito de forma mais ampla, influenciando assim a maneira de como as 

pessoas se relacionarem. Com isso, torna-se imprescindível o papel do professor 

para ajudar a concretizar novos conceitos e ajudar no desenvolvimento de diferentes 

práticas pedagógicas e também curriculares. 

A sociedade atual enfrenta dificuldades para os profissionais da educação. 

Ao mesmo tempo em que a vida cotidiana é plena de informação, o acesso a ela é 

altamente fragmentado, e essa é uma característica que determina a qualidade das 

interações, pois muitos professores não possuem um nível cultural para estimular 

seus alunos. Acrescenta-se ainda, que muitos alunos não possuem acesso e 

inclusão à recursos tecnológicos. 

Para Fantin (2007), os desafios do educador vão muito além do ler e 

escrever, e não basta somente ler livros, se o aluno não for capaz de ver e 

interpretar imagens e filmes na televisão, entender notícias em jornais, saber usar 

computador para navegar em redes sociais, ou até mesmo entender notícias no 

rádio. O fato das mídias possuírem conteúdos questionáveis do ponto de vista da 

educação, isso não significa que a mediação deva ser necessariamente de 

resistência e negativa, pois tudo o que as crianças assistem, poderíamos tomá-los 

como objetos de estudo e procurar entender o que elas podem ter prendido, 

problematizando as consequências do consumo de mídias por parte das crianças, 

jovens e adultos de uma maneira crítica. 

Em cada área do conhecimento existe um tipo de linguagem específica a 

ela, e a escola ao promover esta imersão dos que nela ingressam às práticas, não 
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pode negar de tratar também das questões que envolvem o conhecimento da 

linguagem tecnológica ou digital. Em relação à linguagem e aprendizado digital, é 

uma questão importante a ser trabalhada, e não só pode, mas como deve ser 

desenvolvida nas escolas com as crianças antes mesmo destas saberem ler e 

escrever. Pois existem várias atividades que inclusive iremos mostrar neste trabalho 

algumas sugestões para alunos das séries iniciais com vistas à abordar mecanismos 

de alfabetização digital. 

Dessa forma, Geremias (2007) mostra a necessidade de formação 

continuada quanto ao uso dos computadores no processo de ensino e de 

aprendizagem, sendo uma preocupação, pois ao discutir o letramento eletrônico dos 

professores, chama a atenção para um tipo de analfabetismo percebido no contexto 

atual, marcado pelo uso cada vez menos frequente das Tecnologias da 

Comunicação Digital, sendo representado por instrumentos e/ou métodos que são 

usados para apreensão e até mesmo transmissão de informações em formato 

digital, assim como imagens, vídeos, som e texto. Sendo assim, a demanda por 

parte dos professores pela inserção na cultura digital necessita de estudos mais 

aprofundados e de uma análise mais crítica, pois muitos professores não utilizam os 

equipamentos disponíveis nas escolas ou desistirem de usá-los. 

Raiça (2008) mostra um histórico das políticas públicas que estão voltadas 

ao incentivo da acessibilidade digital nas escolas. A autora chama a atenção para o 

fato de existirem escolas bem equipadas tecnologicamente, porém com ausência à 

proposta pedagógica específica, como a da necessidade de preparar o professor 

para aplicação dos recursos tecnológicos, não atendendo essa prática, os 

profissionais da educação correm o risco de serem produtores de exclusão 

tecnológica. 

Evidencia-se por parte dos autores, o quanto é importante os princípios da 

Informática na educação e o papel do professor em uma abordagem inclusiva, até 

mesmo quanto à questões de uso de um simples computador na educação, sendo 

este o papel fundamental dos benefícios da informática na educação. Porém, o 

professor não precisa especificamente dominar todos os recursos de um 

computador, mas precisa ser capacitado para que possa visualizar as possibilidades 

pedagógicas para serem exploradas como recursos complementares. 

Sendo assim, a maioria das escolas já dispõe de várias tecnologias, porém 

ter as tecnologias não diz que elas estão sendo utilizadas, ou até mesmo utilizadas 
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de forma adequada. O que estes autores que mencionamos acima discutem é que 

não há uma forma de capacitar professores para fazer uso de um vasto leque de 

tecnologias que inclusive seriam ser bem úteis no dia-a-dia. 

2.1.  TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Observamos que a sociedade moderna está cada dia se reinventando, 

criando novos recursos para auxiliar no dia a dia, equipamentos eletrônicos cada vez 

mais sofisticados e muitos deles independentes, desta maneira sentimos falta disso 

desenvolvimento intensificado na educação, pois: 

Muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. Perdemos tempo 

demais, aprendemos muito pouco, desmotivamo-nos continuamente. Tanto 

professores como alunos temos a clara sensação de que muitas aulas 

convencionais estão ultrapassadas. Mas para onde mudar? Como ensinar e 

aprender em uma sociedade mais interconectada? (MORAN, 2000, p. 11) 

Moran (2000) cita que o campo da educação é muito pressionado por 

mudanças bem como outras organizações, porém na educação seria o caminho 

ideal para transformação da sociedade. Abrindo assim uma oportunidade para que a 

visão sobre as tecnologias, que possa proporcionar mais investimentos acerca das 

necessidades existentes, uma delas que seria prioritário segundo o autor, e que já é 

realidade nos dias atuais, “[...] é a implantação de tecnologias telemáticas de alta 

velocidade, para conectar alunos, professores e a administração. O objetivo é ter 

cada classe conectada à internet e cada aluno com um Notebook” (MORAN, 2000, 

p. 12). De acordo com o FNDE, instituído pela Lei n.º 12.249, de 14 de junho de 

2010, as experiências do programa Um Computador por aluno (Prouca) tinham 

como objetivo promover a inclusão digital pedagógica e o desenvolvimento dos 

processos de ensino e aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas 

brasileiras, mediante a utilização de computadores portáteis denominados laptops 

educacionais. Contudo, segundo Gracioli (2017), as experiências com o PROUCA 

demonstraram que os laptops educacionais carecem de softwares de qualidade e 

eficazes para serem aproveitados em sala de aula, dificultando seu uso em sala de 

aula. Acrescenta-se ainda, a dificuldade dos alunos em digitar e visualizar os 

conteúdos nas pequenas telas dos laptops. 
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Existem desafios quanto ensinar e educar com qualidade, como podemos 

perceber que as tecnologias devem ser pensadas para um uso transformador e 

significativo na educação, facilitando e criando possibilidades para o docente 

construir suas práticas pedagógicas. Moran (2000) menciona a preocupação que há 

com o ensino de qualidade que difere de educação de qualidade, pois: 

 
No ensino organiza-se uma série de atividades didáticas para ajudar os 
alunos a compreender áreas específicas do conhecimento (ciências, 
história, matemática). Na educação o foco, além de ensinar, é ajudar a 
integrar ensino e vida, conhecimento e ética, reflexão e ação, a ter uma 
visão de totalidade (MORAN, 2000, p. 12). 

 
Podemos considerar de modo geral que o professor é o principal mediador 

de conhecimento e informação, pois um dos seus papéis é ensinar e letrar seus 

alunos, e também pode ser considerado responsável por vitórias e fracassos de 

seus alunos, na qual entendemos que jamais nós devemos se curvar ao fracasso, 

porém serão novas metodologias, formações e muito trabalho, que permitirá 

identificar os erros causadores para que possamos evitar futuras derrotas. Partindo 

deste pressuposto, cabe a instituição dar condições necessárias para alcançar os 

objetivos esperados e satisfatórios para que não seja visto pela sociedade de forma 

negativa. 

Na educação, o ato de saber por parte do professor nesse processo é de 

fundamental importância na construção do conhecimento, pois todos que são 

envolvidos tanto aprendem quanto ensinam. De acordo com Moran (2000), 

precisamos considerar que a função do professor em ensinar é um processo social, 

inserido em diferentes culturas e particularidades pessoais. Portanto, torna-se 

complexo e importante o ato de ensinar na educação. 

Considerando que a evolução do ser humano sempre foi caracterizada pelo 

desenvolvimento de mecanismos, métodos, equipamentos, tudo pensado em trazer 

benefícios e conforto, desta forma, as pessoas na atualidade costumam a aprimorar 

cada vez mais com tecnologias que auxiliam seu dia a dia, proporcionando a 

organização e o acesso e uso da informação que caracterizam aquele meio. 
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2.2. TIPOS DE TECNOLOGIAS DIGITAIS UTILIZADAS EM SALA DE AULA PELO 

PROFESSOR NO PROCESSO DE ENSINO 

É extensa a discussão sobre a formação de professores, especificamente no 

tocante ao uso das tecnologias digitais na sala de aula. Diante do crescente avanço 

das tecnologias, o professor é obrigado a se capacitar para conseguir se adequar à 

nova forma de trabalho, conforme afirma Perrenoud (2001) apud Viana (2004, p. 28), 

“que o professor não é apenas um conjunto de competências. É uma pessoa em 

relação e em evolução. Portanto, na sua formação, devem estar expressas as 

possibilidades de estar aberto a aprender” (grifo nosso). 

Segundo Santos (1995, p.20) “o desempenho do professor é grandemente 

dependente de modelo de ensino internalizados ao longo de sua vida como 

estudante em contato estreito com professores” 

A grande dificuldade do professor em se adequar ao novo modelo de ensino 

envolvendo as tecnologias é que muitos seguem os ensinamentos dados pelos seus 

professores na época em que eram estudantes. Mas, a realidade das crianças de 

hoje, é bem diferente à daquela época. 

Viana (2004, p. 19), diz que “a sociedade atual, vivencia uma realidade, 

onde as crianças nascem e crescem em contato com as tecnologias que estão ao 

seu alcance” e que estas novas tecnologias dão acesso, não somente a 

conhecimentos transmitidos por palavras, como também por sons, imagens, vídeos 

etc. As tecnologias digitais estão em todo nosso cotidiano. Em praticamente todas 

as famílias se encontra um celular com whatsApp, com câmeras digitais, onde fazem 

filmagens, celulares com cartão de memória onde repassam músicas, tiram fotos, 

enviam através de mensagens e assistem vídeos, recebem mensagens 

instantâneas, tablets, computadores com internet, onde fazem pesquisas, 

conversam pela webcan com pessoas há quilômetros de distância, etc. 

Podemos visualizar então, que deparamos com duas classes de 

personagens: o professor, que vem de uma cultura tecnológica mais arcaica e o 

aluno, que está atualizado com os imensos recursos da tecnologia digital. 

Para Prensky ( 2001), a atual situação do professor que necessita se 

interagir com as novas tecnologias e o aluno totalmente capacitado com as mesmas, 

são caracterizados de duas formas: imigrantes digitais e nativos digitais, onde os 

imigrantes são os professores que necessitam se adaptar à nova realidade das 
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tecnologias digitais e os nativos digitais, os alunos que já nascem em um mundo 

totalmente digital. 

Freire (1996, p. 76), diz “ O mundo não é. O mundo está sendo” podemos 

dizer também que o “professor não é, o professor está sendo”; por este motivo, a 

formação do professor deve ser de forma permanente, pois a todo instante surgem 

novos recursos, novas tecnologias e eles devem estar preparados para 

acompanharem estas evoluções tecnológicas. 

Não somente a formação de professores é suficiente para resolver o 

problema; é necessário que eles tenham recursos digitais disponíveis para 

diversificar suas aulas e atrair os alunos. 

Podemos destacar como recursos tecnológicos de apoio ao professor dentro 

da sala de aula os: Recursos multimídias de áudio e vídeo, Data Show, notebook, 

TV, DVD, slides. Apesar de que estes recursos possam estar um pouco 

ultrapassados tecnologicamente para os alunos, dentro da sala de aula podem fazer 

uma grande diferença, quando bem aplicados. Por exemplo: uma aula de inglês que 

seja ministrada pela professora e o livro didático apenas, terá uma absorção maior 

pelo aluno se for acrescentada pelo uso do vídeo e do DVD, onde eles poderão ouvir 

a pronúncia correta das palavras; isto, com certeza, chamará sua atenção. O slide 

pode ser utilizado para repassar diversos tipos de informações referentes a diversos 

assuntos, onde possa se ver além da parte teórica, as imagens, que com certeza, 

são melhores de se fixar do que apenas se ouvir em uma aula expositiva. 

Estes recursos, apesar de ultrapassados para os alunos, fazem uma grande 

diferença na metodologia aplicada pelo professor dentro das suas aulas. Segundo 

Kensky, (2007), é preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria 

tecnologia para poder garantir que o seu uso, realmente, faça a diferença. Não basta 

usar a televisão ou o computador, é preciso saber usar de forma pedagogicamente 

correta a tecnologia escolhida. 

2.3. DESAFIOS ENFRENTADOS PELO PROFESSOR QUANTO AO USO DA 

INCLUSÃO DIGITAL COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Em um mundo cada vez mais marcado pela presença das tecnologias 

digitais, faz-se necessário que o professor também se adapte a essa nova realidade. 

Para isso, é preciso que o mesmo busque formas de se capacitar e se aperfeiçoar 
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para inserir essas novas ferramentas em sua prática pedagógica na sala de aula, 

como forma de ampliar o processo de ensino e aprendizagem. Sobre a importância 

do professor em se capacitar: 

 
a formação do professor deve ocorrer de forma permanente e para a vida 
toda. Sempre surgirão novos recursos, novas tecnologias e novas 
estratégias de ensino e aprendizagem. O professor precisa ser um 
pesquisador permanente, que busca novas formas de ensinar e apoiar 
alunos em seu processo de aprendizagem (JORDÃO, 2009, p.12). 
 
 

A importância do professor adquirir habilidades e técnicas referentes à 

inclusão de tecnologias digitais, deve-se ao fato de que esses meios estão mais 

contextualizados com a realidade em que o aluno de hoje vive e, com certeza, vai 

ser um fator de motivação a mais para despertar o interesse do mesmo. Entretanto, 

o maior desafio para o professor é integrar essas novas tecnologias aos conteúdos 

ministrados em sala de aula, pois não basta apenas ter as ferramentas, se não se 

sabe utilizá-las. Por isso, é importante que o professor busque conhecer e aprender 

sobre a ferramenta tecnológica que pretende usar para adequá-la ao seu 

planejamento. Sobre isso, Jordão diz: 

 
As tecnologias digitais são, sem dúvida, recursos muito próximos dos 
alunos, pois a rapidez de acesso às informações, a forma de acesso 
randômico, repleto de conexões, com incontáveis possibilidades de 
caminhos a se percorrer, como é o caso da internet, por exemplo, estão 
muito mais próximos da forma como o aluno pensa e aprende. Portanto, 
utilizar tais recursos tecnológicos a favor da educação torna-se o desafio do 
professor, que precisa se apropriar de tais recursos e integrá-los ao seu 
cotidiano de sala de aula (JORDÃO, 2009, p.10). 
 

De acordo com Oliveira (2012, pag.102) já não é possível pensar hoje num 

ensino à base de quadro negro, giz e livro didático somente, pois o aluno de hoje 

vive em um mundo basicamente virtual, estando assim bem mais além dos métodos 

de ensino característicos de uma escola mais tradicionalista que priorizava os tipos 

de ferramentas acima citadas. Tal ideia reforça a necessidade que o professor tem 

de se preparar para receber esse aluno, e de prepará-lo para a sociedade que o 

espera. 

Importante ressaltar, que não basta apenas ter acesso às novas ferramentas 

tecnológicas, mas é preciso ter a consciência de que uma aula enquadrada no uso 

de novas tecnologias exige outro desafio a ser enfrentado pelo professor, que é 

preparar esse ambiente e ter condições de lidar com as ferramentas que se irá 
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utilizar e buscar identificar a familiaridade que o aluno tem com determinada 

ferramenta. Segundo Faria: 

 

Planejar uma aula com recursos de multimeios exige preparo do ambiente 
tecnológico, dos materiais que serão utilizados, dos conhecimentos prévios 
dos alunos para manusear estes recursos, do domínio da tecnologia por 
parte do professor, além de seleção e adequação dos recursos à clientela e 
aos objetivos propostos pela disciplina (FARIA, 2004, p.3). 
 

Com a nova LDB 9394/96 e a globalização, mudanças consideráveis 

aconteceram e continuam acontecendo a favor da educação e nesse contexto, ser 

professor é estar aberto a mudanças, muitas vezes radicais no sentido de “encarar” 

o ensino (OLIVEIRA,2012). 

Diante do exposto, é inevitável a necessidade que o docente tem de se 

capacitar, aperfeiçoar e se preparar para lidar com esse “novo” que são as 

tecnologias digitais, e com esse novo paradigma de educação e ensino que não 

reconhece o professor mais como o único detentor do saber, mas como mediador 

dele. Esse novo ambiente de aprendizagem, em que aluno e professor constroem 

juntos o conhecimento e que deve ser significativo para a vida do educando. 

2.4. O PAPEL DO PROFESSOR PARA APROPRIAR DAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS 

Ser professor hoje em dia considera-se uma profissão que exige muito 

esforço, tempo e dedicação, e pode ir mais além de um compromisso e 

comprometimento com seus alunos, e isso é fundamental dentro da escola e é 

refletido em toda a sociedade em volta, que por sua vez está ligado à formação do 

cidadão. Nesse sentido, todos nós desde crianças buscamos modelos a serem 

seguidos, e o primeiro modelo a ser seguido seria nossos pais, depois podem vir os 

professores e também as amizades que são feitas ao longo do meio escolar. Desta 

forma, vemos que a apropriação e utilização dos recursos digitais requerem muito 

preparo, conhecimento e pesquisa acerca dos novos desafios de ensino, e por se 

tratar de um novo modelo de aprendizagem e formação dos alunos para a 

sociedade, vemos que é essencial esse assunto ser discutido. 

Sendo assim, com o surgimento de novas tecnologias na educação tornou 

um dos principais motivos para debates atualmente. Jogos, Chatbots para 
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esclarecer dúvidas de alunos, armazenamento em nuvem para materiais didáticos, 

realidade virtual, programação e robótica, podem estimular a criatividade e 

engajamento dos alunos nas escolas. Esses exemplos são apenas algumas das 

tecnologias que existem e que esses recursos podem ser utilizados pelas escolas, e 

essas novas tecnologias tem movimentado o mercado educacional, que por sua vez 

pode contribuir para o desenvolvimento de atividades nas escolas. 

É importante que as escolas pensem sobre a apropriação dos recursos 

tecnológicos, e possam estar sempre atualizadas, pois “[...] não é fácil ministrar 

cursos cujo conteúdo se modifica constantemente, mas isso torna muito mais fácil e 

prazeroso quando se tem a oportunidade de ministra-los em um ambiente onde ele 

possa ser demonstrado” (GABRIEL, 2003, p. 109). Isto posto, não é pelo fato de ter 

certas tecnologias no ambiente escolar, mas temse a necessidade de alcançar um 

ambiente adequado para trabalhar com os alunos determinadas tecnologias. Os 

avanços tecnológicos não trouxeram mudanças apenas para os professores, mas 

principalmente para os alunos. Novos recursos de comunicação são vistos 

atualmente de forma assustadora por alguns, tanto alunos quanto professores, pois 

anteriormente estavam acostumadas somente com fontes de informação física, 

como livros revistas e jornais. 

 
As tecnologias de informação e comunicação atuais provocam uma 
vertiginosa necessidade de superação constante do saber, de modo que 
devemos buscar novos caminhos de abertura e fluência do conhecimento 
para encontrarmos pontos de equilíbrio dinâmicos tanto par alunos como 
para professores. (GABRIEL, 2003, p.110) 

 
 

Como um dos principais aliados, a internet vem sendo fundamental para as 

atuais tecnologias, e também para implantação das futuras tecnologias vem sendo 

uma das principais ferramentas que consegue conectar pessoas. Dessa forma “[...] a 

internet mudou – e continua mudando – para um modelo mais complexo e dinâmico 

na tentativa de acompanhar as necessidades sociais em transformação” (GABRIEL, 

2003, p.111).  

Com ela existe uma gama de possibilidades a serem trabalhadas, e muitos 

destes nem sempre ou pouco são explorados para afim de trabalhar em sala de 

aula. Portanto, as tecnologias de forma geral dependem de todo um conjunto que vai 

além de simplesmente só ter as tecnologias, a educação precisa se apropriar dessas 

culturas tecnológicas, pois assim adquire um novo padrão de comportamento, 
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crenças, valores e hábitos, que proporciona no processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos e também torna uma sociedade mais tecnológica. 

Possamos considerar hoje que estamos vivendo em uma sociedade da 

informação, na qual surgem novas de formas de pensar, de agir e de comunicar-se 

na qual surgem várias formas de adquirir e compartilhar conhecimentos, pois há 

diversas formas e ferramentas que proporcionam essa aquisição, sendo um papel 

fundamental das escolas ser a principal ponte para formação e desenvolvimento de 

seus alunos, para que tenham um perfil que atendam as cobranças que as 

sociedades modernas exigem a cada dia. 

Estamos vivendo um novo momento tecnológico. A ampliação das 

possibilidades de comunicação e de informação, por meio de equipamentos como o 

telefone, a televisão e o computador, altera a nossa forma de viver e de aprender na 

atualidade. (KENSKI, 2003, p. 2) 

Com o uso cada vez mais frequente, a tecnologia vem aos poucos 

impactando e mudando o comportamento diário das pessoas. E tem apoiado de 

forma muito expressiva em atos do cotidiano, causando mudanças de costumes, 

principalmente de consumo e também quanto à busca de produtos e/ou serviços por 

meio da internet. Nesse sentido, cada época tem suas tecnologias que são 

disponíveis para suas formas de organização social, desta forma, novos 

comportamentos precisam ser aprendidos para que as pessoas possam se adequar 

naquela nova realidade a partir do momento que determinada tecnologia passa a ser 

utilizada de forma mais intensa. 

Tudo que cada época produz e vivencia com a criação de uma nova 

tecnologia, acaba que sendo uma forma de referência ou ponto de partida para a 

criação ou aprimoramento de uma nova tecnologia. 

O livro escrito há muitos anos, séculos atrás, pode ser lido na atualidade e 

seus ensinamentos serem considerados pelo leitor tão ou mais importantes e 

interessantes que as produções atuais. Mais ainda, em um processo cumulativo, 

autores atuais se beneficiam dos escritos do passado para exporem novas idéias, 

seguirem adiante com o pensamento e o conhecimento. (KENSKI, 2003, p. 4) 

Dessa forma o escritor não escreve uma obra para as pessoas de sua 

própria época. Sua produção pode ir mais além de dessoas mais distantes, de um 

espaço em que ainda vai se surgir, e o conhecimento acerca de sua obra requer 
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uma compreensão em sua interpretação de forma relacionada a época produzida 

para a época atual. 

As tecnologias digitais estão desafiando as escolas a sair dos métodos de 

ensino tradicional (entende-se como tradicional o ensino pautada na centralidade do 

professor e no uso de recursos pouco digitais) que é impactado por meio da 

metodologia de ensino, a forma que os conteúdos são ensinados, e a relação entre 

os professores e alunos que de certa forma está saindo dessa modalidade de 

ensino, para um ensino mais participativo e conectado, na qual podem ocorrer 

ocasiões presenciais e outras à distância, conservando os mesmos objetivos e 

propósitos, porém apenas interligados virtualmente. Nem tudo pode se resolver em 

sala de aula, mas o uso de tecnologias de forma adequada e racional pode contribuir 

para dar suporte adequado para o ensino. 

Na contemporaneidade as tecnologias digitais são um desafio para a prática 

docente. Segundo Kenski (2003), é possível notar as várias possibilidades de 

acesso à informação, interação e comunicação, isso se dá por conta que a 

sociedade passa por um desenvolvimento constante, que vão surgindo novas 

necessidades de aprendizagens e aperfeiçoamentos, e quem pode ajudar 

ativamente são os computadores, redes virtuais e as variadas mídias virtuais, pois 

elas já existem e estão disponíveis e mais fáceis de serem aderidas. 

As tecnologias de cada geração têm suas especialidades, tendo a intenção 

de suprir aquelas demandas necessárias para o melhor desenvolvimento da 

sociedade, como por exemplo as mudanças geradas revolução industrial no aspecto 

das máquinas de trabalho. E nesse sentido a pedagogia deve atuar dentro dessas 

aprendizagens, sendo o papel dos professores buscarem estratégias para explorar 

as tecnologias existentes e disponíveis em rede, se informando e apropriando com 

qualidade e eficácia de tais recursos, pois: 

 
[...] O uso inadequado dessas tecnologias compromete o ensino e cria um 
sentimento aversivo em relação à sua utilização em outras atividades 
educacionais, difícil de ser superado. Saber utilizar adequadamente essas 
tecnologias para fins educacionais é uma nova exigência da sociedade atual 
em relação ao desempenho dos educadores. (KENSKI, 2003, p.5) 

 
A atuação pedagógica com tecnologias requer um aprofundamento na 

apropriação de determinadas tecnologias e também um amplo conhecimento quanto 

às metodologias para o ensino delas. O educador deve obter recursos necessários e 

dominar desde a criação até mesmo o manuseio daquela determinada tecnologia, 
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pois não devemos pensar nas tecnologias como uma simples ferramenta de apoio, 

assim como um vídeo em uma televisão, por exemplo, mas sim como um recurso 

com eficiência e transformação nas atividades educacionais e aprendizagem dos 

envolvidos neste processo. 

Kenski (2003) menciona que as mais recentes tecnologias digitais 

proporcionaram uma melhor interação na construção de uma inteligência pessoal e 

coletiva, uma vez que através da internet possibilitou a interação entre diversas 

realidades e acontecimentos globais. Dessa forma, na contemporaneidade ficamos 

sabendo de tudo o que acontece instantaneamente em diferentes partes do globo 

terrestre, pois é através da internet que nos conectamos e nos informamos de forma 

ágil, e é também através desse meio que conseguimos formar nossos 

conhecimentos acerca da realidade na atualidade. 

A aprendizagem não necessariamente precisa ser um processo único 

quando falamos em ensino. O seu alcance de conhecimentos é fundamental, pois 

ela pode ser articulada de forma coletiva, a do aluno pelo aprendizado e ensino pelo 

professor. Assim: 

O ideal dessa nova sociedade da informação digital é a garantia de acesso à 

informação para todos, indiscriminadamente. Tecnologicamente é possível que, a 

partir do acesso às redes digitais, as pessoas possam realizar intercâmbios e novas 

formas de cooperação com outras pessoas e instituições em todo o mundo, para 

ensinar e aprender. (KENSKI, 2003, p. 6) 

Consideramos que não é em qualquer sala de aula que possibilita o uso e 

apropriação de tecnologias necessárias para a aprendizagem dos estudantes. Falta 

muita acessibilidade e infraestrutura para desempenhar tais eficácias na 

aprendizagem dos estudantes. Além disso, sem essa articulação com tais recursos 

digitais, ficamos estáticos em poucas estratégicas de práticas pedagógicas. 

Para Kenski (2003), as tecnologias digitais surgem a partir de necessidades 

educacionais, e essas novas formas de ensinar e aprender informação e 

comunicação são um desafio. E as aprendizagens tecnológicas vão além de simples 

capacidades e habilidades adquiridas, estando bem mais avançadas que as 

sociedades orais e de escrita, sendo que nenhuma dessas também deixou de ser 

ensino e aprendizagem, mas podemos considerar que as tecnologias atuais estão 

cada vez ficando mais sistemáticas e bem mais elaboradas. Pois: 
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Na sociedade atual, em constante atualização e reciclagem, as pessoas 
nunca se encontram plenamente “formadas”. Ao contrário, o processo 
dinâmico de interações cotidianas com novas informações coloca-as em 
estado de permanentes aprendizagens. Esse movimento constante leva-nos 
à redefinição do processo de aquisição de conhecimentos, caracterizados 
como saberes personalizados, flexíveis e articulados em permanente 
construção individual e social. (KENSKI, 2003, p. 7) 
 

Os ambientes virtuais que auxiliam o trabalho em grupo, juntamente com a 

troca e compartilhamento de conhecimentos que só é possível com a ajuda das 

tecnologias digitais, é um espaço que foi criado de forma completamente diferente 

das realidades passadas, possibilitando a interação sem a necessidade de estarem 

juntos. Kenski (2003) cita que o processo de interatividade é fundamental entre as 

pessoas, pois as tecnologias garantem um acesso mais facilitado às informações, 

pois ela é tão flexível que podemos ter acesso ou manipular elas em qualquer lugar 

seja ela em grupo ou individual. O espaço virtual é o ambiente que ocorre as 

interações, permitindo que os alunos e professores troquem informações com 

objetivo de ensinar e aprender, seja ela por multimídia, realidade virtual, agentes 

digitais e vida artificial. 

Essa proposta permite o envolvimento entre alunos e professores, e todos 

os que estão envolvidos no processo de aprendizagem. O ambiente virtual deve 

passar uma sensação de tele presencial. “Ou seja, mesmo que os usuários estejam 

em espaços distanciados e acessem o mesmo ambiente em dias e horários 

diferentes, eles se sintam como se estivessem fisicamente juntos, trabalhando no 

mesmo lugar e ao mesmo tempo” (KENSKI, 2003, p. 8). Desta forma, é uma ótima 

opção para os estudantes manterem suas atividades nos estudos e valorizando 

também o seu tempo, pois em certas situações pode-se administrar melhor os 

horários dos estudos podendo fazê-lo de forma mais flexível. 

Um ensino em que haja cooperação e participação coletiva entre os 

envolvidos, cria um clima motivacional entre os alunos quanto no diálogo em grupo 

na qual ele consiga explanar suas opiniões. Deixar os alunos mais à vontade diante 

de uma pergunta, para ver se suas aprendizagens podem ser alcançadas. A troca 

de informações e opiniões é muito importante, e colabora com “[...] suas posições e 

perspectivas para a construção do conhecimento e o desenvolvimento 

individualizado e coletivo da aprendizagem. Há uma interdependência entre todos os 

envolvidos: professores e alunos” (KENSKI, 2003, p. 9) 
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Sendo assim, as tecnologias digitais de comunicação e de informação atuais 

nos proporcionam a possibilidade de estratégias para potencializar as 

aprendizagens, e são elas responsáveis pela contribuição de criatividade e 

inovação, e a partir daí a sociedade terá novos pensamentos e comportamentos que 

as levam para novos avanços tecnológicos. 

2.5. POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS PARA A PRÁTICA DOCENTE 

O intuito desta subseção é apresentar alguns recursos digitais para serem 

trabalhadas em sala de aula nos anos iniciais do ensino fundamental, e podemos 

considerar que a internet é a principal delas. A rede mundial de computadores 

possui uma gama de conhecimento diversificada para os alunos, e por meio dela, 

podemos usar alguns sites que contemplam jogos que podem permitir uma série de 

benefícios pedagógicos, bem como melhorar a coordenação motora, fazer 

exercícios de cálculos matemáticos ou até mesmo aprender diversas brincadeiras 

existentes. 

Outra estratégia a ser trabalhada e pensada no desenvolvimento das 

práticas docentes, é a criação de um Site ou até mesmo um Blog, proporcionando 

uma melhor interação entre os alunos e a comunidade extraescolar acaba 

participando das atividades desenvolvidas. E nessas redes digitais, pode ser 

publicado alguns textos, cartazes, desenhos que são produzidos pelos alunos, 

desde que estejam sob orientação dos professores. 

Essas atividades também podem ser feitas de forma direcionada e 

organizada de forma que serão publicadas apenas aquelas atividades específicas, 

bem como um passeio a um zoológico, ou até mesmo a um determinado lugar da 

cidade por exemplo. Dessa maneira, pode-se destacar o que elas acharam do que 

foi realizado, ou produzido naquela determinada visita, e posteriormente ser 

publicados através de conteúdo produzido, fotos de registro, ou até mesmo em 

vídeos que pode ser mostrado o que eles acharam da visita ou aprendizado que 

ocorreu naquele dia. 

Podem ser utilizados alguns aplicativos para interação por meio de 

perguntas e respostas, pois elas são uma estratégia importante para fazer o aluno 

dialogar com melhor com um conteúdo. Alguns destes aplicativos permitem de forma 

individualizada propor questões aos estudantes, podemos citar o Quizlet, 
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Gameseducativos.com, dentre outros. E eles podem colaborar nos conteúdos das 

disciplinas e podem ser um dos aliados mais importantes para melhorar a leitura e 

interpretação de textos.  

Estes sites são excelentes para alunos que queiram fixar seus 

conhecimentos, e/ou até mesmo aprender mais. O Quizlet é um site onde você deve 

possuir uma conta, onde deve se cadastrar e dentro da plataforma você pode 

pesquisar assuntos de alguma área de conhecimento ou pode estar criando algumas 

listas de estudo específicas, para que você possa estudar e aprender aqueles 

assuntos. As formas de estudo são diversas e podem ser feitas através de cartões 

onde através da lista criada, se dispõe de seis ferramentas para estudos bem como 

“Aprender, Escrever, Soletrar, Avaliar, Combinar e Gravidade”, onde essas 

ferramentas fazem com que você diversifique a forma com que as perguntas feitas, 

a fim de fixar os conhecimentos e também avalia-los através das notas que são 

atribuídas por cada uma das seis opções de estudo. Já o site Gameseducativos.com 

consiste em jogos educativos das disciplinas escolares bem como português, 

matemática, história, geografia, dentre outras, contendo também quis, quebra-

cabeça, etc. Este site não precisa de criar uma conta para acesso, porém consiste 

em ter alguns jogos educativos das áreas citadas onde se apresentam em forma 

mais dinâmica, de forma que o aluno aprende enquanto se diverte. 

Outra estratégia que podemos adotar é o uso gamificação na educação, ao 

fato que é um recurso eficaz que pode promover o aprendizado dos estudantes, 

sendo que nesse processo os alunos se divertem promovendo assim a interação e 

compreensão dos conteúdos. Esta forma tende a utilizar games elaborados 

baseados nos conteúdos estudados, onde o aluno deverá mostrar que assimilou os 

conteúdos em sala para poder ir avançando no jogo, e a cada avanço no jogo existe 

uma elevação no grau de dificuldade, para assim então motivar o aluno a continuar 

no jogo. Este jogo consiste em adotar regras lógicas e os jogos podem ser de forma 

eletrônica ou analógica, tendendo transformar o aprendizado em uma forma mais 

dinâmica e motivadora, fazendo com que o ensino seja mais enriquecido. 

Nesse sentido, Moran (2000, p. 29) cita que “[...] as tecnologias podem 

trazer, hoje, dados, imagens, resumos de forma rápida e atraente. O papel do 

professor – o papel principal – é ajudar o aluno a interpretar esses dados, a 

relacioná-los, a contextualizá-los.” Desta maneira, o uso das tecnologias passa a ser 
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um recurso muito importante na motivação, participação e interação entre os alunos 

e professores. 

Esses exemplos que trabalhamos na subseção são importantes para 

refletirmos e pensarmos a educação para além do quadro e das canetas em sala de 

aula. É essencial compreender que estamos vivenciando um período que as 

tecnologias digitais fazem parte de todos os ambientes da sociedade. Contudo, 

ainda percebemos que tais estratégias não são tão apropriadas pelos professores e 

ambientes escolares por uma série de problemáticas, como a falta de capacitação, 

infraestrutura, resistência, formação, entre outros. Além disso, destaca-se que o 

quadro e as canetas também são recursos importantes para serem trabalhados em 

conjunto com os recursos digitais. 

2.6. DESAFIOS E SOLUÇÕES DO ENSINO REMOTO PARA EDUCADORES E 

EDUCANDOS 

Sene (2020), explica que neste contexto das dificuldades originadas pela 

pandemia, existe uma disparidade existente nas instituições de ensino em todo 

Brasil. A autora relata principalmente o quão dificultoso se tornou o período ao 

explicitar que no ensino público diversos alunos não possuem acesso adequado às 

atividades realizadas de forma remotamente. 

Segundo, Sene (2020) na Universidade Federal de Pernambuco existe um 

total de 80% entre os profissionais técnicos ou docentes estão dispostos a realizar 

cursos visando o ensino remoto, isto é, aquele modelo de ensino no qual não há 

contato físico, discentes e docentes se encontram separados geograficamente a fim 

de terem a prática de classe (BEHAR, 2020). 

O intuito seria auxiliar na formação pessoal e desenvolvimento próprio e da 

comunidade acadêmica, bem como aumentar a capacitação pessoal visando uma 

maior qualidade acadêmica (PECHARKI, 2020). Uma outra solução apresentada 

para contornar a crise educacional gerada é a abertura de licitações e editais para 

os estudantes carentes possuírem acesso à compra ou empréstimo de materiais 

tecnológicos a fim de acompanharem as aulas. 

Além disso, outras iniciativas inovadoras surgiram, como é o caso de 

maratonas no estilo hackathon, (GUIZARDI et al, 2018), a exemplo do Hacking Help 

Covid, primeira edição da maratona na condição virtual (ANPROTEC, 2020), 
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ocorridas no mês de maio de 2020 contribuíram na busca por soluções inovadoras, 

a partir de situações reais propostas, visando melhor lidar com a problemática 

durante e após a pandemia. 

A tecnologia, cada vez mais, torna-se uma ferramenta importante em nossa 

sociedade globalizada (INOVAPARQ, 2016) possibilitando conferir avanços em 

todas as áreas do conhecimento. Porém, mesmo com a presença marcante de 

tecnologias em diversas camadas da sociedade, nem todos possuem acesso a ela. 

Vale ressaltar, que um estudo proposto pelo Comitê Gestor da Internet, com 

dados levantados pela TIC Domicílios, o qual também faz parte do grupo CETIC.BR 

apontam que 30% dos brasileiros não possuíam acesso à internet em 2019. Esta 

situação, segundo Mattas e Chagas (2008), é histórica no Brasil, não apenas sobre 

a temática da tecnologia, mas também relacionado à distribuição desigual de renda 

e riquezas no país. 

Tais dados comprovam, inclusive, que a renda dos cidadãos está ligada ao 

seu acesso à tecnologia. Para justificar tal informação, é possível analisar, entre 

outras adversidades, que a infraestrutura que permite o acesso às linhas telefonicas 

e o aumento do número de computadores por habitantes (assim como a quantidade 

deles conectados à internet) mostra-se ainda bastante insuficiente (MATTAS; 

CHAGAS, 2008, p. 80). 

Assim, com a situação mundial apresentada pela pandemia, foi demonstrada 

a importância do estudo de políticas educacionais em relação a acessibilidade e 

democratização da tecnologia entre estudantes (SAE DIGITAL, 2020). Desse modo, 

diversos estudos começaram a ser promovidos, buscando soluções para situações 

advindas dessa nova problemática e também apontando os benefícios das mesmas 

a serem utilizadas como ferramenta de ensino na nossa sociedade. 

Tais pesquisas foram de grande importância para o momento pandêmico, 

mas também irão ajudar as futuras possibilidades de ensino e a sociedade no geral. 

Com a pandemia, o uso de tecnologias na vida do cidadão brasileiro, de acordo com 

o registro da empresa Akamai, teve um aumento de 112%, no Brasil (BIELASKI, 

2020). Essa necessidade de avanço nos meios educacionais e tecnológicos foram 

analisadas e geraram diversos questionamentos e respostas. 

Assim, as adaptações de diversas atividades cotidianas foram sendo feitas 

por todos. Essas soluções encontradas no uso das redes sociais, videoconferências 

e modalidade de Educação a Distância (EAD), ficaram cada vez mais comuns. Isso 
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demonstrou a solicitação, por parte do povo brasileiro, em relação a mudanças e 

avanços da tecnologia na educação. Sendo essas modificações não só urgentes 

para o presente momento, mas também, como possíveis modelos permanentes no 

futuro como a democratização ao acesso a internet. 

Vale lembrar, que o uso das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC) nos ambientes educacionais facilita o processo de ensino e 

aprendizagem e amplia a possibilidade da inclusão social. Mas, para haver um 

resultado favorável no processo de ensino, este deverá ser realizado através de 

estratégias arrojadas e eficientes que venham ao encontro com as premências das 

disciplinas e discentes, respeitando as exigências estabelecidas pelas instituições de 

ensino (OLIVEIRA; SILVA, 2015) 

Os resultados favoráveis, citados anteriormente, estão interligados com as 

formas de relação entre professor, aluno e família. A presença da família no auxílio 

aos estudos dos alunos tende a resultar um significativo benefício para o 

desenvolvimento dos discentes, nesse novo modelo educacional. Além disso, outros 

métodos de revisão e monitoramento de aprendizagem do estudante tiveram de ser 

desenvolvidos e adotados, de forma conjunta, tentando adequar a relação entre 

responsáveis, crianças e escola (HEDLUND; AMARAL, 2020). 

Com o avanço das tecnologias de ensino, nesse período, educadores 

tiveram maior conexão entre discentes. A utilização de jogos, aplicativos e outra 

plataformas mais interativas se tornou comum, trazendo experiências mais 

modernas para a sala de aula virtual. Ademais, professores e alunos puderam ter 

maior contato com as famílias. 

Apesar disso, foram apontados problemas como a não inovação na forma de 

educar, com professores utilizando os mesmos métodos tradicionais, nas 

circunstâncias atuais (CORDEIRO, 2020): “A maioria dos professores imigrantes 

digitais que se inseriram no mundo da tecnologia, têm uma forma de ensinar que 

nem sempre está em sintonia com o modo como os nativos aprendem melhor, ou, 

pelo menos, que lhes desperta maior interesse”. (BACICH, 2015, p.31) 

Visto isso, depreende-se que as dificuldades estariam presentes, por ser 

uma situação atípica para todos. Contudo o crescimento e avanço tecnológico na 

educação deve ser reconhecido e estudado ainda mais. Assim, a comunicação, 

forma de avaliação e diversos outros tópicos devem ser debatidos para a melhoria 
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desse ensino por meio da tecnologia e no avanço da educação tradicional 

(BARBOSA et al; HEDLUND; CORDEIRO, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia utilizada neste trabalho foi baseada no método de poder 

entender a modalidade ensino remoto será fundamentada em revisão bibliográfica 

de obras publicadas que tenha haver com este tema, ensino remoto. Será abordado 

aspectos que constituem o ensino remoto nos tempos de pandemia.  

Será realizado pesquisas-ação sendo uma forma de entender a prática 

docente diante a modalidade ensino remoto. Teremos como base informações que 

serão adquiridas com professores que lecionam na escola municipal de ensino 

fundamental João Rodrigues Torres, localizado no sítio Baixio Grande no município 

de Alto Santo-ce. 
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Será também feito e elaborado um planejamento adequado de tudo que vai 

ser desenvolvido, de acordo com Thomas e Nelson (2002) existem dois princípios 

que se deve observar menos é mais, simples é melhor assim deve-se tomar cuidado 

para não ter muitas variáveis dependentes e independentes. E fazer uma estatística 

simples, para que se compreenda claramente os resultados e se faça uma 

discussão pertinente.  

Com tudo buscar a construção de um trabalho a ser desenvolvido e assim 

atingir aos objetivos a serem alcançados. Não podendo deixar de citar a 

comunicação, a exploração e a criatividade, a busca de entender com clareza tudo 

que se passa na educação no momento atual, onde a aprendizagem é implantada 

através do ensino remoto, inserido pontos positivos e negativos. E todos elementos 

que se julguem importantes.  

3.1.  TIPO DE PESQUISA 

Quanto a pesquisa se classifica como explorativa, isso se dá principalmente 

pelo fato do tema ensino remoto ser um assunto relativamente novo na realidade 

das escolas públicas brasileiras, ainda mais por ter sido implantada apenas em 

consequência da pandemia do corona vírus. Também pode se considerar uma 

pesquisa descritiva, esse tipo de pesquisa busca apenas observar os fatos e 

interpreta-los nesse mesmo sentido, o intuito do trabalho é entender a metodologias 

e as dificuldades.  

A pesquisa foi feita de forma explorativa e também descritiva terá como 

método analisar as dificuldades e resoluções na modalidade ensino remoto. Tendo 

como objetivo a pesquisa rever e entender essa nova fase de ensino remoto. Que 

embasa e norteia toda a discussão e esclarecimento sobre o tema, para isso será 

feito estudo, leitura, relatos e observações.  

3.2. POPULAÇÃO DA AMOSTRA 

Em relação a população e amostra foi feita e elaborada através de uma 

entrevista onde participaram, diretor, coordenador e professores.  
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Para poder entender melhor a modalidade ensino remoto. A entrevista foi 

feita da seguinte forma, com um diretor, um coordenador, dois professores e cinco 

alunos de séries aleatórios na escola João Rodrigues Torres. 

A entrevista foi elaborada com perguntas baseada no ensino remoto e as 

dificuldades encontradas. 

3.3. PROCEDIMENTO DA COLETA DE DADOS 

Para a coleta de dados, foi utilizado uma planilha com anotações assim 

obtendo um controle de informações de dados. Como a maioria das questões será 

de caráter objetivo foi utilizando uma análise quantitativa, já que a mesma considera 

segundo “traduzir “ em números opiniões e informações para classifica-las e analisa-

las abordando ensino remoto. 

 Todavia, pela existência de questões abertas também será abordado 

nuvens de palavras para captar a frequência e repetições de termos mencionados 

pelos discentes. Será utilizada uma estratégia de análise para interpretação que terá 

a construção literativa de explicação que não requer modelo teórico prévio e que de 

acordo com Laville e Dionne (1999, p. 227) “O pesquisador elabora pouco a pouco, 

uma explicação lógica do fenômeno ou da situação estudados, examinando as 

unidades do sentido, as interações entre essas unidades e entre categorias em que 

elas se encontram reunidas “. 

Sendo assim o ensino remoto emergencial fora a realidade de milhões de 

estudantes e professores ao redor do mundo, e com á perspectiva de continuação 

da pandemia e necessidade de manutenção do distanciamento social. Torna-se 

imprescindível a geração de conhecimento acerca de coleta de dados. Com isso a 

experiência desse trabalho foi bastante enriquecedor.  

Nesse contexto visando especialmente as instituições de ensino, 

considerando importante as dificuldades na modalidade ensino remoto. Para atender 

aos objetivos mencionados, o procedimento proposto é constituído por etapas 

básicas; coleta de dados, baseando em informações, exploramento através de 

questionários e também coleta armazenamento em forma de barco de dados. E 

assim obtendo uma definição melhor, com a coleta de dados ajudou a desenvolver 

assim instrumentos importante da pesquisa. Reconhecendo a importância e a 

necessidade de entender melhor o ensino remoto.  
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De modo a permitir a verificação a compreender tudo que se passa, por se 

tratar de um questionamento bastante extenso e novo. Para que tudo isso aconteça, 

houve um planejamento e organização de coleta de dados, para que conduzam a 

observação de forma correta podendo esclarecer as perguntas e respostas, dado 

ênfase ao tema ensino remoto e assim conseguir alcançar informações mais 

precisas. E como o, procedimento de pesquisa, possibilita a expansão das 

características imaginativas, criativas e lúdicas do processo de investigação 

acontecer sobre o tema abordado. 

3.4. PROCEDIMENTO DA ANÁLISE DE DADOS 

A entrevista terá como procedimento entender e compreender como funciona 

a modalidade ensino remoto e também as dificuldades nessa nova modalidade 

causado devido o vírus convid-19, onde as aulas de forma rápida passaram do 

ensino presencial para ensino remoto. 

Só a partir da entrevista que será realizada, pode-se analisar da modalidade 

ensino remoto, analisando o que melhorou e dificultou na educação no ponto de 

vista aprendizagem.  

Após ser desenvolvido a entrevista e analisar os dados que serão abordados. 

Será de soma importância após todo procedimento, sendo sempre necessário fazer 

uma revisão e ficar atento a cada detalhe, para que assim se obtenha um bom 

trabalho 

3.5. APRESENTAÇÃO DOS DADOS ANALISADOS 

3.4.1. Qual a maior dificuldade no ensino remoto? 
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FONTE: Elaborado pelo autor (2021) – Escola Joao Rodrigues Torres – Zona Rural – Alto Santo - Ceará 

 

Ao serem questionados sobre qual era a maior dificuldade com o ensino 

remoto, 45% responderam que é o acesso à internet, infelizmente é um número bem 

elevado, isso prejudica a aprendizagem porque os estudantes não conseguem fazer 

pesquisas, tirar dúvidas com os professores e até mesmo interagir com os colegas, 

algo muito importante em tempo de isolamento social; 35% disseram que a falta de 

compreensão do conteúdo trazendo sérias consequências pelo fato da compreensão 

do conteúdo está intrinsecamente voltado a aprendizagem e 20% relataram falta de 

equipamentos eletrônicos. 

Isso deixa claro as desigualdades sociais entre os alunos brasileiros e que 

esse tempo todo de afastamento da escola deixará marcas profundas nos 

estudantes no que se refere a aprendizagem e também no aspecto psicológico. 

Vale destacar que o momento vivido fez com que as instituições de ensino, 

buscassem novas propostas metodológicas com o intuito de diminuir as perdas 

devido a suspensão das aulas para os alunos do ensino básico, considerando que 

para estudar de maneira remota é preciso ter maturidade, responsabilidade, 

comprometimento para assistir as videoaulas e responder as atividades propostas 

pela escola. É importante salientar que os alunos da rede municipal recebem 

videoaulas diárias, produzidas pelos professores. 

 

3.4.2. Qual sua maior dificuldade no ensino durante a pandemia? 

Acesso a 
internet; 45%; 

45% 

Falta de 
Equipamentos 

eletronicos; 20%; 
20% 

Compreensão do 
conteúdo; 35%; 

35% 
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FONTE: Elaborado pelo autor (2021) – Escola Joao Rodrigues Torres – Zona Rural – Alto Santo - Ceará 

 

Quando os professores foram indagados sobre quais eram suas maiores 

dificuldades durante a pandemia, 50% responderam que internet de qualidade, 30% 

a falta de acesso dos alunos e 20% celular de qualidade. 

Apesar da sociedade estar em constante contato com os recursos 

tecnológicos, infelizmente os alunos das escolas públicas tem uma grande 

dificuldade de acesso, por isso muitos educadores têm enfrentando inúmeros 

obstáculos para gravar videoaulas, acessar portais e realizar as tarefas de maneira 

remota. 

Há escolas que também optaram por distribuir materiais impressos das 

atividades, com cronograma das tarefas diárias. “A ideia de distribuir material 

impresso foi pensada para atender aos alunos e responsáveis que não tem 

familiaridade com a “internet”. Uma forma que encontramos de facilitar o ensino e 

deixá-lo mais acessível.” (Andréia Portela, pedagoga de escola de ensino 

fundamental). 

Professor A “Estou com uma demanda muito maior de tarefas, pois, tenho 

que adaptar todo o conteúdo das aulas para o formato EAD, o que é muito diferente 

da dinâmica de sala de aula. ” O professor B diz que: “Tenho encontrado muita 

dificuldade em lidar com as plataformas de ensino, não levo jeito para “youtuber”, 

mas estou me esforçando pelos meus alunos.” 

Como citado anteriormente as escolas públicas tem encontrado mais 

dificuldades que a rede particular com o ensino remoto e essa faixa etária dos 

[NOME DA 
CATEGORIA]; 

[VALOR] 

[NOME DA 
CATEGORIA]; 

[PORCENTAGEM] 

[NOME DA 
CATEGORIA]; 

[VALOR] 
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alunos dos primeiros anos do ensino fundamental não facilita, pois muitos desses 

alunos utilizam aparelhos eletrônicos dos pais. 

3.4.3. Você acha que os alunos estão aprendendo? 

 

FONTE: Elaborado pelo autor (2021) – Escola Joao Rodrigues Torres – Zona Rural – Alto Santo - Ceará 

 

Na terceira pergunta foi questionado aos professores se acham que os 

alunos estão tendo aprendizagem, 30% responderam que não, 40% sim e 30% um 

pouco. Esses dados são preocupantes, uma vez que o plano de estudo tutorado tem 

sido usado em Minas Gerais como a principal fonte de estudo e aprendizagem. 

A aprendizagem é a grande preocupação dos educadores, ela garante o 

sucesso ou o fracasso em curto, médio e longo prazo na vida dos estudantes, pois a 

escola é fonte de ascensão social e de mudanças significativas na sociedade, 

portanto deve ser o foco central de todo o processo de ensino. 

A aprendizagem é a grande preocupação dos educadores, ela garante o 

sucesso ou o fracasso em curto, médio e longo prazo na vida dos estudantes, pois a 

escola é fonte de ascensão social e de mudanças significativas na sociedade, 

portanto deve ser o foco central de todo o processo de ensino. 

Um dos grandes problemas da pandemia são os fatores psicológicos que 

podem afetar a aprendizagem, é necessário que o aluno esteja bem 

emocionalmente para que possa adquirir conhecimentos e ter sucesso nas suas 

aprendizagens 

[NOME DA 
CATEGORIA]; 

[VALOR];  

[NOME DA 
CATEGORIA]; 

[VALOR];  
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Inúmeras pesquisas têm procurado salientar com relação à qualidade da 

educação, nos últimos anos, no Brasil. Torna-se impossível falarmos dela, sem 

falarmos sobre questões intimamente ligadas, como por exemplo, a formação 

continuada dos profissionais da educação. A formação teórica e prática do docente 

contribuirá para uma melhora significativa na qualidade do ensino, visto que, são as 

transformações sociais que contribuirão para a renovação do mesmo. 

 
Ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para ser isso ou aquilo. Pelo 
contrário, nos tornamos isso ou aquilo. Somos programados, mas, para 
aprender. A nossa inteligência se inventa e se promove no exercício social 
de nosso corpo consciente. Se constrói. Não é um dado que, em nós, seja 
um a priori da nossa história individual e social.“ (Paulo Freire - Política e 
educação: ensaios - Página 104). 

 
Na perspectiva de uma educação mais eficaz para todos, PERRENOUD 

(2000) afirma que organizar e dirigir situações de aprendizagem deixou de ser uma 

maneira ao mesmo tempo banal e complicada de designar o que fazem 

espontaneamente todos os professores. Essa linguagem acentua a vontade de 

conhecer situações didáticas ótimas, inclusive e principalmente para os alunos que 

não aprendem ouvindo lições. As situações assim concebidas distanciam-se dos 

exercícios clássicos, que exigem apenas a operacionalização de um conhecimento. 

Permanecem úteis, mas não são mais o início e o fim do trabalho em aula, nem 

tampouco a aula magistral, limitada a funções precisas. 

Como falar em qualidade, se os profissionais da área da educação não são 

respeitados, se as escolas estão sucateadas e se os alunos não têm o devido 

compromisso e responsabilidade com a sua educação. O que notamos claramente é 

um sistema de ensino que fracassou e que busca uma qualidade através de suas 

mudanças. O governo, a escola, a família, o professor e o aluno tem sua parcela de 

culpa, visto que todos fazem parte do mesmo sistema educacional.  

Diante desses desafios a escola precisa ressignificar os saberes 

principalmente em relação à formação de professores dando-lhes condições 

propícias para que possam construir conhecimento sobre os aspectos dos artefatos 

digitais e compreender as perspectivas educacionais subjacentes e as diferentes 

aplicações da tecnologia e de como e o porquê integrar as tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDIC) no currículo e na prática pedagógica. 

As tecnologias proporcionam uma imensa variedade de possibilidades em 

sua utilização em sala de aula. A partir da consequência dessa realidade, tem que 
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se repensar na "escola", de olhar novas formas de pensar e de viver a realidade e, 

em especial, preocupar-se em saber como o professor atua em sua profissão, como 

as escolas se redimensionam, como as agências formadoras se adequam à 

contemporaneidade, procurando compreender como os membros dessa 

comunidade escolar se posicionam e se definem como "investigadores", frente aos 

fenômenos que se apresentam. 

Para Moran (2004), antes o professor só se preocupava: com o aluno em 

sala de aula. Agora, continua com o aluno no laboratório (organizando a pesquisa), 

na Internet (atividades à distância) e no acompanhamento das práticas, dos projetos, 

das experiências que ligam o aluno à realidade, à sua profissão (ponto entre a teoria 

e a prática). Antes o professor se restringia: ao espaço da sala de aula, agora 

precisa aprender a gerenciar também atividades à distância, visitas técnicas, 

orientação de projetos e tudo isso fazendo parte da carga horária da sua disciplina, 

estando visível na grade curricular, flexibilizando o tempo de estada em aula e 

incrementando outros espaços e tempos de aprendizagem. 

Nessa perspectiva o ciberespaço vai além das informações comunicadas, 

tornando-se um ambiente gerador de inúmeras possibilidades interativas, um espaço 

de socialização, de colaboração, de redescobertas de identidade e de reorganização 

das informações do conhecimento. 

Tendo em vista que, ser educador no século XXI é mais do que transmitir 

informações, traz constantes desafios e instiga a repensar cotidianamente a prática 

pedagógica, faz-se necessário promover a formação continuada do corpo docente, 

pois na educação, a prática pedagógica só será eficaz quando houver construção e 

participação de todos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tecnologia transformou o espaço e as relações humanas, a educação não 

poderia deixar de acompanhar esse processo de mutação. Transformar as 

tecnologias digitais de comunicação em aliadas do processo ensino-aprendizagem é 

a palavra de ordem, bem como metodologias ativas que utilizem ferramentas mais 

atrativas para os alunos motivando e ampliando possibilidades em sala de aula, 

fazendo deles protagonistas desse processo. 

As TICS vieram para somar, desenvolvendo o currículo e favorecendo a 

inter-relação entre a realidade do educando e a sala de aula, os articulando 

pedagogicamente num processo de aprendizagem efetiva que estabeleça novas 

formas de pensar, agir e, especialmente conviver premissa da educação inclusiva a 

qual significa pensar a escola em que é possível o acesso e a permanência de todos 

os alunos, onde os mecanismos de seleção e discriminação, até então utilizados, 

são substituídos por procedimentos de identificação e remoção das barreiras para a 

aprendizagem (PLETSCH e FONTES, 2006; GLAT e BLANCO, 2007). 

Dentro desse panorama, o uso destes recursos tem sido objeto dos mais 

variados estudos científicos direcionados à utilização das TICS no ambiente escolar 

e o atendimento aos alunos de inclusão, principalmente dentro do Atendimento 

Educacional Especializado, não foi negligenciado.  

Dado o exposto destaca-se que se vive um dentre singulares momentos 

para a humanidade. Um grande paradoxo, apesar de avanços significativos nas 

áreas da tecnologia e economia de diversas nações isso pouco contribuiu para que 

se desenvolvesse a resiliência diante dos grandes desafios históricos, tais como, 

conflito, miséria e doença. 

A pandemia do Coronavírus (COVID-19) mobilizou fortemente todas as 

instâncias governamentais brasileiras na busca de soluções para amenizar os 

impactos do isolamento social que evita consequências ainda mais graves 

Dentro da esfera educacional a disponibilização de plataformas on-line e 

utilização ativa das redes sociais foi uma das alternativas para a interação entre 

professores e alunos. O uso da tecnologia na educação, ainda encontra barreiras, 

porém nesse momento agudo de crise tornou-se imprescindível e para muitos foi 

lançado como desafio. Os resultados e a eficácia de tais ações só poderão ser 
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avaliados ao final de todo o processo e nos servirão de subsídio para estudos mais 

aprofundados futuramente. 

Em virtude dos fatos mencionados ficou claro que a educação brasileira está 

passando por um momento inédito, trouxe inúmeros desafios, mostrou as 

fragilidades do sistema educacional e a grande desigualdade social existente no 

país. A maior parte dos alunos das escolas públicas estão estudando por meio de 

atividades tutoradas e não tem acesso aos recursos tecnológicos necessários, isso 

demonstra a necessidade de se ter políticas públicas de enfrentamento das 

desigualdades sociais e econômicas 

É preciso que haja união entre gestão escolar, coordenação pedagógica, 

docentes, família e a comunidade, de maneira igualitária, recíproca e dinâmica 

necessitando trabalhar para o melhoramento da qualidade do ensino no país, haja 

vista que a educação é responsável por formar cidadãos conscientes, além de 

promover a ascensão social. Dessa forma a falta de preparo do sistema educacional 

fará com que o afastamento da sala de aula tenha consequências graves para o 

ensino, uma vez que o processo de aprendizagem foi interrompido, pois com o 

fechamento das escolas crianças e jovens ficam sem oportunidades de se 

desenvolver, haja vista que o ensino remoto não consegue substituir as aulas 

presenciais. 

Conclui-se que é necessário acostumar com essa nova realidade imposta 

que é o uso constante da tecnologia em todas as classes sociais, assim ações 

efetivas devem ser tomadas para que os alunos sejam o menos prejudicado possível 

no âmbito escolar, somente com a união de toda comunidade escolar mudanças 

efetivas irão acontecer. Enfim é necessário que quando as aulas retornarem sejam 

feitas novas pesquisas com o intuito de avaliar os reflexos da pandemia na 

educação. 
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