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RESUMO: Amparada numa pesquisa bibliográfica com a abordagem qualitativa, o objetivo desse 
estudo é trazer a discussão de como está sendo ministradas as aulas em tempos de Pandemia 
da Covid -19, bem como a sua relação com as tecnologias digitais da comunicação e da 
informação. Para isso, foram consultados diversos autores tanto na esfera digital quanto física. 
Eles subsidiaram o entendimento de que o ensino deve ser atrativo, de resultados e acima de 
tudo interligado com as tecnologias, que já são tão usadas fora de seus muros. Mas entende-se 
que usar as novas tecnologias, precisa de muito investimento na formação docente e no preparo 
de espaços compatíveis com a qualidade de um ensino tecnológico e contemporâneo. Mas as 
leituras realizadas nessa pesquisa mostraram que na Pandemia, apesar de décadas de 
discussão, a escola não se mostrou eficiente num planejamento de um ensino remoto ou até a 
distância. Isso demonstra que as intervenções pedagógicas eficientes devem tecer uma nova 
organização e até novas posturas docentes, que não podem avalizar conceitos de qualquer 
disciplina de forma fria e mecânica. 
Palavras – Chaves: Ensino Remoto. Pandemia. Tecnologia. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo levanta a discussão de como está sendo inferido o 

ensino na atualidade pela modalidade remota, mas também a sua constituição e 

resultados durante a história, pois sabemos que ao longo dos tempos os 

resultados medidos pelos exames de proficiência, não tem apresentados dados 

satisfatórios nos elementos mais básicos do ensino; raciocino lógico, dedução, 

interpretação e outros. 

Isso levanta a discussão de que poderia usar as tecnologias digitais da 

comunicação e da informação para melhorar os resultados. Poderia também 

tornar as aulas mais atrativas e com instrumentos facilitadores da aprendizagem. 

Para entender todo o processo que esse estudo fomentou, foi preciso 

estabelece a problemática que nortearia a busca de respostas: Será que ensino 

é ainda envolto por processos conservadores e mecânicos ou já conseguiu 

estabelecer um canal de ensino aliado às tecnologias digitais da comunicação e 

da informação? 

A hipótese remota a seguinte concepção: As tecnologias digitais já são 

muito usadas por alunos para lazer e pesquisa, entretanto a escola não cria um 

canal de ensino aliados aos processos tecnológicos mais modernos, que pelo 

amplo despreparo e falta de formação docente, enfrenta dificuldades para 

ministrar o ensino remoto frente à Pandemia. 

De certa forma, é preciso compor os objetivos pelos quais a pesquisa será 

ou terá um andamento teórico que venha a responder inúmeras questões e 

conflitos. Por isso, os objetivos são elencados da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 



2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Objetivo Geral 

- Entender quais as dificuldades encontradas pelos professores no ensino 

remoto. 

2.2 Objetivos Específicos: 

- Entender quais as dificuldades dos professores para o ensino em meio 

a Pandemia da COVID-19; 

- Compreender a importância das tecnologias para um ensino de 

resultados positivos da aprendizagem; 

- Perceber de como o ensino remoto exige da escola novas concepções 

e quebras de paradigmas que remontam um ensino ainda precário e de 

dificuldades. 

Uma pesquisa com abordagem qualitativa apresenta procedimentos 

técnicos e científicos que precisam ser compreendidos, pois sem ele, ela pode 

oferecer resultados confusos na apresentação da literatura pesquisada. Por isso, 

é preciso que a delimitação do tema, objetivos, análises e transcrições 

obedeçam aos princípios técnicos. (MAYRING, 2002). 

A metodologia bibliográfica é definida por Yin (2005) como uma busca em 

estudos já publicados como livros, periódicos, artigos e outros para que a partir 

deles a leitura a ser realizada possa ser suficiente para montar outras análises, 

mas não diferentes das consultadas. 

Foram buscadas teorias das fontes digitais como Scielo, Google 

Acadêmico e outros, como também foram consultados revistas existentes na 

biblioteca pública perto da residência do pesquisador. Foram trazidos literaturas 

dos últimos dez anos. Elas chancelaram um conhecimento real e contemporâneo 

do tema abordado.  

Estruturalmente o artigo foi divido em duas seções. A primeira aborda de 

como o ensino está sendo viabilizado em meio à pandemia: levantando 

dificuldades de professores e alunos. Na segunda seção trata-se de um assunto 



importante, pois é preciso discutir de como os decentes têm organizado seus 

encaminhamentos de aula através na modalidade do ensino remoto. 

Não se pode esperar que esse artigo seja apenas uma fonte de busca de 

conhecimento sobre o ensino remoto em todo o planeta e no Brasil, mas fomenta 

que é preciso mudanças por parte dos professores, escolas e autoridades de 

modo que possam garantir acesso as tecnologias mesmo não operando sob uma 

Pandemia. 

3. O ENSINO EM MEIO A PANDEMIA 

É de extrema complexidade discutir os efeitos da pandemia gerada pela 

COVID-19. Isso porque ela afetou várias áreas do mundo: saúde, comércio, 

economia, educação e tantas outras. Vieira e Ricci (2020) apontam como uma 

situação preocupante visto que muitos setores da sociedade como a educação 

teve que se adaptar para um ensino remoto, que longe estaria de uma 

organização de um ensino à distância, que já possui uma organização planejada. 

As autoras se reportam aos dados da UNESCO que criam um cenário 

desastroso ao campo educacional. São mais de 1,6 bilhões de estudantes em 

mais de 191 países que não conseguem voltar às escolas por estarem privadas 

da liberdade coletiva por causa do vírus que foi descoberto ainda no fim do ano 

de 2019 e já está presente em todo o globo terrestre. 

Entretanto, vale reforçar que Vieira e Ricci (2020) apontam que o ensino 

não parou para esses estudantes. Houve uma nova organização educacional, 

que às pressas teve que implantar uma rotina de estudos muito diferente do que 

já fez. Mas não é só isso, teve que adaptar-se a um ensino remoto sendo 

desenvolvido por algumas tecnologias digitais da comunicação e da informação, 

que mostrou a necessidade de formação docente para operá-los. 

Dias e Pinto (2020) esclarecem que inúmeros fatores negativos poderão 

correr tanto no momento do ensino remoto quanto a volta posterior dos alunos. 

Uma delas está relacionada ao aumento das desigualdades sociais trazidas pela 

queda da economia em todo o mundo e a outra as desigualdades educacionais 

visto que muitos alunos não possuem acesso a rede de internet e possuem 

equipamentos bons para fazê-lo. 



Isso é um fator que gerou e mostrou o quanto o ensino não segue 

efetivamente ao longo dos tempos, antes da pandemia, um caminho de ações 

articuladas dos saberes com aporte das tecnologias digitais para fortalecê-las. A 

Pandemia do COVID-19 de certa forma escancarou as estruturas deficitárias do 

ensino público a essa questão. 

Mas os problemas são muito maiores do que apresentadas pela 

ineficiência do poder público em prover novas tecnologias e espaços na escola. 

A grande maioria do Brasil pertence a uma classe social e econômica muito 

baixa. Isso faz com que o acesso a internet rápida não seja possível pelo seu 

alto custo. Muitos alunos não conseguem entrar nas aulas on line ou 

disponibilizadas no meio remoto para aprenderem (IDOETA, 2020) 

Para o autor, as dificuldades estabelecidas pela Pandemia geram um fator 

muito mais agravante sobre aqueles pertencentes a grupos econômicos com 

renda salarial baixa. Se já era um desafio de muitos alunos permanecerem nas 

aulas presenciais devidas as suas condições socioeconômicas e culturais 

tornam-se ainda mais agora com o isolamento social. 

Segundo o Jornal Cruzeiro (2020) são mais de 4.5 milhões de aluno no 

Brasil que não possuem internet em casa. O jornal cita estudos da UNICEF que 

o prejuízo na aprendizagem fará parte de uma crise aguda, sobretudo fará com 

que todos os promotores e responsáveis pela educação em todos os países do 

mundo se preparem para suprir deficiências e necessidades educacionais entre 

os alunos. 

Alongando a discussão, o jornal ainda acredita que é visível a articulação 

mais eficiente das escolas que já estavam com acesso do ensino voltado à 

tecnologia, mas não as fazem também perder qualidade da construção cognitiva 

dos alunos em espaços físicos. O que faz sobressaírem em relação às escolas 

não preparadas é ainda uma ação que não é nova se considerado o uso dos 

recursos das tecnologias digitais. 

Uma pesquisa levantada por Oliveira (2020) diz que 40% dos alunos 

sequer tem a disponibilidade de um equipamento eletrônico eficiente para 

acesso à internet, de modo que possam ver com qualidade as aulas dadas pelos 

professores e enviar seus trabalhos. 



Gráfico 1 – Disponibilidade de um computador em domicilio (%) 

 

         FONTE: Oliveira (2020) 

Se analisado o gráfico acima podemos perceber que 40% dizem não ter 

nenhum computador em casa, mas se analisarmos as pessoas que possuem um 

computador de mesa ou portátil ainda não chega num patamar percentual 

aceitável. Está longe disso. Os que possuem um computador não chegam a mais 

da metade dos entrevistados. Isso mostra o quanto é difícil de ministrar aulas 

remotas sem o acesso fácil a internet ou equipamentos que a levem a ela. 

Outro fator é de que a Pandemia trazida pelo novo coronavírus tem feito 

com que muitos professores e alunos tenham que se adequar a um ensino 

remoto. Se já era difícil ensinar a matemática com as ferramentas dentro da 

escola, ela torna-se ainda mais complexa no ensino on line, conforme aponta 

Souza (2020), que traz um novo conceito para a educação e o rompimento de 

um sistema metódico e conservador para desenvolver os processos de ensino 

aprendizagem. 

O autor ainda entende que esse processo atual de ensino demonstra 

inúmeras deficiências no desenvolvimento pedagógico: falta de conhecimento 

com as mídias tecnológicas; falta dos equipamentos dentro das escolas ou de 

acesso a elas. 

Souza (2020) entende que não pode dizer que as tecnologias se 

apresentam inacessíveis a professores, principalmente. O que na verdade existe 

a falta de conhecimento técnico e pedagógico de operacionalidade desses 

equipamentos. Existem softwares inteligentes que podem ser ultimados para o 



processo de ensino como um feito pelo governo israelense e usado pelo estado 

de São Paulo.  

O magnific é uma plataforma de jogos pedagógicos que auxiliam os 

alunos nos desafios matemáticos. A partir do momento que a escola conseguir 

usar as funções mais abstratas do ensino conservador para os interesses e 

desafios do dia a dia, certamente colherá resultados positivos (SOUZA, 2020). 

Segundo Santos (2020, p. 48) 

Cabe frisar que aula remota não é uma metodologia Ead, a qual foi 
desenvolvida para um conjunto de novas tecnologias e técnicas 
aplicadas, com aulas práticas, objetivando um estudo autônomo. Essa 
preparação tecnológica e com sujeitos conscientes e preparados para 
exercer sua função com foco no aprendizado autônomo, não é 
características das aulas remotas, já que para a metodologia dessas 
aulas o professor não foi preparado aos métodos com novas 
tecnologias, não possuem em sua formação a didática exclusivamente 
em modo remoto. (SANTOS, 2020, p. 48). 

Nessa citação podemos alongar ainda mais a discussão que tange a 

questão do preparo docente nas altas de ensino remoto, que jamais podem ser 

confundidas com o ensino a distância. Isso porque a EaD assume uma 

característica muito distinta. Os professores nessa modalidade já passaram por 

intensos processos formativos, que lhes dão diretamente um conjunto de 

elementos diferenciado em relação a um ensino remoto. 

Santos (2020) esclarece que o ensino remoto recai sobre o professor a 

exigência da criatividade, que infelizmente não tinha sido preparado para 

ministrar numa situação vivenciada como a que se vive com a Covid-19. Se de 

um lado o percurso de remonte pedagógico às pressas tem posto ao professor 

e toda a equipe pedagógica dificuldades para ensinar, para o aluno torna-se 

ainda mais difícil. Pois, para ele, o acesso às tecnologias pode estar distante 

como internet cara, aparelhos de acesso antigos e não facilitadores da 

aprendizagem entre outros. 

Santos (2020, p. 52) ainda sustenta 

Todos os professores foram pegos de surpresa com as mudanças e 
com a obrigatoriedade de uma inovação tecnológica para qual a 
maioria não estava preparada. Observáveis nesses depoimentos, 
expondo suas fragilidades e suas indignações com todo esse processo 
de mudança. (SANTOS, 2020, p. 52). 



Diante desse contexto de adaptações sobre o ensino remoto e o uso das 

tecnologias para ensinar matemática, os equipamentos utilizados são os mais 

diversos possíveis como é demonstrado em um estudo pelo Todos pela 

Educação (2020) do uso das tecnologias pela rede estadual e municipal de 

ensino em todo o Brasil. 

Gráfico 2 -Estratégias das Redes Estaduais 

 

FONTE: Cieb Organização Todos pela Educação, (2020) 

Gráfico 3 – Estratégias das Redes Municipais 

 

         FONTE: Cieb Organização Todos pela Educação (2020) 

Percebe-se na análise do Gráfico 02 e 03, que a Rede Estadual de Ensino 

assume um fator de maior uso das tecnologias digitais para o fomento das aulas 

remotas. Isso é perceptível em duas análises como o uso das plataformas on 

line e pelo uso de equipamentos ou canais de comunicação informais. Isso pode 



caracterizar que as redes estaduais de ensino, conseguiram fazer o uso mais 

rapidamente das mídias, pois não disponibiliza nem material impresso para seus 

alunos, o que já é constado na parte municipal, que por falta de estrutura 

tecnológica entre todas as partes: aluno e professor recorrem a meios 

tradicionais para estabelecer um canal de aprendizagem. 

Conforme Nogueira (2020, n.p) 

Muitos professores e gestores escolares se conscientizaram da 
importância das tecnologias nos processos de ensino e de 
aprendizagem, justamente por vivenciarem os desafios em adotar o 
ensino remoto durante a quarentena. Mas o grande aprendizado deste 
período está realmente nas diferenças de contexto entre alunos, 
professores e escolas. As desigualdades são multidimensionais, o que 
faz com que sejam mais intensas para alguns alunos do que para 
outros, mesmo entre estudantes que frequentam a mesma escola e 
moram no mesmo bairro, uma vez que são determinadas por suas 
condições sociodemográficas. De acordo com os dados, os alunos de 
escolas públicas enfrentam de forma mais intensa estes desafios. 
(NOGUEIRA, 2020, n.p) 

O que Nogueira (2020) acrescenta para a discussão é a questão de 

acesso às tecnologias atendem também uma questão social e econômica, que 

os alunos mais alocados nas classes sociais mais baixas, têm maiores 

dificuldades para conceber o ensino remoto. Isso amplia o nível de desiguales 

no ensino público. 

Idoeta (2020) discute que não há como ter um ensino eficiente da 

matemática em meio a pandemia, se ela usa os recursos tecnológicos apenas 

como pano de fundo, mas que não consegue avançar pelas metodologias ainda 

pautadas no século XIX. O mundo, no futuro, sentirá impactos dessa questão de 

despreparo de ensino que poderá colocar uma geração inteira num patamar 

complexo e de dificuldades. 

4. DOCÊNCIA E O USO DAS TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA 

A sociedade ao longo dos tempos desenvolveu diversas ferramentas para 

trazer-lhes bem-estar e sobrevivência. Assim foram após o surgimento dos 

computadores, que fizeram com que as pessoas se adaptassem a novos campos 

de trabalho, de vivência e de estudos. Com isso, chega uma nova concepção de 

ensino também nos bancos escolares que não podem se esquecer de estarem 



consoantes com as novas ferramentas advinda do novo momento digital 

(RIBEIRO E PAZ, 2012). 

Os autores reforçam que as novas tecnologias hoje conhecidas como 

TDCI (Tecnologias Digitais da Comunicação e da Informação) promovem num 

campo escolar um suporte importante para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Isso porque elas trazem suportes lúdicos que podem facilitar os processos de 

ensino, sobretudo tornando-os mais sensíveis aos interesses dos alunos. 

Para Ribeiro e Paz (2012, pp. 13,14) 

Nossas salas de aula atualmente possuem um modelo pedagógico 
estático e restrito, onde alunos e professores vivem numa realidade 
presa a livros didáticos e aulas puramente expositivas. Esse modelo 
de aprendizagem comprovadamente está ultrapassado, pois nossa 
sociedade precisa estar preparada para um futuro tecnológico e digital. 
Portanto, deve-se reconhecer a importância das mudanças na 
educação, em especial, na Matemática, pois as tecnologias serão 
capazes de divulgar as informações, as novas descobertas científicas, 
diminuir as distâncias, enfim ter a certeza que o mundo virtual pode 
proporcionar melhor qualidade na educação (RIBEIRO E PAZ, 2012, 
pp. 13, 14) 

 

Ancorados na fala e na concepção sobre um ensino conservador Ribeiro 

e Paz (2012) dizem que infelizmente os processos educativos estão distantes de 

um ensino moderno e tecnológico. Ainda as bases de construção do saber se 

fixam numa categoria mecânica e pouco significativa aos alunos, embora as 

discussões sobre um novo caminhar já estejam presentes nas escolas há muito 

tempo. 

Ferreira (2015) traz em seus relatos que o ensino de matemática nos 

exames externos tem apresentado dados ruins, sobretudo evidenciando que o 

ensino não tem conseguido cumprir com seus objetivos mais básicos nas áreas 

do raciocino lógico, interpretação e a execução das operações básicas. Isso 

acontece devido há muitos fatores que vão desde a falta de infra-estrutura, a 

falta de interesse dos alunos com a matéria até um ensino erguido sobre 

processos mecânicos e poucos chamativos. 

Para Noé (2020, n.p.) 

A preparação desses indivíduos precisa ter início no ensino básico, 
dessa forma, a educação tem enfrentado uma importante reformulação 



no intuito de preparar os jovens. Ferramentas tecnológicas como o 
computador e a calculadora têm sido usadas com o objetivo de 
aumentar a eficácia do ensino e desenvolver no aluno o senso crítico, 
o pensamento improvável e dedutivo, a capacidade de observação, de 
pesquisa e estratégias de comunicação (NOÉ, 2020, n.p.) 

Noé (2020) sustenta a importância do uso das tecnologias para diminuir o 

déficit educacional, pois ela já é usada pelos alunos fora do âmbito escolar. 

Entretanto, julga como um uso errado. Os estudantes estão envoltos pelas 

tecnologias em meios a jogos e redes sociais que não despertam a evolução 

cognitiva de modo dirigido, como seria posto em uma sala de aula. 

Alinhar o uso dos interesses dos alunos com as tecnologias é de extrema 

relevância, pois poderia causar um interesse deles próprio pela disciplina da 

matemática, que é apontada como uma disciplina de difícil compreensão por 

muitos estudantes como apontado por Ferreira (2015), contudo Noé (2020) 

acredita que as bases de planejamento escolar que concebam a tecnologia como 

um chamariz de interesses e do desenvolvimento da aprendizagem, precisam 

tecer um caminho mais concreto na elaboração dos planos de aula dos 

professores. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Depois de um amplo estudo sobre o ensino remoto em época de 

Pandemia percebeu-se que o campo de debates sobre um ensino mais eficiente 

e contemporâneo deve ser aberto nos espaços escolares. Isso porque a 

pesquisa bibliográfica mostrou que os dados dos resultados do nível de 

aprendizagem quando inferidos por exames externos não são satisfatórios e 

estão longe de serem aceitáveis pela sociedade e pela escola. 

Não se pode deixar anos e anos crianças, jovens e outros nas instituições 

de ensino sem que dela possam ter os conhecimentos efetivos e voltados para 

as tecnologias existentes, como também não se pode trazer em voga a 

necessidade de reformulação efetiva do currículo e todas as suas conjunturas 

de ensino, prática metodológica e didáticas. 

O ensino remoto, forçosamente existente pela Covid -19, de todo o mal 

que possa apresentar a sociedade, trouxe consigo e porque não dizer, reafirmou 



que a escola ainda está num compasso conservador de ensino e não se 

preparou para uma dinâmica moderna e interligada às tecnologias digitais. 

É preciso entender e toda a pesquisa mostrou que a sociedade caminha 

num compasso mais rápido do que a escola, quando se entende que o caminho 

deveria ser ao contrário. Talvez por essa razão sejam percebidos os fracassos 

da escola em diversos fatores: formação, aprendizagem, investimentos na infra-

estrutura e aquisição de equipamentos tecnológicos modernos que poderão 

aprimorar a aprendizagem. 

Portanto, deixa-se muito claro que mudar concepções sobre o ensino e 

deixá-lo tecnológico precisa que professores entendam a importância de 

equipamentos ligados as tecnologias digitais para aumentar o nível de 

compreensão dos alunos acerca de certos conteúdos. A pandemia infelizmente 

mostrou que tantos professores quanto investimento nessa área exercem um 

campo efêmero, mas que precisam ser revistos por autoridades e pelas 

instituições de ensino. 
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