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Dr. Luciano Laranjeiras

“Na educação também os prejuízos foram 

enormes, tanto pelo afastamento do convívio 
social, tão importante para o crescimento dos e 
das estudantes enquanto indivíduos, quanto no 

que diz respeito ao processo ensino-

aprendizagem em si.”
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Caros leitores sejam bem vindos!

Apresentação

Dentre esses setores, a educação ainda 
apresenta reflexos desse afastamento, 

Olá leitores da Caleidoscópio!

Apresento a vocês, a edição de 2022. 
Ano em que buscamos retomar a vida 
nos aspectos que foram impactados 
pelo distanciamento social, imposto 
pela pandemia da COVID-19, 
a fe tando todos  os  se to res  da 
sociedade. 

Efetivamente, quando retomamos às aulas presenciais, foi 
eclodindo os impactos deixados pela pandemia em seu momento 
mais crítico, nos tempos de distanciamento social. E, pensando 
nesses impactos, a nossa 11ª edição, vem com uma coleção de 
textos e entrevista que versam sobre essa temática.

Lembramos que ainda não estamos livres do vírus, e que todo 
cuidado consigo, reflete no cuidado coletivo!

pois o tivemos que trocar o ambiente de aprendizado coletivo, por 
telas de computadores ou celulares, onde professores e estudantes 
enfrentaram o maior de seus desafios para seguir com o propósito 
de uma dinâmica de ensino-aprendizagem!

Patrícia Moreira 

Tenham uma boa leitura e até a próxima edição! 

Professora do IFBA - campus 
Valença e orientadora do projeto



(SMED/UNEB)

OS IMPACTOS DA PANDEMIA DA 

COVID-19 NA EDUCAÇÃO

Profª Drª. Fabiana dos Santos Nascimento, 
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Ademais, os efeitos emocionais foram imensos. 
Vivemos em um tempo em que a atenção à saúde 
mental é essencial, pois esta foi grandiosamente 
afetada pelo isolamento social, constante medo 

A pandemia do século XXI interrompeu milhares de 
vidas pelo mundo, mas também causou sérios 
problemas para os que sobreviveram, pois estes 
precisaram conviver com os impactos gerados 
pelas perdas humanas, bem como pelo acirra-
mento da crise econômica mundial que gerou um 
aumento avassalador do número de desemprega-
dos, famintos, de pessoas que perderam a instabi-
lidade financeira antes conquistada ou se torna-
ram parte da população considerada miserável. 
Outro ponto notável foi o aprofundamento do 
abismo social e da crise ética e de direitos huma-
nos, evidenciada claramente no que tange a distri-
buição das vacinas, o uso irresponsável do dinhei-
ro público na compra de medicamentos ineficazes 
contra a doença, a falta de acesso da população 
pobre aos sistemas de saúde, a falta de políticas 
públicas eficazes para a garantia de acesso aos 
bens essenciais por parte dos grupos vulneráveis.

proximadamente dois anos e meio após o 

Ainício da ampla difusão do surto de Covid-
19, isso é, quando a doença foi considera-

da pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
uma pandemia, ainda vivemos os medos, as dores 
e os reflexos causados pela disseminação de um 
vírus (Coronavírus/SARS-CoV-2) que paralisou o 
mundo em diferentes aspectos (saúde, economia, 
social, política, cultura, contexto histórico e educa-
cional).
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da morte e dos reflexos do vírus, pelas inconsistências eco-
nômicas, falta de acesso a instrumentos culturais importan-
tes para o prazer e equilíbrio humano e a interrupção por 
um tempo significativo das atividades escolares presenciais, 
o que gerou prejuízos irreparáveis no que se refere aos 
processos de ensino, aprendizagem e socialização de mi-
lhares de crianças, jovens e adultos. 

 A primazia da educação como direito de todos e dever do 
estado e da família (BRASIL, 1988), declarada no Art. 205 
da nossa Constituição Federal “caiu por terra” mais uma 
vez. Sem uma base consolidada e a garantia de acesso e 
permanência aos meios educativos, seja em situações regu-
lares ou em períodos emergenciais, nos defrontamos com 
um retrospecto no que tange os níveis de escolarização de 

Sobre o aspecto educacional, podemos afirmar que essa 
área foi amplamente impactada pela pandemia, em dife-
rentes escalas. Não há como mensurar de forma exata, 
quão grande foram os impactos da pandemia na educação, 
principalmente, no que concerne as instâncias públicas, 
contudo, é importante ressaltar que serão necessárias algu-
mas décadas para recuperar as aprendizagens perdidas 
nesse período. Diante desse contexto, buscaremos nesse 
escrito apresentar alguns impactos da pandemia da Covid-
19 para a Educação Básica, destacando os efeitos das 
interrupções das aulas presenciais, bem como os desafios 
enfrentados durante o ensino remoto emergencial e no 
processo de retorno às atividades presenciais.

A EXCLUSÃO ESCOLAR NO CONTEXTO PANDÊMICO: O 
ESCANCARAR DE UMA REALIDADE BRASILEIRA  

A pandemia suprimiu direitos, tirou da população mais 
vulnerável o pouco que ainda lhe era permitido. Segundo 
dados da UNICEF – Brasil, publicados em 2021, cerca de 
5,1 milhões de crianças e adolescentes ficaram sem acesso 
a educação no ano de 2020 em nosso país. Dessas, 3,7 
milhões estavam matriculadas, mas com a suspensão das 
aulas presenciais não tiveram como continuar com seus 
estudos em casa, seja por meio impresso ou digital. 
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Outro fator a ser analisado e que está diretamente relacio-
nado às desigualdades sociais é a dessemelhança entre as 
oportunidades de acesso e permanência nos estudos, por 
parte dos estudantes das escolas públicas e privadas. Dados 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

[...] em contexto pandêmico, o aumento da evasão escolar 
é uma realidade. Associada à instabilidade financeira de 
famílias mais pobres, a necessidade de trabalhar para 
complementação da renda familiar incide diretamente no 
rendimento escolar dos/as estudantes em situação de 
maior vulnerabilidade. Sem tempo para cumprir as ativida-
des discentes e com as dificuldades suplementares relacio-
nadas aos meios digitais, os jovens abandonam os estudos 
para garantir o posto de trabalho e a fonte de subsistência. 
É notório que, diante dessa realidade, os índices de evasão 
escolar e de defasagem idade/série são maiores entre a 
população negra, agravando o quadro histórico de dispari-
dades que vige no país. (REIS, 2021, p. 4)

nossos meninos e meninas. Apesar de ações isoladas, em 
grande parte, constituídas pelo esforço de unidades escola-
res e professores, muitas crianças ficaram meses sem um 
suporte adequado que garantisse o mínimo em relação ao 
contato, mediação e interação com diferentes objetos de 
aprendizagem. E essa situação se agrava ainda mais, quan-
do empreendemos comparações entre a educação nas 
áreas urbanas e rurais, nas diferentes regiões brasileiras, as 
assimetrias entre as escolas públicas e privadas e ainda 
quando aplicamos fatores como faixa de renda, sexo e 
cor/raça.

.

 Segundo os dados do PNAD (2019), 9,9% das crianças 
entre 4 e 17 anos que estavam fora da escola em 2019, 
tinham uma renda per capita familiar de mais de um salá-
rio-mínimo. Dentre essas crianças, apenas 0,6% tinham 
uma renda per capita familiar maior que 3 salários-
mínimos. Isso demonstra que mesmo antes do cenário pan-
dêmico, a exclusão escolar já estava fortemente demarcada 
pela desigualdade de renda, fato esse que se expandiu e 
ficou ainda mais perceptível quando as escolas foram fe-
chadas, devido a necessidade de isolamento social.
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Anísio Teixeira – Inep (2021), por meio da primeira edição 
da pesquisa “Resposta educacional à pandemia de covid-
19 no Brasil”, demonstraram que 70,9% das escolas priva-
das brasileiras ficaram fechadas no ano de 2020, enquanto 
a rede pública teve um número consideravelmente maior: 
98,4% (escolas federais), 97,5% (municipais) e 85,9% (esta-
duais). Estima-se ainda que a média de dias de suspensão 
das atividades presenciais no ano citado foi de 279 o que, 
quantitativamente, já constata uma perda enorme. Quando 
pensamos qualitativamente, isso representa prejuízos em 
grande escala, tanto na formação dos sujeitos e suas próxi-
mas gerações, quanto no desenvolvimento do país em 
diferentes aspectos.
 Os números apresentados são uma ínfima representação 
do cenário de exclusão escolar potencializado pela pande-
mia, mas expressam, em especial, o fato de que as condi-
ções de ensino e aprendizagem não foram e não são equi-
paradas. Há uma gama de fatores que derrubam as acalo-
radas falas que relacionam o desempenho dos sujeitos ao 
mérito, engajamento e capacidade individual de empreen-
der. Não é possível cobrar os mesmos resultados, se as 
condições básicas à aprendizagem e sobrevivência humana 
não são proporcionadas de forma nivelada. Por isso, a 
Covid-19 não alvejou a todos da mesma maneira. A popu-
lação pobre, preta, indígena, das regiões norte e nordeste, 
enfrentaram em escala maior e, concomitantemente, os 
perigos das doenças biológicas e sociais, vivenciando, 
portanto, diferentes “pandemias”. 
 À vista disso, a exclusão digital se consumou como um 
fenômeno diretamente associado à educação, afinal, com a 
necessidade emergente de utilização das tecnologias digita-
is como meio de vinculação entre os sujeitos e o processo 
de ensino e aprendizagem, o ter ou não acesso aos supor-
tes físicos e de rede, bem como a defasagem em relação ao 
letramento digital, tornaram-se fatores decisivos à exclusão 
escolar, fazendo desta uma realidade ainda mais escanca-
rada em nosso país.
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Conceitualmente, o Ensino Híbrido é uma metodologia que 
busca a integração das tecnologias à educação, possibili-
tando o protagonismo dos estudantes, no que concerne a 
sua aprendizagem, por meio dos ambientes presenciais e 
virtuais. Por esse motivo, o Ensino Híbrido foi uma alternati-
va diante da instabilidade causada pelas diferentes “ondas” 
da Covid-19, sendo uma esperança para que não fosse 
necessário interromper as atividades educativas rotineira-
mente. Contudo, essa metodologia não foi aplicada, nesse 
contexto, em sua extensão devido as dificuldades de acesso 
a instrumentos tecnológicos, por uma significativa parcela 
de estudantes, bem como uma não preparação anterior e 
estrutura adequada das escolas para utilizar esse método. 

Em 27 de janeiro de 2022, o Conselho Nacional de Educa-
ção lançou uma Nota de Esclarecimento, direcionada aos 
sistemas, redes e instituições de ensino públicas e privadas, 
acerca da necessidade de priorização do retorno presencial 
às aulas e atividades educacionais, por parte de todos os 
níveis, etapas e modalidades de ensino. Antes disso, no final 
de 2021, algumas redes de ensino pública e privadas, já 
tinham adotado o Ensino Híbrido, o qual se constitui, basi-
camente, pela combinação de atividades presenciais e 
remotas. 

É possível perceber, em regra, que, no ensino híbrido, 
procura-se fazer convergir as práticas pedagógicas  da  
educação  presencial  às  práticas  da  educação  a  distân-
cia  (EAD)  e,  como  complementa  Jiani Roza, Adriani 
Veiga e Marcelo Roza (2019, p.203), “preferencialmente, 
de modo simultâneo, com aporte das Tecnologias  Digitais  
de  Informação  e  Comunicação  (TDIC)  e  de  metodolo-
gias  ativas”.  E,  por  isso,  trata-se  de um método de 
ensino aplicável tanto à modalidade presencial quanto à 
modalidade EAD; contudo, ainda envolto em um grande 
manto de mistério. (BRITO, 2020, p. 5).

Vale sublinhar, que antes das perspectivas de retorno pre-

DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL À RETOMADA 
PRESENCIAL: OS DESAFIOS ENFRENTADOS NO ANTES, 
DURANTE E DEPOIS
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É plausível afirmar que em grande parte do país, especial-
mente, nas redes públicas, o ensino remoto emergencial 
prevaleceu até o final de 2021. Mas como algo emergenci-
al manteve-se por tanto tempo? Devido a exclusão digital, 
às condições sociais já estabelecidas antes da pandemia e 
a falta de políticas públicas nacionais de acesso e uso contí-
nuo das tecnologias no campo educacional, não houve 
infraestrutura básica capaz de possibilitar a todos/as os/as 
estudantes, de maneira planejada e igualitária, o acesso a 
meios digitais que garantissem ambientes de aprendizagem, 
mediados pelas tecnologias. Portanto, os movimentos cria-
dos para minimizar a não presencialidade (a exemplo de 
aulas na TV, atividades impressas, uso de redes sociais alter-
nativas, entre outros) se estenderam por um longo período e 
foram empreendidos de forma desagregada, a partir da 
adoção de algumas medidas dos estados, municípios e por 
ações locais das comunidades escolares.

(...) pela tomada de medidas extraordinárias de adaptação 
das aulas presenciais para modos alternativos, necessárias 
pela impossibilidade de reunião ou deslocamento de estu-
dantes ou professores a um determinado local físico, seja 
por situações de saúde pública, a exemplo da que estamos 
vivenciando, ou ainda em conjunturas de guerra e conflito, 
no qual não é seguro manter discentes e docentes em uma 
escola. (HETKOWSKI, NASCIMENTO, ARAÚJO, 2020, p. 
202). 

sencial e a preparação para isso, por meio da implantação 
do Ensino Híbrido, o que vigorou como alternativa diante 
da conjuntura foi o Ensino Remoto Emergencial, o qual se 
caracteriza:

Isso posto, a repercussão das tecnologias como opção 
diante de momentos de crise e da sua importância como 
meio para conexão, informação e aprendizagem permanen-
te, é uma das grandes lições deixada pela pandemia que 
ainda estamos enfrentando. Não que a discussão sobre a 
relevância das tecnologias no cenário educacional já não 
fosse realizada há muito tempo, mas com toda certeza, 
vivenciar a privação do convívio com elementos essenciais à 
nossa existência ou ser afetados amplamente por problemas 
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anteriormente direcionados a determinados grupos sociais, 
fizeram-nos perceber (ou deveriam) o quão estamos atrasa-
dos e precisamos priorizar a educação para todos.

 Além disso, a violência também tem sido um fator muito 
observado nas escolas após a retomada. Inúmeros casos 
são noticiados diariamente e as escolas e o poder público 
não têm conseguido enfrentar esse problema. Diante disso, 
falar em recomposição da aprendizagem não demanda 
apenas a realização de avaliações diagnósticas, redistribui-
ção de conteúdos ou incorporação de novas metodologias. 
Para minimizar os efeitos do tempo suprimido com a pande-
mia, é necessário dar uma atenção especial ao fator huma-
no, acolhendo a todos que constituem o sistema educacio-
nal, bem como é preciso, e com urgência, criar políticas 

Esse, com certeza, não será um caminho fácil ou passível 
de atalhos. A situação educacional e, consequentemente, 
social brasileira é grave. Retornamos ao presencial e esta-
mos enfrentando desafios de grande complexidade, frutos 
de uma retomada “embalada” por muitos gritos de deses-
pero e pedidos de socorro, que ultrapassam as diferentes 
expectativas especuladas por tantos especialistas. Primeiro, 
nos deparamos com a realidade do abandono escolar e 
necessidade de uma busca ativa desses estudantes que 
evadiram por diversos fatores. Poucas pesquisas foram 
realizadas em ampla escala para obter resultados sobre a 
retomada presencial e como as escolas estão enfrentando 
os desafios impostos. Mas, com toda certeza, os impactos 
socioemocionais e na saúde mental do]s estudantes são 
avassaladores. Um mapeamento realizado pela Secretaria 
de Educação de São Paulo e o Instituto Ayrton Sena, reve-
lam que 70% dos estudantes do estado de São Paulo rela-
tam sintomas de depressão e ansiedade, dados que de-
monstram que estamos vivenciando uma escola adoecida, 
na qual os seus partícipes sofrem com questões que ultra-
passam os muros escolares, mas desaguam nesse espaço 
com uma intensidade que abala toda a organização, dei-
xando claro que o acolhimento emocional é de suma im-
portância à promoção de aprendizagens e outras conquis-
tas ao longo da vida. 
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BRITO, Jorge Maurício da S. A Singularidade Pedagógica do 
Ensino Híbrido. EaD em Foco, V10, e948. 2020. Disponível 

Por fim, concluir esse texto é sublinhar uma diversidade de 
inconclusões. A pandemia não acabou, as marcas e expres-
sões de todo esse período, estão impressas em nossos cor-
pos, lugares e memórias. A “educação voltou às escolas”, 
mas enfrenta desafios nunca imaginados, por isso, cabe a 
todos nós, independente da atuação profissional ou social, 
buscar entrecaminhos, encontrar na essência da ação edu-
cativa a minimização das dores e o enfrentamento perante a 
presença contínua da falta. O esperançar se fez verbo nas 
palavras pertinentes de Paulo Freire (1992) e precisa se 
fazer ato nas nossas práticas cotidianas, na busca por cami-
nhos de recomposição, reconfiguração, inclusão, autocui-
dado, atenção à diversidade e acolhimento dos sujeitos 
escolares para além de questões cognitivas e curriculares. 

públicas de estado que estruturem, fortaleçam e deem con-
dições de continuidade às ações em prol do avanço, melho-
ria e do tratamento da educação como área prioritária. 
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ESTUDANTES

A PASSIVIDADE DO SUJEITO: EFEITOS DA 
EXPOSIÇÃO DEMASIADA AOS APARELHOS 
ELETRÔNICOS DURANTE O ISOLAMENTO 
SOCIAL NA FORMAÇÃO DOS JOVENS

5

A discussão sobre o uso excessivo de aparelhos 
eletrônicos não é uma novidade para pesquisado-
res sociais, afinal, não é possível entrar em deba-
tes contemporâneos sem citar tal fenômeno. No 
entanto, o ano de 2020 ganhou destaque devido 
à necessidade de isolamento social em escala 
global motivado na pandemia por Covid-19. 
Desse modo, as instituições educacionais tiveram 
que promover adaptações socioespaciais, repenti-
namente, para se adequar às condições daquele 
cenário.

Durante uma participação no canal do YouTube, 
no programa TV Brasil, chamado “Um olhar sobre 
o mundo”, Cornella (2013) explora os efeitos da 

Introdução

Nesse contexto, faz-se urgente problematizar sobre 
a situação do jovem como um dos mais afetados 
sob a perspectiva educacional. O objetivo da 
presente pesquisa é estabelecer uma correlação 
entre o aumento da exposição às telas pelos jo-
vens estudantes da Educação Básica e os efeitos 
na aprendizagem. Para isso, este trabalho apre-
senta os vícios dos smartphones como um dos 
fatores que contribuem para a infoxicação, um 
neologismo criado pelo pesquisador espanhol 
Alfons Cornella, fazendo referência aos prejuízos 
relacionados à quantidade de informação consu-
mida através dos meios de comunicação.
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infoxicação, que causa danos às pessoas que acessam 
informações, através dos meios de comunicação, em gran-
de quantidade na atual sociedade. 

O pesquisador discute possíveis soluções para enfrentar 
essa crise que se assemelha a uma nova epidemia. Ainda 
nesta lógica, pode-se questionar: existe uma cura? Existe 
alguma ação capaz de impedir completamente os efeitos da 
infoxicação de informações no nosso corpo? Para o autor, 
há cura de cunho psicológico, de que forma cada um 
aprende a se mover no entorno do mundo digital. Na práti-
ca, isso significa que é necessário aprender a filtrar, a ter 
critério, a determinar rapidamente quais informações são 
confiáveis, quais informações não são. A proposta de Cor-
nella vai de encontro com o princípio da exclusividade e 
relevância: catalogar o que for essencial. É por meio desta 
atividade que se torna possível excluir tudo o que não for 
importante, atentando para a qualidade das informações e 
a legitimidade das fontes.

O virtual torna-se o novo normal; um mundo muito atraen-
te, por sua rapidez de acesso, dinamismo, apresentação de 
cenas sempre agradáveis, bonitas e maravilhosas. Nesse 
sentido, a atual conjuntura também exclama perigos à 
formação política: se uma pessoa recebe a informação que 
quer ouvir porque tem uma determinada ideologia, ela 
repercute essa informação a outras pessoas, sem a certifica-
ção de veracidade. A razão para isso é que o cérebro huma-
no funciona por meio de sistemas de recompensa, isto é, 
interpreta os estímulos que recebe para gerar uma resposta. 
Nas redes sociais, os estímulos não possuem limites. Na 
verdade, toda a arquitetura das mídias é feita para capturar 
a atenção do usuário, transformando-o em um produto. O 
documentário O Dilema da Redes (2020), dirigido por Jeff 
Orlowski que foi apresentado no Festival Sundance de cine-
ma (Estados Unidos), em fevereiro de 2020 e obteve grande 
repercussão após ser adicionado ao catálogo da Netflix, 
discute o problema das redes sociais sob a óptica de espe-
cialistas no ramo. O longa evidencia alarmantes dados 
acerca dos efeitos dos usos da internet na saúde mental das 
pessoas, assim como discute as mudanças recentes na 
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O documentário, em especial, observa a eleição de candi-
datos ao redor do mundo por meio da disseminação de 
Fake News. Como explorado no vídeo e também analisado 
por diferentes cientistas políticos, as eleições presidenciais 
de 2018 no Brasil foram alvo da propagação direta e indi-
reta de Fake News. Na época, era possível notar um forte 
engajamento dos apoiadores do presidente eleito, nas re-
des, compartilhando milhares de boatos acerca dos adver-
sários e, consequentemente, fragilizando a democracia, tão 
recente no país. 

A pandemia trouxe a utilização da tecnologia como necessi-
dade vital para manutenção da relação professor-aluno, 
porém é preciso entender que, antes de ser uma ferramenta 
pedagógica, o aparelho eletrônico constitui uma ferramenta 
de uso pessoal dos estudantes. E como tal, possui diferentes 
demandas destes jovens. O desafio encontra-se em dividir o 
uso técnico educacional e o uso pessoal. Para ilustrar, po-
de-se apontar o recebimento pelo aluno de notificações 
enquanto está em uma sala de aula virtual, o que o induz a 
abrir outros aplicativos que não são oportunos naquele  
momento. Assim, ao entender a infoxicação como fenôme-
no ativo na vida dos jovens, volta-se a análise para o ma-
cro-espaço, chamado Cibercultura – termo apresentado 
pelo filósofo e sociólogo francês Pierre Lévy (1999), que 
estuda a Ciência da Informação e da Comunicação. O 
autor é um grande defensor da democratização do conheci-
mento em razão da inserção de todos nas novas interações 
entre informação e sociedade. 

Na geração de muita informação pode atrapalhar o apren-
dizado dos estudantes que não sabem qual caminho seguir 
por ter muitas direções, ou seja, não sabem no que prestar 
atenção, não sabem em quem acreditar e acabam, como 
destacado antes, acreditando naquele que tem uma ideolo-
gia mais próxima da sua. Diante disso, Alfons Cornella 
(2013) afirma que o dilema da informação e a explosão da 
infoxicação serão estudados futuramente como causas para 

política em escala global como resultado de ações orques-
tradas no ambiente virtual. 
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A metodologia aplicada para a realização deste estudo é a 
pesquisa bibliográfica, com utilização de fontes secundári-
as. O diagnóstico feito por meio de livros, artigos e demais 
documentos foram essenciais para o desenvolvimento do 
presente trabalho. 

as mudanças nos modelos de civilização vigentes no mundo 
hoje. 

Materiais e Métodos

Para a efetivação da discussão, os dados foram tratados 
com o cuidado necessário, atentando para os relatórios 
mais recentes e que possibilitassem uma comparação entre 
o período anterior à pandemia e o período de isolamento. 
Isso pode ser visto no último levantamento do Sindicato 
Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, 
Celular e Pessoal (SindiTeleBrasil), no qual é possível verifi-
car que o isolamento social registrou um aumento de 30% 
no tráfego de internet do Brasil (DROGARIAS Ultra popular, 
2020). Um outro estudo realizado pela Sociedade Brasileira 
de Urologia, afirma que houve um aumento do uso das 
tecnologias digitais por mais de seis horas diárias, de 
17,39% antes da pandemia para 59,4%, durante o isola-
mento social entre os jovens brasileiros.(PORTAL da Urolo-
gia, 2020). Os efeitos físicos do uso exagerado de apare-
lhos eletrônicos constituem uma questão desafiadora. Para 
ilustrar, pode-se apontar terapia física pós-traumática que 
apresenta normalmente boas chances de atenuar as conse-
quências, desde que o tratamento tenha início quão cedo 
seja possível. Da mesma forma, quanto mais rápido se 
identifica e trata um problema de ordem física ou psicológi-
ca, menos efeitos serão sentidos. Quando há a normaliza-
ção de uma má qualidade de vida por parte dos jovens, no 
entanto os hábitos nocivos não vão se diferenciar dos dema-
is. Apenas deixam de ser questionados e avaliados. Assim, 
problemas como baixo desempenho escolar durante o 
período de isolamento podem ser atribuídos, indiscutivel-
mente, ao tempo passado em frente às telas, demonstrado 
por incertezas dos estudantes nas respostas e na certeza 
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Verifica-se, portanto, que o isolamento social trouxe novos 
hábitos tecnológicos para a vida dos jovens, o que ocasio-
nou drásticas consequências devido ao uso excessivo de 
aparatos tecnológicos, que junto ao isolamento em si difi-
cultou o processo qualitativo da aprendizagem. Diante da 
questão exposta, fica perceptível uma relação problemática 
dos jovens brasileiros com os aparelhos eletrônicos. 

Resultados e Discussões

A ressignificação do uso das TICs (Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação) faz-se urgente para que as propostas 
de incentivo a escrita, socialização das ações, formação de 
professores e uso de outras fontes de informação na educa-
ção sejam implementadas. Ainda na lógica descrita por 
Lévy (1999), as transformações apenas serão possíveis caso 
a Internet seja de fato uma ferramenta aliada no processo 
educativo. A cibercultura não espera, por isso é preciso 
analisar as diferentes formas de manifestação vistas na 
atualidade. 

Considerações Finais

sobre a veracidade de informações apresentadas na escola.

As ferramentas tecnológicas devem fomentar o potencial 
dos estudantes, deixando as janelas de comunicação aber-

Conforme apresentado neste trabalho, há urgência em 
denunciar o modo de vida e as perspectivas do mundo 
digital, pois sem o acompanhamento e mediação pedagó-
gica a saúde mental dos jovens pode ser afetada em decor-
rência da exposição excessiva aos aparelhos eletrônicos.

Seria possível usar o celular sem ser dominado por ele? 
Para Byung-Chul Han (2017), tudo que não é enumerado, 
cessa de ser, o que não é enumerado deixa de ser. O pen-
sador alerta para a exploração particular do ser social 
sendo rotulada como realização. É nessa perspectiva que o 
digital assume o lugar de enxame. A educação contempo-
rânea supera as restrições do ensino tradicional e, com a 
influência da pandemia da Covid-19, ultrapassa qualquer 
limite preexistente. 
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O ensino e a aprendizagem neste componente, teria uma 
dimensão de uma preparação maior na administração das 
emoções, de forma a alavancar as habilidades e competên-
cias de cada um. Em suma, a exposição aos aparelhos 
eletrônicos por parte dos jovens é uma realidade; o que se 
contesta aqui é o seu uso excessivo, improdutivo e nocivo,  
que aumentou exponencialmente por influência do isola-
mento social. Os desafios vivenciados pelos jovens preci-
sam ser debatidos a fim de promover uma educação con-
temporânea de qualidade.
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Dr. Luciano Laranjeira

Médico e Professor (IFBA - 
Campus Valença/ UFRB - 
Campus Santo Antônio de 
Jesus)

Sempre entendi a medicina - e a saúde, de modo geral - como uma 

profissão eminentemente educativa: a educação em saúde é uma parte 

extremamente importante da prática médica, muitas vezes negligenciada. 

Mas, objetivamente, meu contato com a educação se deu por meio da 

residência médica, que é uma de pós-graduação lato sensu que se 

caracteriza por treinamento em serviço. Lá, nos idos de 2005-2007, eu me 

tornei preceptor da Residência de Clínica Médica no Hospital Geral 

Quem é o Dr. Luciano Laranjeira?

Como sua prossão voltada à saúde se conectou com a 

educação pública?

Sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco… 

brincadeiras à parte, sou um médico baiano, nascido em Alagoinhas-BA, 

formado em 1999, na UFBA, com residências em Clínica Médica e 

Hematologia. Gosto de ciências, artes, jogos e de pessoas. Atualmente, 

resido em Santo Antonio de Jesus-BA, sou casado e tenho uma filha de 17 

anos.

Entrevista 

22

Impactos da pandemia 
de COVID-19 sobre a 
educação 



Roberto Santos. Essa experiência me fez gostar do ensino, sobretudo. 

Daí, ao me mudar para Santo Antonio de Jesus, tornei-me professor 

do curso de medicina na UFRB e médico do Ifba, campus Valença. 

Nesses dois lugares, tenho contato com populações diferentes em 

diversos aspectos: objetivos de vida, faixa etária, estratos 

socioeconômicos e culturais. O contato com os jovens me trouxe - e 

traz - muitos aprendizados, fazendo com que eu me torne um médico 

melhor e um pai mais conectado com o “zeitgeist”.

Mesmo distante do atendimento presencial no IFBA-

Valença, o sr. nunca deixou de ser o «Dr. Luciano». Como 

foi essa adaptação para outra forma de cuidar da 

comunidade (estudantes e servidores) em períodos de 

distanciamento social?

A pandemia do SARS-CoV-2 impôs uma dura carga na população em 

geral: para além das mortes e incapacidades, o afastamento social 

também provocou mudanças profundas nas formas das pessoas se 

relacionarem. Para a prática médica não foi diferente; antes da 

pandemia, eu já fazia algo que poderia ser chamado de 

“teleatendimento”, numa forma embrionária. A maioria dos meus e 

minhas pacientes já entrava em contato comigo à distância para 

discutir resultados de exames e desfechos de tratamentos prescritos, 

mas de uma forma não estruturada. Com o distanciamento, foi 

necessária uma mudança no paradigma de consulta, sobretudo no 

que diz respeito aos objetivos das mesmas. Como eu não podia 

realizar um exame físico nem emitir determinadas receitas, o objetivo 

maior dos atendimentos passou a ser o de educação em saúde: 

orientações sobre medidas que poderiam ser adotadas e, 

especialmente, quando seria necessário procurar atendimento 

presencial. Em suma, a adaptação aconteceu, mas foi de forma 

“forçada”, devido às circunstâncias.
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Atuante em consultórios e também na educação como 

docente do ensino superior, qual sua percepção sobre os 

impactos que o distanciamento social possa ter gerado 

durante o auge da pandemia?

Como estávamos (estamos?) no “olho do furacão”, uma percepção 

completa dos impactos da pandemia ainda está por ser construída. 

Várias esferas da vida em sociedade foram afetadas de forma 

significativa: a economia, as relações de trabalho, as relações 

familiares, assim como a saúde. Com o desaquecimento da 

economia, o desemprego cresceu e, com isso, a renda das famílias 

encolheu. Isso tornou compulsório o convívio domiciliar por tempo 

prolongado e, eventualmente, alguns conflitos familiares que ficavam 

mascarados pelo cotidiano se acirraram. A forma de se comunicar 

com colegas e família também mudou: no lugar do contato 

presencial, as plataformas de comunicação à distância se tornaram 

mais comuns (videoconferências, ligações de audio, redes sociais, 

etc), empobrecendo, de certa forma, o conteúdo dos diálogos. Mas, 

no longo prazo, ainda estamos longe de conhecer as verdadeiras 

consequências do distanciamento social nessas esferas da vida.

Na educação também os prejuízos foram enormes, tanto pelo 

afastamento do convívio social, tão importante para o crescimento 

dos e das estudantes enquanto indivíduos, quanto no que diz respeito 

ao processo ensino-aprendizagem em si. A súbita necessidade de um 

ensino à distância escancarou a desigualdade no acesso à internet, 

ocasionando a exclusão de uma parcela significativa de estudantes da 

rede pública. O resultado imediato foi um aprofundamento da 

distância entre os estudantes da rede privada e da rede pública, que 

afetará gerações inteiras e poderá levar anos para ser mitigada. 

Entretanto, nem tudo que aconteceu à educação durante a pandemia 

foi negativo: a necessidade do ensino remoto fez com que algumas 

tecnologias - que já estavam disponíveis há anos - passassem a fazer 

parte do arsenal didático dos professores. Plataformas como o 

Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams trouxeram outra 

Ao seu olhar, quais as maiores implicações deixadas pela 

pandemia da COVID-19 na educação pública?
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Muitos jovens estudantes, ao retornarem às suas 

atividades presenciais, apontaram crises de ansiedade e 

fobia social. É correto associar esses fatos ao 

distanciamento social imposto pela pandemia?

No que diz respeito à saúde mental, diversos estudos foram realizados 

nesse período e confirmaram o aumento na incidência de transtornos 

leves a moderados, tais como os transtornos de ansiedade, de humor 

e alterações no padrão de sono. Enquanto professor do curso de 

medicina da UFRB, tenho observado que as pessoas estudantes 

estavam com maior dificuldade na atenção/ concentração e o 

número de estudantes em acompanhamento psiquiátrico/psicológico 

aumentou. Durante o período em que foi ofertado o atendimento à 

distância aos estudantes do IFBA-Valença, as queixas também 

giravam em torno da temática da saúde mental. Entretanto, todo 

processo saúde-doença possui natureza multifatorial, não sendo 

diferente com os problemas relacionados à saúde mental. Tentar 

reduzir a existência dos transtornos mentais apenas à pandemia é 

negligenciar os demais determinantes sociais de saúde, tais como 

emprego, renda, racismo e machismo estruturais, que já existiam 

antes da COVID-19. Naturalmente, todos esses fatores foram 

amplificados pelo contexto pandêmico e o retorno às atividades 

presenciais certamente evidenciou toda a demanda reprimida nesses 

dois anos: desde março desse ano, o serviço médico do campus 

registrou cerca de 50 atendimentos relacionados à saúde mental. Em 

resumo, eu diria que sim, é correto associar o aumento da frequência 

de crises de ansiedade ao período de distanciamento social, mas esse 

não seria o único fator etiológico.

interface para o processo ensino-aprendizagem. Na minha prática 

como docente, mesmo após o retorno presencial às aulas, passei a 

incorporar essas plataformas para reforçar o que é visto na sala de 

aula e oferecer conteúdos para estudantes que, porventura, queiram 

aprofundar determinados tópicos. Mas não tenho uma visão utópica: 

os prejuízos superam em muito esses benefícios potenciais (ou seja, o 

melhor seria ter a incorporação dessas tecnologias sem precisar da 

pandemia).
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Acredita-se que, até o nal de 2022, a OMS poderá 

classicar a pandemia da COVID-19 como endemia. O 

que mudaria nesse contexto?

Os termos pandemia, endemia e epidemia dizem respeito ao modo 

como as infecções/infestações se distribuem temporal e 

espacialmente. No caso da pandemia, existe uma disseminação 

global de uma epidemia, isto é, grande número de casos novos em 

uma escala mundial; de acordo com esse raciocínio, a infecção pelo 

HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), por exemplo, atingiu o 

status de Pandemia na década de 1980. Já nas endemias, o que 

acontece é a recorrência de uma dada infecção/infestação numa 

determinada região geográfica, sem aumento significativo no número 

de casos; como exemplo, temos a Malária na região norte do Brasil e 

a esquistossomose no Vale do Jequiriçá, na Bahia. Então, a mudança 

na classificação da OMS é o reconhecimento de que, apesar do 

número de novos casos da COVID-19 estar relativamente estável no 

nível mundial, eles, provavelmente, não deixarão de surgir. Na 

prática, isso significará flexibilização ou suspensão completa de 

diversas restrições - como já ocorrem, inclusive em nosso estado - e, 

possivelmente, a necessidade de imunização periódica (semestral? 

anual?) à maneira das imunizações contra influenza.

O médico e professor Luciano Laranjeira teria alguma 

mensagem ou impressão deixada pela COVID-19 no 

âmbito educacional, que servisse de lição para dias 

futuros?

No início da pandemia, várias pessoas se manifestaram nas redes 

falando que esse seria um momento de reflexão para a humanidade, 

que sairíamos melhores depois de todo esse sofrimento, entre outras 

frases de “positividade tóxica”. Esses argumentos não sobrevivem a 

uma análise histórica simples: já houve muitas outras pandemias 

(Peste, Gripe espanhola, o próprio HIV, entre outras) e a humanidade 
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não necessariamente melhorou; pelo contrário, na nova epidemia de 

Monkeypox (a chamada varíola dos macacos), fomos capazes de 

repetir as mesmas ações preconceituosas observadas durante a 

pandemia da infecção pelo HIV, que chegou a ser chamada de 

“câncer gay”, na época. Por isso, não acredito muito na eficácia das 

“lições” que o mundo nos dá. Mas, no âmbito educacional, acredito 

que poderíamos evitar ações que não deram certo e aproveitar 

experiências exitosas, por exemplo: a) a incorporação das tecnologias 

da informação às praticas de ensino, inclusive de forma remota; b) a 

manutenção de diversas medidas de higiene (por exemplo, a lavagem 

frequente das mãos e evitar tocar o rosto evitariam uma série de 

problemas como infecções respiratórias e conjuntivites virais); c) A 

tomada de decisões relacionadas à gestão feita por órgõos 

colegiados (como os comitês de enfrentamento à pandemia), com 

base em dados científicos-epidemiológicos.

Esta entrevista foi concedida no m do primeiro 

semestre de 2022.
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Resumo
O presente artigo tem como foco o estudo sobre o pro-
cesso de avaliação da aprendizagem vivenciado no 
contexto de aulas remotas, marcado pelas circunstâncias 
da pandemia. Assim, tem como objetivo evidenciar os 
desafios enfrentados pelos (as) professores (as) do ensino 
médio no processo de avaliação da aprendizagem no 
contexto de aulas remotas em tempos de pandemia. 
Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiên-
cia, fruto das atividades de pesquisa, desenvolvidas na 
disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica III. Utilizou-se 
como instrumentos de coleta de dados um questionário 
criado e disposto na plataforma Google Forms, encami-
nhado, via link, para dez professores do ensino médio, 
da rede estadual e federal de Valença e Igrapiúna na 
Bahia. Os dados coletados receberam um tratamento 
qualitativo à luz de estudos teóricos, fundamentados na 
análise crítico-reflexiva das respostas apresentadas pelos 
(as) docentes. Evidenciou-se, portanto, que, para atingir 
os resultados, realizamos uma leitura detalhada das 
respostas objetivas e discursivas, enfatizando a articula-
ção das estratégias avaliativas no processo de ensino 
remoto, considerando o processo de avaliação da apren-
dizagem.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Pandemia; Processo de 
avaliação.

Introdução

Nos últimos anos, especificamente entre 2020 e 
2021, enfrentamos a pandemia do Coronavírus 
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Diante dessa realidade, buscamos pesquisar o processo de 
avaliação da aprendizagem vivenciado no contexto de 
aulas remotas, marcado pelas circunstâncias da pandemia. 
Assim, a investigação foi direcionada pelo seguinte proble-
ma: o que os docentes do ensino médio revelam sobre as 
mudanças nas avaliações escolares no contexto de aulas 
remotas em tempos de pandemia?  

O processo de avaliação escolar, no contexto de aulas 
presenciais, sempre foi um desafio para docentes e discen-
tes. Pensar nesse mesmo processo vivenciado de forma 
remota trouxe reflexões significativas sobre a possibilidade 
dos (as) professores (as) criarem ações pouco cogitadas, 
mas também de se limitarem e adequarem as mesmas 
estratégias do contexto presencial ao ensino remoto. A 
insegurança, a ansiedade e a sensação de incapacidade 
diante a necessidade de vivenciar e mediar o conhecimento 
por meio das telas dos computadores e celulares, de forma 
on-line e em circunstância pandêmica, também contribuí-
ram para paralisar a criatividade, no que se diz respeito a 
utilização de estratégias que assegurasse a participação e 
desempenho dos discentes.

O ensino remoto, nessa perspectiva, corresponde a todo 
conteúdo que é produzido e disponibilizado on-line, e tam-
bém acompanhado em tempo real pelo (a) professor (a) 
que leciona determinada disciplina. Geralmente as estraté-
gias metodológicas propostas seguem cronogramas adap-
táveis do ensino tradicional. Nesse sentido, propusemos a 
verificação das dificuldades reveladas pelos docentes do 
ensino médio no processo de avaliação da aprendizagem 
no contexto de aulas remotas em tempos de pandemia.  

O universo e sujeitos do estudo realizado é representado 

(COVID-19), marcada por uma doença infecciosa origina-
da pelo vírus SARS-CoV-2. A partir desse contexto, foram 
impostas medidas de isolamento social, como meio de 
controle e contenção à propagação do vírus.  Logo, as 
escolas iniciaram a suspensão de suas atividades presencia-
is, conforme orientações técnicas do Ministério da Educa-
ção, portaria nº 343, de 17 de março de 2020. 
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por 10 (dez) professores (a) que atuam no ensino médio em 
instituições da rede pública estadual e federal do município 
de Valença-BA e Igrapiúna- BA. A análise e resultados des-
critos receberam um tratamento qualitativo à luz de estudos 
teóricos, apresentando uma análise crítico-reflexiva sobre as 
respostas dos (as) docentes ao responderem o questionário, 
instrumento utilizado para coleta de dados, disposto na 
plataforma Google Forms.

Portanto, por meio do diálogo teórico e crítico-reflexivo com 
autores como Luckesi (2003, 2005 e 2011), Hoffmann 
(1993), Silva (2018) e documentos legais disponibilizados 
durante o contexto de pandemia, o presente estudo se cons-
tituiu, destacando reflexões acerca do processo de avalia-
ção da aprendizagem em contexto de aulas remotas.

 Dessa maneira, esse artigo está estruturado em três partes: 
na primeira, abordaremos os caminhos metodológicos 
percorridos para o estudo do tema; na segunda parte, evi-
denciaremos as dificuldades e desafios vivenciados pelos 
docentes, expressos por eles (as) por meio do questionário 
on-line; e, na terceira, apresentamos as considerações 
finais, seguidas de um breve panorama sobre o estudo e 
investigação realizada.

O questionário foi criado e disposto na plataforma Google 
Forms, encaminhado via link, a 20 (vinte) professores (as) 
do ensino médio, da rede pública estadual e federal na 
zona urbana do município de Valença- BA e de Igrapiúna- 
BA. Assim, obtivemos retorno de 10 (dez) professores (as), 
sendo oito de colégios da rede estadual e dois da rede 

Metodologia

O estudo foi desenvolvido por meio da abordagem qualita-
tiva, a partir do estudo descritivo, tipo relato de experiência, 
fruto das atividades de pesquisa, desenvolvidas na disciplina 
Pesquisa e Prática Pedagógica III. Como instrumento de 
coleta de dados, lançamos mão do questionário, no formu-
lário eletrônico Google Forms, dispondo de 10 questões, 
sendo elas: 8 objetivas e 2 discursivas. Por conseguinte, foi 
feita a coleta de dados na mesma plataforma.
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Quanto ao nível de dificuldade para usar os aplicativos, 
plataformas e ferramentas on-line, 10% relatou ser baixo o 
nível de dificuldade para elaborar os instrumentos de avali-
ação, já 70% considerou moderado e os outros 20% consi-
derou alto. Entretanto, uma vez que alguns professores 
sentem dificuldades em aceitar e empregar uma abordagem 
educacional que não vivenciaram ou ainda não possuem a 
capacitação e fluência necessárias a utilização dos recursos 
tecnológicos digitais, será difícil garantir o ensino-
aprendizagem aos alunos, uma vez que a formação dos 
professores estava alicerçada no ensino presencial (SILVA et 
al., 2018).

A elaboração do questionário on-line foi baseada nas maio-
res dificuldades que, possivelmente, estivessem entrelaçadas 
à rotina dos profissionais nesse contexto de aulas remotas, 
sendo abordados: as formas de avaliação no ensino remoto 
e as dificuldades para produzi-la; e o uso de novas tecnolo-
gias durante esse processo. Para atingir o objetivo, realiza-
mos uma leitura detalhada das respostas objetivas e discur-
sivas e, assim, as informações coletadas receberam um 
tratamento qualitativo à luz de estudos teóricos, fundamen-
tados na análise crítico-reflexiva sobre as respostas expres-
sas. 

federal.

Em uma sequência de métodos utilizados para avaliar os 
discentes, obtivemos as seguintes respostas: provas; traba-
lho em equipe; seminário; produção textual; produção de 
recursos audiovisuais (vídeos, podcast); portfólios; debate; 
relatórios e autoavaliação. As respostas apresentadas pelos 
(as) docentes evidenciam que, mesmo no contexto de aulas 

Resultados e Discussões

O estudo buscou enfatizar a articulação das estratégias 
avaliativas no processo de ensino remoto, considerando o 
processo de avaliação da aprendizagem nos colégios dos 
municípios. Inicialmente, questionamos como tem sido a 
dificuldade para elaborar as avaliações para serem aplica-
das por meio de plataformas on-line. 

31



Essa prevalência dos exames/provas, mesmo no contexto de 
aulas remotas, está relacionada, como bem evidenciada 
por Hoffmann (1993), à concepção de avaliação do educa-
dor, reflexo de sua história de vida como aluno e como 
professor. Em relação a isso, Luckesi (2005, p. 30) faz a 
seguinte afirmação: "Em nossa vida escolar, fomos muito 
abusados com os exames [...], hoje no papel de educado-
res, repetimos o padrão".

Sobre a questão dos instrumentos de coleta de dados do 
desempenho do educando, destacamos uma análise sob o 
olhar crítico e construtivo de Luckesi (2011, p. 295-296): 
“Elas definem os resultados almejados, e, então, a avalia-
ção existe para informar se eles foram atingidos ou não e, 
com que qualidade”. Nesse sentido, afirma o autor sobre a 
importância dos resultados finais das avaliações. As notas 
resultantes de atividades avaliativas vão resumir o desempe-

remotas, as provas prevaleceram no processo de avaliação, 
seguido por trabalhos em equipe, o que precisou ser redi-
mensionado e articulado de forma on-line.

Os desafios  para elaborar os métodos de avaliação foram  
relatados pelos participantes, e alguns deles relataram três 
ou mais, resultando em: dificuldade  para elaborar formas 
de avaliação que contemplasse a diversidades de deman-
das dos discentes;  para despertar a atenção dos alunos 
através de atividades e possibilidades;  para desempenhar 
estratégias  a fim de que o  aprendizado  seja adequado à  
preparação e execução de aulas a distância, marcado pelas 
restrições de circulação e de convívio físico.

Para Luckesi (2005, p.19), "a prática do exame, devido a 
operar com os recursos de aprovação/reprovação, obriga-
toriamente conduz à política da reprovação, que tem se 
manifestado como o mais consistente álibi para o fracasso 
escolar". Diante do exposto, podemos afirmar que o proces-
so avaliativo tem relação direta com a significação que o 
professor construiu sobre avaliação da aprendizagem e que, 
em decorrência disso, ocorre a formação de uma concep-
ção de avaliação como instrumento de comunicação que 
facilita a construção do conhecimento.
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Sobre o que é avaliação, na questão de múltipla escolha, 
dos 10 (dez) docentes que responderam acreditar na avalia-
ção como processo para verificar a aprendizagem, 9 (nove) 
consideraram também a opção de diagnosticar as dificulda-
des dos discentes.  Já um professor, além de marcar a pri-
meira opção, adicionou à sua resposta “ferramenta de 
estímulo aprendizagem”. Apenas uma pessoa respondeu 
que a avaliação é classificar os alunos por meio quantitativo 
a partir da nota alcançada nas provas realizadas.

Vale ressaltar que a avaliação não pode ser vista de manei-
ra ingênua, como um ato neutro, sem qualquer fim ou 
isolado. Conforme afirma Luckesi (2003, p. 49), “a avalia-
ção, seja em que nível for ou em que âmbito for, não existe, 
assim como não opera por ela mesma; está sempre ao 
serviço de um projeto, de uma concepção teórica”. Porém, 
o uso do modelo de avaliação tradicional ainda é o mais 
utilizado e está atrelado à ideia de examinar, classificar, 
hierarquizar, tornando-se distante do que se compreende 
por avaliar. 

Diante do exposto, concluímos, a partir da pesquisa, que os 
docentes tiveram dificuldade para despertar a atenção dos 
alunos nas atividades feitas em casa, em que poderiam, a 
partir delas, desempenhar estratégias para o aprendizado.  
Portanto, de acordo com a investigação realizada, é possí-
vel considerar que se trata de um tema relevante, podendo 
contribuir com a formação da carreira de futuros docentes, 
uma vez explicitando possíveis desafios a serem enfrentados 
quando se tratar de ensino remoto ou até mesmo o híbrido 
da Educação Básica. Espera-se, ainda, que outros acadêmi-
cos possam analisar possíveis estudos, com a perspectiva de 
discutir e ampliar o entendimento da temática.

Considerações Finais

nho da turma e dos docentes, possibilitando as alterações 
em suas metodologias para ser aplicada a que mais se 
enquadra no perfil da turma.
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Sintomas crescentes que a sociedade enfrenta se 
tornaram mais graves ainda. A ansiedade, a crise 
de pânico e a depressão foram tomando conta da 
maioria citada durante o processo de desenvolvi-
mento nas atividades institucionais.

O processo de desenvolvimento dos alunos na 
rede pública de ensino foi afetado em níveis alar-
mantes durante e depois do impacto da pande-
mia. No decorrer desse processo agravante, a 
maioria dos estudantes foi forçada a se adaptar 
de forma mórbida aos fatores da constante rede 
de problemas que iria desabar, de forma prejudici-
al, sobre as mentes que estavam em formação.

Tendo em vista o agravamento que o impacto 
cruel da pandemia causou, acerca do abissal 
processo de adaptação ao ensino remoto, muitos 
jovens se viram num beco estreito onde tiveram 
que passar por um aperto que lhes causou ferida-
sinternas. Pessoas tiveram que abandonar os estu-
dos para procurar uma alternativarápida de traba-
lho e manter o sustento em casa; outras já esta-
vam em crise, porventura do aumento dos preços 
e dos produtos consumíveis, contas a pagar, soma-
das com a crescente investida cruel dos preços 
que agregaram à careza do gás de cozinha. E 

Introdução
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Metodologia

Nessa preocupante linha de tribulação, no Brasil, jovens 
estudantes e periféricos que estão enfrentando a crise estrei-
ta, correndo e lutando contra o desemprego e a fome, se 
veem extremamente tomados pelos aspectos cruéis que 
viraram um terror cotidiano e que profundamente afetaram 
o desempenho escolar e acadêmico durante, após e ainda 
nos horizontes atuais da pandemia.

esse é um caso que presenciamos em constante aumento 
até os dias de hoje. 

Como dito, a investida destrutiva do processo da pandemia 
no desempenho dos estudantes representa dados alarman-
tes, pois os números de óbitos trazem a informação de 
perda para muitas pessoas; mães solo, filhas e filhos que 
muitas vezes sustentam uma casa de dois cômodos, contri-
buindo com uma grande porcentagem dos seus poucos 
ganhos no trabalho autônomo e, em outros casos, com o 
trabalho formal que poucos conseguem, ainda no mercado 
rápido, que torna as vagas cada vez mais passageiras em 
um curto período de tempo.

De acordo com dados do censo escolar, os estudantes do 
ensino médio foram os mais afetados, já que as taxas de 
abandono aumentaram de forma disparada, por exemplo: 
em comparação com 2020, a taxa de abandono foi maior. 
Nessas estatísticas, o caso foi ainda mais profundo nas 
regiões mais pobres. Segundo o PNAD Educação, ainda em 
2019, cerca de três em cada cinco adultos (60,1%) nordes-
tinos, não concluíram o ensino médio e apenas 41,8% dos 
que concluíram declaram-se pretos e/ou pardos. Dados 
como esses já denunciam a fragilidade do sistema de edu-
cação pública no Brasil, estado de defasagem que antecede 
a pandemia e o processo de migração do ensino presencial 
para o remoto, o que perpassa pelas interseccionalidades 
inseridas dentro do público estudantil, para o qual o serviço 
educacional é ofertado por direito constitucional. 

Diante da necessidade de analisar os reflexos dos dados 
citados, no nosso cotidiano e de forma delimitada, disponi-
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bilizamos um questionário para os estudantes de uma esco-
la pública de ensino médio do interior da Bahia, a fim de 
analisar, de forma empírica, os fatores que mais influencia-
ram no processo de aprendizado desses estudantes durante 
o ensino remoto e o retorno ao ensino presencial.

- Qual ano do ensino médio está cursando?

- Por qual dispositivo mais acessou as aulas?

Os métodos utilizados para obter os dados apresentados 
foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo reali-
zada através da aplicação do questionário, contendo ques-
tionamentos como :

- Quais foram suas dificuldades para continuar os 
estudos diante da crise pandêmica?

- Está tendo alguma dificuldade para organizar o 
tempo no ensino presencial ? Se sim, quais?

- Como você avalia o seu desempenho no ensino 
presencial em relação ao ensino remoto?

Um paralelo entre pandemia e educação

A partir de março do ano de 2020, o mundo enfrentou o 
que veio a ser uma das piores tragédias que a humanidade 
sofreu durante os anos 20 do século 21, a pandemia de 
Covid-19, que, além de dizimar mais de 600 mil pessoas 
no Brasil, segundo as Secretarias Estaduais de Saúde, dei-
xando sequelas físicas e psicológicas em quem foi infecta-
do, causou efeitos diversos em várias áreas comuns da 
humanidade e escancarou desigualdades e fragilidades no 
sistema de várias instituições sociais, entre elas, a Educa-
ção.

Para BRANDÃO, (2017, p.4): “A Educação pode existir livre 
e, entre todos, pode ser uma das maneiras que as pessoas 
criam para tornar comum, como saber, como ideia, como 
crença, aquilo que é comunitário como bem, como traba-
lho ou como vida”. Diante desse pensamento, é possível 
entender o caráter essencial da educação como instrumento 
de socialização dos seres humanos, sendo responsável 
também por (re) construir ideais, valores, afetos e lugares 
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depertencimento.

Durante a crise pandêmica de Covid - 19, foi difundido, 
como medida de prevenção à contaminação pelo vírus, o 
isolamento social, expresso na forma de quarentena ou de 
lockdowns. No Brasil, as primeiras instituições a suspende-
rem suas atividades foram as escolas, ainda em um cenário 
de incertezas e de pânico, no qual, a cada semana que se 
passava, os números de contaminações e de mortes, por 
consequência desse novo vírus que aterrorizava pessoas de 
todo o mundo, crescia de forma exponencial e trazia cada 
vez mais uma incógnita sobre o futuro.

Enquanto estudantes da rede particular, principalmente do 
ensino básico, voltaram às atividades escolares, estudantes 
da rede pública ainda conviviam com incertezas e possibili-
dades de retorno remoto ou não. Segundo o Inep, na edu-
cação básica, 42,6 % das escolas promoveram aulas ao 
vivo com interação entre professores e alunos através da 
internet, sendo 35,5 % na rede pública e 69,8% na rede 
privada. 

A educação pública abrange estudantes de diversas cama-
das sociais e, principalmente, estudantes que estão em 
vulnerabilidade social, logo, em um cenário de crise causa-
do pela pandemia de coronavírus, esses estudantes tiveram 
suas vidas afetadas de diferentes formas em vários aspectos. 
De acordo com o Mapa da Nova Pobreza (FGV, 2022), de 

Ainda em março de 2020, o Ministério da Educação (MEC) 
divulgou uma medida que autorizou a substituição de disci-
plinas presenciais por aulas que fossem ministradas remota-
mente, com caráter emergencial, por meios digitais. A partir 
dessa possibilidade, as instituições da rede de ensino priva-
do, que haviam sofrido impactos financeiros, movimenta-
ram-se para reduzir os efeitos causados pelo número de 
retiradas de matrículas e garantir que seus alunos fossem 
minimamente afetados pelo atraso causado pelo tempo de 
suspensão de aulas. Nesse momento, foi possível observar 
uma das faces da desigualdade social entre classes, repre-
sentada pela disparidade entre a educação pública e a 
privada.
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2019 para 2021, 9,6 milhões de pessoas entraram para a 
linha de pobreza, e esse número equivale a quase o total de 
habitantes de Portugal.

Impactos Observados

Os níveis de ausência e presença durante a modalidade 
remota na educação pública no Brasil devem ser observa-
dos cuidadosamente para avaliar sua eficácia ou seu esta-
do de ‘não aproveitamento' total, além dos pormenores que 
atravessam a aprovação. Considerando que, em um con-
texto pandêmico, que induz a cibercultura e a educação à 
distância, as pessoas em situação financeira estável e com 
amplo acesso à internet vivem um isolamento criativo, en-
quanto as que sobrevivem em situação de vulnerabilidade 
social e exclusão digital apresentam maiores dificuldades 
(COUTO, E. S.; COUTO, E. S. e CRUZ, I., 2020). Um olhar 
para as escolas públicas faz-se necessário e funde-se com 
uma análise social que traduz os impactos da pandemia na 
educação.

Consultando estudantes de diferentes séries do ensino 
médio de uma instituição pública baiana, percebemos um 
acesso às aulas feito, predominantemente, por meio de 
aparelhos celulares e rede de internet wi-fi, alternante entre 
redes de suas próprias casas e de casas de terceiros, o que 
já dificulta a participação das aulas e execução das ativida-
des respectivamente. A situação de drásticas mudanças no 
ambiente das instituições de ensino aponta dificuldades de 
adaptação como sobrecarga, falta de organização tempo-
ral e a necessidade de conciliar as atividades escolares com 
o trabalho, o que faz com que cerca de 80% dos estudantes 
avaliem o ensino remoto bom ou regular.

Conclusão

O processo de aprovação e êxito nas atividades apresentam 
inconsistências na absorção dos conteúdos decorrente de 
obstáculos como problemas de concentração e espaço para 
estudar, problemas emocionais e negligenciamento, cujos 
impactos, segundo os alunos, são refletidos até mesmo no 
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Em geral, os estudantes 
con f e s sam não  t e r em 
conseguido desenvolver 
grandes aprendizados na 
modalidade remota duran-
te a pandemia de Covid-
19, o que, de certo modo, 
aproxima a aprovação a 
um conceito de ano não 
aproveitado, semelhante 
ao utilizado para preen-
cher o boletim de notas 
dos estudantes que não 
conseguiram acompanhar 
as aulas. Tal aspecto que 
torna inegável a lacuna de 
aprendizado e experiência 
deixada na jornada esco-
lar de diversos estudantes 
e que favorece a evasão 
escolar que aos poucos 
exclui também a diversida-
de dos espaços das institu-
ições de ensino.

processo de retorno gra-
dual às atividades presen-
ciais.

40

Elaborado pelos autores.

Infográfico: Análise das entrevistas realiza-

das com estudantes.



3338

REFERÊNCIAS 

COUTO, E. S.; COUTO, E. S.; CRUZ, I. de M. P. 
#FIQUEEMCASA: EDUCAÇÃO NA PANDEMIA DA COVID-
19. EDUCAÇÃO, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 200–217, 2020. 
DOI:

MEC autoriza ensino a distância em cursos presenciais. 
Ministério da Educação. Março/2020. Disponível 
em:http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=
86441. Acesso em: 3 jul. 2022.

10.17564/2316-3828.2020v8n3p200-217. Disponível 
em: 
https://periodicos.set.edu.br/educacao/article/view/8777. 
Acesso em: 8 jul. 2022. MAPA DA NOVA POBREZA. Ju-
nho/2022. Disponível em: 
https://cps.fgv.br/MapaNovaPobreza. Acesso em: 03/Jul. 
2022.

PNAD EDUCAÇÃO 2019: Mais da metade das pessoas de 
25 anos ou mais não completaram o ensino médio. Censo 
IBGE. Disponível em: https://censos.ibge.gov.br/2013-
agencia-de-noticias/releases/28285-pnad-educacao- 
2019-mais-da-metade-das-pessoas-de-25-anos-ou-mais-
nao-completaram-o-ensno- medio. Acesso em: 03 jul. 
2022.

SÍNTESE DE INDICADORES SOCIAIS: em 2020, sem pro-
gramas sociais, 32,1% da população do país estariam em 
situação de pobreza. Censo Agro IBGE. Disponível em: 
https://censoagro2017.ibge.gov.br/agencia-sala-de-
imprensa/2013-agencia-de- noticias/releases/32418-
sintese-de-indicadores-sociais-em-2020-sem-programas-so 
ciais-32-1-da-populacao-do-pais-estariam-em-situacao-
de-pobreza

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São 
Paulo: Editora Brasiliense, 2017.

41



O APRENDIZADO DO ENSINO REMOTO 
NAS DIFERENTES ESTRUTURAS DE ENSINO: 
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Para não parar de vez com os estudos, uma gran-
de mudança ocorreu para que a comunidade 
escolar se adaptasse a situação atual, optando-se 
pelo ensino remoto, que trouxe problemáticas 
dentro dessa “solução”, tendo em vista que vários 
fatores poderiam influenciar na eficácia desse 
método.

Introdução

Segundo dados divulgados no relatório intitulado: 
“Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das 
condições de vida da população brasileira 2021” 
feita pelo IBGE, metade dos alunos com média de 
15 a 17 anos”matriculados em escolas públicas”, 
não possuíam acesso a equipamentos ou até 
mesmo acesso à internet.
Em contrapartida, as instituições privadas  mostra-
ram um resultado mais positivo do que o das 
escolas públicas” devido a suporte e “ até mesmo” 
condições financeiras de seus alunos para adquirir 
os devidos equipamentos. Tendo em vista fatores 
como esse, é perceptível que o desempenho estu-
dantil pode ter vários termos influenciadores e que 

A pandemia foi um fatídico acontecimento que 
afetou o mundo inteiro em diversas áreas, porém 
é inegável que o setor educacional foi uma das 
esferas que mais sofreu com isso. Desde o proces-
so do período do pico da pandemia até os perío-
dos atuais, as diversas esferas institucionais sofre-
ram para manter firme algo crucial para todo ser 
humano: a educação.



Dados Observados

a desigualdade

Metodologia

Diante das informações acima, “foi vista a necessidade de 
analisar e comparar como ocorreu o suporte de equipa-
mentos para os alunos de diferentes esferas de ensino e 
como se deu a jornada deles na modalidade remota. Foi 
disponibilizado”,então”, um formulário para um número 
determinado de estudantes das instituições: Privada, Fede-
ral, Municipal e Estadual, para analisar os diversos fatores 
que estão presentes no ensino remoto, sem qualquer objeti-
vo de dizer que uma é superior a outra, e sim para expor as 
diferentes realidades. 

Logo” neste formulário” estavam presentes perguntas como: 
“Em qual esfera sua instituição se encaixa?”, “ Você tem 
acesso à internet para seus estudos?”, “ A instituição escolar 
onde você estuda ofereceu algum tipo de suporte ( equipa-
mentos como tablets, chips, bolsa internet) para as aulas 
online?”, “ Como você avalia o ambiente que utilizava para 
assistir às aulas durante o ensino remoto?”, “ Quais as 
dificuldades percebidas na mudança para as avaliações no 
ensino presencial em relação ao ensino remoto?”, “ Qual 
ou quais impactos você considera que o ensino remoto 
causou na sua vida estudantil?”, estando elas formuladas 
de uma forma abrangente e esclarecedora para os estudan-
tes.

social ainda é bastante presente. [A além disso, o apoio e 
prestação de suportes de equipamentos muitas vezes são 
uma realidade distante, a depender da esfera institucional.

Todos os desempenhos dos discentes durante a época do 
ensino remoto, independentemente de sua esfera institucio-
nal, devem ser avaliados de acordo com vários fatores que 
venham intervir na desenvoltura do aluno, tanto quanto a 
sua capacidade de conseguir suporte e estrutura para esse 
ensino.
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Considerando que ”no cenário pandêmico” o suporte esta-
belecido pelos diferentes tiposde instituições de ensino ocor-
reu de forma diferente, da mesma forma que a realidade e 
o ambiente onde habitava cada jovem era único torna-se “ 
então” essencial um olhar mais  comparativo e de análise 
da jornada de cada discente de um eixo institucional dife-
rente durante esse processo das aulas remotas.

Recebendo um retorno de número igual de estudantes das 
quatro esferas estudantis, ficou nítida a predominância do 
contato com a internet por meio da maioria dos jovens, 
tanto das escolas públicas como privadas, tendo em vista 
que o apoio de infraestrutura das instituições se fez bastante 
presente apenas na rede federal, não sendo ofertado um 
suporte pelas demais redes de ensino, o que dificultou, e 
muito” o desenvolvimento do aluno, muitas vezes  impossi-
bilitando “o de ter o contato com a educação por meio 
dessa modalidade. Todavia” os estudantes de escola priva-
da apresentaram um maior número de pessoas que de-
monstravam ter um ambiente mais favorável para o mo-
mento de suas aulas, levantando assim problemáticas como 
a desigualdade,já que algumas reclamações dos alunos de 
escola pública” em maioria estadual, foi a qualidade precá-
ria de alguns dos aparelhos que o jovem tinha posse, além 
da oscilação de iinternet e o barulho ao redor. É quase 
unanimidade os fatores que mais influenciaram nessa adap-
tação do remoto para o retorno do presencial e as “cicatri-
zes” do ensino remoto na vida do discente,” pois’ pratica-
mente todos sinalizaram a grande queda do desempenho, 
diminuição da absorção e assimilação dos conteúdos, 
queda das notas escolares, como também o foco estudantil 
que regrediu bastante devido a certa “facilidade” de achar 
as respostas com precisão na internet.

Tais situações se apresentam de forma drástica, tendo em 
vista que as marcas desse ensino fizeram com que muitos se 
tornassem mais introvertidos, menos expressivos e ” em sua 
maioria” apresentando alguns problemas como a ansieda-
de, realidade de muitos deles que acaba sendo conciliada 
também com o trabalho, realidade da      maioria dos estu-



dantes das redes públicas.

Conclusão

CARDOSO.Lorena. Poder 360: 55% dos alunos não tinham 
acesso a internet em aulas remotas, diz IBGE

https://www.poder360.com.br/brasil/55-dos-alunos-nao-
tinham-acesso-a internet-em-aulas-remotas-diz-
ibge/#:~:text=publicidade-,55%25%20dos%/ 
03.dez.2021. Acesso em: 06 jul 2022
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No geral, os estudantes apontaram que sua aprendizagem 
e rendimento escolar” durante esse período” decaiu bastan-
te, não conseguindo assimilar os conteúdos da melhor 
maneira, por falta de foco, equipamentos ou local propício 
para um ambiente de ensino, o que faz com que o retorno 
às atividades presenciais vire um desafio de readaptação 
para os alunos,  mostrando que a educação pública ainda 
precisa melhorar em certos aspectos para suprir lacunas 
que deixam o ensino gratuito com várias falhas.

Conclui-se que o desempenho dos jovens perante o ensino 
remoto foi marcado por diversos fatores agravantes e que a 
desigualdade e falta de acessibilidade a aparatos tecnológi-
cos de suporte se fez bastante presente para marcar negati-
vamente esse modo de ensino. Mesmo que as redes priva-
das não tivessem disponibilizado aparelhos, ficou explícito 
que os estudantes nessa rede”em sua maioria” tinham aces-
sibilidade própria para conseguir tais aparelhos. Em contra-
partida”essa realidade não se fazia presente na vida dos 
discentes das redes públicas.

RUBIO.JoãoVictor;deMELO.Juliana;FERREIRA.Marce-
lo.AGEMT:Diferenças entre ensino público e privado au-
mentam na pandemia/Desigualdade social afeta a educa-
ção de estudantes de acordo com o tipo de instituição que 
frequentam:https://agent.pucsp.br/noticias/diferencas-
entre-ensino-público-e-privado-aumentam-na-
pandemia.14/06/2021/  Acesso em: 07 jul 2022.
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A GARANTIA DO ACESSO À INTERNET 
COM FINS EDUCACIONAIS NO BRASIL 
DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19
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“O homem não é nada além daquilo que a educação faz 
dele” 

Immanuel Kant

No século XXI, a internet se faz consideravelmente 
importante e essencial na vida das pessoas. Ao 
longo de mais de cinquenta anos essa rede desen-
volveu-se, popularizou-se e adentrou a vida dos 
seres humanos em todo planeta, sendo inegável o 
fato dela proporcionar inúmeras formas de acesso 
à comunicação e facilidades sociais em todo o 
mundo. Graças a ela é possível com apenas um 
clique, interagir com pessoas de todo o planeta, a 
qualquer momento, assim como estudar, trabalhar 
e viver num mundo virtualmente desenvolvido. 

Introdução

Com a pandemia do coronavírus, em 2020 e com 

Analisando sua historicidade, no Brasil, a internet 
chegou no final da década de 80, quando as 
universidades brasileiras começaram a comparti-
lhar algumas informações com os Estados Unidos. 
Desde então, essa rede universal vem se difundin-
do no país e cada vez mais ganhando força. 
Nesse sentido, com o passar do tempo ela foi se 
tornando parte da realidade nacional, a ponto de 
segundo o site G1 (2011), a Organização das 
Nações Unidas (ONU) afirmar que o acesso à 
internet é um direito inerente ao ser humano e que 
desconectar a população da web viola esta políti-
ca.
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Sob esse contexto, o Ministério da Educação (MEC) decreta 
em 17 de março de 2020, através da Portaria nº 343, a 
suspensão de aulas presenciais e sua consequente substitui-
ção por atividades não presenciais ancoradas em meios 
digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19). Também no contexto educacio-
nal, o Instituto Federal da Bahia (IFBA) sob a Resolução 
CONSUP IFBA n. 7, de 22 de março de 2020, suspendeu 
por tempo indeterminado às aulas presenciais e também o 
calendário acadêmico, de modo que por um certo período, 
muitos discentes ficaram privados do ensino, não tendo 
aulas nem presenciais nem na modalidade remota. Sob 
essa lógica, o presente texto tem como escopo analisar de 
forma crítica os impasses geradores da não democratização 
do acesso à internet para fins educacionais no Brasil, bem 
como compreender a importância do seu uso. O objetivo 
geral é compreender e desmistificar a ideia de que essa 
ferramenta é garantida a todos, valendo-se assim de dados 
que demonstram a não efetivação desse direito.

AS PEDRAS NO CAMINHO DA DEMOCRATIZAÇÃO DA 
INTERNET NA EDUCAÇÃO

a obrigatoriedade do isolamento social, resultante da mu-
dança de rotinas, a internet que já era vista como importan-
te, passou a ser uma verdadeira aliada de toda a humani-
dade, em virtude da necessidade dos indivíduos trabalha-
rem, estudarem e manterem vínculos afetivos fora do ambi-
ente doméstico.

A educação brasileira em toda sua história se fez marcada 
pela exclusão social e pela desigualdade, seja ela de renda, 
raça, ou de gênero. Antes da pandemia do coronavírus, os 
problemas enfrentados no rendimento escolar já eram evi-

Para tanto, será percorrido um caminho de comparação 
entre, a educação pré-pandemia e em contextos pandêmi-
cos, verificando como o uso de tecnologias pode tornar 
precário e ineficaz o processo educacional. Além disso, 
serão apresentadas questões históricas, que estão fortemen-
te ligadas a essa dificuldade de acesso. 
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É inegável que hoje em dia, mais do que nunca, ter acesso 
à internet e aos aparelhos tecnológicos é um excelente meio 
para desenvolver e aprimorar os estudos, de forma que é 
possível encontrar os mais diversos assuntos com apenas 
um clique, ver videoaulas ou acessar livros em PDFs, facili-
tando assim, sobremaneira a aprendizagem. Com base 
nisso, Pâmela Dias (2022), do site Yahoo Notícias, mencio-
nando Helena Singer, líder da Estratégia de Juventude Amé-

Nessa perspectiva o que era precário, ficou consideravel-
mente pior, uma vez que com escolas fechadas, quem já 
estava excluído ficou ainda mais longe de seu direito de 
aprender. Nessa direção, aqueles que estavam matricula-
dos, mas que enfrentavam problemas no aprendizado em 
casa – seja por falta de acesso à internet, seja pelo agrava-
mento da situação de pobreza; ou ainda por não ter um 
ambiente adequado para o estudo –  tiveram seu direito à 
educação não efetivado.

Ademais, segundo um estudo realizado pelo Cenário da 
Exclusão Escolar no Brasil, da Unicef (2021), as crianças e 
os adolescentes pretos, pardos e indígenas são os mais 
afetados pela exclusão escolar. Outro dado divulgado pela 
Unicef, revela que, em 2019, de cada 10 crianças e ado-
lescentes fora do ambiente escolar, 6 viviam em famílias 
com renda familiar per capita de até ½ salário mínimo. 

dentes. Nesse sentido, observa-se que, de acordo com 
dados da Pnad Contínua do IBGE (2020), em 2019, no 1º 
ano do Ensino Médio, 25% dos estudantes brasileiros foram 
reprovados ou abandonaram a escola.

Em 2020, com o advento da pandemia do coronavírus, as 
adversidades sociais agravaram-se ainda mais, uma vez 
que as instituições de ensino tiveram que ser fechadas em 
razão da política de isolamento social. Com isso, a utiliza-
ção maciça das ferramentas digitais em substituição às 
aulas presenciais expôs as fragilidades do ensino a distância 
no país, sendo um fenômeno multifacetado, isto é, decorre 
de inúmeras causas, entre as quais o precário acesso da 
população a recursos tecnológicos, como computadores, 
smartphones ou tablets e internet de qualidade.
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Há um grande desafio enquanto professores para pensar 
na tecnologia digital enquanto processo de formação. Os 
dois anos longe da sala de aula ajudaram a iniciar o deba-
te de que a tecnologia favorece tanto o professor quanto o 
aluno, que cria mais interesse e aprende com outras dinâ-
micas.

rica Latina na Ashoka, assim versa:

A defasagem da educação para aqueles que não possuem 
acesso à internet tornou-se mais evidente, criando ainda 
mais abismos sociais. Afinal, não há dúvidas de que aquele 
que possui internet e os aparelhos eletrônicos possui mais 
chances de ter acesso a um ensino de qualidade do que 
aquele que possui de forma escassa ou não possui meios 
de acessar a educação através da tecnologia. Acerca disso, 
Florence Bauer (2021), representante do Unicef no Brasil, 
diz que:

 Um exemplo claro da situação acima descrita está no pro-
cesso de alfabetização da população mais carente no Bra-
sil. Segundo a Revista Humanista, dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
entre as crianças mais pobres, o percentual das que não 
haviam sido alfabetizadas aumentou de 33,6% para 51,0% 
entre 2019 e 2021. Uma possível explicação para esse 
cenário pode estar em uma série de fatores, entre os quais 

Nesse sentido, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas -  IBGE (2021), demonstraram que entre alunos 
de 15 a 17 anos, aproximadamente 50% possuíam compu-
tador ou notebook e acesso à internet em casa durante as 
aulas remotas. E do total de estudantes elegíveis ao grupo, 
os pertencentes à rede particular de ensino, 90% têm aces-
so à tecnologia necessária para realização das atividades 
escolares remotas, enquanto que na rede pública 48,8%.

Apesar do esforço de escolas e educadores, estudantes em 
situação de maior vulnerabilidade têm menos acesso à 
internet e ao computador, o que limita as suas oportunida-
des de estudar e aprender adequadamente em casa. Por 
isso, muitos deles estão cada vez mais excluídos.
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A grande maioria de nossas escolas não dispunha sequer 
de sinal de internet, nem de equipamento. A grande maio-
ria das famílias brasileiras não estava preparada. O equi-
pamento mais comum era o celular, muitas vezes comparti-
lhado por membros da família. O celular não é suficiente 
para participação efetiva em aulas de alfabetização.

a falta de acesso a computadores e à internet estável, a 
inexperiência de educadores para instituir as aulas online, 
as limitações de aparatos tecnológicos nas unidades de 
ensino e as dificuldades das famílias em acompanhar o 
aprendizado.

Segundo Dina Maria Vieira Pinho para a Revista Humanista 
(2022), integrante do grupo de pesquisa Linguagem, Cog-
nição Humana e Processos Educacionais, da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ):

 A pandemia do novo coronavírus impôs uma grande mu-
dança na metodologia do ensino brasileiro. É inegável o 
fato de que a internet se faz cada vez mais presente no 
cotidiano das pessoas. Contudo, muitos impasses ainda se 
fazem presentes e fomentam a não democratização do seu 
uso com fins educacionais.

Com base nos estudos deste artigo, pode se verificar que a 
população historicamente desfavorecida - pretos, pobres, 
periféricos e moradores de áreas rurais - são os que mais 
sofrem os impactos da exclusão, de modo que a tendência 
que deriva da precarização do acesso à internet no Brasil, é 
ainda mais desigualdade, mais fragilidade na profissão 
docente, mais desestruturação da educação pública e mais 
abismos sociais.

Conclusão

 Destarte, fica evidente que, embora o uso da internet tenha 
aumentando consideravelmente no Brasil, sua utilização 
ainda está longe de ser democratizada, sobretudo para fins 
educacionais, haja vista a defasagem e os problemas en-
frentados para essa efetivação, que ainda são muitos.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA 
PANDEMIA ENTRE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA: PROBLEMAS DE CONCENTRAÇÃO E 
FOCO

Ana Carolina Pais 

Dharah Luiza Lisboa

Rebeca Carla de Souza Vivas (Orientadora)

Ensino Médio Integrado (IFBA Campus Valença)

A emergência internacional provocada pela pan-
demia foi capaz de mudar repentinamente a 
forma como nos relacionamos e fazemos as ativi-
dades cotidianas. Até mesmo crianças e adoles-
centes, impedidos pelas circunstâncias de sair de 
casa, tiveram que encarar alterações importantes 
na maneira de realizar algo essencial para o seu 
desenvolvimento: aprender. 

Na sociedade brasileira, a esta altura, é de amplo 
entendimento que a pandemia de covid-19 pro-
vocou um incontestável caos social. Estávamos 
seguindo o curso natural de nossas vidas e, em 
um dado momento, fomos submetidos à reclusão 
em nossas casas por causa de um vírus altamente 
contagioso e potencialmente letal. 

Realizada às pressas e em meio a um verdadeiro 
pandemônio, a educação on-line durante a pan-
demia parecia, pelo menos num primeiro mo-
mento, um mero deslocamento do ensino em 

Com as escolas de portas fechadas, a educação 
em várias partes do mundo ficou comprometida. 
A solução encontrada foi o Ensino Remoto de 
Emergência, que diferentemente do Ensino a 
Distância (EAD), não é projetado com o mesmo  
esmero e nível de diligência. De acordo com 
Branch e Dousay (2015), "o aprendizado  online  
eficaz resulta de um planejamento e design cuida-
dosos, usando um modelo sistemático de design 
e desenvolvimento."
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Visto que as dificuldades de aprendizagem são reconheci-
das a partir de quem, de fato, tem acesso ao Ensino Remo-
to, esta modalidade de ensino  evidenciou as desigualdades 
do Brasil. Apesar de o  governo já vir trabalhando em proje-
tos para o avanço da inserção das tecnologias de informa-
ção na educação, a exemplo dos projetos EDUCOM, ProIn-
fo Integrado e o Programa de Inovação Conectada, isto 
não impediu a projeção de perdas de aprendizagem, tais 
como as estimadas por dois economistas do Instituto Uni-
banco: 

Embora se tenha tentado preencher o vácuo que a pande-
mia causou na educação através das aulas on-line, este 
sistema emergencial possuía inúmeras deficiências, de 
modo que nem mesmo a familiaridade dos estudantes com 
os recursos tecnológicos  pôde deter os prejuízos.
 “A vivência no ensino remoto tem sido diferenciada, pois 
todos possuem diferentes realidades e vivências, concentrar-
se tornou-se ainda mais difícil, a desmotivação aparece 
todos os dias [...]” ( BASTOS et al.,2022). Reconhecidamen-
te, manter-se concentrado durante as aulas remotas é um 

ambiente escolar real e concreto para o virtual. Apesar das 
orientações do Ministério da Educação, esta transição foi 
feita,  em muitos contextos, sem as necessárias e devidas 
adaptações. Desta maneira, elementos it que seriam funda-
mentais para produzir de fato um ensino proveitoso  foram 
negligenciados e muitas dificuldades foram se manifestando 
ao longo da aplicação do Ensino Remoto, entre as quais, a 
ligeira dispersão do foco nas aulas on-line.

Os estudantes que concluíram a 2ª série do ensino médio 
em 2020 iniciaram a 3ª série com uma proficiência (em 
língua portuguesa e matemática) entre 9 e 10 pontos* abai-
xo do que iriam alcançar caso não tivessem tido a necessi-
dade de transitar do ensino presencial para o ensino remoto 
devido à pandemia. [...] Caso, ao longo do ano letivo de 
2021, o ensino remoto seja mantido e não ocorra um au-
mento no grau de engajamento dos estudantes, as perdas 
deverão alcançar níveis quase duas vezes mais elevados: 16 
em língua portuguesa a 20 pontos em matemática.” 
(BARROS; MACHADO, 2021)
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Livre dessas normas e em sua casa, o estudante se sente à 
vontade para criar suas próprias regras: o lanche a qual-
quer horário, as brincadeiras com o animal de estimação, a 
utilização dos recursos tecnológicos para fins não didáticos, 
alterações no vestuário… Além disso, essa mudança de 
cenário modificou a interação estudante-professor e exigiu 
do estudante um maior nível de maturidade e autonomia 
em virtude da possibilidade de uso de múltiplos dispositivos 
e recursos tecnológicos.

dos grandes desafios do Ensino Remoto. Uma vez dispersos, 
os estudantes apresentam problemas significativos com a 
construção da memória do que foi aprendido.

Além dos aspectos neurológicos, existem outros fatores que 
podem contribuir para que o estudante perca a concentra-
ção durante as aulas. Em primeira instância, esta dificulda-
de está associada à mudança do espaço de aprendizagem. 
No ambiente doméstico, o estudante está, de certa forma, 
livre das regras e da conjuntura que norteiam a convivência 
na escola: lousa, giz ou pincel para quadro branco, cartei-
ras, horários definidos de entrada e saída, intervalo e profis-
sionais zelando pela aprendizagem dos estudantes 
(CATANANTE; DANTAS; CAMPOS, 2020).

Adolescentes e adultos jovens frequentemente abusam de 
sua capacidade atencional, e pode-se observá-los estudan-
do em um livro aberto em frente ao computador, que está 
ligado, enquanto escutam música em volume elevado em 
outro equipamento. Contudo, é bom lembrar que duas 
informações que viajem por um mesmo canal não serão 
processadas ao mesmo tempo, pois o cérebro será obriga-
do a alternar a atenção entre informações concorrentes. 
(COSENZA; GUERRA, 2011, p. 47).

No caso da Educação Infantil, estar fora do ambiente esco-
lar significa não ter acesso a todos os direitos de aprendiza-
gem e desenvolvimento: o de conviver com as outras crian-
ças; de participar efetivamente das atividades orientadas 
pelo educador e das atividades do dia a dia da criança, 
como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambi-
entes. Estar fora desse cenário de múltiplas vivências des-
motiva as crianças a concentrarem-se nas aulas. Elas sen-
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"Será difícil manter a motivação no presencial, e muito mais 
no virtual, se não envolvermos os estudantes em processos 
participativos, afetivos, que inspirem confiança." (MORAN, 
2004). Quando os estudantes precisam ficar horas seguidas 
em frente a uma tela ouvindo apenas o professor falar, tudo 
ao redor parece mais atraente, inclusive a internet. Perde-se 
totalmente a atenção na exposição monótona do assunto e 
não há aquisição do conhecimento.
Este paradigma na relação entre o docente e o educando 
faz com que o professor não perceba o quanto as aulas 
estão sendo maçantes para os discentes. Isso acontece 
porque, segundo o professor Moran (2004), “em sala de 
aula, se estivermos atentos, podemos mais facilmente obter 
feedback dos problemas que acontecem e procurar dialo-
gar ou encontrar novas estratégias pedagógicas”, porém no 
virtual, o docente na maioria das vezes não tem acesso às 
expressões do estudante durante a explicação, muito menos 
recebe de imediato um parecer do discente. O professor 
não percebe o quanto a aula está cansativa e desinteres-
sante.

tem falta dos amiguinhos e dos professores, das brincadei-
ras e do espaço recreativo da escola. Desta forma, as aulas 
on-line  tornam-se entediantes para elas, fazendo com que 
percam o foco rapidamente. Um ambiente descontraído, 
confortável e tranquilo na escola é necessário para todos os 
estudantes, desde a escola primária até o ensino superior, 
para garantir que a aprendizagem e ensino possa ser efeti-
vada de forma confortável e estimulante (SILVA et al., 
2022).
De maneira geral, a forma de se relacionar com as pessoas 
na pandemia teve que se adequar ao que era permitido. 
Evitando-se o contato físico devido ao risco de contamina-
ção, o caminho de interação possível foi através da internet. 
O mesmo se aplica ao relacionamento estudante-professor. 
Todavia, estando separados por telas, a aprendizagem ficou 
mais difícil.

O relacionamento das crianças e adolescentes com a tec-
nologia foi uma das variáveis que mais interferiram no 
processo de aprendizagem dos estudantes da Educação 
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Muitas vezes, essa falta de organização pessoal era agrava-
da pela falta de apoio familiar, que é primordial para o 
bom desempenho acadêmico de crianças e jovens 
(CATANANTE; DANTAS; CAMPOS, 2020). Tendo em vista a 
impossibilidade da presença física do professor, caberia aos 
membros da família do estudante acompanhá-lo e auxiliá-
lo na execução das tarefas. Isso inclui não interferir de 
forma alguma no ambiente de estudos e não impor tarefas 
domésticas que pudessem concorrer com o horário das 
aulas on-line.

Básica no cenário da pandemia. Durante o ensino remoto, 
fez-se necessária a utilização de dispositivos tecnológicos 
como tablets, computadores, celulares e outros, para o 
acesso às salas virtuais, materiais digitais e outros mecanis-
mos. Tais aparelhos são multifuncionais e, em sua maioria, 
são usados para entretenimento. Nesse contexto, é evidente 
que as inúmeras funções das tecnologias de informação e 
comunicação acabam por desviar a atenção dos estudantes 
durante as aulas assíncronas.
Frequentemente, as demais funcionalidades dos dispositivos 
eletrônicos, que poderiam ser acessadas rapidamente, 
tornavam-se mais interessantes do que ouvir o professor 
falar. A atratividade dos aplicativos ali instalados, e as dis-
trações que os dispositivos proporcionam- sejam filmes, 
jogos e até mesmo redes sociais- foram um obstáculo no 
sucesso dos estudantes no que diz respeito à aprendizagem, 
uma vez que o desenvolvimento dos mesmos foi comprome-
tido pelo uso não saudável da tecnologia associado à cres-
cente perda de foco.
A ausência de organização e disciplina por parte dos estu-
dantes durante o ensino remoto também se mostrou um 
empecilho para a aprendizagem. O cenário exigia maior 
autonomia no planejamento e organização da rotina de 
estudos, o que foi um desafio, principalmente, para aqueles 
que já apresentavam dificuldades dessa natureza durante o 
ensino presencial. O estudante desorganizado deixava 
passar o tempo adequado de cada atividade, discussão e 
produção (MORAN, 2004). 

Tanto a falta de uma rotina estruturada e disciplina quanto 
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Nós, estudantes, muitas vezes esperávamos a ajuda dos 
professores, pais e/ou tutores, para eliminar ou atenuar os 
diversos fatores que contribuíram para nossas distrações ao 
longo do Ensino Remoto. Verdade seja dita, sem esta ajuda, 
a falta de concentração tornou-se um dos grandes impedi-
mentos para o sucesso dos objetivos de aprendizagem na 
Educação Básica, conforme previsto no Artigo 22 da Lei nº 
9.394, “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 
comum indispensável para o exercício da cidadania e forne-
cer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores” (BRASIL, 1996). 
Ademais, acreditamos, como estudantes do IFBA na atuali-
dade, mas também como estudantes que passaram pela 
turbulência do Ensino Remoto durante o Ensino Fundamen-
tal, que uma postura diferente dos professores quanto à 
metodologia, dos pais quanto ao apoio no processo de 
aprendizagem e do governo como responsável por uma 
educação de qualidade, seja no formato virtual, presencial 
ou híbrido, nos conduzirá a um ensino muito mais eficiente 
e legítimo.

a falta de apoio dos pais e familiares comprometeram signi-
ficativamente a concentração dos estudantes, visto que , 
com a desorganização, eles realizavam atividades que não 
estavam inseridas no contexto das aulas e, sem o suporte 
dos pais, muitas dessas atividades eram impostas por eles.
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