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RESUMO 

A pandemia de COVID-19 nos fez fazer uso de novas metodologias, uma nova 

ordem se estabeleceu onde deu um novo ritmo para a vida da humanidade. A nossa 

vida cotidiana mudou e com isso a escola também teve que se reinventar, novas 

maneiras de ensinar tiveram que ser elaboradas e postas em pratica, com isso a  

proposta realizada neste artigo cientifico é de apresentar alguns desafios que foram 

enfrentados e algumas possibilidades que a educação desenvolve em tempos de 

pandemia, também vamos suscitar diálogos e reflexões sobre a pratica do ensino 

remoto, onde a educação a distância vem crescendo e se desenvolvendo fortemente 

e discutiremos  algumas potencialidades do uso das tecnologias digitais, essas que 

contribuem para a formação de pessoas críticas, criativas em um tempo que vivemos 

novos acontecimentos e reinvenções, devido a pandemia do covid-19. Consideramos 

com isso que as tecnologias da informação e comunicação, as plataformas virtuais de 

aprendizagem e as redes sociais devem ser vistas como um meio de criação de novas 

relações com a informação buscando desenvolver o tempo, o espaço e o meio que 

estamos inseridos. Em tempos de pandemia, mais do que nunca, a educação é 

convocada a ser singular, a se reinventar buscando outras possibilidades com o uso 
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das tecnologias digitais e pela habitação que ela vem desenvolvendo nos ambientes 

virtuais de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Tecnologias digitais. Educação online. Pandemia. Aprendizagem. 

ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic made us make use of new methodologies, a new 

order was established where it gave a new rhythm to the life of humanity. Our daily life 

changed and with that the school also had to reinvent itself, new ways of teaching had 

to be elaborated and put into practice, with that the proposal made in this scientific 

article is to present some challenges that were faced and some possibilities that 

education develops in times of pandemic, we will also raise dialogues and reflections 

on the practice of remote education, where distance education has been growing and 

developing strongly and we will discuss some potentialities of the use of digital 

technologies, those that contribute to the formation of critical people , creative in a time 

that we are experiencing new events and reinventions, due to the covid-19 pandemic. 

We therefore believe that information and communication technologies, virtual learning 

platforms and social networks should be seen as a means of creating new relationships 

with information, seeking to develop the time, space and environment that we are 

inserted in. In times of pandemic, more than ever, education is called upon to be 

unique, to reinvent itself by seeking other possibilities with the use of digital 

technologies and the housing it has been developing in virtual learning environments. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo foi elaborado em torno de algumas repercussões sobre as novas 

regras depositadas em nossa sociedade, também falamos sobre dificuldades que 

famílias enfrentam na sua adaptação em relação ao isolamento social e sobre os 

meios pedagógicos, a viabilidade do ensino no país para com as crianças e 

adolescentes na modalidade da educação a distância (EAD) que foi adotada 

radicalmente de forma prioritária nessa época de pandemia.  



 

 

Há argumentos a favor e contrários a esta modalidade de ensino, onde de um 

lado, fala-se em direitos e no outro em desvantagens dessa modalidade de ensino 

EAD, modalidade essa que proporciona que a educação possa dar-se em locais 

privativos e saudáveis, por exemplo em sua própria casa de maneira mais pratica e 

segura.  

Com essa pandemia do coronavírus que suspendeu as aulas e determinou o 

isolamento de milhares de pessoas, medidas foram reformuladas para a vida não 

parrar e a educação poder ter sequência, essas medidas não afetaram só o Brasil, 

mas o mundo todo no que diz respeito a educação a distância (EAD), todas 

modalidades de ensino adotaram novas metodologias para transmitir o conhecimento.  

Podemos ver que este tema em foco é muito amplo e complexo, desborda de 

controvérsias pedagógicas e promove reflexões dinâmicas e atuais em torno do uso 

de artefatos tecnológicos e das condições do material de aprendizagem, também, dos 

ambientes de estudo e suas consequências na aprendizagem, no desenvolvimento 

dos alunos no processo do uso da educação a distância. 

A pesquisa aqui realizada na elaboração deste artigo, possui um cunho 

qualitativo e exploratório, feita através de fontes bibliográficas usadas para apontar 

algumas possíveis sugestões, argumentações e opiniões sobre a modalidade da 

educação a distância, esta nova forma de educar e ensinar que já vinha se 

desenvolvendo e agora mais que nunca está sendo compreendida, utilizada e 

explorada nas mais diversas áreas da educação devido a realidade do isolamento 

social indeterminado que estamos enfrentando.   

Vivemos em meio de mudanças e evoluções diárias, nos reinventando e 

aprendendo diariamente, nos dias de hoje em meio a  uma crise mundial tomada pela 

pandemia do novo coronavírus, o famoso COVID 19, que chegou nos impondo novas 

regras, ordens sociais e um novo meio de convivência, dando um novo ritmo para a 

vida das pessoas do mundo inteiro, este vírus que nasceu, cresceu e se desenvolveu, 

se instalou em nossas rotinas diárias nos privando de vive-las normalmente, tornando 

o dia a dia um caos dinâmico em todo o mundo, para  entendê-lo melhor, precisamos 

utilizar de teorias e práticas que possam nos ajudar a encontrar soluções, a ordem no 



 

 

meio de todo este caos, as teorias e as práticas não nos auxiliam apenas a refletir 

sobre o momento da pandemia, mas também sobre o que sofreu com seu impacto na 

área da educação, onde em tempos de produzir um novo contexto social, buscamos 

possibilidades, meios para nos adaptarmos,  outros deveres e obrigações são 

atribuídos diariamente a nossas vidas, devido a evolução do momento que 

vivenciamos com o novo COVID 19.   

Com este estudo realizado que abordam a nova realidade em tempos de 

pandemia, tem por objetivo esclarecer algumas reflexões sobre a educação EAD, ou 

educação remota, busca também pesquisar sobre as possibilidades e os desafios do 

uso das tecnologias digitais na área da educação para a formação de cidadãos críticos 

e criativos, em um tempo em que a cidadania se impõe a rotina da vida normal. 

DESENVOLVIMENTO 

2.1 Desafios do Contexto Escolar na Pandemia do Covid-19 

A pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, fechou as portas de muitas 

escolas em todo o Brasil, uma das medidas que foi adotada para conter a dissipação 

da doença e a diminuição do contágio. Essa realidade que estamos vivenciando, 

proporcionou mudanças radicais onde muitos gestores das escolas tiveram que 

buscar saídas de urgência para continuar as atividades escolares, como no processo 

de auxílio no suporte para produzir as aulas no modelo de educação a distância, novas 

metodologias de ensino foram necessárias, as tecnologias digitais  tiveram um papel 

fundamental nessa etapa de isolamento onde se desenvolveu grandemente dentro do 

processo educativo, nesta fase de pandemia nova e difícil que a humanidade tem 

enfrentado. 

A educação a distância (EAD), era algo muito distante dessa realidade atual, 

falar de um ensino remoto no Brasil gera muitas controvérsias, onde uma grande parte 

dos estudantes não possuem os recursos necessários para o acompanhamento das 

aulas online. Mesmo para os alunos com acesso à internet, há uma grande dificuldade 

para aprender e gerenciar o seu tempo dentro de suas casas, a educação infantil 

encontra uma dificuldade ainda maior em desenvolver as atividades e estudar no 

modelo EAD onde para esses é ainda mais difícil, somando a isso o contexto de 



 

 

estresse onde permanecem confinados em suas casas, longe de amigos e durante 

uma pandemia mundial.  

A pandemia do coronavírus causou um impacto muito grande em diversas 

áreas da sociedade e transformações bruscas em diferentes setores, com isso fomos 

mundialmente recomendados a permanecermos em quarentena, isolamento social, 

uma recomendação preventiva dada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que 

foi adotada mundialmente principalmente pelos países mais afetados pelo vírus. 

Os professores compartilham de muita insegurança em relação de como se 

adaptarem para dar sequência ao ano letivo de forma online, gravar vídeos, preparar 

materiais para serem compartilhados com os alunos, entre várias outras questões a 

mais, percebe-se que existe uma falta de preparo muito significativa em relação a 

formação de professores nas metodologias ativas que tornam difícil o engajamento 

das aulas, que sofreu uma mudança repentina e elevada no trabalho dos docentes 

em relação as aulas a distância, (como demonstra o gráfico abaixo). 

 

Fonte: Fundação Carlos Chagas 

 

Vivemos um momento que exige mudanças radicais e esse processo requer 

tempo para dar resultado positivo e não ocorre de uma hora para outra, essa 

pandemia do coronavírus não deixou tempo e espaço para que a especialização dos 



 

 

educadores fosse realizada de maneira positiva, tendo com isso os professores se 

reinventar com as práticas da educação a distância, o ensino EAD é diferente exige 

muito mais do que intermédio das tecnologias e da internet, o ensino a distância requer 

muita reflexão sobre as metodologias de ensino, o que exige muito mais dos 

professores diante do cenário de pandemia da Covid-19. 

 

2.2 Possibilidades da Aprendizagem em tempos de Pandemia 

 

Milhões de estudantes em todo o mundo estão tendo sua educação afetada e 

impactada pela disseminação do vírus que surgiu de maneira brusca e agressiva o 

novo coronavírus, escolas e universidades passam por um cenário de contradições 

sem precedentes devido aos acontecimentos repentinos causado pelo vírus. 

 Nos dias atuais temos a possibilidade de continuar o aprendizado mesmo 

quando as escolas fecham, é fundamental que a aprendizagem continue, mesmo que 

ela não possa ocorrer presencialmente, com isso todo o mundo está disponibilizando 

informações e recursos educacionais para as pessoas que estão estudando, 

ensinando ou trabalhando remotamente.  

Tivemos que nos reinventarmos, desenvolvermos soluções para nossa vida 

cotidiana continuar, onde a educação buscou pela realização de aulas virtuais e criou 

planos de aula com orientações básicas para os professores darem sequência em 

suas atividades educativas. Foi com tudo isso desenvolvido soluções para a 

realização de aulas virtuais e preparado conteúdos pedagógicos exclusivos para 

utilização em atividades online. 

Sacristán (2001) diz que a educação contribui para as relações, para manter 

ideais de prosperidade, comunicação e a vida em conjunto respeitando as diferenças, 

assim ajuda a desenvolver a esperança em alguns indivíduos em meio de uma 

sociedade, em um mundo em constante desenvolvimento e uma vida cotidiana 

melhor. 

Temos que ter coerência e discernimento para enfrentarmos essa fase que 

estamos vivenciando, nos tornaremos mais capazes, ágeis e mais confiantes para 

darmos sequência a nossas vidas após a pandemia que enfrentamos hoje.  



 

 

2.3 A Educação EAD 

A educação a distância é uma modalidade de ensino nova e vem se 

desenvolvendo muito e conquistando seu espaço,  os professores e alunos vão se 

adaptando onde estudam e convivem em ambientes distintos e por meio das 

tecnologias da informação e comunicação as aulas acontecem, as aulas são 

ministradas e assistidas remotamente, podendo ser em tempo real ou não também  

em formato de aulas gravadas proporcionando aos alunos estudarem no seu tempo, 

este tipo de educação vem causando muitos questionamentos e agora mais que 

nunca devido aos acontecimentos deste ano em que fomos surpreendidos com esta 

pandemia do covid-19, a educação a distância vem sendo um meio usado por todas 

as instituições de ensino para promover a educação. 

O isolamento social causado pela COVID-19 levou bilhões de seres humanos 

a condições de reflexões imediatas e a mudanças radicais sobre as suas 

necessidades, dês das mais afetivas de se considerar, onde somos  seres sociais e 

históricos, pensantes e capazes de encontrar uma saída para a educação neste 

momento em que a pandemia causa contradições e receios de todas as formas e 

maneiras. 

 Paulo Freire (2001, p.46) já idealizava sobre isso: 

(...) Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque é 
capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque é capaz de reconhecer-se 
como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros.  

 Nestor Garcia Canclini (2003) fala sobre a hibridação, “processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma 

separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas.” (CANCLINI, 

2003, pp. XIX), a troca entre diferentes culturas que se torna cada vez mais intensa, 

dentro da atualidade em virtude do mundo globalizado em que vivemos e do 

isolamento social, onde se predispõe de uma maior utilização da internet. 

Com o avanço da pandemia no Brasil, o Conselho Nacional de Educação (CNE) 

autorizou que atividades de educação não presenciais poderão ser adotadas em todas 



 

 

as etapas de ensino dessa maneira, as atividades podem contar e cumprir a carga 

horária obrigatória devido a emergência causada pela pandemia, as escolas 

precisaram se reorganizar, utilizar para o ensino o uso das tecnologias digitais, esta 

utilização gerou uma metodologia nova, das práticas do ensino presencial para as 

plataformas virtuais de aprendizagem, o chamado ensino remoto. 

  Segundo Moreira e Schlemmer (2020, p. 9), no ensino remoto: 

[...] o ensino presencial físico (mesmos cursos, currículo, metodologias e 
práticas pedagógicas) é transposto para os meios digitais, em rede.  O 
processo é centrado no conteúdo, que é ministrado pelo mesmo professor da 
aula presencial física.  Embora haja um distanciamento geográfico, privilegia-
se o compartilhamento de um mesmo tempo, ou seja, a aula ocorre num 
tempo síncrono, seguindo princípios do ensino presencial. A comunicação é 
predominantemente bidirecional, do tipo um para muitos, no qual o professor 
protagoniza videoaula ou realiza uma aula expositiva por meio de sistemas 
de web conferência. Dessa forma, a presença física do professor e do aluno 
no espaço da sala de aula geográfica são substituídas por uma presença 
digital numa sala de aula digital. No ensino remoto ou aula remota o foco está 

nas informações e nas formas de transmissão dessas informações. 

Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Península (2020), 88% dos 

professores nunca haviam ministrado aulas de forma remota e 83,4% não se sentem 

preparados para esta nova função, onde até os professores que já utilizavam das 

tecnologias digitais como apoio no ensino presencial sofreram e encontraram algum 

tipo de dificuldade para se adaptar a nova modalidade do ensino remoto, devido a 

mudança repentina no modelo educacional com a falta de infraestrutura adequada em 

suas casas e a falta de formação específica para atuar na docência de forma online 

onde foi um impacto muito grande em todas as modalidades de ensino sendo vista e 

vivenciada por toda a comunidade escolar. (Conforme nos demonstram os gráficos 

abaixo) 

 



 

 

 

Fonte: própria do autor                                       Fonte: própria do autor 

 

A utilização das tecnologias digitais em rede na educação evidencia que os 

ambientes virtuais modificam o domínio sobre o fazer docente praticado na 

modalidade presencial, pois são outros espaços e tempos pedagógicos que se 

apresentam.  

O ensino remoto tornou-se um desafio para esses profissionais que precisaram 

aprender na prática a usar as tecnologias para desenvolver as suas aulas, o ensino 

remoto provocou um aumento do nível de ansiedade dos professores, além da 

sobrecarga que o novo método de ensinar desenvolveu, devido a estas 

consequências que demonstram a necessidade do apoio técnico e psicológico aos 

professores. 

 Segundo Santos (2020), o ensino remoto tem deixado suas marcas em alguns 

casos, permiti encontros afetuosos e boas dinâmicas curriculares e em outros, tem 

repetido modelos, acentuando os potenciais da cibercultura na educação.  

 Os modelos de educação em massa são característicos da educação a 

distância (EAD) tradicional, com veremos na próxima seção. Educação a distância 

desde a definição da modalidade EAD como modalidade de ensino pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394\96), passando pelas metas do 

Plano Nacional de Educação, até a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB,) 

em 2006, são várias as ações normativas de execução que vão incorporando a EAD 

ao contexto educacional brasileiro.  

A EAD representa uma modalidade de ensino que vem sendo utilizada há muito 

tempo, inicialmente utilizava-se a correspondência como tecnologia mediadora entre 

aluno e professor, depois chegaram o rádio e as TVs Educativas, que foram 

Instituto Península

Professores Preparados para o Ensino Remoto

Professores Despreparados

Instituto Península

Professores com dificuldade em
aplicar aulas remotas
Professores com experiência nessa
modalidade de ensino



 

 

importantes para a educação brasileira nas décadas de 1960 a 1990, pois auxiliavam 

na qualificação de muitos trabalhadores. Esse modelo de educação a distância, ainda 

tem reflexos, principalmente nos cursos que utilizam tecnologias digitais.  

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  O novo coronavírus, conhecido como covid-19, provocou mudanças 

repentinas nas nossas vidas e na sociedade, modificou nosso trabalho, nossa rotina, 

em relação à educação, nos mostrou que o que a tempos vinha se discutindo e 

estudando, o processo da reinvenção da educação, principalmente no seu 

desenvolver pedagógico e nas modalidades de ensino.   

Neste período de pandemia, o caos que a mesma criou, transformou a nossa 

vida cotidiana, a modificou radicalmente. Vivenciar o caos que a pandemia gerou é 

onde devemos criar novas possibilidades e potencialidades de superação, pois essas 

novas potencialidades nos tornam sujeitos renovadores, da nossa própria realidade 

nos superando e nos reinventando em meio ao novo. 

 As reflexões realizadas e as experimentações feitas na modalidade da 

educação presencial para a online, em tempos de Covid 19, resultaram na produção 

de um novo meio de aprendizagem que para muitos era distante da sua realidade, 

com isto busquei desenvolver este artigo, esperando que juntos possamos nos 

reinventar e aprender a como passar por esta fase difícil que a pandemia tem causado, 

também devemos desenvolver e se adequar a outras e novas metodologias de ensino 

para utilizar de forma construtiva na educação sendo ela presencial ou a distância, 

não devemos nos acomodar e sim nos reinventarmos e nos superarmos sempre, a 

mente deve estar sempre aberta para o novo. 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 



 

 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. 9394/1996. 

 

CANCLINI, Néstor García. A globalização imaginada. São Paulo: Iluminuras, 2003. 

 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas: Estratégias para entrar e sair da 

modernidade. São Paulo: Edusp, 2003 

 

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. Pesquisa: Educação escolar em tempos de 

pandemia na visão de professoras/es da educação básica. Disponível em:< 

https://www.fcc.org.br/fcc/educacao-pesquisa/educacao-escolar-em-tempos-de-

pandemia-informe-n-1>. Acesso em: 8 dez. 2020 

 

GALLO, S. Deleuze e a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

MOREIRA, J. A.; SCHLEMMER, E. Por um novo conceito e paradigma de 

educação digital onlife. Revista UFG, 2020, v.20.  

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 31. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001. 

184 p. 

 

MOREIRA, J. A.; SCHLEMMER, E. Por um novo conceito e paradigma de educação 

digital onlife. Revista UFG, v. 20, 2020. 

 

PENÍNSULA, I. Sentimento e percepção dos professores brasileiros nos 

diferentes estágios do Coronavírus no Brasil. 2020. Disponível em: 

<https://www.institutopeninsula.org.br/> Acesso em: dez. 2020 

 

 

 

https://www.fcc.org.br/fcc/educacao-pesquisa/educacao-escolar-em-tempos-de-pandemia-informe-n-1
https://www.fcc.org.br/fcc/educacao-pesquisa/educacao-escolar-em-tempos-de-pandemia-informe-n-1

