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INTRODUÇÃO: 

A pandemia da COVID-19 modificou as relações interpessoais e transformou a forma de atuação 

de instituições públicas e privadas quanto ao atendimento à população. A educação foi um dos setores 

mais atingidos, visto que na maioria das escolas e universidades não houve um planejamento adequado 

para inserir métodos de estudo a distância que, por consequência, evidenciou a desigualdade do acesso a 

bens e serviços tecnológicos que auxiliam na participação de estudantes no ensino remoto.  

Com a falta de acessibilidade a recursos básicos, os brasileiros se veem diante de um novo 

indicador de injustiça social, como é relatado no artigo A educação e a escola em tempos de coronavírus 

(BOTO, 2020): a falta de acesso à internet segrega parte dos estudantes de escolas e universidades e acaba 

se tornando um novo símbolo do abismo que antes se evidenciava, sobretudo, em aspectos 

socioeconômicos, mas que agora se direciona ao âmbito da educação.  

  A partir de uma revisão bibliográfica, buscou-se, na pesquisa, compreender como o processo de 

inserção de tecnologias no ambiente escolar pode influenciar na desigualdade de acesso à educação e as 

possíveis implicações no rendimento escolar dos estudantes, visto que há perspectivas que indicam para 

uma onda de evasão escolar e consequente diminuição do desempenho dos estudantes, situações esperadas 

defronte à falta de acesso regular de todas as parcelas da população à tecnologia. 

 

METODOLOGIA: 

A análise da temática proposta tem como parâmetro teórico e metodológico a perspectiva que visa 

analisar como os problemas sociais interferem na distribuição de um serviço educacional de qualidade, 

que tenha por objetivo o aprendizado científico e cultural dos estudantes. Na obra Marxismo e Educação 

- debates contemporâneos, organizada por José Claudinei Lombardi e Dermeval Saviani (2002), temos a 

explicitação da necessidade de analisar a educação partindo de seu contexto social e histórico, 

relacionando esses fatores a fim de compreender a problemática vigente. 
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A pesquisa até o momento possui caráter bibliográfico, e analisa como a pandemia da COVID-19 

influenciou e ainda influencia o processo educativo, a partir da perspectiva das desigualdades do acesso 

às tecnologias. Busca-se indicar a problemática do ensino remoto emergencial, visto que esse plano de 

educação a distância evidencia o abismo social existente em relação à ausência de uma distribuição 

igualitária a recursos tecnológicos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O contexto pandêmico afastou as pessoas de seus ambientes comuns de estudo, escolas e 

universidades, e transformou a forma como enxergamos o processo de escolarização no Brasil. O país que 

já enfrentava problemas em suas estruturas sociais, agora intensifica seu processo de precarização de 

recursos básicos para a manutenção de um povo digno e próspero. Barbosa e Cunha (2020), analisam os 

efeitos da pandemia no acesso à educação e em como essa agrava o abismo social existente no sistema 

educacional. Os autores discutem a introdução de tecnologias no ambiente escolar e como esse processo 

gera uma disparidade entre os estudantes que não possuem acesso aos meios remotos de ensino.  

Há a necessidade de compreender como seria possível viabilizar o ensino em um cenário tão 

adverso no sistema público brasileiro, em vista dos problemas apresentados por Barbosa e Cunha (2020), 

que exemplificam que a falta de acesso a recursos básicos, como saneamento e alimentos, em algumas 

localidades torna o investimento em internet e computadores algo supérfluo. É notável que vivemos 

tempos sombrios, de descaso e abandono à vida, de precariedade na qualidade de trabalho de professores, 

que não estavam preparados para uma demanda diferente do que estavam habituados, de dificuldade 

vividas por alunos que não possuem estrutura em casa para estudar de maneira adequada e efetiva. Os 

autores incentivam a reflexão sobre a interferência da pandemia no futuro da educação brasileira, e como 

isso pode transformar os meios educacionais que conhecemos e sua qualidade. 

Boto (2020), aponta para as consequências da saída dos espaços físicos da escola, fazendo uma 

breve discussão sobre o papel da escolarização em diferentes tempos da história e de seu papel de 

reprodutora de desigualdades existentes na sociedade. A autora aponta para a necessidade de uma 

reinvenção da educação e da escola como instituição.  

Com a saída dos estudantes da sala de aula fez-se necessária a utilização de recursos tecnológicos, 

como computadores, smartphones e internet, para dar continuidade ao ano letivo, contudo essa 

implementação nem sempre foi planejada e deixou muitos estudantes de fora do processo educativo devido 

à falta de acesso às tecnologias necessárias para lidar com os novos tempos. Catini (2020) demonstra que 

no cenário social brasileiro falta muito mais do que apenas tecnologias, mas também condições básicas de 

estudo para os estudantes menos favorecidos, como um lugar tranquilo e adequado em suas casas. A autora 

reforça que além da problemática da falta de acesso por parte dos estudantes, há uma precarização do 
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trabalho educativo e a introdução de um ensino emergencial disfarçado de ensino híbrido, um verdadeiro 

despreparo do sistema escolar ao lidar com a pandemia. 

Flores e Arnt (2020) explicitam que a heterogeneidade presente entre as famílias brasileiras é um 

fator que intensifica o processo de distribuição desigual de informação e educação de qualidade. O texto 

Desigualdade social e tecnologia: o ensino remoto serve para quem? (2020) de Flores e Arnt, destaca que 

além da falta de acesso à tecnologia como meio de estudo, os estudantes muitas vezes não conseguem ter 

acesso às plataformas digitais onde estão presentes os conteúdos; por não conhecerem os modos de 

utilização daqueles meios, as autoras salientam a necessidade de uma alfabetização digital de toda 

comunidade escolar para que seja possível tornar o ensino remoto um pouco mais possível. Em seu texto 

A educação como problema social (1960), Florestan Fernandes retrata o cenário problemático da educação 

brasileira e da disparidade presente na escolarização, com isso ele reitera que “(...) o futuro educacional 

do Brasil depende, diretamente da formação de novos padrões de reação societária às deficiências 

educacionais” (FERNANDES, 1960, p.99).  

Ao sair do espaço escolar físico, tem-se a necessidade da introdução de um novo meio para educar, 

o Ensino Remoto Emergencial (ERE) que foi implementado com o objetivo de ser uma solução a curto 

prazo que amparasse os alunos durante o período que precisassem estar em suas casas, porém esse método, 

em muitos casos, não foi bem planejado e suas consequências ainda não podem ser mensuradas 

adequadamente. A necessidade de apropriação de tecnologias para seu funcionamento é um ponto chave 

dessa problemática, em vista de que é notável que o acesso a tecnologias pelos estudantes não é uniforme, 

o que pode causar grande disparidade entre os que possuem e não possuem oportunidades de inserção 

tecnológica. Paiva (2020) evidencia que a educação nunca mais será a mesma no pós pandemia e que a 

internet é uma necessidade pública, sendo assim as políticas educacionais devem se voltar a esse cenário 

a fim de ampliar a distribuição de recursos tecnológicos nas escolas, especialmente escolas públicas de 

ensino básico.  

Diante de um contexto atípico e desafiador, tornou-se necessário, embora em muitos casos esta 

não seja a realidade, compreender o papel do estudante como ser social, de onde este vem, como se 

comunica, quais são os espaços que ele ocupa. A pandemia explicitou abismos socioeconômicos que 

interferem diretamente no desenvolvimento educacional de muitos estudantes brasileiros, ainda mais no 

que diz respeito à falta de acesso a tecnologias essenciais para a continuidade de atividades acadêmicas 

frente ao ensino remoto emergencial. O IPEA (2020) desenvolveu um estudo onde aponta que a pandemia 

da COVID-19 ampliou as desigualdades no sistema educacional brasileiro especialmente no que concerne 

à estrutura sanitária e tecnológica das famílias brasileiras.  

Considerando este panorama é preciso entender que as oportunidades são assimétricas em diversos 

âmbitos sociais e considerar que todos podem ter acesso ao ensino remoto é inapropriado, Freire (1974. 

p. 209) aponta que a “(...) influência do lar se alonga na experiência da escola”, o que vai de encontro ao 
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que acontece na educação brasileira em tempos de pandemia, em vista de que sem uma estrutura concisa 

em casa o estudante não terá como desenvolver seus conhecimentos de forma plena, ainda mais se não 

houver acesso a tecnologias importantes para experienciar o processo educacional pandêmico.  

 

CONCLUSÕES: 

Levando-se em consideração os pontos mencionados, é notável que a falta de acesso às tecnologias, 

como meio para diminuir os impactos da pandemia, acabou trazendo mais problemas para o ambiente de 

escolarização de crianças e jovens da educação pública básica, ampliando as desigualdades presentes no 

sistema educacional brasileiro. 

A pesquisa, ainda em construção, também buscará por meio de entrevistas, apresentar um 

panorama sobre o acesso às tecnologias por professores e estudantes da rede pública básica de ensino de 

cidades do Litoral Norte paulista, para com isso entender de um ponto de vista mais focado como a 

introdução de tecnologias no processo de escolarização, através do Ensino Remoto Emergencial, impactou 

na vida escolar desse público. Faz-se necessário compreender os impactos e buscar discutir a fim de trazer 

contribuições para práticas pedagógicas mais inclusivas, além de salientar a importância da promoção de 

acesso democrático às tecnologias. 
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