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RESUMO 

A tecnologia informatizada está cada vez mais implantada no dia-a-dia profissional e as instituições 

educacionais anseiam o uso desta tecnologia para modificar e modernizar as propostas pedagógicas. 

Atualmente a Educação a Distância (EAD) está diretamente ligada às tecnologias da informação e da 

comunicação, tendo a internet como o meio mais utilizado. Diante disto, torna-se necessário uma 

reflexão e avaliação constantes no campo da tecnologia Educacional, principalmente no ensino, onde o 

objeto de estudo é a especificidade do acesso à educação para toda população do Brasil através da EAD, 

que está por sua vez em constante transformação, atualização e dinamismo que impõem também o 

mercado de trabalho. Pensando nisso, esta pesquisa tem como objetivo geral compreender o ensino 

híbrido e seus modelos de ensino para poder entender sua aplicação no Brasil. A metodologia de 

pesquisa foi de revisão qualitativa. 

Palavras-chave: Ensino. Híbrido. Distância. Brasil. 

 

ABSTRACT 

Computerized technology is increasingly deployed in professional daily life and educational institutions 

are eager to use this technology to modify and modernize pedagogical proposals. Currently, Distance 

Education (EAD) is directly linked to information and communication technologies, with the internet 

being the most used medium. Given this, it is necessary a constant reflection and evaluation in the field 

of Educational technology, especially in teaching, where the object of study is the specificity of access 

to education for the entire population of Brazil through distance education, which is in turn constantly 

transformation, updating and dynamism that also impose the labor market. With this in mind, this 

research aims to understand hybrid teaching and its teaching models in order to understand its 

application in Brazil. The research methodology was a qualitative review. 

Keywords: Teaching. Hybrid. Distance. Brazil. 

 

ABSTRACTO 

La tecnología computarizada se despliega cada vez más en la vida diaria de los profesionales y las 

instituciones educativas están deseosas de utilizar esta tecnología para modificar y modernizar las 

propuestas pedagógicas. Actualmente, la Educación a Distancia (EAD) está directamente vinculada a 

las tecnologías de la información y la comunicación, siendo Internet el medio más utilizado. Ante esto, 

es necesario reflexionar y evaluar constantemente en el campo de la tecnología educativa, especialmente 

en la docencia, donde el objeto de estudio es la especificidad del acceso a la educación para toda la 

población de Brasil a través de la educación a distancia, que a su vez es Constante transformación, 

actualización y dinamismo que también impone el mercado laboral. Con esto en mente, esta 

investigación tiene como objetivo comprender la enseñanza híbrida y sus modelos de enseñanza para 

comprender su aplicación en Brasil. La metodología de investigación fue una revisión cualitativa. 

Palabras clave: Docencia. Híbrido. Distancia. Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

A definição de Educação a distância segundo o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

é a modalidade educacional na qual os alunos e professores estão separados, física ou 

temporalmente e, por isso, faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias de informação 

e comunicação. Essa modalidade é regulada por uma legislação específica e pode ser 

implantada na educação básica (educação de jovens e adultos, educação profissional técnica de 

nível médio) e na educação superior. 

A tecnologia informatizada está cada vez mais implantada no dia-a-dia profissional e as 

instituições educacionais anseiam o uso desta tecnologia para modificar e modernizar as 

propostas pedagógicas. Atualmente a Educação a Distância (EAD) está diretamente ligada às 

tecnologias da informação e da comunicação, tendo a internet como o meio mais utilizado. 

Diante disto, torna-se necessário uma reflexão e avaliação constantes no campo da tecnologia 

Educacional, principalmente no ensino, onde o objeto de estudo é a especificidade do acesso à 

educação para toda população do Brasil através da EAD, que está por sua vez em constante 

transformação, atualização e dinamismo que impõem também o mercado de trabalho. Pensando 

nisso, esta pesquisa tem como objetivo geral compreender o ensino híbrido e seus modelos de 

ensino para poder entender sua aplicação no Brasil. 

Os benefícios desta pesquisa do tema, além de expandir o conhecimento científico 

visando destacar as principais diferenças entre o ensino presencial e a distância acerca da 

formação, é promover dados para um programa de divulgação e preparação para tal modalidade 

de Ensino ao mesmo tempo que promove uma mudança de paradigma e preconceitos com o 

ensino à distância. 

A metodologia usada nesta pesquisa foi de coleta de dados, ou seja, a bibliográfica com 

abordagem qualitativa. 

 

Ensino híbrido 

 

Visando ter adequada compreensão da metodologia de ensino híbrida, inicialmente é 

fundamental compreender o conceito da palavra híbrido. Sendo assim, os estudos de Moran 

(2015) apontam que: 

 

Híbrido significa misturado, mesclado, blended. A educação sempre foi misturada, 

híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos. 

Esse processo, agora, com a mobilidade e a conectividade, é muito mais perceptível, 

amplo e profundo: é um ecossistema mais aberto e criativo. Podemos ensinar e 

aprender de inúmeras formas, em todos os momentos, em múltiplos espaços. Híbrido 

é um conceito rico, apropriado e complicado. Tudo pode ser misturado, combinado, e 

podemos, com os mesmos ingredientes, preparar diversos “pratos”, com sabores 

muito diferentes (MORAN et. al., 2013, p. 22). 

 

Ressaltando ainda que o Ensino Híbrido não é uma modalidade muito conhecida e 

aplicada no Brasil, conceito que também é chamado de blended learning, que é a junção de um 

modelo de aprendizado realizado em ambientes virtuais e presenciais, entretanto, com a nova 

realidade ele passou a ganhar mais importância para a educação. Sendo assim, a modalidade de 

ensino à distância está ganhando mais espaço e fazendo parte da formação de diversos alunos 
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e profissionais que podem estudar da maneira que podem. Trata-se então de uma modalidade 

que se consolida a cada dia mais, se tornando uma tendência para o futuro (CHRISTENSEN, 

HORN e STAKER, 2013). 

Os referidos autores ainda contribuem dizendo que: 

 

O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno aprende, pelo 

menos em parte, por meio do ensino on-line, com algum elemento de controle do 

estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo do estudo, e pelo menos em parte em 

uma localidade física supervisionada, fora de sua residência (CHRISTENSEN, 

HORN e STAKER, 2013, p. 48). 

 

Cabe ressaltar ainda que as competências necessárias para o futuro vão ser diferentes 

das que são necessárias atualmente. Salientando também que contamos na atualidade com um 

modelo de ensino que passou a ser usado ainda durante o século XII, se perpetuando no decorrer 

de toda a história do ensino. Observando ainda que as teorias de aprendizagem sofreram 

diferentes alterações no decorrer deste período, e atualmente está sendo implementada uma 

conhecida como Teoria do Conectivismo, apontando assim que o conhecimento se encontra em 

todo o universo e que a aprendizagem pode ser realizada em rede (CHRISTENSEN, HORN e 

STAKER, 2013). 

Ressaltando ainda que: 

 

As modificações possibilitadas pelas tecnologias digitais requerem novas 

metodologias de ensino, as quais necessitam de novos suportes pedagógicos, 

transformando o papel do professor e dos estudantes e ressignificando o conceito de 

ensino e aprendizagem. Nesse sentido, o ensino on-line permite tal personalização, 

uma vez que pode ajudar a preencher lacunas no processo de aprendizagem 

(CHRISTENSEN, STAKER e HORN, 2013, p. 51). 

 

Sendo assim, observa-se que o ensino híbrido passou a ser aplicado como um método 

de ensino com o intuito de, pela sua forma de atuação, ser capaz de atender todas as 

necessidades dos estudantes, objetivando assim elevar os potenciais de aprendizagem deles. 

A referida proposta de ensino busca atuar com os inúmeros elementos que constituem a 

escola tradicional, somando a eles diferentes recursos proporcionados pela tecnologia, 

especialmente por meio da disponibilização de atividades online. Sendo assim, os alunos são 

capazes de controlar melhor o tempo, o local, a maneira e também o ritmo de estudo, adequando 

tudo da melhor maneira possível. Salientando ainda que as atividades online jamais devem ser 

diferentes das matérias que são estudadas dentro da sala de aula. 

Sobre o assunto, cabe ressaltar ainda que: 

 

A sala de aula tradicional e o espaço virtual, tornam-se gradativamente 

complementares. Isso ocorre porque, além do uso de variadas tecnologias digitais, o 

indivíduo interage com o grupo, intensificando a troca de experiências que ocorre em 

um ambiente físico, a escola. O papel desempenhado pelo professor e pelos alunos 

sofre alterações em relação à proposta de ensino considerada tradicional, e as 

configurações das aulas favorecem momentos de interação, colaboração e 

envolvimento com as tecnologias digitais. O ensino híbrido configura-se como uma 

combinação metodológica que impacta na ação do professor em situações de ensino e 
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na ação dos estudantes em situações de aprendizagem (BACICH, TANZI NETO e 

TREVISANI, 2015, p. 52). 

 

Neste sentido, o Ensino Híbrido já é uma realidade praticada em várias instituições de 

ensino em todo o mundo. No caso dos Estados Unidos, o uso dessa metodologia passou pelas 

pesquisas realizadas pelo Clayton Christensen Institute (CHRISTENSEN, HORN e STAKER, 

2013). Já no caso do Brasil, a referida metodologia de ensino também pode ser encontrada em 

inúmeras instituições de ensino, entretanto, foi através da atuação do Grupo de 

Experimentações em Ensino Híbrido, realizado pelo Instituto Península em conjunto com a 

Fundação Lemann, que ela passou a ganhar maior importância na área da educação. Nesses 

estudos do referido grupo, participaram 16 professores da rede pública e privada, de cinco 

diferentes Estados brasileiros, no decorrer de oito meses do ano de 2015, tendo a intenção de 

colocar em prática em suas aulas, variadas atividades fundamentadas nos conceitos que fazem 

parte do Ensino Híbrido (BACICH, TANZI NETO e TREVISANI, 2015). 

Observa-se então que o ensino híbrido pode ser caracterizado da seguinte maneira: 

 

É um programa de educação formal no qual um estudante aprende pelo menos em 

parte por meio do ensino online, com algum elemento de controle do aluno sobre o 

tempo, local, caminho e/ou ritmo do aprendizado; pelo menos em parte em uma 

localidade física supervisionada, fora de sua residência e que as modalidades ao longo 

do caminho de aprendizado de cada estudante, em um curso ou matéria estejam 

conectados, oferecendo uma experiência de educação integrada (CHRISTENSEN, 

STAKER e HORN, 2013, p. 8). 

 

São muitos os intelectuais que, em diferentes momentos no decorrer da história da 

educação, tais como Rogers (1973) e Novak e Gowin (1999), focaram seus estudos em 

proporcionar métodos capazes de superar o modelo tradicional de ensino, buscando sempre 

fazer com que o aluno fosse capaz de participar mais ativamente do processo de ensino e 

aprendizagem, tendo ainda a intenção de fazer com que suas diferenças fossem mais 

valorizadas. 

Sendo algo evidente o fato de que cada aluno possui uma aprendizagem de ritmos 

diferentes. Dessa maneira, é de extrema relevância então que o profissional docente seja capaz 

de elaborar estratégias variadas, tendo a intenção de assegurar que exista um aprendizado 

eficiente para todos, que nem sempre ocorre ao mesmo tempo. Neste sentido, observa-se ainda 

que o professor possui ainda o objetivo de suprir todas as necessidades apresentadas pelos 

alunos e não da classe de forma geral e ao mesmo tempo. Dessa forma, proporcionar um modelo 

de ensino personalizado, assim como se busca ao utilizar o método de Ensino Híbrido, deve-se 

então focar nas diferenças individuais dos estudantes, tornando possível assim assegurar maior 

eficácia para o processo de ensino-aprendizagem (BACICH, TANZI NETO e TREVISANI, 

2015). 

Sobre o assunto, as palavras de Lima e Moura (2015) contribuem dizendo assim: 

 

Personalizar não é traçar um plano de aprendizado para cada aluno, mas utilizar todas 

as ferramentas disponíveis para garantir que os estudantes tenham aprendido. Se um 

aluno aprende com um vídeo, outro pode aprender mais com leitura, e um terceiro 
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com a resolução de um problema – e, de forma mais completa, com todos esses 

recursos combinados (LIMA e MOURA, 2015, p. 98). 

 

Objetivando então fazer com que o processo de ensino e aprendizagem seja mais 

eficiente, proporcionando ainda um tempo maior para as situações de aprendizado, ressalta-se 

que o ensino híbrido sugere que sejam usadas as inúmeras tecnologias da área da educação com 

o intuito de qualificar as atividades educativas. Ressaltando ainda que: 

 

Essa mescla entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para abrir a escola 

para o mundo e para trazer o mundo para dentro da escola. Outra mescla, ou blended 

é a de prever processos de comunicação mais planejados, organizados e formais com 

outros mais abertos, como os que acontecem nas redes sociais, onde há uma 

linguagem mais familiar, uma espontaneidade maior, uma fluência de imagens, ideias 

e vídeos constante (MORAN et. al., 2013, p. 16). 

 

Salientando então que todas as tecnologias, especialmente as digitais, devem atuar de 

forma integrada com o conteúdo apresentado na sala de aula. Sendo assim, observa-se que o 

modelo de ensino híbrido trata-se de uma abordagem metodológica e não um processo que 

meramente utiliza recursos tecnológicos sem objetivos claros. 

 

A importância do uso das tecnologias digitais na escola, possibilitando a 

personalização do ensino, é um desafio para muitos educadores. O Ensino Híbrido, da 

maneira que vem sendo utilizado em escolas de educação básica nos Estados Unidos, 

na América Latina e na Europa, difere das definições de blended learning voltadas 

para o ensino superior e entendidas como aquele modelo em que o método tradicional, 

presencial, se mistura como o ensino à distância e, em alguns casos, determinadas 

disciplinas são ministradas na forma presencial, enquanto outras, apenas on-line.(..) 

A expressão ensino híbrido está enraizada em uma ideia de educação híbrida, em que 

não existe uma forma única de aprender e na qual a aprendizagem é um processo 

contínuo, que ocorre de diferentes formas, em diferentes espaços (BACICH, TANZI 

NETO e TREVISANI, 2015, p. 51-52). 

 

Modelos de ensino híbrido 

 

Observa-se ainda que o Ensino Híbrido conta com dois diferentes modelos, que são: os 

sustentados e os disruptivos. Os estudos de Christensen, Horn e Staker (2013) apontam ainda 

que as sugestões propostas por eles fazem parte da categoria de modelos sustentados, 

caracterizados por conservar certa proximidade e as peculiaridades do ensino tradicional 

praticadas na educação atual; já no caso dos modelos disruptivos, esses são caracterizados como 

os que buscam ir além dos limites da sala de aula tradicional, contando então com inúmeros 

roteiros. O último modelo é o menos utilizado no contexto do ensino brasileiro, especialmente 

por ele necessitar de significativas alterações no sistema em vigor na atualidade. 

Sobre o assunto, as palavras de Horn e Staker (2015) apontam que: 

 

Frequentemente, a quebra de uma concessão inicia a derrubada de paradigmas. Uma 

razão fundamental de as inovações disruptivas serem tão hábeis em derrubar 

paradigmas – e líderes de indústrias – é que as inovações de sustentação são estáticas. 
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Elas tiram o melhor partido das concessões realizadas no passado (HORN e STAKER, 

2015, p. xvi). 

 

Analisando ainda os modelos sustentados de ensino híbrido, ressalta-se a existência de 

uma maior semelhança com os elementos do ensino tradicional, onde os mais usados são os de 

rotação, tais como: Rotação por estações, os Laboratórios Rotacionais e Sala de Aula Invertida 

(HORN e STACKER, 2015).  

Neste sentido, observa-se então que a rotação torna possível que os alunos intercalam 

tarefas variadas, contando com um roteiro fixo ou levando em consideração as exigências do 

professor, que pode solicitar a realização de leituras, produção de textos, discussões em 

pequenos grupos, entre diversas outras atividades, mas incessantemente irá existir uma 

atividade online que deve ser realizada (HORN e STACKER, 2015). 

No que diz respeito aos modelos Flex, À La Carte, Virtual Enriquecido e Rotação 

Individual, esses são caracterizados como disruptivos, que são os capazes de quebrar 

paradigmas e transformar significativamente o sistema tradicional de ensino, muitas vezes não 

contando com disciplinas fixas, apresentando novas formas de organizar os espaços físicos e 

também de elaborar as metodologias, elementos essências para os desafios, problemas, jogos, 

fazendo com que o estudante seja capaz de aprender com seu próprio movimento e também por 

meio da interação com grupos e com projetos, recebendo a supervisão dos professores 

orientadores.  

Cabe ressaltar ainda que: 

 

Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação na sociedade, no 

ambiente escolar muito se discute sobre as diferentes formas de utilização no processo 

de ensino e aprendizagem (MOURA, 2009, p. 3). 

 

Sendo assim, são muitas as formas de fazer com que o modelo híbrido de aprendizagem 

seja praticado com eficiência, entretanto, inicialmente, é fundamental elaborar um adequado 

planejamento estratégico no âmbito de sua infraestrutura, estipulando como deve ser efetuado 

a orientação pedagógica proposta, dando maior importância para a formação dos professores, 

estipular também um cronograma das aulas e qual será a forma de avaliação e seus diferentes 

aspectos, levando em consideração que essa metodologia é um sistema integrado de 

aprendizagem. 

Dessa forma, é fundamental ainda proporcionar uma reestruturação dos conteúdos que 

vão ser apresentados e qual será a tecnologia digital usada para complementar as atividades 

dadas em salas de aula (HORN e STAKER, 2015). 

Depois de analisar e optar pela plataforma digital que mais se adequou às necessidades 

da turma, deve-se então ser criado um novo plano de estudos, que possa suprir todos os 

propósitos do ensino híbrido e integre adequadamente ele com a tecnologia usada (HORNet 

STACKER, 2015). 

Os referidos autores ainda contribuem dizendo que: 

 

A pergunta a ser feita na escolha dos modelos é quanto controle você deseja dar aos 

alunos sobre, tempo, lugar, caminho e ritmo de sua aprendizagem. O ensino online dá 
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potencial para os alunos planejarem um curso personalizado, que teria sido impossível 

gerenciar em uma sala de aula tradicional com 30 alunos e um professor (HORN e 

STAKER, 2015, p. 220). 

 

Sendo fundamental ainda que seja encontrado um público adequadamente focado em 

utilizar esse tipo de interação, isso porque este se trata de um sistema de aprendizado 

individualizado, fundamentado nas informações e necessidades específicas, devendo equilibrar 

adequadamente as aulas online com as presenciais, capaz de fazer com que exista uma 

experiência completa e eficiente para todos os interessados no sistema (HORN e STAKER, 

2015). 

Segundo a metodologia que é sugerida pelos estudos realizados pelo Instituto Clayton 

Christensen, colocando em prática seu método nas instituições de ensino norte-americanas, 

contando com quatro tipos, que são: Rotação, Flex, A La carte, Virtual Aprimorado 

(CHRISTENSEN, HORN e STAKER, 2013). A referida metodologia proporciona ainda 

diferentes modelos didáticos que resultam em maneiras diferentes de organizar as ações na sala 

de aula, através da introdução dos recursos digitais em determinado momento no decorrer do 

processo de ensino-aprendizagem do aluno. Contando então com uma natureza mista, assim 

como determina o termo híbrido, observa-se ainda que o referido método sugira a utilização de 

ferramentas de mobilidade e que possibilitam maior comunicação por meio de dispositivos 

tecnológicos com o intuito de fazer com que o processo de aprendizagem possa ocorrer também 

fora dos limites físicos das instituições de ensino (CHRISTENSEN, HORN e STAKER, 2013). 

Sobre o assunto, ainda cabe ressaltar que: 

A organização dos modelos de ensino híbrido, feita pela equipe de pesquisadores do 

Clayton Christensen Institute, aborda formas de encaminhamento das aulas em que as 

tecnologias digitais podem ser inseridas de forma integrada ao currículo e, portanto, 

não são consideradas como um fim em si mesmo, mas que têm um papel essencial no 

processo, principalmente em relação à personalização do ensino (BACICH et. al., 

2015, p. 48). 

Consequentemente, observa-se então que o ensino híbrido trata-se de um espaço de 

maior abertura, apontado como um processo de ampliação da sala de aula, proporcionando 

maiores possibilidades de aprendizagem para os alunos, englobando assim a junção e 

transformação dos procedimentos metodológicos usados em sala de aula. 

Sobre o tema, as palavras de Sunaga e Carvalho (2015) contribuem dizendo assim: 

 

No ensino híbrido, a tecnologia vem para ajudar na personalização da aprendizagem 

e transformar a educação massificada em uma que permita ao aluno aprender no seu 

ritmo e de acordo com os conhecimentos previamente adquiridos, o que também 

possibilita que os estudantes avancem mais rapidamente (SUNAGA e CARVALHO, 

2015, p. 144). 

 

Neste sentido, é possível que a junção das atividades realizadas em sala com as 

realizadas virtualmente seja realizada através dos quatro diferentes modelos de ensino híbrido 

sugeridos pelos estudos de Horn e Stacker (2015), que são: 

 

Figura 1: Representação dos modelos de ensino híbrido. 
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Fonte: Horn e Stacker (2015). 

No tocante ao Modelo Flex, observa-se que os alunos contam com uma lista, devendo 

esta ser cumprida, constituída por conteúdos e atividades que eles precisam realizar, focando 

em um ensino online. Esse processo possibilita que os estudantes tenham maior flexibilidade 

de horários segundo sua necessidade, elevando o controle deles sobre sua aprendizagem 

(HORN e STACKER, 2015). 

Ressaltando ainda que: 

 

A parte flexível e adaptável corresponde ao tipo de suporte que ele recebe na situação 

presencial, podendo ser um apoio substancial de um professor certificado, ou uma 

pequena ajuda de um adulto que auxilia o aluno de acordo com a sua necessidade, ou 

que supervisiona uma atividade em grupo ou projeto sendo desenvolvido pelo aluno 

(VALENTE, 2014, p. 84). 

 

Já no âmbito do Modelo à la carte, observa-se que o estudante se responsabiliza por 

organizar os seus estudos, isso por meio de objetivos gerais que devem ser atingidos, que são 

elaborados por meio de uma atuação em conjunto com o professor; sendo assim, é possível que 

a aprendizagem aconteça no instante e no local que mais interesse o aluno, sendo um processo 

individualizado (HORN e STACKER, 2015). 

Ainda sobre o referido método, ao menos uma das disciplinas escolares deve ser 

realizada somente via online, mesmo que o suporte e a organização acabem sendo 

compartilhados com o professor, mas de forma virtual. Podendo ainda ser realizada na escola, 

em casa ou em qualquer local onde o aluno possa usar a ferramenta necessária para as atividades 

(HORN e STACKER, 2015). 



 

 

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203 
10 

No caso do modelo chamado de Laboratório rotacional, caracteriza-se por ser o modelo 

onde os estudantes usam o ambiente da sala de aula e também dos laboratórios da instituição 

de ensino. Começando com o uso da sala de aula tradicional e, após isso, passa a juntar com 

uma rotação que usa um computador ou o laboratório de ensino para complementar o processo 

de ensino-aprendizagem. Nesse modelo, habitualmente é possível maximizar a eficiência 

operacional, tornando o processo de aprendizagem personalizado mais simples, entretanto, as 

atividades convencionais realizadas em sala de aula não devem ser deixadas de lado. O referido 

modelo não busca extinguir com o modelo tradicional, mas utiliza o ensino de forma online 

como uma atividade fundamental, visando melhorar significativamente o processo de 

aprendizagem dos alunos (HORN e STACKER, 2015). 

Analisando o Modelo de Rotação, observa-se que os estudantes passam por um processo 

de revezamento das atividades que devem ser realizadas, contando com um horário fixo ou se 

adequando com as orientações transmitidas pelo professor. Observa-se ainda que seja possível 

que as atividades tarefas ocorram por meio de discussões em grupo, podendo ou não ser 

mediadas pelo professor, ocorrendo também devem ocorrer atividades de leitura e de escrita e, 

necessariamente, deve ser passada ao menos uma atividade online. Ainda segundo os estudos 

de Valente (2014), observa-se que o referido modelo deve contar com algumas propostas, tais 

como: 

 

Finalmente, o modelo rodízio consiste em proporcionar ao aluno a chance de alternar 

ou circular por diferentes modalidades de aprendizagem. Esse modelo está dividido 

em outros quatro subgrupos. Um deles, o rodízio entre estações, consiste em 

proporcionar ao aluno a possibilidade de circular, dentro da sala de aula, por diferentes 

estações, sendo uma delas uma estação de aprendizagem on-line, outra de 

desenvolvimento de projeto, trabalho em grupo ou interagindo com o professor, 

tirando dúvidas. Um segundo subgrupo é o rodízio entre laboratórios, no qual o aluno 

circula em diferentes espaços dentro do campus, sendo um deles o laboratório no qual 

ele realiza atividades on-line, ou laboratórios para o desenvolvimento de práticas 

específicas. O terceiro subgrupo é o rodízio individual, no qual o aluno circula entre 

diferentes modalidades de aprendizagem de acordo com horários prefixados. O quarto 

subgrupo, denominado sala de aula invertida (flipped classroom) (...) (VALENTE, 

2014, p. 85). 

 

Já no âmbito do Modelo Virtual Enriquecido, as atividades de ensino-aprendizagem 

ocorrem em toda a instituição de ensino, situação em que cada disciplina é dividida pelos alunos 

levando em consideração o seu tempo, realizando tarefas online e também presencial. Nesse 

caso, é possível que os estudantes compareçam, de forma presencial, no ambiente escolar, uma 

única vez em toda semana. As lições de Horn e Stacker (2015) apontam ainda que diversos 

programas que formam o referido método começam através das escolas online e, após isso, 

acabam criando seus programas híbridos, objetivando assim dar maiores oportunidades para 

que os alunos tenham também experiências escolares tradicionais. 

Sobre o assunto, as palavras de Valente (2014) contribuem dizendo assim: 

 

No modelo virtual enriquecido, a ênfase está nas disciplinas que o aluno realiza online, 

sendo que ele pode realizar algumas atividades presencialmente como, por exemplo, 

experiências práticas, laboratórios ou mesmo uma disciplina presencial. Esse modelo 
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difere do blended misturado pelo fato de a maior parte do ensino estar acontecendo 

on-line, complementado com poucas atividades presenciais (VALENTE, 2014, p. 85). 

 

Segundo a concepção de Horn e Staker (2015), observa-se que no caso do modelo de 

Rotação por Estações, caracteriza-se pela metodologia onde a sala de aula divide-se em espaços 

de aprendizado, em outras palavras, estações, onde todas devem ser associadas com o tema 

principal estudado, abordando o assunto através de uma atividade diferente, respeitando sempre 

um objetivo específico pré-determinado e, uma dessas estações, precisa ser realizada de forma 

online. 

Analisando também o modelo chamado de Sala de Aula Invertida, observa-se que a 

parte teórica da matéria passada é estudada na casa do aluno, através do formato online, já no 

ambiente da sala de aula devem ser realizadas as discussões sobre os assuntos, solucionando as 

atividades, entre outras atividades. Sendo assim, todo o conteúdo da matéria passada deve ser 

explicado online, na casa do aluno, já a parte aplicada, essa é efetuada na sala de aula. Esse 

método resulta em uma transformação importante no método tradicional de ensino, ocorrendo 

progressivamente, onde o professor deve orientar os alunos, utilizando metodologias ativas, 

dando as devidas oportunidades para elevar o engajamento dos seus estudantes, fazendo com 

que exista um alto-crescimento deles (HORN e STACKER, 2015). 

Sobre o referido método, as palavras de Valente et. al. (2015) agregam valor dizendo 

assim: 

 

A responsabilidade da aprendizagem agora é do estudante, que assume uma postura 

mais participativa, resolvendo problemas, desenvolvendo projetos [...] criando 

oportunidades para a construção de seu conhecimento. O professor tem a função de 

mediador, consultor do aprendiz (VALENTE et. al., 2015, p. 15). 

 

Existe também o modelo conhecido como Rotação Individual, onde todo estudante 

possui uma lista das atividades que precisa realizar durante seu cotidiano estudantil, objetivando 

assim efetuar tarefas sobre matérias estudadas. Os estudantes, de maneira rotacional, devem 

respeitar uma agenda feita de forma personalizada, elaborada levando em consideração as suas 

pretensões e realizadas conforme suas necessidades. O elemento que diferencia a rotação 

individual dos demais é que não são todos estudantes que passam, de maneira obrigatória, por 

todas as estações que existem ou por todas as modalidades que constituem o processo de 

aprendizagem (HORN e STACKER, 2015). 

Sendo assim, analisando todos os possíveis métodos de estudo híbridos, cabe salientar 

que não há uma ordem exata para colocar em prática os modelos sugeridos no ambiente escolar, 

assim como não há uma escala estipulada entre todos. Diversos professores utilizam as referidas 

metodologias em conjunto, intercalando os diferentes métodos, sugerindo assim que as 

atividades de sala de aula sejam efetuadas usando o modelo invertido e, em uma próxima aula, 

utiliza-se o modelo de rotação por estações (BACICH, TANZI NETO e TREVISANI, 2015). 

Ressalta-se ainda que, com o intuito de colocar em prática qualquer um dos referidos 

modelos de ensino híbrido, é preciso que seja realizada uma transformação da postura dos 

estudantes, assim como do professor e da instituição de ensino de forma geral. A utilização dos 

modelos em questão precisa também que exista uma ruptura parcial, primeiramente, com o 

método tradicional de ensino, assim como é preciso que existam diversas ações focadas em 
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resultar em mudanças, que são essenciais para que se alcance o sucesso desejado com a 

integração da tecnologia com os ambientes escolares. 

Sendo assim, colocar em prática a metodologia de ensino híbrido na realidade 

educacional brasileira trata-se de uma ação extremamente desafiadora, isso porque a 

infraestrutura e a estrutura das escolas, assim como a formação docente e o perfil dos 

estudantes, em diversas ocasiões, não facilitam a implementação do referido modelo. 

Sobre a implantação do referido modelo, as palavras de Moran et. al. (2013) apontam 

que: 

 

As escolas que nos mostram novos caminhos estão mudando o modelo disciplinar por 

modelos mais centrados em aprender ativamente com problemas, desafios relevantes, 

jogos, atividades e leituras, combinando tempos individuais e tempos coletivos; 

projetos pessoais e projetos de grupo. Isso exige uma mudança de configuração do 

currículo, da participação dos professores, da organização das atividades didáticas, da 

organização dos espaços e tempos (MORAN, 2013, p.2). 

 

Neste sentido, cabe ressaltar então que o Ensino Híbrido se apresenta como uma 

significativa ferramenta que visa a inserção das tecnologias para facilitar o processo de ensino-

aprendizagem. Como visto, inúmeros autores entendem que, em um futuro próximo, não mais 

existirá qualquer tipo de separação entre o virtual e o presencial, pois eles vão se tornar um só 

processo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou contribuir para uma mudança de paradigma na educação no 

Brasil diante do ensino híbrido. Como contribuição, inovações no sentido de buscar 

proporcionar a opção do EAD no momento atual em que a pandemia de covid-19 mudou e 

alterou os meios de acesso educacional. 

Sendo assim, se compreende que é de suma importância que tal assunto seja alvo de 

debates e estudos, com enfoque na solução do problema de exclusão educacional, promovendo 

um estudo que busque tratar de quebra de barreiras com o uso do EAD. 
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RESUMO 

O objetivo do presente estudo é entender a relevância da valorização da diversidade e da redução da 

desigualdade em um determinado cenário organizacional, inclusive instituições de ensino, foco do 

presente estudo e sugerir mudanças pedagógicas utilizando as tecnologias de informação como meios 

para a existência de um ambiente organizacional que pratique a inclusão. Sabe-se que a ideia básica da 

gestão da diversidade em qualquer instituição é a necessidade da prática do respeito, da empatia, da 

inclusão e do reconhecimento de modo que um ambiente produtivo efetivamente ocorra, onde todos se 

sintam valorizados e os talentos sejam utilizados em plenitude realmente exista. Somente assim, as 

finalidades plenas daquela instituição educacional conseguirão ser atingidas. Além disso, nesse estudo 

temos como enfoque entender sobre os desafios da diversidade especialmente no campo educacional e 

discutir os desafios da gestão escolar. A metodologia a ser utilizada será analítico-discursiva e, no 

âmbito teórico, a revisão bibliográfica abrangerá bibliografia pública e acessível no meio acadêmico. 

Palavras-chave: Diversidade. Inclusão. Valorização. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to understand the relevance of valuing diversity and reducing inequality in a 

given organizational setting, including educational institutions, the focus of this study and to suggest 

pedagogical changes using information technologies as a means for the existence of an environment 

organization that practices inclusion. It is known that the basic idea of managing diversity in any 

institution is the need to practice respect, empathy, inclusion and recognition so that a productive 

environment effectively occurs, where everyone feels valued and talents are used in fullness really 

exists. Only then, the full purposes of that educational institution will be able to be achieved. 

Furthermore, in this study, we focus on understanding the challenges of diversity, especially in the 

educational field, and discussing the challenges of school management. The methodology to be used 

will be analytical-discursive and, in the theoretical scope, the bibliographic review will cover public 

bibliography accessible in the academic world. 

Keywords: Diversity. Inclusion. Appreciation. 

 

ABSTRACTO 

El objetivo de este estudio es comprender la relevancia de la valoración de la diversidad y la reducción 

de la desigualdad en un determinado escenario organizacional, incluidas las instituciones educativas, el 

foco de este estudio y sugerir cambios pedagógicos utilizando las tecnologías de la información como 

medio para la existencia de una organización ambiental que prácticas de inclusión. Se sabe que la idea 

básica de la gestión de la diversidad en cualquier institución es la necesidad de practicar el respeto, la 

empatía, la inclusión y el reconocimiento para que efectivamente exista un ambiente productivo, donde 

todos se sientan valorados y los talentos se utilicen en plenitud. Solo entonces, se podrán lograr los 

propósitos completos de esa institución educativa. Además, en este estudio, nos enfocamos en 

comprender los desafíos de la diversidad, especialmente en el campo educativo, y discutir los desafíos 

de la gestión escolar. La metodología a utilizar será analítico-discursiva y, en el ámbito teórico, la 

revisión bibliográfica cubrirá la bibliografía pública accesible en el mundo académico. 

Palabras clave: diversidad. Inclusión. Apreciación. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nossa sociedade passa por diversas transformações, positivas e negativas, onde a 

comunicação está no auge permeando toda a sociedade e sendo parte essencial do processo de 

socialização de todos os indivíduos, inclusive no ambiente educacional. Aprender a viver em 

um ambiente de diversidade é um dos principais desafios do mundo contemporâneo - e, 

portanto, da Educação.  

Sendo assim, as novas tecnologias de informação e comunicação (TICS) juntamente 

com a ampliação da diversidade humana existente em nossas sociedades, são vetores 

importantes na transformação social e, portanto, a educação é um campo onde são necessárias 

mudanças que considerem essas transformações e reconheçam as diferenças. 

Sabe-se que a ideia básica da gestão da diversidade em qualquer instituição é a 

necessidade da prática do respeito, da empatia, da inclusão e do reconhecimento de modo que 

um ambiente produtivo efetivamente ocorra, onde todos se sintam valorizados e os talentos 

sejam utilizados em plenitude realmente exista. Somente assim, as finalidades plenas daquela 

instituição educacional conseguirão ser atingidas. 

Nesse passo, ao longo da vida escolar, os educandos se deparam com todo tipo de 

diferença: de gênero, raça, valores, religião, expressão da sexualidade, ritmos de aprendizagem, 

configurações familiares etc. Diante dessa realidade, nós, educadores, pregamos o discurso da 

prática da empatia, da alteridade e do reconhecimento de Direitos Humanos, como essenciais 

na sociedade como um todo, e, portanto, na vivência educacional.  Portanto, analisar a inclusão 

educacional, o reconhecimento da diversidade, juntamente com a adoção de metodologias 

ativas que incluam as tecnologias de informação e comunicação (TICS), respeitando as 

diferenças, no meio escolar é de suma importância para uma educação de qualidade. 

 

Gestão da diversidade no campo educacional e Tics  

 

Falar em diversidade implica em dissertamos sobre grupos minoritários e o preconceito 

que sofrem em nossa sociedade e não seria diferente no ambiente escolar. Inicialmente, vale 

destacar que a denominação minorias não está relacionada com a qualquer quantidade numérica 

e sim com um grupo de pessoas que se diferenciam da maioria, seja em virtude de algumas 

particularidades religiosas, étnicas ou grupos de pessoas com desejos em oposição aos da maior 

quantidade numérica. Ademais, o termo minorias também pode se referir a determinados grupos 

que não estão no poder ou que não possuem mecanismos democráticos de acesso ao poder ou 

de serem ouvidos por aqueles que detêm o poder. Portanto, é na manifestação de características 

discrepantes em quesitos tão primordiais à identidade e à virtual unidade de um povo – sua 

origem étnica, sua orientação religiosa e sua uniformidade linguística; elementos que o 

constituem como ente singular em relação aos demais povos do mundo –, que uma minoria 

destaca-se e torna-se visível dentre a totalidade da população (ANJOS, 2009, p. 331-332). 

Ademais, o conceito de minorias está diretamente relacionado com a subjugação, ou 

seja, sempre que houver exclusão ou subjugação de um grupo em face da sociedade. De igual 

modo, vincula-se também ao critério numérico e às particularidades e diferenças na sociedade 

a que pertencem. 
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A expressão grupos vulneráveis estaria ligada à questão de poder perante a sociedade e 

à exclusão social como a que ocorre com os idosos, os deficientes, as crianças, os homoafetivos 

e as mulheres. 

Nesse sentido, as mulheres podem ser consideradas um grupo minoritário diante da 

relação de subjugação, sendo submetidas à dominação política predominantemente masculina 

e, ao mesmo tempo, um grupo vulnerável, sujeito à exclusão social. 

Inicialmente, o modelo neoliberal tentou impor uma igualdade formal para tentar 

garantir à mulher iguais chances e acesso ao mercado de trabalho, ao prestígio social e ao poder 

político. Contudo, tal igualdade, pregada de modo formal, infelizmente ainda não ocorre. Tal 

situação pode ser percebida pelo grande número de mulheres nas faixas salariais mais baixas, 

gerando uma nova forma de discriminação, ou seja, a existência de obstáculos à figura feminina 

no acesso a melhores salários e cargos. Portanto, é necessária uma mudança na compreensão 

paradigmática do direito. 

A proteção contra a obstrução não basta; a correção das desigualdades devidas à 

diferença de peso social é exigida pela regra de justiça. A tolerância assume então um sentido 

positivo: à abstenção acrescenta-se o reconhecimento do direito de existência das diferenças e 

do direito às condições materiais de exercício de sua livre expressão (RICOEUR, 1995, p. 180). 

E, lamentavelmente, as desigualdades também existem no ambiente escolar. 

Sendo assim, podemos verificar que para o gerenciamento adequado da diversidade na 

gestão educacional é necessário o conhecimento da legislação pertinente, cooperação, a prática 

da empatia, da alteridade dentro da instituição de ensino. Destacamos que na maioria dos países, 

existem diversas leis para garantir o respeito e efetividade dos direitos humanos, como 

igualdade, não discriminação e dignidade da pessoa humana. Todavia, a não observância de 

leis que justamente visem garantir que as pessoas não sejam discriminadas em razão do gênero, 

da religião e da idade pode gerar a judicialização dessas questões em face das instituições 

educacionais. 

Com a democratização do ensino e as novas oportunidades surgidas com o ensino houve 

também a emancipação do indivíduo no contexto social, a partir do momento em que os meios 

digitais possibilitaram a democratização do aprendizado, mas também favoreceram a produção 

de conhecimento individual e coletivo, através de ambientes interativos de aprendizagem, 

integrando pessoas, integrando diversidades. Sendo assim, o ambiente escolar não deve ser um 

“sistema fechado” e sim se abrir e “rever conceitos” (ALONSO, 2004). 

 

Desafios da diversidade e das novas tecnologias no contexto escolar  

 

A sociedade passa por diversas transformações, e o respeito às diversidades é pauta 

fundamental nesse mundo em constante modificação. Esta frase reflete a problemática 

existente: “Educar sem discriminar é uma tarefa difícil, pois muitos preconceitos e estereótipos 

ainda estão enraizados nas pessoas, tendo em vista os modelos culturais que lhe são impostos” 

(PESSANHA, TRINDADE e OLIVEIRA, 2002). 

Sabemos que a escola é um espaço sociocultural onde as diferentes presenças, ou seja, 

as diversidades se encontram. Mas será que efetivamente essas “diferenças” têm sido 

respeitadas nas escolas? Há dificuldades em lidar com a diversidade na escola e, ao invés de 

produzir resultados positivos, pode gerar problemas e dificuldades. Na sociedade 
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contemporânea existe uma multiplicidade de culturas e trabalhar em sala de aula as pluralidades 

e diversidades não é uma tarefa fácil. 

Tal complexidade evidencia a necessidade de se promover uma educação que ultrapasse 

o etnocentrismo sociocultural e rompa, assim, com a exclusão dos grupos sociais que não se 

enquadram nos grupos dominantes. Consoante o entendimento de Moreira (2004) podemos 

dizer que a escola muitas vezes se esquece ou até mesmo ignora o conhecimento e experiências 

diversas de divergentes grupos sociais, ou seja, indivíduos que possuem padrões culturais que 

não seria correspondente aos moldes de uma cultura dita majoritária. 

Sendo assim, há uma dificuldade do reconhecimento das diversas culturas tanto pela 

população de modo geral quanto pela própria instituição escolar, que, de certa maneira possuem 

uma concepção universalista do que seria cultura (balizadas nos padrões hegemônicos de 

cultura). 

As instituições escolares ainda seguem a linha weberiana, ou seja, instituições que têm 

por escopo moldar os comportamentos das crianças e adolescentes, induzindo a seguirem 

determinados padrões de comportamentos. Segundo Moreira (2004) as políticas educacionais 

governamentais e institucionais são ainda permeadas e respaldadas pela ideologia de uma 

cultura homogênea, onde a educação teria como único ponto principal a formação de cidadãos 

que somente cumprem deveres, partilham os mesmos objetivos e uma única identidade, ou seja, 

a nacional. 

Marilena Chauí conceitua a cultura com as seguintes palavras (2000, p. 295): “[...] a 

cultura é a maneira pela qual os humanos se humanizam por meio de práticas que criam a 

existência social, econômica, política, religiosa, intelectual e artística”. Baseado no 

entendimento da autora, a cultura, portanto, não pertenceria a somente um grupo social 

dominante e sim estaria presente nos mais diversos grupos sociais e também nas 

individualidades das pessoas. Todos nós somos portadores de cultura, visto que carregamos 

conosco crenças, valores, costumes, tradições, sabedorias, visões do mundo particulares, que 

são transmitidos no seio familiar, que é o nosso grupo de socialização primário, e mais ainda, 

que carregamos ao longo de gerações. 

Além disso, as desigualdades sociais devem ser analisadas, inclusive em relação às 

dificuldades de acesso ao uso das TICS por alunos hipossuficientes. Sendo assim, o professor 

e a gestão escolar devem observar as realidades divergentes e adaptar suas práticas 

metodologias de acordo com as necessidades e possibilidades dos estudantes. 

Sendo assim, ao utilizar as tecnologias de informação e comunicação, as diversidades 

devem ser observadas pela comunidade escolar, gestores e docentes. Assim, a escola e as 

demais instituições de ensino da atualidade não podem ser indiferentes às diversidades e às 

possibilidades de uso do computador e principalmente da internet nos processos pedagógicos 

de ensino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo conclui-se que na educação há a adoção de uma postura positiva e 

interdisciplinar em relação à tecnologia, respeitando as diversidades. Tudo isso é possível com 

a adoção de novos sentidos para a metodologia docente, respeitando as diversidades e ao mesmo 

tempo integrando metodologias ativas às atividades educacionais, gestoras e docentes. 
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Portanto, a diversificação das sociedades, a comunicação presencial e à distância usando 

as TICS, a universalização dos Direitos Humanos e a incorporação no meio educacional, requer 

que o professor e a gestão educacional seja flexível no sentido de se adequar às realidades 

sociais existentes. Sendo assim, flexibilizar o currículo em algumas situações é necessária para 

se adequar às necessidades do aluno, respeitando as suas individualidades e diferenças e  

possibilitando o avanço  na aprendizagem dos alunos. 
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo trazer a discussão sobre como os alunos podem ter um material 

de estudo mais agradável, atrativo para desenvolver melhor os conteúdos da disciplina de 

Geografia, porque essa disciplina proporciona o uso de ferramentas tecnológicas de fácil acesso, 

como a do Google, que também possuem recursos diversos no que diz respeito aos mapas, 

utilizando para observar cidades que passam por mudanças significativas em seu layout em 

todos os momentos, de modo que os alunos estarão aprendendo a usar essas  ferramentas como 

o Google Earth e o Google Maps com  estudos acadêmicos  se tornando um profissional mais 

qualificado para o mercado de trabalho e educacionalmente para buscar melhorar seus 

conhecimentos cada vez  mais, vamos incentivá-los a serem pesquisadores. Este estudo foi 

extraído do contexto bibliográfico, como procedimento de análise visando o uso de dispositivos 

móveis, como celulares, tablets e internet, dando um novo significado ao seu uso diário.    

Palavras-chave: Geografia. Google Earth. Geotecnologias. 

 

ABSTRACT 

This article aims to bring the discussion about how students can have a more enjoyable study 

material, attractive to better develop the contents of the discipline of Geography, because this 

discipline provides the use of technology tools of easy access such as Google, which also have 

several resources with regard to maps, using to observe cities that undergo significant changes 

in their layout at all times in this way students will be learning to use these tools like Google 

Earth and Google Maps with academic studies becoming a more qualified professional for the 

job market and educationally to seek to improve their knowledge more and more, we will 

encourage them to be researchers. This study was extracted from the bibliographic context, as 

an analysis procedure aimed at the use of mobile devices, such as mobile phones, tablets with 

internet, giving a new meaning to their daily use. 

Keywords: Geography. O Google Earth. Geotechnologies. 
 

ABSTRACTO 

Este artículo tiene como objetivo discutir cómo los estudiantes pueden tener un material de estudio más 

agradable, atractivo para desarrollar mejor los contenidos de la disciplina Geografía, porque esta 

disciplina proporciona el uso de herramientas tecnológicas de fácil acceso, como Google, que también 

cuentan con varias funcionalidades con respecto a los mapas. , utilizando para observar ciudades que 

experimentan cambios significativos en su diseño en todo momento, de modo que los estudiantes vayan 

aprendiendo a utilizar estas herramientas como Google Earth y Google Maps con estudios académicos 

convirtiéndose en un profesional más calificado para el mercado laboral y educativamente para buscar 
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mejorar. Cada vez más con sus conocimientos, les animaremos a ser investigadores. Este estudio fue 

extraído del contexto bibliográfico, como un procedimiento de análisis dirigido al uso de dispositivos 

móviles, como teléfonos celulares, tabletas con internet, dando un nuevo significado a su uso diario. 

Palabras clave: Geografía. Google Earth. Geotecnologías. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse momento de pandemia em casa é necessário que tenha objetivo e incentivo para os 

estudos diários online principalmente para as disciplinas da área de humanas como a Geografia 

que tem muitos textos, dessa colocação os jovens do Ensino Médio não sentem muito vontade 

de estudar no sistema ensino a distância, pois na sala de aula tem o professor que incentiva a 

todo instante e o companheirismo dos colegas da sala. 

A Geografia em uma das suas especificações o Georreferenciamento vem como 

disciplina de ciência também recorre a ferramentas que são utilizadas na cartografia as 

chamadas novas tecnologias. De acordo com Cavalcanti (2008) o mundo atual é marcado por 

avanços, sobretudo nas áreas de comunicação e informação, ao tornar possível presenciar todos 

os acontecimentos e fenômenos, pois a comunicação ocorre em tempo real. 

 O surgimento de uma área do conhecimento multidisciplinar conhecida como 

Geoprocessamento, termo que se tornou usual no Brasil com uso de um computador para 

pesquisa, contamos com plataformas como o do Google Earth e Google Maps, são programas 

de fácil acesso e outros mais sofisticados dentro do Sistema de Informação Global-SIG, o 

ArcGis, o próprio Google Earth Pro Sistema de Posicionamento Global-GPS e com 

acompanhamento dos conteúdos e materiais contidos nos livros didáticos. 

Como dinamizar o ensino aprendizagem em casa. A fim de que a análise desse problema 

de absorção de conteúdo melhore por parte do aluno, traremos interação com plataformas e 

sites correspondente à disciplina de Geografia. 

De acordo com Cavalcanti (2008, p. 16), com o advento das tecnologias as pessoas 

passaram a vivenciar o mundo de modo mais próximo, “provocando familiaridades antes 

impossíveis entre determinados lugares e suas representações pelos meios de comunicação”. 

Compreender essas ferramentas para o uso das geotecnologias, como as imagens de via 

satélite são recursos que podem ser abordados pelo professor em geografia, pois apresentam 

diversas funções e aproximam os alunos dos conhecimentos atuais do mundo tecnológico. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

As muitas formas apresentadas pelas Tecnologias da Informação-TI auxiliam de forma 

prática para a condução das aulas de geografia, dessa forma programas de computação como 

Google Earth que apresenta um modelo tridimensional do globo terrestre. 

Metodologia apresenta um trabalho de pesquisa bibliográfica baseado em leituras dos 

conteúdos acadêmicos e científicos disponíveis em livros, revistas e periódicos online. Dessa 

forma a condução para o uso do Google Earth, temos o Google Maps que neste programa 

podemos criar mapas simples para orientação em cidades. 

A aplicação de métodos de estudo do espaço geográfico requer o suporte de técnicas e 

recursos tecnológicos que permitam maior aproximação do aluno com seu objeto de estudo. 

Pois, da forma como hoje é entendido o espaço geográfico, se faz necessário a utilização de 
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diversos métodos de leituras da paisagem, bem como de descrição, observação, explicação, 

interação, análise, síntese, dentre outros. 

A essa forma exemplificada de utilização de plataformas digitais, soma-se o material 

didático, para que os alunos desenvolvam outras habilidades cognitivas e de raciocínio lógico, 

pois os programas de computador como o Google Earth, Google Maps, Google Earth Pro, 

Google Earth Engine que permite  criar um projeto é uma plataforma de processamento espacial 

baseada em nuvem, contém um catálogo de vários petabyte de imagens de satélite e conjunto 

de dados geoespaciais, ao qual permite ao usuário visualizar, manipular, editar e criar,  contando 

sua história de imagens pela seu município, muito interessante indicado para o ensino e a 

criatividade, a imaginação, a visualização  do mundo e suas complexidades. 

Dessa forma pesquisar pelo programa Google Earth auxilia a condução da matéria de 

Geografia de Lugar, expondo localização, pois segundo Rodrigues e Colesanti (2008) as 

ferramentas computacionais de geoprocessamento, também conhecidas como Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), possibilitam analisar, integrar dados de inúmeras fontes e 

dinamizar a produção de material cartográfico. 

Segundo Moura (2009), às possibilidades que o Google Earth trás são: 

 

[...] a visualização de fenômenos geográficos de qualquer parte do mundo. As 

fotografias, feitas a partir de satélites, tornam a visualização quase que concreta,  o 

que pode auxiliar a aprendizagem da Geografia e a efetivação do uso da linguagem 

cartográfica. A ferramenta permite o uso de coordenadas geográficas na busca de 

localidades e possibilita o trabalho com localizações, uma das características do 

ensino da Geografia (MOURA, 2009, p.6). 

 

Assim o Google Earth pode ser facilmente utilizado em sala de aula, ao dinamizar as 

aulas e assim proporcionar uma “aprendizagem dinâmica onde os alunos consigam obter 

informações geográficas de qualquer ponto da terra e até mesmo do espaço, é uma ferramenta 

que permite visualizar imagens via satélite tridimensional do globo terrestre, além de ter outras 

opções como o Google Sky, Google Lua e Marte. 

A utilidade do programa para a geografia, o Google Earth possui um rico conteúdo 

geográfico, pois a manipulação de suas ferramentas permite observar e analisar diversos lugares 

e paisagens a partir de um mosaico de imagens de satélite, obtidas de diversas fontes. 

Desse modo, um dos objetivos principais do software consiste em apresentar imagens 

tridimensionais do globo terrestre. 

A partir da análise e interpretação das imagens que se encontram disponíveis no Google 

Earth, o professor de geografia pode trabalhar com os conceitos geográficos de lugar, 

localização, a relação entre sociedade e natureza, região, dentre muitos outros. 

Neste contexto, Bonini (2009) desenvolveu a sua tese de doutorado visando demonstrar 

como ocorre o processo ensino aprendizagem de geografia através da utilização de recursos 

computacionais, tendo como suporte o Google Earth, e constatou que: 

 

Os alunos que receberam aula com apoio tecnológico obtiveram resultados melhores 

em comparação com aqueles que construíram seus conhecimentos sem a utilização de 

tais recursos, porém houve interferências que podem ter influído no resultado final. 

(...) Contudo, pela observação do professor, diante dos relatos realizados durante as 

aulas no ano letivo de 2008, os alunos sentiram-se motivados e conseguiram apreender 

melhor os conceitos que lhes foram passados com o uso dos recursos tecnológicos, o 
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que pode ter contribuído para o desenvolvimento de competências e de atitudes que 

não foram notadas nos mesmos alunos em anos anteriores. (...) O interesse, os 

questionamentos, a interatividade professor-aluno geram um maior empenho 

demonstrados pelas classes. É importante, portanto, deixar o depoimento pessoal da 

observação dos alunos que receberam aulas com apoio tecnológico. Tendo o 

conhecimento de que uma aula diferente seria aplicada, onde o ato de aprender deveria 

ser natural e espontâneo, os alunos desenvolviam um comprometimento maior e os 

conceitos, então, foram construídos com a participação de todos os envolvidos, com 

trocas constantes de conhecimento durante o processo (BONINI, 2009, p. 158-160.). 

 

Dessa forma o programa permite girar uma imagem, marcar os locais que você 

conseguiu identificar para visitá-los posteriormente, medir a distância entre dois pontos e até 

mesmo ter uma visão tridimensional de uma determinada localidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A teoria nos mostra que essas tecnologias promovem o uso dos conteúdos para 

didáticos e facilitam o processo de ensino aprendizagem com as várias ferramentas, dessa forma 

utilizando a linguagem digital a dos jovens, o professor pode optar por ter aula híbrida de 

conteúdo com uma ferramenta tecnológica que irá atrair atenção dos alunos. 

De acordo com Moraes (2013, p.307), o acesso rápido à informação, a facilidade de 

encontrar muitas respostas às nossas perguntas em qualquer lugar em qualquer momento podem 

concretizar com o uso das tecnologias móveis, como um celular em mãos ou um tablet 

conectado à internet. Dessa forma o aluno consegue em tempo real aprender a utilizar o 

equipamento móvel até pro uso do dia a dia, como passeio, procurar por uma escola, empresa, 

um supermercado, entre outros.  

Com a utilização dessas deste software faz com que, ao trabalhar com o Google Earth 

cria-se um leque de possibilidades para a compreensão dos conceitos que são significativos para 

a geografia, contribuindo, portanto, para a aprendizagem e desenvolvimento do pensamento 

crítico do aluno, com objetivos e características que não delimitam a possibilidade de aprender. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo mostrar que a modalidade de educação à distância EAD, que antes era 

tida como uma opção de formação para alunos adultos já inseridos no mercado de trabalho, ou que 

residiam em locais distantes dos núcleos de ensino, ou mesmo para aqueles que não conseguiam 

aprovação em cursos regulares, e com pouco tempo para estudar no ensino presencial, e que 

necessitavam de uma modalidade de ensino mais flexível que se encaixasse em suas reais necessidades, 

passa, após início da pandemia de Covid19, a ser uma obrigação, pela necessidade de se manter o 

distanciamento social, e para evitar o contágio do vírus. Este trabalho foi redigido em meio à pandemia 

de Covid19, e pela necessidade de mantermos distanciamento social para a prevenção do contágio da 

doença, nos vimos na contingência de elaborar o projeto exclusivamente baseado em pesquisas 

bibliográficas, livros, artigos, notícias e periódicos virtuais. E concluímos que a obrigação das escolas 

em proporcionar aulas remotas (EAD) está longe de chegar ao fim, mesmo diante de objeções por parte 

da sociedade e entidades de classe.  

Palavras-chave: Educação. Aula remota. Covid19. Obrigado. Opção. 

 

ABSTRACT 

This work aims to show that the distance education modality EAD, which was previously seen as a 

training option for adult students already inserted in the labor market, or who lived in places far from 

the teaching centers, or even for those who did not get approval in  regular courses, and with little time 

to study in face-to-face teaching , and who needed a more flexible teaching modality that would fit their 

real needs, after the start of the Covid pandemic19, it becomes an obligation, due to the need to maintain 

social distance), and to avoid the contagion of the virus. This work was written in the midst of the Covid 

pandemic19, and due to the need to maintain social distance in order to prevent the contagion of the 

disease, we found ourselves in the contingency of elaborating the project exclusively based on 

bibliographic research, books, articles, news and virtual journals. And we concluded that the obligation 

of schools to provide remote classes (EAD) is far from over, even in the face of objections from society 

and class entities 

Keywords: Education. Remote class. Covid19. Obligation. Option. 

 

ABSTRACTO 

Este trabajo tiene como objetivo mostrar que la modalidad de educación a distancia EAD, que antes se 

veía como una opción de formación para estudiantes adultos ya en el mercado laboral, o que vivían en 

lugares alejados de los centros docentes, o incluso para aquellos que no obtuvieron la aprobación en 

cursos regulares, y con poco tiempo para estudiar en educación presencial, y necesitaban una modalidad 

de enseñanza más flexible y que se ajustara a sus necesidades reales, se convierte, tras el inicio de la 

pandemia Covid19, en una obligación, por necesidad de mantener distancia, y para evitar el contagio 

con el virus. Este trabajo fue escrito en medio de la pandemia de Covid19, y debido a la necesidad de 

mantener la distancia social para prevenir el contagio de la enfermedad, nos encontramos en la 

contingencia de elaborar el proyecto en base exclusivamente a la investigación bibliográfica, libros, 

artículos, noticias. y revistas virtuales. Y concluimos que la obligación de las escuelas de impartir clases 

mailto:Arisilva5@ig.com.br


 

 

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203 
25 

a distancia (EAD) está lejos de terminar, incluso frente a las objeciones de la sociedad y las entidades 

de clase. 

Palabras clave: Educación. Clase remota. COVID-19. Obligación. Opción. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi redigido em meio à pandemia de Covid19, e pela necessidade de 

mantermos distanciamento social para a prevenção do contágio da doença, nos vimos na 

contingência de elaborar o projeto exclusivamente baseado em pesquisas bibliográficas, livros, 

artigos, notícias e periódicos virtuais. 

Por mais que tivéssemos propostas e projetos de pesquisas iniciados no período pré-

pandemia fomos forçadamente levados a nos adaptar à nova realidade. Essa realidade acabou 

por modificar de certa forma a maneira de como uma parcela da sociedade via a educação a 

distância. Antes vista como uma modalidade de ensino inferior às demais modalidades 

presenciais, e muitas vezes rejeitadas por professores e alunos. “A Educação a Distância (EAD) 

no Brasil, ao longo de sua história, teve uma evolução lenta e por muito tempo rejeitada pelos 

estudantes e professores” (Faria, et al. 2018, pág. 2) e com o agravamento da pandemia muitos 

passaram a ver a necessidade de mudarem de opinião, e a aderirem à nova realidade 

educacional. 

 Este trabalho, portanto, visa mostrar que muitas vezes a necessidade de mudanças 

imperiosas, pode ser capaz de mudar paradigmas, demonstrando que até os mais resistentes em 

relação às aulas à distância, vendo a necessidade de transformação, acabaram por força maiores 

a aderir à modalidade EAD como única forma de dar continuidade ao ensino, e isso aconteceu 

em  boa parte do mundo, isso pelo menos enquanto durar a pandemia de Covid19, mostrando 

também que a modalidade EAD antes vista como opção, passa a ser uma obrigação pela 

necessidade imperiosa de se manter as escolas fechadas. 

 

 EAD antes da pandemia da Covid-19: Uma opção  

 

 A modalidade de EAD (Educação à distância) pode até parecer novidade para muitas 

pessoas que tiveram que lidar com esta modalidade educacional somente agora, devido à 

pandemia, porém de acordo com (Amorim 2012) a modalidade já existia no século XVII, 

embora não funcionasse exatamente como cursos a distância, e sim como uma troca de 

correspondência entre cientistas durante o advento da revolução científica. Os cientistas 

costumavam trocar correspondências sobre suas novas descobertas. 

A diferença básica entre o sistema EAD e as aulas presenciais convencionais, é que no 

caso do EAD os alunos não necessitam estar dentro de uma sala de aula, e os professores podem 

lecionar mesmo estando em outro ambiente. Segundo Moore e Kearsley (1996), a Educação a 

Distância é caracterizada pela distância entre alunos e professores, além do tempo que os 

separam. No entanto, Mattar (2011, p.3) reforça que: “ao contrário da separação espacial, que 

normalmente marca a EAD, a separação temporal tem sido cada vez menos essencial para 

defini-la, já que novas tecnologias possibilitam realizar valiosas atividades síncronas” 

(MATTAR, 2011, p.3). 

A modalidade EAD no Brasil passou por cinco etapas até chegarmos à modalidade da 

forma que conhecemos hoje: 
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● A primeira fase foi à fase escrita, onde os cursos eram ministrados por correspondência. 

Quem não se lembra do Instituto Universal Brasileiro, que fundado no ano de 1941, e que 

continua a fornecer cursos até os dias de hoje. 

● A segunda etapa foi à transmissão e cursos por intermédio de rádio e televisão, como 

exemplo tivemos o Telecurso Segundo Grau criado em 1978. Método de ensino supletivo que 

abrangia da 1ª à 3ª série do ensino médio. Criado em 1978 pela Fundação Roberto Marinho, foi 

produzido em parceria com a TV Cultura e estreou em todo o país através de 39 emissoras 

comerciais e 9 TVs Educativas. 

● A terceira fase foi de acordo com (Sava et al, 2018) foi à criação das chamadas 

Universidades Abertas, sendo está baseada no uso do computador e da internet, direcionado a 

pessoas que aprendem sozinhas, geralmente estudando em casa ocorrendo Interação em tempo 

real de aluno com aluno e instrutores à distância. (FONTES, 2013). Iniciativas como a criação 

da Universidade Aberta do Brasil (UAB) são tidas como exemplos que demonstravam o 

interesse governamental em constituir a EAD como uma modalidade de educação capaz de 

democratizar o acesso ao Ensino Superior. 

● A quarta fase ficou caracterizada pela utilização dos vídeos conferências, onde a 

utilização do computador e da internet são fundamentais para a realização das aulas, essas 

“Direcionadas a pessoas que aprendem sozinhas, geralmente estudando em casa ocorrendo 

Interação em tempo real de aluno com aluno e instrutores à distância." (Idem). 

● A quinta fase, é a fase em que estamos vivenciando. Nesta fase o avanço das tecnologias 

possibilita que professores e alunos possam interagir em tempo real, podendo manter a forma 

tradicional de ensino, onde o professor se apresenta em uma sala de aula virtual ministrando 

aula em tempo real, possibilitando aos alunos interagir com o professor e com os outros alunos. 

De forma resumida estas foram as cinco etapas em que a modalidade EAD foi 

introduzida no Brasil, porém até o início do ano de 2020 toda e qualquer forma de Educação a 

distância era tida como uma opção para as pessoas que de alguma forma não podiam frequentar 

um curso presencial, ou optaram por ter um horário mais flexível, ou pelo menor custo dos 

cursos oferecidos, ou ainda era uma opção para as pessoas que viviam onde os cursos superiores 

não se faziam presente ou segundo (Martins e From, 2018 apud Preti. 2000). 

  

(...) a grande parte dos alunos da Educação a Distância apresenta características 

particulares, tais como: são adultos inseridos no mercado de trabalho, residem em 

locais distantes dos núcleos de ensino, não conseguem aprovação em cursos regulares, 

são heterogêneos e com pouco tempo para estudar no ensino presencial, sendo assim 

necessitam que um ensino mais flexível e que se encaixe em suas reais necessidades. 

 

 EAD em meio à pandemia de Covid-19: Agora uma obrigação  

 

Como visto anteriormente, há décadas a temática da educação à distância é discutida 

no Brasil, porém, a partir do ano de 2020, devido à pandemia do covid-19, a questão passou a 

ser discutida não mais como opção de modelo educacional, mas como forma imperiosa de 

ensino, onde a necessidade de manter distanciamento social como prevenção ao contágio do 

vírus, fez com que as escolas públicas e privadas fossem obrigadas a elaborar estratégias que 
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possibilitaram transformar as aulas até então presenciais em aulas remotas ou à distância 

(EAD). 

A necessidade de ter aulas remotas trouxe novos desafios não só para as escolas e seu 

corpo docente, mas também para toda a população, pois todos passaram a viver uma realidade 

vista por muitos somente em filmes de ficção, ou em relatos e documentos referentes a 

epidemias e catástrofes naturais, que para muitos parecia uma realidade muito distante como o 

caso da Gripe Espanhola (1918 e 1919). 

O início da pandemia de Covid19, quando ainda não se sabia se de fato iríamos a ter 

uma pandemia, era muito às especulações acerca de como seria ministrada as aulas, porém com 

o agravamento e aumento dos contágios, o poder público decidiu tomar providências mais 

efetivas para evitar a disseminação do vírus. 

No Brasil, o primeiro caso do novo coronavírus (SARS-CoV-2,) causador do COVID-

19, foi detectado em 26 de fevereiro em São Paulo, mas o decreto de fechamento das escolas 

só foi publicado em março de 2020. A partir desta data começou a incerteza, pois de início as 

escolas permaneceram fechadas por quinze dias, porém a cada anúncio de aumento no contágio 

pelo vírus do Covid19, prolongava também o tempo de fechamento das escolas. 

Estamos em 2021 e até agora, embora estados tenham decidido reabrir as escolas, 

outros optaram por manter as escolas fechadas. O primeiro Estado a decidir reabrir as escolas 

foi o Estado do Amazonas, ainda em 2020, porém após o agravamento dos contágios e o 

aumento no número de mortos, e com a confirmação de 342 professores testados como 

positivos, o Governador decidiu fechar novamente as escolas. 

 

Mesmo com o exemplo de Manaus, diversos estados seguem com planos para retornar 

às aulas – mesmo aqueles que lideram o ranking elaborado pela Fiocruz. O estado de 

São Paulo colocou como previsão para o dia 7 de outubro, mas afirma que a decisão 

será confirmada até o dia 20 deste mês. O estado ultrapassou, na segunda-feira (1º), o 

total de mortes registrado na Espanha, um dos primeiros epicentros da pandemia. Por 

outro lado, também registra nas últimas semanas uma tendência que fica entre a queda 

e a estabilidade na média diária de mortes – que ainda é alta, acima de 200 por dia . 

 

Apesar das evidências de que o retorno às aulas durante a pandemia de Covid19 

poderia resultar no aumento do contágio, alguns municípios insistem em planejar o retorno das 

aulas, mas dados confirmam que ainda não é o momento propício para esse retorno. Mas, não 

podemos mesmo reabrir as escolas? A sociedade Brasileira de infectologia (SBI) responde:  

A justificativa banal e repetidamente proferida é que o retorno às aulas presenciais 

levará a uma explosão de casos da Covid-19 entre crianças, professores e, 

secundariamente, entre os próprios pais dos alunos, muitos com comorbidades. Nessa 

visão, as salas de aulas seriam verdadeiros “Centros Experimentais de Transmissão 

Escolar da Covid-19” e, por isso, devemos mantê-las fechadas até o último paciente 

com a doença ou até que toda a sociedade esteja vacinada. 

 

Diante deste panorama as escolas públicas e privadas se viram na contingência de 

inovar e procurar soluções para possibilitarem aulas remotas que fossem acessíveis a toda a 

população, portanto as aulas remotas se tornaram não mais uma opção mas, uma contingência, 

pois já estamos a mais de 1 (um) ano em meio a pandemia de Covid19, e como já dito 
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anteriormente a única possível solução para uma “normalidade” é a vacinação em massa, mas 

com um possível atraso no calendário de vacinação a volta às salas de aula pode demorar por 

um tempo indeterminado, tornando mais imperiosa a continuidade das aulas remotas. Mesmo 

previsto em lei que em situação excepcional do governo para a permanência das aulas remotas, 

muitos pais, e até entidades de classe vem se manifestando para que as aulas retornem. A LDB 

de 1996 deixa claro que em situações especiais, as aulas remotas EAD devem ser ofertadas. 

 

A Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira (LDB) para todos os níveis de ensino, em seu parágrafo 4º, do 

Inciso IV, do Art. 32, define a EAD como uma modalidade utilizada para 

“complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais”; e segundo o 

Inciso II, do Art. 87, cada município deve ser responsável por “prover cursos 

presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muito embora estejamos numa época em que a tecnologia nos oferece suporte para 

termos aulas remotas de qualidade, sabemos também que a sociedade brasileira não está 

preparada para uma mudança tão radical. 

Uma parcela grande da sociedade ainda não tem acesso a uma internet de qualidade, e 

poucos têm domínio dos aplicativos mais modernos, incluindo o corpo docente, que precisa de 

capacitação para trabalhar com as novas tecnologias. Foi verificado durante a pesquisa que pelo 

menos 40% dos alunos da rede pública não tem acesso à internet, ficando ao encargo do 

professor preparar apostilas para que a população mais carente não fique sem acesso ao 

conteúdo das aulas.  

A necessidade das escolas terem que ofertar aulas remotas, acaba por aumentar a 

assimetria entre as classes sociais, porém esse assunto ficará para outro artigo, pois até o 

presente momento vivemos em meio à incerteza de como será o futuro da educação no Brasil, 

quiçá no mundo inteiro. 

O poder público e as entidades de classe continuam num embate em relação à 

reabertura das escolas, mas enquanto a pandemia de Covid19 não chegar ao fim, teremos muito 

ainda por fazer pelas gerações futuras, começando, sobretudo nos protegermos para que 

possamos passar por tudo isso e sermos capazes de alertar sobre tudo isso para as gerações 

futuras e quiçá o EAD se torne uma ferramenta mais eficiente e acessível para toda a sociedade, 

e não mais como uma simples opção ou obrigação).  
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RESUMO 

As ferramentas educacionais além de serem usadas em diversos níveis de ensino têm como finalidade 

articular as disciplinas e não ser trabalhada isoladamente, fazendo com que esses recursos tecnológicos 

diminuam a diferenciação das classes menos favorecidas. A era digital impacta a forma de lidar com o 

ensino e trouxe várias mudanças para o setor educacional tanto privado como o público, fazendo com 

que a escola e o seu corpo docente repensarem a forma de ensinar com o uso das novas tecnologias. 

Assim, esta pesquisa busca compreender sobre ferramentas educacionais na era digital com foco em 

softwares educacionais e ferramentas de plataformas online como Google classroom. Como objetivos 

específicos vai compreender melhor sobre os softwares educacionais, analisar sobre a aprendizagem 

colaborativa online e por fim identificar o funcionamento e benefícios da utilização do Google 

Classroom no ensino remoto. A maneira pela qual foram obtidos os dados necessários para a elaboração 

da pesquisa deste trabalho, foi através da pesquisa bibliográfica com procedimentos descritivos, 

abordagem qualitativa. 

Palavras-Chave: Ferramentas. Softwares. Educacionais. Tecnologia. 

 

ABSTRACT 

The educational tools, in addition to being used at different levels of education, are intended to articulate 

the disciplines and not be worked in isolation, making these technological resources reduce the 

differentiation of the less favored classes. The digital age impacted the way of dealing with teaching and 

brought several changes to the educational sector, both private and public, causing the school and its 

faculty to rethink the way of teaching with the use of new technologies. Thus, this research seeks to 

understand educational tools in the digital age with a focus on educational software and tools from online 

platforms such as Google classroom. As specific objectives, you will better understand educational 

software, analyze online collaborative learning and finally identify the functioning and benefits of using 

Google Classroom in remote learning. The way in which the necessary data for the elaboration of the 

research of this work was obtained, was through the bibliographical research with descriptive 

procedures, qualitative approach. 

Keywords: Tools. Software. Educational. Technology. 

 

ABSTRACTO 

Las herramientas educativas, además de ser utilizadas en diferentes niveles educativos, tienen como 

finalidad articular las disciplinas y no ser trabajadas de forma aislada, haciendo que estos recursos 

tecnológicos reduzcan la diferenciación de las clases menos favorecidas. La era digital impactó la forma 

de abordar la docencia y trajo varios cambios al sector educativo, tanto privado como público, 

provocando que la escuela y su profesorado se replantearan la forma de enseñar con el uso de las nuevas 

tecnologías. Así, esta investigación busca comprender las herramientas educativas en la era digital con 
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un enfoque en software educativo y herramientas de plataformas en línea como google aula. Como 

objetivos específicos, comprenderás mejor el software educativo, analizarán el aprendizaje colaborativo 

online y finalmente identificarás el funcionamiento y los beneficios de utilizar Google Classroom en el 

aprendizaje remoto. La forma en que se obtuvieron los datos necesarios para la elaboración de la 

investigación de este trabajo, fue a través de la investigación bibliográfica con procedimientos 

descriptivos, enfoque cualitativo. 

Palabras clave: Herramientas. Software. Educativo. Tecnología. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia é vista como um modo de transformar o mundo e para isso tem que 

incorporar nas redes de ensino os recursos tecnológicos e métodos de aprendizagem tornando 

a escola mais dinâmica e eficaz, levando em consideração o seu propósito fundamental que é o 

de formar indivíduos fortalecidos e comprometidos com o progresso humano e social. 

Neste sentido ferramentas educacionais além de serem usadas em diversos níveis de 

ensino, tem como finalidade articular as disciplinas e não ser trabalhada isoladamente, fazendo 

com que esses recursos tecnológicos diminuam a diferenciação das classes menos favorecidas, 

tornando os problemas da sociedade menores, já que através da informática educacional a 

discriminação da cultura fica menor, levando em conta que as classes mais abastadas possuem 

maiores recursos aos setores sociais e culturais. 

A era digital impacta a forma de lidar com o ensino e trouxe várias mudanças para o 

setor educacional tanto privado como o público, fazendo com que a escola e o seu corpo docente 

repensarem a forma de ensinar com o uso das novas tecnologias. 

Assim, esta pesquisa busca compreender sobre ferramentas educacionais na era digital 

com foco em softwares educacionais e ferramentas de plataformas online como Google 

classroom. 

Como objetivos específicos vai compreender melhor sobre os softwares educacionais, 

analisar sobre a aprendizagem colaborativa online e por fim identificar o funcionamento e 

benefícios da utilização do Google Classroom no ensino remoto. 

A pesquisa bibliográfica é descrita pelos autores Prodanov e Freitas (2013) como 

aquela efetuada em material já existente, constituindo principalmente de livros, revistas, 

publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, 

teses, material cartográfico e internet. Possui o objetivo específico de colocar o pesquisador em 

contato com o que já foi publicado sobre o assunto pesquisado. Assim, a maneira pela qual 

foram obtidos os dados necessários para a elaboração da pesquisa deste trabalho, foi através da 

pesquisa bibliográfica. 

Sobre o modelo de pesquisa utilizado para o alcance dos objetivos é a pesquisa 

descritiva. Comenta Prodanov e Freitas (2013, p. 52): “Visa a descrever as características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”, 

registrado e analisado dado sem interferência do autor. 

A abordagem do problema, conforme Prodanov e Freitas (2013) são vistos de duas 

formas, por uma pesquisa quantitativa ou qualitativa. A pesquisa qualitativa considera uma 

relação dinâmica entre o real e o subjetivo, ou seja, existe uma subjetividade no mundo real que 

não pode ser traduzida em números. Ela não requer o uso de técnicas e métodos estatísticos. 

Portanto, esta pesquisa é qualitativa. 
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Softwares educacionais 

 

A utilização dos softwares voltados para a Educação do Brasil sofreu a direta influência 

da experiência em diferentes outros países, tais como os Estados Unidos e também a França, e 

para se adequar à nova realidade desses países, muitos educadores de universidades brasileiras 

passaram a se interessar nesse assunto. Salientando ainda que nos Estados Unidos, a utilização 

de softwares na área da educação ocorre de forma descentralizada, sem levar em consideração 

as decisões do próprio governo, a utilização dos referidos programas foi fomentado de maneira 

significativa pelo desenvolvimento tecnológico e ainda por conta da necessidade de 

profissionais da área em questão (VALENTE et. al., 2002). 

O referido autor ainda contribui dizendo que no Brasil, no decorrer da década de 1970, 

diferentes testes na área educacional foram realizados com o uso de softwares, objetivando 

assim maximizar e ajudar o processo de aprendizagem, o referido processo começou a ser 

implantado na Universidade Federal de São Carlos, ao ser realizado um seminário, de 

responsabilidade de E. Huggins, professor da Universidade de Dartmouth, Estados Unidos, 

sugeriu a utilização de computadores para beneficiar o ensino de Física. No decorrer dos anos, 

observa-se que a referida relação entre softwares e a educação passou a ser mais forte, levando 

em consideração que os resultados alcançados eram melhores a cada dia, evoluindo de forma 

significativa (VALENTE ET al. 2002). 

Pela concepção do professor, que buscava incessantemente uma ferramenta de apoio 

para melhorar o processo de ensino, ferramenta capaz de despertar mais profundamente o 

interesse dos estudantes, os softwares eram de grande ajuda. A utilização do quadro-negro é 

sim uma maneira interessante para a transmissão do conhecimento de um professor, levando 

em consideração que, ele foi e continua sendo utilizado em quase todas as escolas e 

universidades. Ressaltando então que, na atualidade, é possível encontrar diferentes ferramentas 

que disponibilizam formas diferentes, mais eficazes e que chamam mais a atenção dos alunos 

para a transmissão do conhecimento. 

Sendo assim, a velocidade com que os conhecimentos disponibilizados pelos 

educadores transmitem diariamente, tende a resultar em uma realidade educacional a cada dia 

mais focado na realização de pesquisas e o uso de ferramentas mais novas, visando assim 

motivar o usuário, podendo assim proporcionar novas formas para se expressar adequadamente 

o dom de ensinar (FIALHO e MATOS, 2010). Ao se referir então sobre ferramentas inovadoras, 

ressalta-se entre elas os softwares voltados para a área educacional, capazes de ajudar e tornar 

mais eficiente o processo de transmissão de conhecimentos. É possível que os referidos 

softwares sejam aplicados como ferramentas que apoiam o processo pedagógico, maximizando 

suas ações, proporcionando meios para que os estudantes se interessem mais pelo processo de 

aprendizagem. 

Sobre o assunto, cabe ressaltar que: 

 

As novas tecnologias não dispensam a figura do professor, ao contrário, exigem desde, 

que adicione ao seu perfil novas exigências bem mais complexas tais como: saber 

lidar com ritmos individuais dos seus alunos, apropriar-se de técnicas novas de 

elaboração de material didático produzido por meios eletrônicos, trabalhar em 

ambientes virtuais diferentes daqueles do ensino tradicional da universidade, adquirir 
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uma nova linguagem e saber manejar criativamente a oferta tecnológica (JUCÁ, 

2011). 

 

Neste sentido, os Softwares usados na área educacional pode ser caracterizado como 

ferramentas capazes de serem usadas para beneficiar o processo de ensino ou ainda com o 

intuito de tornar viável um auto aprendizado escolar, objetivando então fazer com que o aluno 

tenha a possibilidade de ter uma adequada aquisição de novos conhecimentos por meio da 

referida ferramenta. Os softwares educacionais podem ser usados de variadas formas e com 

diferentes objetivos, como os seguintes: 

 

I – Tutorial: proporciona uma organização de conteúdo se fundamentando em uma 

sequência pedagógica particular, sendo fundamental ainda levar em consideração que cada 

aluno necessita de um tempo diferente para conseguir aprender. 

II – Exercícios e práticas: usados para efetuar perguntas e respostas, revisando ainda os 

conteúdos já estudados. 

III – Programação: responsáveis por programar computadores. 

IV – Aplicativos: caracterizados como planilhas eletrônicas. 

V – Multimídia e Internet: disponibilizam som, imagens e textos sobre os conteúdos de 

ensino. 

VI – Simulação: simulam diferentes ocasiões reais, que jamais poderiam ser feitas por 

um computador. 

VII – Jogos: entretêm o aluno durante o processo de ensino, maximizando esse processo 

pedagógico. 

VIII – Ferramentas para resolução de problemas: faz com que o aluno se esforce para 

solucionar o problema, utilizando todo o seu conhecimento, adquirido nas disciplinas 

estudadas. 

 

Sendo assim, um Software Educacional possui como elemento principal a capacidade 

de proporcionar ao aluno e ao professor um aprendizado integrado e inovador, salientando toda 

a matéria já transmitida nas salas de aula. Os referidos softwares ainda proporcionam a 

construção de uma maneira inovadora e eficiente para a aquisição de conhecimentos, 

simplificando o processo de ensino para os alunos e também para os professores (Valente, 1992 

). 
Os estudos realizados por Vesce (2009) apontam que os softwares da área educacional 

são apontados como programas que usam, ao mesmo tempo, um computador e as salas de aula 

presenciais, com o intuito de elevar a capacidade de ensino de um processo educacional. 

Já as palavras de Ayres (2009, p. 1) contribuem com o assunto dizendo que: 

 

Software educativo é um aplicativo que pode ser utilizado para fins educacionais. É 

uma ferramenta capaz de inovar as ideias docentes para a prática pedagógica através 

dos quais os discentes têm acesso a ambientes informatizados e às novas formas 

capazes de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem.  

 

Além de fazer com que o desempenho dos estudantes seja ampliado, os softwares em 

questão podem ser entendidos como elementos que melhoram também a socialização entre os 
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estudantes e professores. Dessa forma, os softwares educacionais utilizados por estudantes e 

professores proporcionam benefícios para ambas às partes, salientando ainda que eles são 

capazes de serem aplicativos comuns que efetuam o processamento de textos, de planilhas, de 

fórmulas e de desenho, podendo assim elevar a qualidade do conhecimento dos estudantes, 

disponibilizando meios para o controle da informação transmitida (Valente, 1992). Existe 

também a possibilidade de que as redes sociais sejam aplicadas com o objetivo de maximizar a 

interação entre os softwares educacionais e os alunos interessados. Levando em consideração 

que as redes sociais são utilizadas constantemente hoje em dia, elas podem elevar a velocidade 

da troca de informações, maximizando esse processo. Com essa realidade, as redes sociais 

podem ainda ser caracterizadas como significativos canais para a informação, mesmo não se 

tratando de um software educacional propriamente dito, mas, na realidade atual da sociedade, 

essas redes podem ser usadas também como uma ferramenta para a criação de grupos, 

objetivando assim fazer a troca e a divulgação de informações sobre estudos, disciplinas e 

conhecimentos em geral. 

 

Aprendizagem colaborativa online 

 

O conceito de aprendizagem colaborativa se fundamenta na situação em que um dois ou 

mais indivíduos são capazes de aprender ou de ao menos tentar adquirir conhecimento juntos, 

existindo assim uma colaboração no processo de aprendizado em grupo e, neste sentido, é 

fundamental ainda entender que os alunos sejam ativos integrantes do referido processo de 

ensino e aprendizagem. 

Salientando ainda que a aprendizagem colaborativa pode ser entendida como uma 

metodologia de ensino que usa a interação, colaboração e ainda a participação ativa dos 

integrantes desse processo. Caracterizada também como um método que possibilita sua 

aplicação em diversos locais e ambientes, assim como em workshops, palestras, treinamentos, 

entre outros, tendo assim a intenção de proporcionar uma significativa troca de experiências e 

conhecimentos, fazendo com que exista maior interesse dos envolvidos nesse processo de 

aprendizagem. 

A aprendizagem colaborativa ainda pode se tornar uma realidade ao se usar as diferentes 

tecnologias na área da educação, sendo assim, por conta do relevante desenvolvimento 

proporcionado pela tecnologia e com o surgimento de plataformas mais novas nessa área, o 

referido tipo de aprendizagem se tornou mais eficiente e atrativo. Entretanto, visando então que 

a aprendizagem colaborativa ocorra adequadamente no ambiente online, é de extrema 

importância que ela seja planejada da melhor maneira possível, disponibilizando atividades 

eficientes e que o profissional docente tenha o devido conhecimento dessa tecnologia, podendo 

assim tirar o melhor proveito da plataforma usa no processo educacional, beneficiando assim o 

processo de aprendizagem colaborativa. 

As lições de Yokaichiya et. al. (2004) apontam ainda a necessidade de ocorrer uma 

mediação eficiente dos profissionais da área da educação, objetivando que ocorra uma 

construção coletiva do conhecimento aos alunos. 

Segundo a concepção de Torres (2014), observa-se ainda que a aprendizagem 

colaborativa seja compreendida como o resultado obtido ao se proporcionar maior interação 

entre os estudantes que atuam em conjunto em um sistema de interdependência, todos com a 
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intenção de resolver problemas ou efetuar mais adequadamente uma tarefa disponibilizada pelo 

professor. Sendo assim, visando fazer existir uma aprendizagem colaborativa eficiente e 

atrativa, é fundamental ainda que todos os integrantes desse processo se comprometam em 

alcançar os objetivos previamente definidos pelo professor, realizando um intercâmbio de 

informações e do aprendizado individual para o grupo. 

É de extrema importância ainda levar em consideração que essa aprendizagem 

colaborativa nunca se fundamente somente em ferramentas tecnológicas para ser eficaz, mas, 

mais uma vez levando em consideração o desenvolvimento tecnológico atual, que proporciona 

maior velocidade de transmissão de informação e um acesso à internet mais abrangente, as 

possibilidades de utilização da internet e dessas ferramentas, visando disponibilizar ambientes 

colaborativos online, são maiores. Os estudos de Leite et. al. (2005, p. 5) apontam que é 

fundamental que o profissional docente tenha adequado preparo e conhecimento dessas 

ferramentas, sendo então capaz de administrar de forma eficiente o processo educacional. Se 

tratando então de um mediador, é preciso ainda que o professor utilize a experiência adquirida 

em sua carreira de orientador de trabalhos em grupo, tendo a possibilidade de fazer com que 

esse trabalho em grupo seja mais eficiente e atrativo ao aluno. Buscando então tornar essa 

aprendizagem colaborativa online mais significativa, é de extrema importância que o 

planejamento das atividades que integram uma plataforma online seja o melhor possível, 

maximizando assim os resultados obtidos pelo processo de aprendizagem colaborativa em 

grupo. As plataformas apresentadas logo mais, tais como LMS, são ferramentas que possuem 

características importantes para serem usadas nesse processo, criada pela plataforma Google 

Classroom, podendo fazer com que o aluno se interesse mais pela aquisição de conhecimento, 

elevando assim a qualidade do processo de ensino e aprendizagem até mesmo para o ensino 

presencial. 

 

Firmaments learning management system (LMS) 

 

É possível compreender os Sistemas de Gestão de Aprendizagem, conhecidos também 

como Learning Management System (LMS), como plataformas capazes de disponibilizar 

muitas funcionalidades que podem maximizar o processo de aprendizagem online, 

especialmente na modalidade à distância, mas podendo ainda beneficiar o ensino presencial. 

Salientando também que as funcionalidades dos LMS possibilitam que o gerenciamento, 

controle e acompanhamento desse processo sejam mais eficientes para o ensino. 

As lições de Ivo (2014) apontam que os elementos de maior relevância das referidas 

plataformas LMS são estes: tornar a interação entre professores e estudantes mais eficiente e 

rápida; fazer com que as mensagens e troca de e-mails ocorram de forma mais rápida, criando 

para isso uma sala de bate-papo; fazer com que o intercâmbio de materiais entre professores e 

alunos seja mais simples e eficiente; elevar a qualidade e quantidade de conteúdos e materiais 

on-line, onde o acesso dos referidos conteúdos online seja mais rápido, possibilitando assim 

que os integrantes desse processo acessem o material usando computadores, smartphones ou 

tablets, de onde estiverem. 

Observando ainda que o Google Classroom pode ser caracterizado como uma 

plataforma LMS, disponibilizada gratuitamente, sem que sejam feitos anúncios, pois visa tornar 
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o trabalho dos professores em sala de aula mais simples e eficiente, elevando significativamente 

a qualidade do ensino e aprendizagem para todos (Daudt, 2020).  

Desenvolvido pela divisão do Google for Education, o Google Classroom permite que 

o professor poste atualizações da aula e tarefas de casa, adicione e remova alunos e ainda 

forneça um feedback. O serviço é integrado ao Google Drive, fazendo parte da suíte de 

aplicativos do Google Apps for Education e aplicativos de produtividade como o Google Docs 

e Slide. 

 

Quadro 1: Ferramentas. 

 

FERRAMENTAS LMS 

FERRAMENTA E ANO DE LANÇAMENTO 

Blackboard - 1997 

Canvas - 2011 

Edmodo - 2008 

Moodle - 2001 

Google Classroom - 2014 

 

Fonte: autor. 2021. 

 

Ensino remoto e o Google classroom and Education 

 

Em 2014, a importante empresa de tecnologia Google, criou uma ferramenta inovadora 

para ser usada na área educacional, chamada de Google Classroom. 

Observando então que o Google Classroom, chamado também de Google Sala de Aula, 

pode ser caracterizado como um software usado em ambientes educacionais. Sendo uma 

ferramenta que integra a suíte de aplicativos Google for Education, criados visando fomentar e 

maximizar o processo educacional, usado em conjunto com a ferramenta de email (GMAIL), 

podendo ser feito o armazenamento de arquivos (DRIVE) e a edição de textos, planilhas e 

apresentações (DOCS). 

Essa ferramenta possui como característica o E-learning (electronic learning), em outras 

palavras, trata-se de uma aprendizagem eletrônica focada em proporcionar uma forma de ensino 

diferente do presencial, mas ainda pode ser usada como algo que ajude as aulas presenciais, por 

meio da tecnologia, usando para isso ambientes online que facilite a comunicação e a 

distribuição de diferentes conteúdos. 

Neste sentido, observa-se que o Classroom possui o objetivo de facilitar a atuação dos 

professores com a criação e análise de trabalhos, deixando de lado a necessidade de papel, 

podendo então, automaticamente, contar com uma cópia de todos os documentos usados pelos 

alunos que usam essa ferramenta. É possível ainda reduzir o tempo dispensado para essas 

atividades, existindo ainda uma pasta no drive para cada aluno, maximizando a organização e 

armazenamento das informações de cada turma ou aluno (GOOGLE, 2016). 

Visando ainda que a ferramenta em questão possa ser adequadamente acessada, o 

professor ou o estudante, meramente tem o trabalho de criar uma conta de e-mail educacional, 
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tanto para instituições de ensino públicas ou privadas, podendo assim acessar a ferramenta 

como for preciso. Cada usuário é então liberado após o término desse cadastro, recebendo uma 

confirmação via e-mail desse cadastro, é necessário ainda que exista um convênio escolar 

cadastrada nos bancos de dados da Google. 

É possível ainda que o acesso dessa ferramenta, assim como aponta a empresa Google 

(2016), sejam realizados dentro das salas de aula, isso por meio de navegadores compatíveis, 

aplicativos instalados em dispositivos móveis e pelo navegador da Google (Chrome), visando 

assim simplificar o compartilhamento de conteúdo online. 

 

I - Navegadores compatíveis: Chrome, Firefox, Internet Explorer e Safari. 

II – Dispositivos móveis: que são aplicativos que podem ser baixados para Android ou 

iOS. 

III – Extensão: Na Chrome Web Chore, palavra-chave: sala de aula. Após ser 

adequadamente liberado, possibilitando assim que o professor crie suas turmas. 

 

Quando o profissional docente realiza essa conexão com sua sala de aula, existe ainda a 

possibilidade de serem adicionadas outras classes, dependendo da necessidade de uso de cada 

um, podendo ainda adicionar a quantidade de estudantes que desejar nessas classes, criando 

assim, automaticamente, uma pasta no Google Drive, podendo então ser acessadas as 

atribuições necessárias de cada turma, ficando ainda disponíveis as tarefas a serem realizadas, 

assim como cópias individuais das informações referentes aos trabalhos de cada estudante 

(IZEN STARK e LEAHY, 2015). 
Sendo assim, o Classroom ainda é capaz de disponibilizar um gerenciamento e 

manipulação dos conteúdos criados mais eficiente, utilizando também o modelo de plataformas 

(Learning Management System- LMS), que se trata de um “sistema de gestão de 

aprendizagem”, utilizado também nas aulas presenciais, semipresenciais ou à distância. Esse 

programa foi elaborado pela divisão Google For Education 

(https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/classroom/), visando também ajudar 

o processo de ensino aprendizagem, possibilitando então que os professores e alunos tenham 

uma interação mais benéfica na busca pelo conhecimento, tudo isso fomentado pela tecnologia 

pedagógica, que facilita o processo de ensino em sala de aula para os professores. Sendo assim, 

amplia-se o alcance das informações, tanto dentro, como fora do ambiente escolar. 

Ficando claro ainda que o Google Classroom (GC) contou com o apoio de professores 

e estudantes para ser criado, visando assim facilitar e tornar mais eficiente à comunicação entre 

eles ao usarem a ferramenta, possibilitando ainda um adequado acompanhamento do progresso 

dos estudantes, maximizando os resultados desejados pelos professores e os alunos na aquisição 

de conhecimento (GOOGLE, 2016). 
Segundo o entendimento de Araujo (2016), observa-se que é possível ainda que sejam 

criadas diversas turmas no Google Classroom, simplificando e tornando mais rápido o 

compartilhamento de informações e documentos, beneficiando assim a disseminação de 

conhecimento. Sendo uma ferramenta simples e intuitiva, por meio dela que o professor 

organiza suas aulas, criando diferentes tópicos, compartilhando documentos, áudios, vídeos e 

links referentes à suas aulas e conteúdos estudados. Dessa forma, é possível ainda criar notas 

de avisos, correção de atividades passadas, entre diversas outras ações. 
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O Classroom, além de tornar mais simples e eficiente o gerenciamento desses 

conteúdos, possui ainda a possibilidade de realização de uma abordagem ativa, tornando mais 

eficiente e simples a interação entre alunos e professor, possibilitando a criação e inserção de 

seus próprios conteúdos e trabalhados, que podem ser analisados e avaliados quando necessário. 
Ressaltando ainda que esse ambiente disponibilizado é limpo, sem ficar cheio de 

informações desnecessárias, tais como propagandas, facilmente acessadas pelos usuários, 

possibilitando esse acesso via e-mail, que se trata de algo que habitualmente o estudante já 

utiliza, ou meramente criado pela plataforma Google. 

Possuindo uma interface muito semelhante com a de uma rede social, proporcionando 

uma forma lúdica de uso, o estudante realiza o acesso de todo o conteúdo, de maneira simples 

e ágil. Existe a possibilidade também de que o conteúdo disponibilizado seja acessado por meio 

de smartphones, pelo site e também por um aplicativo específico, se encontrando à disposição 

para serem baixados para sistemas Android e IOS. 

Após ser disponibilizado qualquer tipo de conteúdo ou material na referida plataforma, 

todos os indivíduos que fazem parte do grupo recebem um alerta, via e-mail, sobre o 

recebimento deles, tornando a interação entre professor e estudantes mais eficiente. 

Dessa forma, todas as informações que foram disponibilizadas nesta plataforma ficam 

armazenadas na tecnologia conhecida como DRIVE, também de responsabilidade da Google, 

fato que tira a responsabilidade de armazenamento do professor, tornando mais seguro seu 

trabalho. Cabe salientar também que a inserção e a criação de novas turmas ocorrem 

intuitivamente, simplificando as ações do professor ao se criar salas e inserir os estudantes nela, 

tudo via e-mail ou por meio de chaves de acesso, liberando assim a sala aos interessados. Para 

a utilização dessa plataforma, é fundamental que o professor possua uma conta na Google, pois 

sem ela, não é possível criar uma turma. 

O Google Classroom possui ainda um sistema de avaliação que auxilia eficientemente 

o professor no processo de aplicação e distribuição de seus conteúdos, facilitando ainda a 

avaliação dos testes e trabalhos passados. Como visto, esses conteúdos e arquivos ficam 

adequadamente armazenados no Google Drive, podendo ser diferenciados em salas ou 

disciplinas, podendo ainda ser separados em datas, isso ao se criar uma pasta no Drive, que 

ainda pode ser individual, para cada aluno do professor, beneficiando a organizações desses 

conteúdos, tornando sua reutilização mais simples em outras atividades ou cursos. O professor 

ainda pode separar seus conteúdos por período de tempo, disponibilizando novas oportunidades 

para o uso do material em diferentes aulas, podendo ainda receber o feedback dos estudantes 

sobre as atividades realizadas. 

O Google Classroom ainda torna possível uma junção das ferramentas que já existiam, 

tais como o Gmail, Drive, entre outros, como ainda os editores de textos, planilhas eletrônicas, 

etc., beneficiando o usuário (ALECRIM, 2014). 

Existem também recursos variados que foram elaborados especialmente para serem 

aplicados no Google Classroom, visando beneficiar e simplificar a relação entre o aluno e 

professor, assim como o chat, tendo esse o objetivo de proporcionar um ambiente onde as 

dúvidas podem ser sanadas, beneficiando o intercâmbio de informações e fazendo com que as 

avaliações das atividades sejam mais rápidas (RIZZO, 2014). 

Neste sentido, o Google (2014) evidencia ainda que o Google Classroom é 

disponibilizado em mais de 42 idiomas, o português do Brasil está entre eles, e quem deseja 
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contar com seus benefícios, precisa somente que a instituição de ensino onde atua, efetue seu 

cadastro no Google. A referida ferramenta somente pode ser acessada via online, de qualquer 

local do mundo, usando para isso um computador, smartphone ou tablet, desde que este esteja 

conectado à internet. O professor possui diferentes formas de interagir com seu aluno, 

disponibilizando atividades e conteúdos da maneira que desejar, facilitando assim a troca de 

conhecimentos e fomentando o interesse dos alunos. 
A utilização do Google Classroom pode proporcionar diferentes benefícios, ressaltando 

os seguintes: 

 

Simples configuração; 

Não utiliza os conteúdos e dados dos estudantes; 

Não possui anúncios ou propagandas que prejudicam o processo de ensino; 

Possibilitam ambientes para comentários; 

Simplifica a organização dos conteúdos; 

Não é preciso usar papel; 

É possível estipular prazos e horários para acessar os conteúdos; 

Já no tocante das desvantagens dessa ferramenta, ressalta-se que é preciso usar a internet 

para acessar os arquivos. Sendo assim, antes que essa ferramenta seja implementada e usada, é 

fundamental verificar se todos os estudantes têm o devido acesso à internet. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No cenário atual, de pandemia e ensino remoto, fica mais evidente o quanto as 

ferramentas educacionais são essenciais para promover o ensino mesmo que a distância. A era 

digital exige que professores e alunos se adaptem a este novo cenário, e uma das ferramentas 

do futuro que já está presente são os softwares educacionais, como o Google Classroom. O 

Google Classroom possui inúmeros benefícios por não ser apenas uma plataforma de educação, 

mas por ter ainda um sistema de avaliação que auxilia eficientemente o professor no processo 

de aplicação e distribuição de seus conteúdos, facilitando ainda a avaliação dos testes e 

trabalhos passados. Conhecer este e outros softwares educacionais faz agora parte do cotidiano 

profissional de um educador, e sendo assim, pesquisas sobre os mesmos são de interesse social 

e acadêmico.  
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RESUMO 

Com o advento das novas tecnologias de informação e comunicação e o processo acelerado de expansão 

do saber surge a necessidade da busca de conhecimentos e de formações que supram esta demanda de 

aceleração que o homem contemporâneo vive. Sendo assim, a educação à distância (EAD) veio 

corroborar com as necessidades urgentes de formação que muitos buscavam e que por dificuldades 

financeiras, falta de tempo, ou distância, era inviável. Na atualidade, com o surgimento deste novo 

modelo de aprendizagem descentralizou-se a figura do professor e focou-se a aprendizagem na figura 

do aluno, que passa a ser o construtor de seu próprio processo de aprendizado, ideia tão defendida pelo 

construtivismo, que tem o aluno como protagonista e o professor como mediador. Entretanto, dentro 

deste contexto, surge a preocupação de qual o perfil dos profissionais que estão sendo formados em 

cursos EAD, em específico os de formação em educadores, os quais dão continuidade no processo. 

Palavras-chave: EAD. Formação de professores. Educação.  

 

ABSTRACT 

With the advent of new information and communication technologies and the accelerated process of 

knowledge expansion, there is a need to search for knowledge and training that meet this demand for 

acceleration that contemporary man lives. Thus, distance education (EAD) came to corroborate the 

urgent training needs that many were looking for and that, due to financial difficulties, lack of time, or 

distance, was unfeasible. Currently, with the emergence of this new learning model, the figure of the 

teacher has been decentralized and learning has focused on the figure of the student, who becomes the 

builder of their own learning process, an idea so defended by constructivism, which has the student as 

the protagonist and the teacher as the mediator. However, within this context, there is a concern about 

the profile of professionals who are being trained in distance learning courses, specifically those training 

for educators, which continue the process. 

Keywords: EAD. Teacher training. Education. 

  
ABSTRACTO 

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el acelerado 

proceso de expansión del conocimiento, surge la necesidad de buscar conocimientos y formación que 

respondan a esta demanda de aceleración que vive el hombre contemporáneo. Así, la educación a 

distancia (EAD) llegó a corroborar las urgentes necesidades formativas que muchos buscaban y que, 

por dificultades económicas, falta de tiempo o distancia, era inviable. Actualmente, con la irrupción de 

este nuevo modelo de aprendizaje, la figura del docente se ha descentralizado y el aprendizaje se ha 

centrado en la figura del alumno, quien se convierte en el constructor de su propio proceso de 

aprendizaje, idea tan defendida por el constructivismo, que tiene la el alumno como protagonista y el 

profesor como mediador. Sin embargo, en este contexto, existe una preocupación por el perfil de los 

profesionales que se están formando en los cursos de educación a distancia, específicamente los de 

formación para educadores, que continúan el proceso. 

Palabras clave: EAD. Formação de professores. Educação. 

 

INTRODUÇÃO 
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Com o surgimento das tecnologias de informação e comunicação novas perspectivas 

surgiram para a educação à distância (EAD). Se no passado tínhamos o modelo cartesiano da 

transmissão do conhecimento, ou seja, a figura do conhecimento era centralizada no professor 

como único detentor do saber na sala de aula, hoje essa estrutura foi rompida com os adventos 

da EAD. Esta verdade é facilmente comprovada quando nos cursos on-line percebemos a 

quantidade de discussões nos fóruns propostos com vários alunos, de diversos lugares, 

debatendo sobre determinado assunto. 

Com o aumento dos cursos EAD houve uma ampliação nas matrículas em cursos de 

nível superior, visto que, a acessibilidade que, para muitos antes era talvez intrincada, hoje foi 

rompida. Atualmente, se pode estudar em ritmo próprio, de maneira inovadora, e geralmente, 

por custo baixo. 

Todavia, uma noção errônea que muitos têm quanto ao ensino em EAD é que seja um 

curso vago, que a dedicação exigida seja menor ou que para se obter o diploma seja mais fácil. 

Segundo o MEC (apud NOVA ESCOLA, 2009, p. 55) o grau de exigência dos cursos é o 

mesmo que os de cursos presenciais. 

Entretanto, uma questão que surge como preocupação é com relação à formação do 

profissional, em específicos profissionais da área de educação, o professor. Se em cursos 

presenciais, com cargas horárias exorbitantes tanto de aulas teóricas e práticas tem-se cada vez 

mais formando profissionais com defasagem, que chegam à sala de aula despreparada, qual será 

o perfil do profissional formado em cursos EAD, que exigem do aluno maior esforço quanto 

aos estudos? Cada estudante é único e quem faz a instituição é o estudante. Entretanto, para que 

o profissional finalize seu curso na instituição com todo o aparato necessário para administrar 

uma sala de aula e seja um bom professor é necessário que ele esteja consciente do que lhe 

espera e busque alternativas para que seu desempenho, em sala de aula, melhore 

constantemente. 

 

Formação do professor em EAD 

 

Ao ingressar em um curso de formação superior o profissional de educação deve ter em 

mente os desafios que irá enfrentar. Sabem-se todos os problemas que a educação vem 

passando, desde a falta de investimento até o desinteresse de nossos alunos em sala de aula. 

Outro ponto a ser pensado é a questão de como levar este curso com toda a responsabilidade 

que ele exige? 

A revista Nova Escola, edição nº 227 de novembro de 2009 lançou uma reportagem 

Vale a pena entrar nessa? Da qual a tabela abaixo transcreve os primeiros cuidados que o 

professor deve ter em mente ao iniciar um curso em EAD, ou seja, do que ele deve desmistificar 

de seu pensamento quanto ao curso: 

 

VERDADES MITOS 

Quem é disperso tem mais dificuldades É ideal para quem tem pouco dinheiro 

É preciso ter um bom computador e uma boa 

conexão com a Internet. 

O diploma é fácil 

É preciso disciplina e dedicação. Não é preciso sair de casa 
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O aluno deve estar sempre atento às leituras e 

estudos. 

As avaliações não são difíceis 

 A evasão é maior 

 É possível estudar quando quiser 

 O aluno fica isolado e não interage com os 

colegas 

 A dedicação exigida é menor 

 

Com este quadro pode-se ter uma breve noção do que um profissional ao adentrar na 

universidade para a formação específica em educação deve ter em mente. Todavia, partindo da 

ideia de que cada indivíduo é único, ele deve fazer a diferença e superar seus próprios limites. 

Segundo Selma Garrido Pimenta, embora não escreva sobre EAD, em específico, 

 

A educação é um processo de humanização que ocorre na sociedade 

humana com a finalidade explícita de tornar os indivíduos 

participantes do processo civilizatório e responsáveis por levá-lo 

adiante (2005, p.23). 

 

Diante disto, percebe-se que o professor ao se tornar um mestre dos conhecimentos deve 

ter em mente que ele próprio é autor do conhecimento e irá transmitir saberes que irão ser 

transmitidos tornando-se assim um ciclo.  

Na formação, o professor tem uma noção do que será sua realidade em sala através dos 

estágios e através de textos de reflexão que lhe são propostos em disciplinas específicas, porém, 

sua verdadeira experiência vem com o trabalho em sala de aula, no dia a dia com seus alunos. 

Jaime Giolo, todavia, quanto a formação de professores em EaD defende que, 

 

O bom professor é aquele que vive profundamente uma experiência cultural e se 

apropria, sistematicamente, dela e dos meios necessários para proporcionar a outrem 

a mesma experiência e a mesma apropriação. Nesse conjunto de atividades, o 

ambiente (o lugar onde as coisas acontecem) e a natureza das relações que ali se 

constroem não são elementos neutros; são dimensões integrantes e constitutivas do 

processo. Sobretudo, são decisivas. Na formação de professores, o ambiente escolar 

se caracteriza fundamentalmente por possibilitar relações intersubjetivas; essas são 

relações essenciais e mediadoras das demais (as relações instrumentais, por exemplo). 

O que os defensores da educação virtual esquecem ou escondem é o fato de que as 

pessoas não se satisfazem, não se realizam e, principalmente, não se formam, apenas, 

com base em relações instrumentalmente mediadas; essas são importantes, mas de 

modo algum são suficientes. As pessoas precisam de relações diretas, vis-à-vis, pois 

a presença do outro é o balizador principal do agir humano. A autonomia, por 

exemplo, tida como a atitude ou o modo de ser específica da sociedade emancipada, 

moderna e democrática, é, na verdade, a expressão de uma relação entre pessoas, uma 

relação de igualdade e de respeito que mobiliza a dimensão individual e livre de cada 

um. A autonomia só pode ser construída socialmente e, nisso, é preciso concordar com 

Oreste Preti (PRETI, 2005, p.129) quando diz que autonomia não é sinônimo de 

autodidatismo, pois enquanto este consiste na capacidade de aprender por conta 

própria, aquela só é construída em processos formativos que demandam contextos 

sociais, intersubjetividade. Outro exemplo: a inibição. Este é um tratamento 

psicológico que só se constitui na presença do outro e somente pode ser superado no 

exercício da vida social. A formação do professor caminha junto com a formação de 
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pessoa autônoma e com a superação de toda a sorte de inibições. Como se fará isso 

via internet? (2008, p. 1228-29). 

 

As divergências são muitas com relação à formação de professores via EAD. Como o 

próprio autor Jaime Giolo afirma, o debate continua em aberto.  

Entretanto, retomando os escritos de Pimenta, 

 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da 

profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das 

tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que 

permanecem significativas. Práticas que resistem a inovações porque prenhes de 

saberes válidos às necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias e as 

práticas, da análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da construção 

de novas teorias. Constrói-se, também pelo significado que cada professor, enquanto 

ator e autor confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de 

seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de 

seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida o ser 

professor "(PIMENTA, S.G. 1999, p.19)". 

 

Sendo assim, para que a formação do professor seja de maneira efetiva é necessário, 

entretanto, que independente de sua universidade, o professor busque fazer o diferencial em sua 

formação e busque alternativas para que dentro da sala de aula ele de fato exerça o magistério 

de maneira diferenciada.  Que de maneira inovadora, conforme Franciana Carneiro Castro, 

ensinar é um processo criativo de atribuir novos significados a partir do já conhecido, validando 

um novo olhar sobre o contexto em que o sujeito está imerso” (2002, p. 31). 

Castro ainda pontua que, 

 

[...] quando estamos imersos numa prática social, em especial na sala de aula, nossas 

reflexões e significações sobre o que sabemos, fazemos e dizemos podem constituir-

se em algo formativo para cada um de nós. É nesse processo de produção de 

significados e de ressignificação de saberes e ações que nos constituímos professores; 

ou seja, aprendemos a ser professor e professora no trabalho. 

É no trabalho, portanto, que o professor renova e ressignifica os saberes adquiridos 

durante todo o processo de escolarização, passando, então, a desenvolver seu próprio 

repertório de saberes. (2002, p. 31) 

 

Observa-se nos argumentos da autora, a construção do processo de ser professor é de 

fato construído com a experiência de repensar o que se aprendeu na universidade e transmitir 

esse conhecimento na prática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Todo o processo de formação docente passou por um processo de mudança. Hoje houve 

uma mudança do modelo centrado no professor como detentor desse saber e é o aluno próprio 

autor da construção de seu conhecimento com o advento da Educação a Distância (EAD). 
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Também, quanto à formação de professores, há autores como Jaime Giolo que ainda 

acreditam que esta tecnologia não forma bons profissionais.  

Todavia, com as colocações de alguns autores, embora não específicos da área de EAD, 

como Selma Garrido Pimenta e Franciana Carneiro Castro, o que irá formar um bom professor 

ou não, é sua prática de sala de aula e não sua faculdade. O que o professor aprendeu na 

Instituição ele irá aplicar em sala de aula e repensar enquanto docente, e terá que ser um 

constante transformador de pensamento e formador de cidadãos enquanto mediador de 

conhecimentos. 
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RESUMO 

Esta pesquisa tem como proposta compreender sobre as metodologias ativas de ensino usadas no ensino 

remoto no contexto da era digital do cenário da tecnologia na educação. É possível caracterizar uma 

Metodologia de Ensino como um procedimento constituído pelas diferentes ferramentas que podem ser 

usadas pelos educadores com o intuito de fazer a transmissão dos seus conhecimentos para seus 

estudantes. Levando em consideração ainda que cada profissional docente possa colocar em prática um 

método diferente, visando assim elaborar uma estratégia mais eficiente no âmbito da motivação de seus 

alunos, tanto para crianças, como também para jovens ou adultos. O real objetivo do profissional docente 

é sempre proporcionar o melhor aprendizado possível para seus alunos. Assim, esta pesquisa busca 

verificar a necessidade de continuidade da educação no Brasil mesmo que de forma remota e o uso de 

plataformas ou e ambientes virtuais avaliando a metodologia ativa de ensino no modo de ensino remoto. 

As respostas para essas questões atuais no meio da educação e a necessidade do ensino remoto poderão 

conduzir a um caminho que ajude o professor a compreender e apropriar-se da tecnologia para além das 

ferramentas, percebendo a infinidade de possibilidades que perpassam o instrumento físico e teórico. 

Esta pesquisa é de revisão de literatura com abordagem qualitativa.    

Palavras-chave: Metodologias. Ativas. Ensino. Remote. 

 

ABSTRACT 

This research aims to understand the active teaching methodologies used in remote learning in the 

context of the digital age of the technology scenario in education. It is possible to characterize a Teaching 

Methodology as a procedure constituted by different tools that can be used by educators in order to 

transmit their knowledge to their students. Taking into account that each professional teacher can put 

into practice a different method, thus aiming to develop a more efficient strategy in the scope of the 

motivation of their students, both for children, as well as for young people and adults. The real objective 

of professional teaching is always to provide the best possible learning for their students. Thus, this 

research seeks to verify the need for continuity of education in Brazil, even if remotely, and the use of 

platforms or virtual environments, evaluating the active teaching methodology in the remote teaching 

mode. The answers to these current questions in education and the need for remote learning may lead to 

a path that helps the teacher to understand and appropriate technology beyond the tools, realizing the 

infinity of possibilities that permeate the physical and theoretical instrument . This research is a literature 

review with a qualitative approach. 

Keywords: Methodologies. Active. Teaching. Remote. 

 

ABSTRACTO 

Esta investigación tiene como objetivo comprender las metodologías de enseñanza activa utilizadas en 

el aprendizaje a distancia en el contexto de la era digital del escenario tecnológico en la educación. Es 

posible caracterizar una Metodología de la Enseñanza como un procedimiento constituido por diferentes 

herramientas que pueden ser utilizadas por los educadores para transmitir sus conocimientos a sus 

alumnos. Teniendo en cuenta que cada profesor profesional puede poner en práctica un método 

diferente, con el objetivo de desarrollar una estrategia más eficiente en cuanto a la motivación de sus 

alumnos, tanto para niños, como para jóvenes y adultos. El verdadero objetivo de la docencia profesional 
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es siempre proporcionar el mejor aprendizaje posible a sus alumnos. Así, esta investigación busca 

verificar la necesidad de la continuidad de la educación en Brasil, aunque sea de forma remota, y el uso 

de plataformas o entornos virtuales, evaluando la metodología de enseñanza activa en la modalidad de 

enseñanza remota. Las respuestas a estas preguntas actuales en educación y la necesidad del aprendizaje 

a distancia pueden conducir a un camino que ayude al docente a comprender y apropiarse de la 

tecnología más allá de las herramientas, dándose cuenta de la infinidad de posibilidades que permean el 

instrumento físico y teórico. Esta investigación es una revisión de la literatura con un enfoque 

cualitativo. 

Palabras clave: Metodologías. Activo. Enseñando. Remoto. 

 

INTRODUÇÃO 

 

É possível caracterizar uma Metodologia de Ensino como um procedimento constituído 

pelas diferentes ferramentas que podem ser usadas pelos educadores com o intuito de fazer a 

transmissão dos seus conhecimentos para seus estudantes. Levando em consideração ainda que 

cada profissional docente pode colocar em prática um método diferente, visando assim elaborar 

uma estratégia mais eficiente no âmbito da motivação de seus alunos, tanto para crianças, como 

também para jovens ou adultos. O real objetivo do profissional docente é sempre proporcionar 

o melhor aprendizado possível para seus alunos. 

Entretanto, com o surgimento dessa nova era digital resultou em uma significativa 

transformação do mundo nas mais variadas áreas. Não existindo a possibilidade então de se 

tratar da comunicação, sem então mencionar as diversas redes sociais virtuais disponíveis na 

atualidade, assim também não existe a possibilidade, ao se referir sobre educação, sem analisar 

as metodologias de ensino e sobre esses ambientes virtuais e plataformas para essa área. Sendo 

então por meio da internet que se torna possível o alcance de um mundo mais informativo, 

utilizando todo esse conteúdo disponível para nós, existindo ainda diferentes recursos focados 

na área dos conhecimentos; além das informações disponíveis, as diferentes ferramentas de 

conexão, tais como o e-mail, chats, fóruns, assim como diversos outros, são responsáveis por 

revolucionar a forma das pessoas se relacionarem, proporcionando ainda um importante e 

inovador campo para o aprendizado. 

Através da internet é possível realizar o acesso de sites educacionais formados por 

inúmeros módulos sobre as mais variadas matérias, entretanto, é de extrema relevância analisar 

a idoneidade desses sites, visando assim não se deparar com informações inadequadas (Perfeito, 

2020). 

Sendo assim, os chats e os fóruns se apresentam como uma relevante ferramenta que 

possibilita o intercâmbio de experiências e a realização de debates, podendo ser utilizados com 

o objetivo de solucionar exercícios em grupo. Através de um eficiente planejamento e 

metodologia, observa-se que a aula pode ser muito produtiva e estimulante, possibilitando 

assim a utilização de simulações virtuais, vídeos, jogos, entre diversas outras ferramentas, 

ampliando assim o campo de possibilidades didáticas, maximizando o processo de ensino 

(Perfeito, 2020). 

É possível ainda que esse acesso à internet seja aplicado desde a primeira etapa da 

educação básica, fomentando assim a curiosidade e a pesquisa, possibilitando ainda que 

conceitos e imagens referentes à estatística sejam usados desde então, por meio da elaboração 

de um plano de aula pesquisado anteriormente, visando assim dar um direcionamento adequado 

e uso correto das informações desses sites sobre educação (Perfeito, 2020). 
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Para exemplificar, o uso de vídeos aulas é algo frequente na atualidade, visando 

maximizar o aprendizado dos alunos, ressaltando que são muitos os canais que são focados 

nesse tipo de produção, utilizando para isso inúmeros métodos com o intuito de chamar a 

atenção dos alunos que navegam na internet, observando que diferentes canais usam o ensino 

de forma direta para fazer a demonstrações práticas, elemento de grande importância para 

maximizar esse ensino, entretanto, ressalta-se que esses vídeos jamais devem substituir o ensino 

presencial nas salas de aula, sendo uma responsabilidade do professor a realização de uma 

pesquisa prévia, visando fazer uma minuciosa análise do material que pode ser utilizado, tendo 

assim a certeza de que os vídeos aula podem ser usados como conteúdo do primeiro e segundo 

ciclo (Gomez, 2016). 

Levando em consideração ainda que os ambientes virtuais sejam extremamente 

importantes, sendo constituídos por conteúdos adequados ao ensino, como intuito de que os 

estudantes sejam capazes de desenvolver suas atividades de ensino, sendo formados levando 

em consideração maximizar o ensino a distância e ainda fazer o complemento didático das 

aulas, situação em que os estudantes possuem a chance de se relacionar com diversos outros, 

fazendo o intercâmbio de informações e de suas experiências por meio de fóruns específicos, e 

os professores possuem a chance de colocar em prática trabalhos em grupos, fazendo debates e 

ainda criando módulos de jogos, brinquedoteca, biblioteca, assim como diversas outras 

ferramentas que fazem o processo de aprendizagem mais eficiente, facilitando ainda o acesso 

às provas, gabarito e a disponibilização das notas (De Almeida, 2020). 

O uso dessas tecnologias nos dois primeiros ciclos do ensino fundamental deve ser 

tratado ainda como uma atividade complementar, sendo possível que as referidas atividades 

sejam realizadas ainda nas salas de aula, ao serem usados diferentes recursos informatizados 

disponibilizados pela instituição de ensino e também pelo ambiente familiar, visando assim que 

essa significativa interação usadas nesse ambiente maximizem o processo de aprendizagem, 

fomentando a realização de pesquisa e facilitando a solução de exercícios por meio do ambiente 

virtual (De Almeida, 2020). 

Os ambientes virtuais podem também ser utilizados em situações onde os alunos tiverem 

dificuldades para locomoção até a escola em caso de catástrofes naturais, turbulências sociais 

ou problemas de saúde, deixando claro de que serve como apoio e um recurso em casos atípicos 

não substituindo o ambiente escolar. (De Almeida, 2020). 

Assim, esta pesquisa busca verificar a necessidade de continuidade da educação no 

Brasil mesmo que de forma remota e o uso de plataformas ou e ambientes virtuais avaliando a 

metodologia ativa de ensino no modo de ensino remoto. 

As respostas para essas questões atuais no meio da educação e a necessidade do ensino 

remoto poderão conduzir a um caminho que ajude o professor a compreender e apropriar-se da 

tecnologia para além das ferramentas, percebendo a infinidade de possibilidades que perpassam 

o instrumento físico e teórico.    

Esta pesquisa é de revisão de literatura com abordagem qualitativa.    

 

A educação a distância e possibilidade pedagógica 
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A educação à distância e o ensino remoto se tornaram uma realidade maior ainda no 

contexto da pandemia global de covid-19. Cabe assim, nesse cenário e na educação brasileira, 

o docente se atualizar. Como nos diz Santos, Alves & Porto (2018): 

 

No atual cenário da educação nacional, em que governo e sociedade civil procuram 

alternativas para melhorá-la em todos os seus níveis, as TIC podem atuar para auxiliar 

o docente em sua tarefa de ensinar, motivo pelo qual se faz necessária à compreensão 

do binômia educação e tecnologia no processo de apropriação do conhecimento em 

sala de aula. Assim sendo, mediante as proposições até aqui apresentadas, o presente 

estudo tem o objetivo de discorrer sobre as potencialidades inerentes às tecnologias, 

suas contribuições na aprendizagem e as mudanças que trazem ao ambiente escolar, 

de modo a permitir uma visão de mundo, de homem, de ciência e de educação. 

(Santos, Alves & Porto, 2018, p.47). 

 

Não é possível assegurar que há alguma espécie de restrição metodológica no tocante 

da modalidade de educação à distância, entretanto, quando comparado a qualquer outra espécie 

de ensino, há também certos problemas que possivelmente venham a surgir. 

 

A Educação a Distância, como uma possibilidade pedagógica, requer das instituições 

educacionais que alterem significativamente sua rotina de trabalho: políticas e 

procedimentos de inscrição de alunos em disciplinas, horários das aulas, 

procedimentos de avaliação e presença nas atividades de ensino. Apresenta-se, na 

esfera pedagógica, como mais uma opção metodológica que, por sua relevância e 

características próprias (distintas das identificadas na educação presencial), impõe a 

necessidade de novas aprendizagens, possibilitando inovação nos procedimentos de 

ensino, o que merece especial atenção (MEC, 2012, p.2). 

 

Por conta do desenvolvimento de conteúdos em tempos e espaços variados, isso 

possivelmente limita a adequada elaboração de conteúdos que necessitam de diversas horas de 

trabalho e de trabalho muito sério comparado às experiências em laboratórios, para 

exemplificar. Analisando cursos como o de medicina, para explanar melhor, raramente existiria 

a possibilidade de comunicar o conteúdo através das tecnologias atualmente encontradas, 

entretanto, é notória que ocasiões desse tipo possivelmente são parcialmente solucionadas, pois 

nem tudo na educação a distância acontece dessa maneira, isso porque, em um contexto técnico, 

existe a possibilidade de se planejar aulas presenciais que são agregadas ao sistema à distância, 

tais como estágios ou práticas de ensino. Dessa forma, o aluno realizaria a parcela do curso 

presencial, sem existir a possibilidade de ser realizado à distância e concluiria a distância tudo 

aquilo que é capaz de ser desenvolvido dessa forma, tal como os conhecimentos teóricos 

(Carvalho, 2013). 

Segundo dados apresentados pela UNESCO (1997 apud Carvalho, 2013), podemos ver 

que alguns dos problemas mais habitualmente vivenciados no âmbito da referida espécie de 

ensino, podem ser caracterizados através da falta de estrutura tecnológica adequada, 

deficiências no planejamento e também pela programação, inexistência de recursos humanos 

qualificados, com formação que se direciona para a área e de assessoria profissional, 

inexistência de adequados recursos financeiros e de reconhecimento de sua equivalência 

educacional. 
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Sendo assim, uma das mais relevantes necessidades existentes na EAD caracteriza-se 

através das necessidades e peculiaridades dos estudantes que integram o processo, isso porque 

o intercâmbio e a interação existente entre eles tornam-se mais simples, o referido intercâmbio 

não para no decorrer dessa troca de conhecimento, isso porque os problemas são evidenciados 

e os ambientes se tornam então ambientes de aprendizagem colaborativa, onde os aprendizes 

devem ficar focados em realizar um processo onde são abalizados como participantes ativos 

desse procedimento de ensino e aprendizagem, causando um sentimento em alunos e 

professores de necessidade de estar adaptados com inovadores ambientes de aprendizagem e de 

evoluídas nomenclaturas, assim como estas: Campus Virtual, aulas virtuais, bibliotecas 

eletrônicas, teleconferências, videoconferências, professores orientadores, tutores, entre outras. 

Proporcionando então uma relevante contribuição que normalmente faz com que seja mais 

simples, a cada dia mais, a realização do processo de construção individual de conhecimento 

(Carvalho, 2013). 

 

Softwares educacionais 

 

O uso da tecnologia deve sim ser incentivado nas salas de aula, visando assim fazer com 

que exista uma benéfica ligação com todos os conteúdos trabalhados, com o objetivo de que a 

metodologia de ensino se adeque à realidade atual, tendo a capacidade de chamar a atenção do 

estudante e tornando o aprendizado mais eficiente (Gomes, 2016). 

Tecnologia pode ser caracterizada da seguinte maneira: 

 

Ciência que estuda os métodos e a evolução num âmbito industrial: tecnologia da 

internet, procedimento ou grupo de métodos que se organiza num domínio específico: 

tecnologia médica, teoria ou análise organizada das técnicas, procedimentos, métodos, 

regras, âmbitos ou campos da ação humana (DICIO, 2020, p. 01). 

 

Observando ainda que: 

 

Nossa experiência da realidade é transformada quando usamos instrumentos {Ser 

Humano > (máquina) > Mundo}. Através do instrumento há uma seleção de 

determinados aspectos da realidade, com ampliações e reduções. A amplificação é o 

aspecto mais saliente e pode nos deixar impressionados, maravilhados, ao 

experimentarmos coisas (ou aspectos de objetos conhecidos) que não conhecíamos 

antes, com nossos sentidos nus. A redução, ao contrário, é recessiva e pode passar 

despercebida, uma vez que não ocupa necessariamente nossa consciência, 

impressionada com o novo (Cysneiros, 1999 apud PERFEITO, 2016, p. 11). 

 

É possível afirmar que uso da tecnologia facilita a compreensão dos dados e suas 

representações e muitas ferramentas computacionais (softwares) trazem importantes ganhos 

para o ensino dos conteúdos de diversas disciplinas e constituem assim um elemento 

indispensável na prática desse campo, sendo um apoio poderoso ao ensino e facilitando o 

aprendizado com um melhor aproveitamento do tempo na interpretação das informações. (Silva 

& Peixoto, 2018). 

Tendo em mente ainda que a utilização de um software ou de um aplicativo trata-se de 

uma ação com o intuito de beneficiar a aprendizagem e não o objetivo de uma aula, elementos 
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que devem ser usados como ferramentas de mero apoio educacional, um recurso para somar 

qualidade e eficácia para o processo de ensino e aprendizagem (Bento & Belchior, 2016). 

Sendo assim, há inúmeros softwares e aplicativos focados na área do ensino, podendo 

ser softwares pagos e também gratuitos, sendo de extrema importância que o professor realize 

uma minuciosa pesquisa sobre os softwares encontrados no mercado, analisando qual será o 

mais adequado para ser usado em seu conteúdo, sendo fundamental ainda que o professor tenha 

profundo conhecimento sobre o mesmo (Bento & Belchior, 2016). 

Como diz Bento & Belchior (2016), 

 

Estamos vivendo na era da tecnologia, e vivemos em contato direto com recursos 

multimídias, seja na escola, na rua, ou em casa, intensificados cada vez mais com a 

modernização constante. O uso da mídia está cada vez mais presente na sala de aula, 

através de aparelhos eletrônicos, tais como: o celular, o tablet, o notebook, entre 

outros. São instrumentos de muita utilidade no seu cotidiano, e necessários para obter 

informações e socializar conhecimentos. Na perspectiva de ensino e aprendizagem, é 

pertinente trocar experiências com o público, refletir, produzir, e ampliar ideias, isso 

também contribui para tornar o estudante mais consciente do tempo no qual vive, pois 

a aprendizagem é um processo constante, que dura à vida inteira, logo, tem início 

antes de entrar na escola. (Bento & Belchior, 2016, p.335). 

 

Dessa forma, observa-se que o software educacional trata-se de ferramentas que são 

usadas para dar maior apoio educacional, sendo uma ferramenta elaborada com o intuito de 

proporcionar a melhora do desempenho pedagógico escolar dos alunos, beneficiando e 

maximizando suas funcionalidades e potencialidades. 

 

Compreendendo as metodologias ativas para aprendizagem 

 

Com a realidade atualmente vivida, observa-se que o sistema de ensino intensificou a 

procura e utilização de processos com a capacidade de ajudar os professores a tornar o processo 

de ensino-aprendizagem mais eficiente. Dessa forma, as Metodologias Ativas (MAs) se 

apresentam como um dos referidos processos que possui a capacidade e objetivo de auxiliar os 

profissionais no processo ensino-aprendizagem. 

 

Podemos entender que as Metodologias Ativas baseiam-se em formas de desenvolver 

o processo de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando às 

condições de solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da 

prática social, em diferentes contextos. (BERBEL, 2011, p. 29). 

 

Neste sentido, os estudos de Diesel, Marchesan e Martins (2016) contribuem dizendo 

que as características que devem existir nas MAs são as seguintes: fazer com que o aluno seja 

sempre o elemento de maior importância desse processo; fomentar um trabalho em equipe; 

proporcionar maior reflexão; elevar a autonomia; fazer com que o professor seja um mediador 

do processo, responsável por facilitar e ativar os conteúdos apresentados. 

 

Figura 1: Representação das características existentes nas metodologias ativas de ensino. 
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Fonte: Rêgo, Garcia e Garcia (2020). 

Ressaltando então que a utilização de metodologias ativas, em seja qual for à área de 

conhecimento, visa proporcionar fazer com que os alunos se sintam mais encorajados a 

participar do processo de ensino remoto, proporcionando assim maior envolvimento ativo dos 

estudantes nesse processo, fomentando-os a ler, escrever, fazer perguntar, buscando sempre 

fazer com que eles solucionem os problemas apresentados, tornando o processo mais eficiente 

(REGO, GARCIA e GARCIA, 2020). 

Figura 2: Diferenças entre métodos tradicionais e MAs.  

Fonte: Rêgo, Garcia e Garcia (2020). 

Levando em consideração que não é realmente necessário excluir todas as práticas e 

atividades antes colocadas em prática, entretanto sim fomentar a interação e colaboração de 

todos com o processo de ensino-aprendizagem, através da utilização de diferentes técnicas mais 

atuais, ressalta-se que a decisão de responsabilidade do profissional docente é a de possibilitar 

que sejam feitas releituras e novas construções através de diferentes conhecimentos embasados 

tanto na concepção desse profissional e também de seus estudantes (REGO, GARCIA e 

GARCIA, 2020). 

Ressalta-se ainda que a instituição de ensino precisa fazer uma análise sobre as práticas 

pedagógicas e os currículos usados, visando assim agregar as TIC 's em seu processo, visando 

maximizar o conhecimento dos alunos. 

Sobre o assunto, vejamos: 

 

A cultura digital é a cultura em rede, a cibercultura que sintetiza a relação entre 

sociedade contemporânea e Tecnologias da Informação (TI 's). Ao mesmo tempo em 

que a cultura digital abriga pequenas totalidades e seus significados, mantém-se 



 

 

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203 
53 

desprovida de fluxos, de conhecimentos e de criações, que dão corpo e identidade às 

organizações que delas se constituem (AMADEU, 2016, p. 20). 

 

Levando em consideração ainda que as Mas devam ser compreendidas como processos 

com a intenção de fomentar a aprendizagem e também a curiosidade do estudante objetivando 

que esse se sinta mais interessado em efetuar pesquisas, que faça reflexões e análises sobre 

possíveis situações que resultem na tomada de decisão, ressaltando que o profissional docente 

é o responsável por facilitar o referido processo, sendo fundamental ainda que os envolvidos 

pelo processo se embasam em algum processo que já possuem maior conhecimento (BERBEL, 

2011). 

 

Desse modo, é de se esperar que a escola, tenha que “se reinventar”, se desejar 

sobreviver como instituição educacional. É essencial que o professor se aproprie da 

gama de saberes advindos com a presença das tecnologias digitais da informação e da 

comunicação para que estes possam ser sistematizadas em sua prática pedagógica. A 

aplicação e mediação que o docente faz em sua prática pedagógica do computador e 

das ferramentas multimídia em sala de aula, dependem, em parte, de como ele entende 

esse processo de transformação e de como ele se sente em relação a isso, se ele vê 

todo esse processo como algo benéfico, que pode ser favorável ao seu trabalho, ou se 

ele se sente ameaçado e acuado por essas mudanças. (SOUZA, et. al., 2011, p.20). 

 

Salientando ainda que a metodologia ativa trata-se de um conceito da área educativa 

com o intuito de criar processos construtivos de ação-reflexão-ação (FREIRE, 2006), situação 

onde o aluno deve apresentar uma postura mais ativa sobre o seu processo de ensino-

aprendizagem por meio de situações práticas de experiências, analisando e solucionando 

problemas capazes de desafiar suas mentes, buscando essas soluções ao aplicar experiências 

com sua realidade. 

Com a realidade atual da sociedade, existem estudantes conhecidos como “nativos 

digitais”, sendo essas crianças que já vieram ao mundo conectado à internet e, por conta disso, 

são muito familiarizados com as tecnologias de informação e comunicação (TICs), pois usam 

desde muito cedo esses recursos. Ficando claro então que o ensino remoto se apresenta como 

uma ferramenta de grande potencial para a ampliação da utilização das TICs visando tornar o 

processo educacional mais eficiente, campo muito fértil para o uso de diferentes práticas e ações 

estratégias visando maximizar o ensino, usando para isso salas virtuais sobre os variados 

ambientes de aprendizagem (REGO, GARCIA e GARCIA, 2020). 

Essas tecnologias podem trazer inúmeros benefícios para a aprendizagem dos 

estudantes, salientando também que é preciso que as referidas tecnologias digitais sejam 

atualizadas constantemente, isso porque ocorre uma inovação quase que diária nessa área 

tecnológica, sendo fundamental ter um constante aperfeiçoamento dos profissionais docentes, 

devendo eles repensar sempre as suas práticas de ensino, tendo o objetivo de se atualizarem 

constantemente (MOREIRA e MONTEIRO, 2012). 

Dessa maneira, é de extrema relevância que os professores tenham um conhecimento 

profundo dos softwares que desejam usar, objetivando então maximizar seu processo de ensino, 

tendo em mente que simplesmente usar interfaces digitais não garante a existência de um 

processo de ensino eficaz (MOREIRA e MONTEIRO, 2015). 
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Sendo assim, para que um processo de educação digital seja realizado adequadamente, 

é essencial colocar em prática ações pedagógico-didáticas ativas e construtivistas, visando 

assim proporcionar maior conhecimento coletivo e uma aprendizagem colaborativa aos alunos. 

Muitas dessas ferramentas tecnológicas focadas em melhorar o processo de 

aprendizagem são, na verdade, fundamentais ferramentas para tornar o profissional docente 

mais eficiente, isso porque, quando são usadas virtualmente na área de aprendizagem, 

possibilita que seja feita uma junção de todas as vertentes da literacia, fato de grande relevância 

para maximizar o processo de ensino-aprendizagem (MOREIRA e MONTEIRO, 2015). 

Levando em consideração então que o uso dos vídeos baseados na web está sendo 

ocorrendo amplamente na atualidade, tornou-se mais fácil realizar a captura, edição e 

compartilhamento de pequenos vídeos, utilizando ferramentas com custo baixo ou até mesmo 

de softwares gratuitos. Ressaltando que diversas escolas e professores já usam esses 

equipamentos tecnológicos, proporcionando para seus alunos muitos vídeos online, 

principalmente por ter em mente a elevada facilidade de integração dos ambientes virtuais de 

aprendizagem, tornando o processo de aprendizagem mais interessante e eficaz (MOREIRA e 

MONTEIRO, 2015). 

Sobre o assunto, cabe ressaltar ainda que: 

 

Essa mescla entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para abrir a escola 

para o mundo e para trazer o mundo para dentro da escola. Uma outra mescla, ou 

blended é a de prever processos de comunicação mais planejados, organizados e 

formais com outros mais abertos, como os que acontecem nas redes sociais, onde há 

uma linguagem mais familiar, uma espontaneidade maior, uma fluência de imagens, 

ideias e vídeos constante (MORÁN, 2015, p. 16). 

 

Segundo a concepção de Silva, Prates e Ribeiro (2016), a falta de conhecimento dos 

professores sobre as capacidades dos recursos tecnológicos faz com que eles não tenham receio 

em utilizá-los como ferramentas para as metodologias de ensino. Dessa forma, é fundamental 

que os referidos profissionais percam o medo da tecnológica, visando considerar a utilização 

desse tipo de recurso, estando em constante aperfeiçoamento, visando serem capazes de 

trabalhar e aceitar a evolução tecnológica. O referido conhecimento normalmente é consequente 

da curiosidade desses profissionais em obter maiores conhecimentos sobre novos 

equipamentos, que em diversas ocasiões são apresentados para eles ao frequentarem os cursos 

de formação continuada, que, neste sentido, fundamentam a ampliação do conhecimento, 

levando em consideração que a tecnologia está em constante e rápida evolução, sendo 

introduzidas novas tecnologias todo o tempo. 

Salientando ainda que a interação com a máquina pode proporcionar dois resultados, 

um que é apontado como benéfico que resulta na evolução do ser humano, já o outro pode ser 

apontado como inadequado, os quais são citados como Ampliação e Redução respectivamente. 

Visando que essas ferramentas sejam benéficas, é fundamental que o professor possua uma 

adequada capacitação, podendo assim planejar eficientemente seu processo de ensino, usando 

a tecnologia para tornar a aula mais atrativa para o estudante, transformando a aula em um 

processo que fomenta a imaginação e interesse do aluno (Perfeito, 2016). 

É preciso então que as práticas docentes sejam adaptadas com o intuito de se adequar à 

nova realidade da sociedade, sendo fundamental então que o profissional docente esteja sempre 
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atualizado, por meio de uma formação continuada, sendo capaz de colocar em prática as MAs 

para maximizar seu processo de ensino-aprendizagem, tendo o objetivo de fazer com que suas 

aulas sejam mais interessantes para seus alunos. Ao usar essas inovadoras estratégias de ensino, 

o professor se torna capaz de aplicar a tecnologia de forma benéfica em suas aulas, fazendo 

com que elas sejam mais dinâmicas e interativas (MORAN, 2018). 

O referido autor ainda contribui dizendo que: 

 

A combinação de metodologias ativas com tecnologias digitais móveis é hoje 

estratégica para a inovação pedagógica. As tecnologias ampliam as possibilidades de 

pesquisa, autoria, comunicação e compartilhamento em rede, publicação, 

multiplicação de espaços e tempos; monitoram cada etapa do processo, tornam os 

resultados visíveis, os avanços e as dificuldades. As tecnologias digitais diluem, 

ampliam e redefinem a troca entre os espaços formais e informais por meio de redes 

sociais e ambientes abertos de compartilhamento e com autoria (MORAN, 2018, p. 

12). 

 

Segundo a concepção de Bento e Belchior (2016), ressalta-se que é extremamente 

importante utilizar as mídias digitais na educação, levando em consideração que as tecnologias 

evoluem significativamente rápido e, dessa forma, é fundamental ter maior atenção ao fazer o 

uso de novas tecnologias no ambiente escolar, não usando essas ferramentas como meros 

conteúdos, devendo sempre levar em consideração a necessidade de sua aplicação no processo 

de ensino. 

Os referidos autores apontam ainda inúmeros benefícios ao utilizar essa ferramenta 

tecnológica no ambiente escolar, tais como a elevação da motivação, da interação, da realização 

de pesquisas, assim como muitos outros. Ressaltando ainda que a referida ferramenta é capaz 

de beneficiar o processo de ensino-aprendizagem, formando estudantes mais atuantes, elevando 

a qualidade do ensino (BENTO e BELCHIOR, 2016). 

Neste sentido, é a cada dia mais evidente que as tecnologias vieram para ficar na área 

das metodologias ativas, maximizando seu processo, ressaltando que é através dessa tecnologia 

que os alunos se tornam capaz melhorar sua capacidade de pesquisa e de análise, interagindo e 

se comunicando de forma mais eficaz com os indivíduos a sua volta, possibilitando também a 

elevação do seu nível de conhecimento através de seus estudos, devendo utilizar todos os 

materiais que são proporcionados pelos professores na rede acadêmica, compartilhando 

também os interesses e experiências com os estudos, elevando a qualidade do mesmo. Sendo 

assim, as tecnologias em questão são muito importantes para o processo de ensino-

aprendizagem, passando pela regulamentação da BNCC, que salienta o valor da cultura digital 

e o potencial das tecnologias para tornar a educação mais eficiente (BRASIL, 2017). 

 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais da informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva (BRASIL, 2017, p. 9). 

 

Tendo o objetivo de fazer com que o ensino seja mais eficiente na atualidade, é 

fundamental que o professor consiga enxergar além dos limites de seu interesse próprio, 
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devendo pensar em como melhorar seu processo pedagógico, fazendo um maior investimento 

de tempo e atenção nos sujeitos e em suas realidades, encontrando assim objetivos comuns, 

tendo a intenção de compreender e ser compreendido, visando assim assegurar maiores 

possibilidade de alcançar os resultados desejados. (Silva & Peixoto, 2018). 

Neste sentido, fazer um adequado planejamento das aulas, usando sempre as tecnologias 

da informação como conteúdo, resulta na libertação dos estudantes de uma estrutura rígida e 

linear, proporcionando uma atividade mais criativa ao disponibilizar dados e informações reais 

e atualizados, transformando assim a maneira com que o aluno estuda e aprende. (Silva & 

Peixoto, 2018). 
Os estudos de Moran (2018) concluem então o pensamento ainda agrega valor ao 

assunto dizendo que a utilização de tecnologias proporciona um significativo aprendizado 

colaborativo entre os estudantes, isso na sala de aula física ou virtual. O referido autor ainda 

ressalta a relevância da comunicação e da troca de conhecimentos que se torna mais simples 

com as salas virtuais, proporcionando melhores atividades em grupos, beneficiando a solução 

de problemas, podendo ocorrer mesmo fora dos limites do ambiente escolar, ampliando assim 

a interação entre os alunos e professores por meio das redes sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como se observou ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, a realidade educacional 

na atualidade vivencia inúmeras alterações, principalmente no tocante das metodologias de 

ensino e como é realizado todo o processo de ensino-aprendizagem nas instituições perante o 

ensino remoto. Entende-se que com o contexto do ensino remoto, até pela epidemia global de 

covid-19, o estudo e compreensão das metodologias ativas de ensino são essenciais. Com as 

referidas novas formas educacionais que podem ser encontradas têm de haver uma nova 

metodologia com um olhar inovador do educador sobre a forma de colocar em prática os 

modelos diferenciados que possam chamar mais a atenção dos alunos, possuindo maior 

dinâmica e também maior interação social. 

Entendeu-se ainda na pesquisa a importância de utilizar as mídias digitais na educação e 

o papel do docente neste contexto, e por fim, se analisou como a utilização de metodologias 

ativas em comparação com a tradicional é necessária no cenário atual. 
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RESUMO 
O tema apresentado exige uma abordagem que priorize o aprimoramento das ferramentas pedagógicas 

do professor, de forma a adequar-se aos anseios tecnológicos da comunidade escolar que atende, e 

sistematizar o uso da internet para acompanhar a velocidade de aquisição de informações dos estudantes. 

Em suma, seria substituir a tradicional passividade do aluno pela capacidade autoral da própria 

aprendizagem, sendo o professor o mediador dela. O espaço escolar precisa ser acima de tudo, ambiente 

de aproveitamento dos conhecimentos, e por isso, o uso das redes sociais virtuais, tão intrínsecas no 

cotidiano dos alunos, deve ter espaço na educação, como ferramenta de pesquisa, elo de ligação entre o 

professor e seus alunos, transcendendo a comunicação em massa e urgente, na medida que passa a ser 

item primordial para que a aprendizagem aconteça. Os bancos escolares transitam entre o espaço físico 

e virtual. O conhecimento é algo muito mais acessível, pela conexão da internet. O descarte dessa 

realidade impossibilita o avanço da educação. Acolher essas competências como facilitadoras da 

aprendizagem é avançar no pensamento de que, ao se familiarizar com as ferramentas tecnológicas, o 

professor ganha um aliado na sua prática pedagógica. 

Palavras-chave: Internet, Aprendizagem, Professor, Ferramenta pedagógica  

 

ABSTRACT 

The theme presented requires an approach that prioritizes the improvement of the teacher's 

pedagogical tools, in order to adapt to the technological needs of the school community he 

serves, and to systematize the use of the internet to keep up with the speed of student 

information acquisition. In short, it would be to replace the traditional passivity of the student 

with the authorial capacity of learning itself, with the teacher as its mediator. The school space 

needs to be, above all, an environment for the use of knowledge, and for this reason, the use of 

virtual social networks, so intrinsic in the daily lives of students, must have space in education, 

as a research tool, a link between the teacher and its students, transcending mass and urgent 

communication, as it becomes a primordial item for learning to happen. School benches move 

between physical and virtual space. Knowledge is something much more accessible, through 

the internet connection. Discarding this reality makes the advancement of education impossible. 

Embracing these skills as facilitators of learning is advancing in the thought that, by becoming 

familiar with the technological tools, the teacher gains an ally in their pedagogical practice. 

Keywords:Internet, Learning, Teacher, Teacher’s tool 
 

ABSTRACTO 

La temática presentada requiere un enfoque que priorice el perfeccionamiento de las herramientas 

pedagógicas del docente, con el fin de adaptarse a las necesidades tecnológicas de la comunidad escolar 

a la que atiende, y sistematizar el uso de internet para mantenerse al día con la velocidad de adquisición 

de información de los estudiantes. En definitiva, se trataría de sustituir la tradicional pasividad del 

alumno por la capacidad autoral de aprender en sí, con el docente como mediador. El espacio escolar 

debe ser, sobre todo, un entorno para el uso del conocimiento, y por ello, el uso de las redes sociales 

virtuales, tan intrínsecas en la vida cotidiana de los estudiantes, debe tener espacio en la educación, 

como herramienta de investigación, un vínculo entre el docente y sus alumnos, que trasciende la 

comunicación masiva y urgente, ya que se convierte en un elemento primordial para que suceda el 



 

 

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203 
59 

aprendizaje. Los bancos escolares se mueven entre el espacio físico y el virtual. El conocimiento es algo 

mucho más accesible, a través de la conexión a Internet. Descartar esta realidad imposibilita el avance 

de la educación. Adoptar estas habilidades como facilitadoras del aprendizaje avanza en el pensamiento 

de que, al familiarizarse con las herramientas tecnológicas, el docente gana un aliado en su práctica 

pedagógica. 

Palabras clave: Internet, aprendizaje, profesor, herramienta del profesor 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo geral da pesquisa é contribuir para o uso das redes virtuais sociais na 

educação de crianças do ensino fundamental, tendo como questão central a possibilidade da 

educação formal se utilizar do mundo virtual como ferramenta de conhecimento e 

aprendizagem para os alunos. O enfoque é entender o ensino virtual e a evolução tecnológica 

que tange a sociedade e alcança os alunos do ensino fundamental exponencialmente.  

Entende-se que a escola é um grupo social e por tal característica necessita de constante 

atualização para acompanhar os seres sociais que a compõem e a modificam, portanto tudo que 

permeia esse ambiente deve ser analisado de forma crítica, a fim de tornar a aprendizagem cada 

vez mais condizente com a realidade de sua clientela.  

Escola: “É a instituição que fornece o processo de ensino para discentes (alunos), com 

o objetivo de formar e desenvolver cada indivíduo em seus aspectos cultural, social e cognitivo. 

A palavra escola vem do gregoscholé, que significa "ócio", o mesmo que “lazer ou tempo 

livre.”(SIGNIFICADOS, 2011-2021).  

A tecnologia e os ambientes virtuais estão no domínio dos educandos, componentes 

essenciais para a existência de uma instituição de ensino, bem como seu corpo docente, portanto 

a relação de todos os envolvidos nessa estrutura social é influenciada pela evolução tecnológica 

na qual as redes virtuais e sociais se apresentam. 

O tema a ser apresentado tem o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento didático do 

professor regente, para que este entenda a urgência na qual seus alunos aprendem as 

informações e se utilize da mesma ferramenta tecnológica para incluir dinamismo em sua 

prática docente, fazendo com que seu alunado seja autor da tecnologia que tanto utiliza, se 

apenas retirar dela o que julga necessário, mas que seja contribuinte para enriquecê-la de 

conhecimento e propagá-lo aos demais usuários das redes. 

Sendo, a sala de aula um lugar tradicionalmente passivo, o aluno desta geração não se 

interessa em interagir, pois suas habilidades não são utilizadas no processo de ensino-

aprendizagem.  

Há de perceber o que o grupo atendido se propõe a aprender fora dos bancos escolares 

e acolher essas competências como facilitadoras da aprendizagem. Paulo Freire considera que 

o docente não deve se limitar ao ensinamento dos conteúdos, mas, sobretudo, ensinar a pensar, 

pois “pensar é não estarmos demasiado certos de nossas certezas”. (FREIRE, 1996, p. 28). Ou 

seja, pensar com criticidade permite que os alunos se ressignifiquem e sejam autores da sua 

história, entendendo seu lugar no meio que se inserem, contribuindo para esse meio, utilizando 

dos saberes já apreendidos para elaborar os seguintes. (padronizar cor preta) 

Para isso, o professor deve mediar as informações digitais apreciadas pelos seus alunos, 

bem como suas habilidades tecnológicas, proporcionando a eles uma apropriação legítima da 
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tecnologia para que os conteúdos acadêmicos se tornem familiares no contexto cibernético que 

este grupo domina. 

 

CONCEITOS VIRTUAIS E TIC´s: DEFINIÇÃO E A RELAÇÃO COM A ESCOLA 

O acesso às informações e a crescente propagação das tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) no mundo contribuem cada vez mais para que ocorra interatividade entre 

os sujeitos, principalmente nas suas relações pessoais, interpessoais e sociais. As mudanças 

rápidas afetam a vida na sociedade contemporânea, e transformam o cotidiano das pessoas e as 

suas relações sociais. A constante evolução da Internet, mais precisamente a World Wide Web, 

possibilita o acesso a diferentes informações que estão na rede de computadores, constituindo-

se como o principal pilar da Sociedade da Informação e Comunicação.       

 A escola pertence à sociedade e participa da transformação pelo conhecimento, porém 

na velocidade desproporcional à urgência das TIC ́ s. “É necessário desenvolver um método de 

ensino em que os professores lecionam menos, para que os alunos possam aprender mais.”(John 

Amos Comenius - 1592/1670 apud Maia, 2011). 

É pela atualidade desta fala que educação precisa se aprimorar e desenhar sua didática 

de acordo com os rumos da tecnologia. 

Analisando o livro "As tecnologias da inteligência", de Pierre Lévy (1998), no qual o 

autor desenvolve um estudo das tecnologias intelectuais a partir da escrita e descreve seus 

efeitos sobre os grupos sociais, pondo em foco uma “abordagem ecológica da cognição”, o 

computador é como uma máquina de produção da cognição e utiliza o termo interface, comum 

no vocabulário de especialistas em informática. Lévy atribui ao termo uma dimensão filosófica 

que trata a cognição como produto da relação homem/máquina.  

O grande desafio é a utilização e o aprimoramento dos espaços flexíveis de ensino-

aprendizagem, nos quais se tornam possíveis os recursos tecnológicos, associados às mídias 

disponíveis, utilizando de poucos investimentos, tornando o ambiente virtual em igual patamar 

do presencial. (LÉVY,1998). 

Há a necessidade de inovações na sala de aula a fim de acompanhar a era digital. O uso 

da Internet como meio de comunicação impõe uma mudança tanto no perfil do aluno como no 

comportamento do professor. Este, mudando sua metodologia para ministrar sua aula, tendo 

como centro o aluno inserido nas redes, também sofre transformações consideráveis na prática 

pedagógica e na construção de currículo (CHRISTENSEN, et.al, 2009). 

Sendo assim, apenas inserir o computador na sala de aula não significa aperfeiçoar a 

aprendizagem, nem muito menos fazer dele um instrumento eficaz. “O que caracteriza a atual 

revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimentos e informação, mas a aplicação 

destes conhecimentos e dessa informação para a geração de conhecimento.”(CASTELLS, 

1999). 

O termo Web 2.0 foi introduzido em 2004 por O’Reilley, a fim de nomear um novo lote 

de sites na internet que estimulavam os usuários a darem opiniões e configurarem um novo 

espaço on-line, mais participativo e interativo. A inovação se dava na influência dos internautas 

ao organizar e gerar conteúdos que julgavam interessantes. Exemplos de ferramentas da Web 

2.0 são o Facebook, Blogs, GoogleDocs, Wikipedia e etc.  
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O autor defende a Web 2.0 a fim de ser uma internet como plataforma dotada de regras 

bem compreendidas, logrando assim êxito nesta nova forma de interação.  

A regra mais importante, segundo Lévy (1998), é desenvolver aplicativos que 

aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores à medida de seu uso pelas pessoas, 

aproveitando a inteligência coletiva. 

O aluno “multitarefas” são aqueles ativos na rede e criar espaço para que eles se tornem 

sujeitos colaboradores, contribuindo para a geração de informações nas plataformas virtuais de 

sua preferência é o que faz esse aluno autor da sua aprendizagem. (NOGUEIRA, 2012). Quando 

se enriquece a rede mais do que a explora, há uma ativação efetiva do uso na Internet.  

As redes sociais, intrínsecas na vida pessoal dos alunos e até de professores, pede espaço 

para a contribuição acadêmica, até pela sua definição como plataforma de comunicação: “Uma 

estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de 

relações, que partilham valores e objetivos comuns.” (http://pt.wikipedia.org/wiki/rede_social).  

Ao definir redes, pode-se relacionar estas como um canal flexível, que possibilita 

relacionamentos sem graduação entre os participantes. As redes sociais são uma ligação social 

aberta e com absorção imediata. Uma conexão fundamental que se dá através da identidade e 

do compartilhamento de informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca de 

objetivos comuns.  

A escola também é um espaço social, mas os interesses nem sempre se entrelaçam e as 

relações respeitam uma hierarquia que não caracteriza uma democratização de informações.  

O que se deve pensar em todo o processo é integrar dois espaços de conhecimentos de 

modo a favorecer a aprendizagem pela colaboração e a coletividade. 

  

OS ESPAÇOS VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

 

Muito se falava a respeito de Web 2.0.A Web 2.0 é “a mudança para uma internet como 

plataforma, e um entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma”. A regra 

fundamental da Web 2.0 é o aproveitamento da inteligência coletiva.(O’REILLY,2003). 

Sendo assim, a Web 2.0 se baseava no desenvolvimento de uma rede de informações 

onde cada usuário pode não somente usufruir, mas sim, contribuir. O exemplo mais claro dessa 

característica é a Wikipédia, onde cada usuário tem a oportunidade de adicionar informações 

livremente. 

A Web 2.0 se conceitua no âmbito essencialmente online. Desta forma, atividades que 

antes eram feitas de forma offline, com o auxílio de tradicionais programas vendidos em lojas 

especializadas, passam a ser feitas de forma online, com o uso de ferramentas gratuitas e abertas 

a todos os usuários. Era um novo paradigma centrado no aluno que enfatiza a participação, 

estimula o diálogo e torna fácil as experimentações extinguindo a passividade e propiciando a 

aprendizagem participativa e colaborativa. 

O instrumento para entender a essência da tecnologia das redes sociais na educação é a 

imersão em autores que a defendem e questionam o tradicionalismo, dizendo assim como 

Brown e Adler, 2008, que a Web 2.0 e as Redes Sociais podem modificar a dinâmica do ensino. 

John Seely Brown e Richard Adler (2008) argumentam que a aprendizagem com ferramentas 

Web 2.0 é tão diferente que devemos chamá-la de "learning 2.0". Ao contrário das velhas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/rede_social
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formas passivas de aprendizagem, o novo paradigma centrado no aluno e balizado por novos 

instrumentos, enfatiza a participação sobre a apresentação, estimula e facilita a exploração da 

inovação, experimentações, e muitas vezes forma a base de uma compreensão que emerge da 

ação. O resultado é, efetivamente, um ecossistema aberto e democrático de aprendizagem.  

A Web 2.0 e as Redes Sociais têm o potencial para mudar radicalmente a natureza do 

ensino e da aprendizagem e, através da criação de redes de aprendizagem controladas pelos 

alunos, questionam o papel tradicional das instituições educativas (BROWN e ADLER, 2008). 

Os termos Cibercultura, ciberespaço e Inteligência coletiva enfatizados por Pierre Lévy 

fazem apropriar o ambiente virtual como campo do saber legítimo e pedagogicamente 

reconhecido, percebendo na observação prática como essa teoria se aplica. 

 

O termo ciberespaço especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação 

digital, mas também o universo oceânico de informação que ela abriga, assim como 

os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo 

‘cibercultura’, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de 

práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 

juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 1999, p. 17). 

 

Acontece então, um processo de universalização da cibercultura, na medida em que se 

imerge cotidianamente nas novas relações de comunicação e produção de conhecimento que 

ela proporciona. 

O crescimento do ciberespaço faz desenvolver a virtualização. O autor utiliza um 

conceito de “virtual” que não se opõe ao real, nem ao material. O virtual existe, ele é real, mas 

está desterritorializado e ocupa apenas um espaço físico menor: o computador. Sendo assim, o 

computador se tornou mais que uma ferramenta de produção de sons, textos e imagens, é um 

operador da virtualização.  

O crescimento do ciberespaço possui três eixos norteadores: a interconexão, a criação 

de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. A interconexão, mundial ou local, é um 

princípio básico do ciberespaço, na medida em que sua dinâmica é dialógica. As comunidades 

virtuais “são construídas sobre afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre projetos, em 

um processo mútuo de cooperação e troca” (LÉVY, 1999, p.127). Já a inteligência coletiva 

pode ser considerada a finalidade última do ciberespaço, pois ela descreve um tipo de 

inteligência compartilhada que surge da colaboração de muitos indivíduos em suas 

diversidades. “É uma inteligência distribuída por toda parte, na qual todo o saber está na 

humanidade, já que, ninguém sabe tudo, porém todos sabem alguma coisa” (LÉVY, 2007, p. 

212). 

Lévy questiona a organização do sistema educacional e o papel do professor e afirma 

que se deve considerar o ciberespaço e a cibercultura como conceitos em ascensão. O professor, 

neste sentido, deveria abandonar o estigma de centralizador do conhecimento para se tornar um 

incentivador da inteligência coletiva. 

Entretanto, apenas relacionando a realidades das salas de aula com os interesses 

tecnológicos e as habilidades dos alunos, em uma análise real da vivência escolar, concomitante 

com a teoria aplicada ao assunto, é possível responder à questão de como a educação formal e 

todo seu currículo pode ser atendido pelo uso das redes sociais no âmbito pedagógico.  
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De acordo com Bush e Mott (2009), quem quer aprender, desloca-se continuamente 

entre o mundo online e o mundo físico. É fundamental, então, a percepção da realidade das 

salas de aula para entender as condições de aprendizagem, encarando a educação como uma 

experiência acadêmica, individual e social, a fim de congregar as redes sociais como uma aliada 

para a prática pedagógica. 

Há de perceber o rendimento dos alunos nas instituições de ensino nos assuntos 

acadêmicos, comparando com seu desempenho perante a uma rede social. Muitos não se 

socializam no ambiente físico da sala de aula, mas são líderes e muito proativos na comunicação 

virtual. Somente emergindo nessa dicotomia será possível uma compreensão técnica e 

estruturada para a elaboração conclusiva da pesquisa. 

 Hoje, a Web 3.0 veio dar lugar ao conceito anterior, como uma inteligência artificial, 

mais segura que garante a privacidade dos dados. 

 

A partir do cruzamento de dados e do desenvolvimento do “machinelearning”, a Web 

Semântica tem a capacidade não apenas de gerar e armazenar informações, mas 

também de interpretá-las. Dessa forma, a combinação de esforços entre homem e 

máquina cria uma experiência de uso muito mais personalizada e interativa. 

(WOEBCKEN,2019).  

 

Sendo assim, a Web 3.0 é a versão atual, mais integrada da relação do ser humano com 

o espaço cibernético. Ela interpreta os dados, cruza informações e agiliza ainda mais a 

velocidade dos conteúdos e atinge um maior volume de pessoas, pois democratiza o acesso 

digital. O que antes era feito por plataformas específicas e restritas, hoje alcança, de forma 

igualitária, os usuários da internet e os transformam em criadores de conteúdos em exponencial. 

A internet e seu ciberespaço não são mais um ambiente estático, que recebe pessoas somente à 

procura de informações, mas sim, autores do meio virtual. 

 

Na Web 3.0, será possível que o internauta digite termos mais complexos sem a 

dubiedade do buscador, pois o navegador funcionará como um “secretário pessoal”, 

que gravará as informações pesquisadas de acordo com os interesses do próprio 

usuário. (PORTAL EDUCAÇÃO,2021). 

 

 

A EXCLUSÃO DIGITAL AINDA É UMA REALIDADE 

Segundo o IBGE (2018), entre os brasileiros com 10 anos ou mais de idade, por 

exemplo: “a utilização da Internet subiu de 69,8%, em 2017, para 74,7%, em 2018, segundo 

dados coletados no período de referência da pesquisa”. 

Dentro dessa perspectiva, o instituto de pesquisa analisou o uso do celular como a 

ferramenta principal para o acesso à internet, principalmente para troca de mensagens. 

Esses dados, apesar de apresentarem um relevante avanço, revelam uma dicotomia, 

quase uma diáspora, que coloca a escola ainda distante do acesso virtual da população. 

Para Pedroza (2019), inclusão digital é a democratização no acesso às tecnologias da 

informação a todos os cidadãos que compõem uma sociedade. Ampliar esse acesso faz parte do 

processo, para efetivar a aprendizagem e socializar os meios de comunicação, 

independentemente de qualquer classe que o indivíduo esteja inserido. A inclusão digital está 

https://rockcontent.com/br/blog/machine-learning/
https://digitalks.com.br/tv-digitalks/darwinismo-digital-quem-nao-se-adaptar-as-novas-tecnologias-vai-ficar-para-tras/
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diretamente ligada à aprendizagem, no objetivo de oportunizar uma melhora nas condições de 

vida e, consequentemente, no sustento de um grupo social. “É possibilitar que todo indivíduo 

tenha meios de exercer seus direitos e desenvolver a plenitude de seus potenciais humanos.” 

(PEDROZA, 2019). 

Analisando as informações desse capítulo, um questionamento vem à tona: Por que 

ainda temos uma diferença de ensino, mesmo com o aumento no acesso à internet?O acesso à 

internet não garante o acesso igualitário à informação, nem tão pouco à aprendizagem. Internet 

de boa qualidade exige velocidade de dados. Acessar a internet, simplesmente, não significa 

estar engajado para a transformação da realidade. 

Ainda há os entraves das pessoas com necessidades especiais, que não possuem uma 

equiparação para o acesso nas mesmas condições que as pessoas sem necessidade alguma, ou 

que não requeiram alguma adaptação.  

“O futuro já chegou. Só não está uniformemente distribuído.” (GIBSON,1999 apud 

PEDROZA,2019). 

 

O ACESSO ÀS REDES E O PAPEL DO PROFESSOR. 

“A rede social é uma das formas de representação dos relacionamentos afetivos ou 

profissionais dos seres entre si, em forma de rede ou comunidade. Ela pode ser responsável pelo 

compartilhamento de ideias, informações e interesses”.(LORENZO, 2013, p. 20). 

Utilizando redes sociais como um espaço de colaboração, o professor analisa aspectos 

não percebidos facilmente em uma sala de aula, como a capacidade de elaborar textos, a 

pesquisa sobre um assunto, aperfeiçoamento na escrita, expressões de opiniões em debates e o 

desenvolvimento do pensamento crítico. 

O uso das redes sociais como plataformas de ensino, constrói e consolida o 

relacionamento entre os alunos e professores, trocando experiências, fazendo avaliações e 

transmitindo conteúdos adequados para os diversos níveis de aprendizagem.  

Os professores facilitam a comunicação na medida que se valem das redes sociais como 

espaço virtual de intercâmbio, criando comunidades de aprendizagem para a escola, classe ou 

disciplina; compartilhando metodologias, ementas e interagindo com outros educadores. 

Isso oportuniza um relacionamento didático e dinâmico entre profissionais da área e 

transpõe a barreira física e hierárquica que se delineia tradicionalmente o conhecimento, dentro 

da relação professor-aluno. 

Os alunos, intuitivamente, já se utilizam das mídias sociais como ferramenta aliada aos 

seus processos acadêmicos. Se a escola oportuniza o acesso para compartilhamento de  

informações pessoais, como consultas de  notas e resultados de trabalho, participação  de 

enquetes, questões de exame, esclarecimento de dúvidas, formação de grupos  de interesses 

dentro da classe, estudos de caso, instruções sobre tarefas, dicas para elaboração e entrega do 

trabalho, já  facilita todo o processo de aprendizagem e multiplica as maneiras de comunicação 

dando ao seu alunado opções de escolha de interação física e virtual(LORENZO,2013). 

Tais afirmações complementam e convergem para a fala de Pechi, (2013, p.01) que 

consiste em aproveitar o tempo que os alunos se utilizam da internet para promover debates 

interessantes sobre temas do cotidiano ajudando os alunos a desenvolverem o senso crítico e 

incentivando os mais tímidos a manifestarem suas opiniões, sem caracterizar uma obrigação 
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acadêmica, mas um instrumento avaliativo “indiscriminado”, mas dotado de objetivo 

pedagógico. Tais propostas, proporcionam ao docente diagnosticar possíveis estratégias de 

aprendizagem individual e coletiva com um modelo didático inovador e contemporâneo. 

Certamente, quando se trata de tecnologias educacionais, profissionais da área de 

educação se referem, mesmo que sutilmente, a uma mudança que esperam que aconteça no 

processo educativo sem se incluir nele. 

 Educar é um processo complexo, que exige mudanças significativas, investimento na 

formação de professores, para o domínio dos processos de comunicação da relação pedagógica 

e o domínio das tecnologias. Apenas assim, haverá avanços significativos, com a consciência 

de que, em educação, não é tão simples mudar, porque existe uma ligação com o passado, que 

é necessário manter, e uma visão de futuro, a qual devemos estar atentos. (MORAN, 2012, p. 

168).   

A tecnologia, por si só, não gera nenhuma transformação. Ela torna-se um meio eficaz 

e fundamental, de colaboração ao processo ensino e aprendizagem, à medida que os professores 

estejam adequados a essa tecnologia, tornando-se usuários em potencial da internet, 

conhecendo suas ferramentas e conectando-se aos recursos oferecidos pela web, como as redes 

sociais, de forma a otimizar as relações virtuais com o seu alunado e garantir a extensão do 

ensino das plataformas educacionais e do ensino presencial, se for o caso. 

De acordo com Lorenzo (2013) o educador deve conhecer as possibilidades e a 

importância agregada ao método de ensino e aprendizagem que as redes de relacionamento 

propiciam. O professor é um facilitador do processo de aprendizagem e a pesquisa e interação 

proporcionadas pelas novas tecnologias e pelas redes sociais, oferecem algumas mudanças nas 

técnicas tradicionais de ensino, possibilitando uma nova linguagem, entre educadores e 

estudantes.  

Toda essa diversidade de redes sociais atrelada à prática educacional requer uma ação 

planejada, preferencialmente, de forma coletiva, na qual professores traçam suas metas com 

critério, ética e responsabilidade (LORENZO, 2013). 

No entanto, investir em novas tecnologias vai além de uma simples escolha do educador. 

A inclusão tecnológica e acesso à internet a todos os alunos, é de responsabilidade das 

instituições governamentais e de ensino. O processo de ensino e aprendizagem não está restrito 

apenas à sala de aula física e pode ser cultivado em diferentes espaços e situações. Contudo, 

cabe ao professor ser orientador e mediador do processo de aprendizagem por meio desses 

novos ambientes, que as novas tecnologias têm proporcionado e disponibilizado.  

Deve-se considerar também, uma necessidade de proporcionar formação continuada aos 

professores; uma capacitação de tarefas, para que estes possam conhecer e familiarizar-se, com 

as novas tecnologias, possibilitando o reconhecimento das redes sociais, por exemplo, como 

recurso fundamental para o avanço de uma ação pedagógica integral e de sucesso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tecnologia, por si só, não gera transformações sociais. Deve haver um suporte de 

manutenção e investimento para que a instituição de ensino se utilize dela como uma aliada 

pedagógica. Por isso, o Sistema educacional, no seu nível macro, deve oferecer o manejo de 

forma oficial no processo do início ao fim. A tecnologia não é ferramenta aleatória, a ser 
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utilizada sem objetivo. Não é permitido o acesso à rede pelo aluno para ocupar um espaço de 

tempo ocioso. A navegação irrestrita não orienta a aprendizagem. O aluno que percebe que 

domina a web mais que seu professor não evolui seus conceitos acadêmicos. É preciso filtrar 

as fontes de pesquisa das redes sociais e, para isso, o professor necessita estar atento às 

informações e às redes mais utilizadas e ampliar os critérios avaliativos. A resistência a um 

novo olhar virtual na diagnose do professor limita a inclusão digital no ensino tão estigmatizado 

e baseado no tradicionalismo. 

Conhecimento é integrar a informação no nosso referencial tornando-a significativa 

para nós. Alguns alunos estão acostumados a receber tudo pronto do professor e, 

portanto, não aceitam essa mudança na forma de ensinar. Também há os professores 

que não aceitam o ensino multimídia, porque parece um modo de ficar brincando de 

aula. (MORAN, 2007, p. 08). 

 

O enfoque dos profissionais da educação, o uso das redes na escola só será viável por 

parte dos mesmos através da sensibilidade em  explorar os recursos que as redes apresentam, 

propondo atividades que valorizem as diversas inteligências e habilidades dos alunos, a fim de 

promover desafios e motivando-os  na realização das atividades e que estas contribuam para 

que os mesmos, diante de uma gama de informações, possam ter condições de saber selecioná-

las, analisá-las criteriosamente e por fim transformá-las em conhecimentos válidos em seu 

universo pessoal e social. 

A tecnologia não substituirá o papel do educador. Entretanto, é de extrema importância 

mediar e guiar seu uso, pelo objetivo educacional e, consequentemente, no cotidiano de seu 

alunado. 

É importante reiterar que o professor é o indivíduo que deve fazer a ponte entre a 

tecnologia e o aluno, por meio das estratégias para que a interação efetive a aprendizagem e 

seja a mola propulsora na transformação social. Os professores precisam de investimento, pois 

a inclusão digital não é uma modalidade de ensino, nem um viés do currículo e sim parte que 

compõe o percurso. Os livros didáticos e paradidáticos não estão obsoletos, mas adquiriram 

uma nova roupagem, com mais agilidade. A Internet deve ser aliada da educação, por isso tem 

que estar intrínseco no planejamento de quem ensina e não ser só aliado de quem aprende, 

facilitando a aproximação de ambos e diminuindo a distância não só física, como virtual. 

Professores dispõem de novos paradigmas pedagógicos na sua prática, planejamento e 

estratégias e necessitam da formação técnica pertinente para ministrar suas aulas com a 

dinâmica característica do ambiente virtual, valorizando a identidade de cada aluno e facilitando 

a interação de todos os envolvidos no processo. 

Dessa forma, “as distâncias deixam de ser empecilhos e o tédio é combatido 

com soluções interativas, que exigem uma postura mais protagonista dos alunos.” (FIA, 2019). 

 

REFERÊNCIAS: 

BROWN, J. and ADLER, R. Minds on Fire: Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0. EDUCAUSE 

Review, vol. 43, no. 1 (January/February 2008). 

BUSH, M. and MOTT, J. The Transformation of Learning with Technology: Learner-Centricity, Content and Tool 

Malleability, and Network Effects. Educational Technology, vol. 49, no. 2 (March/April 2009), pp. 3–20.  

 

CASTELLS, M. A. Sociedade em Rede - A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. Vol. 1. São Paulo: 

Paz e Terra, 6. ed., 2006.  



 

 

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203 
67 

CHRISTENSEN, C et al. Inovação na Sala de Aula: como a Inovação de Ruptura muda a forma de aprender. Porto 

Alegre: Artmed, 2009. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

– Coleção Leitura. 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO. Educação Digital: o que é, impactos e tipos de tecnologia. 

23 jul.2019. Disponível em https://fia.com.br/blog/educação-digital /.Acesso em 24 jan.2021  

IBGE, Educa.2018. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil/2697-ie-ibge-educa/jovens/materias-

especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html.Acesso em 18 jan.2021. 

LÉVY, P. A inteligência coletiva. São Paulo: Edições Loyola, 1998. 

LÉVY, P. Cibercultura. 3. ed. Reimpressa. São Paulo: 34, 2011. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 

LÈVY, Pierre. Inteligência coletiva: para uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Loyola, 2007. 

LORENZO, E. M. A Utilização das Redes Sociais na Educação. 3ª ed., Rio de Janeiro, Clube de Autores, 2013. 

MAIA, M.C. Educação Aberta e as Redes Sociais. 17º Congresso Internacional ABED de Educação a Distância. 

São Paulo. 2011. 

MARKETING E VENDAS. Web 2.0 e Web 3.0. Disponível em 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/marketing/web-20-e-web-30/43727. Acesso em 19 

jan.2021. 

MORAN, José Manuel. A Educação que Desejamos: Novos desafios e como chegar lá. 5ª ed. Campinas, SP: 

Papirus, 2012.174p. 

NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Pedagogia dos Projetos – Uma Jornada Interdisciplinar Rumo ao Desenvolvimento 

das Múltiplas Inteligências.7. ed. reimpressa.SãoPaulo: Ética. 2012. 

O’REILLY, T. What is Web 2.0? Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 

Software.Disponível 

em:https://www.researchgate.net/publication/24114032_What_Is_Web_20_Design_Patterns_And_Business_Mo

dels_For_The_Next_Generation_Of_Software. Acesso em 22 de dez. de 2020. 

PECHI, Daniele. Como usar as redes sociais a favor da aprendizagem. Nova Escola. São Paulo: Editora Abril, 

2013. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/240/redes-sociais-ajudam-interacao-professores-alunos 

Acesso em: 26dez. 2020. 

PEDROZA, Paula. O que é inclusão digital e em que estágio estamos no Brasil. Digitalks.2019. Disponível em 

https://digitalks.com.br/artigos/o-que-e-inclusao-digital-e-em-que-estagio-estamos-no-brasil/. Acesso em 20 

jan.2021. 

Significados. Disponível em https://www.significados.com.br/escola/. Acesso em 20 jan.2021. 

WOEBCKEN, Cayo. Web 3.0: conceito, aplicações e impactos para as empresas. 17 jun. 2019Disponível em: 

https://rockcontent.com/br/blog/web-3-0/#que. Acesso em 20 jan.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil/2697-ie-ibge-educa/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html
https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil/2697-ie-ibge-educa/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/marketing/web-20-e-web-30/43727
https://www.researchgate.net/publication/24114032_What_Is_Web_20_Design_Patterns_And_Business_Models_For_The_Next_Generation_Of_Software
https://www.researchgate.net/publication/24114032_What_Is_Web_20_Design_Patterns_And_Business_Models_For_The_Next_Generation_Of_Software
https://novaescola.org.br/conteudo/240/redes-sociais-ajudam-interacao-professores-alunos
https://digitalks.com.br/author/paulapedroza/
https://digitalks.com.br/artigos/o-que-e-inclusao-digital-e-em-que-estagio-estamos-no-brasil/
https://www.significados.com.br/escola/
https://rockcontent.com/br/blog/web-3-0/#que


 

 

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203 
68 

TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS (TMCs) E O ENSINO REMOTO NA REDE 

PÚBLICA DE ENSINO de ALAGOAS. 

COMMON MENTAL DISORDERS (CMDs) AND REMOTE EDUCATION IN THE 

PUBLIC EDUCATION of ALAGOAS. 

TRASTORNOS MENTALES COMUNES (CMD) Y EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA 

RED DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE ALAGOAS    

   

José Cícero de Oliveira Pinheiro 

ciceropinheiro4@hotmail.com  

DE SOUZA, Isabela Abreu. Acesso digital e educação. Revista International Integralize Scientific. 

Ed.06, n.1, p. 76-84, Dezembro/2021. ISSN/2675-5203 

 

RESUMO  

É fato que, com o advento da modernidade, as tecnologias chegaram às nossas vidas e com elas vieram 

as redes sociais, que não demorou muito para chegar até nossas portas e invadir nosso lar, trabalho e 

escolas. Ou seja, nossa vida por completo, o que vem ocasionando alguns déficits sobretudo na vida 

escolar de muitos alunos. Neste diapasão, este artigo tem como objetivo analisar as dificuldades e os 

danos que as redes sociais virtuais, como fator que influencia na saúde mental dos estudantes da rede 

pública de ensino. E como objetivos específicos busca se refletir a forma como os alunos do ensino 

fundamental ii (6º ao 9º ano) – EFII - e ensino médio (1ª a 3ª série) – EM - e até mesmo alunos da 

educação de Jovens e Adultos e Idosos –EJA - se utilizam das redes sociais virtuais e se a forma como 

estão utilizando pode causar impactos negativos, como o surgimento de síndromes, no quadro 

psicológico desse grupo de pessoas, jovens, estudantes. Tal estudo busca ainda propor a desconstrução 

de pensamentos estereotipados sobre as redes sociais e até mesmo as síndromes a que muitos alunos 

estão acometidos atualmente, sobretudo em decorrência da pandemia da COVID-19, a que todos 

estamos submetidos desde março de 2020. Com isso, alunos e professores têm passado mais tempo 

dentro de casa e sem o contato e o convívio social e presencial com outros alunos, seus colegas e amigos. 

Isso, vem acarretando cada vez mais o surgimento e até mesmo o agravamento dos Transtornos Mentais 

Comuns (TMCs): depressão e ansiedade dentre outros. Contudo, há uma incidência maior de que se 

passe mais tempo utilizando-se de mídias sociais virtuais para a realização de aulas remotas, a exemplo 

de: WhatsApp, Instagram, Facebook e Youtube dentre outros, sendo estes os mais comuns entre a 

juventude. De acordo com os estudos e o abordado, propõe-se que as escolas analisem melhor seus 

alunos e passem a incrementar em seu Projeto Político Pedagógico (PPP) ações que viabilizem aos 

alunos se auto observar com relação aos prejuízos adquiridos com o excessivo uso do aparelho celular, 

como sendo o canal de acesso às redes sociais supracitadas, tudo isso, observando-se o que consta no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/Lei nº 8.069/90), Constituição Federal (CF/1988) e as Leis 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/Lei nº 9.394/96) tendo como objetivo assegurar 

o direito à liberdade de expressão e respeitando as individualidades, contudo, faz-se mister impor 

limites. Logo, assim, se alcançará os objetivos propostos com mais brevidade, para ambas as partes: 

escola e aluno. 

Palavras-chaves: Redes Sociais. Transtornos Mentais Comuns (TMCs). Escola Pública.  

 

ABSTRACT 
It is a fact that, with the advent of modernity, the technologies came to our lives and with them came 

social networks, which did not take long to reach our doors and invade our homes, work and schools. 

That is, our life as a whole, which has been causing some deficits, especially in the school life of many 

students. In this vein, this article aims to analyze the difficulties and damages that virtual social networks 

have, as a factor that influences the mental health of students in public schools. And as specific 

objectives, it seeks to reflect the way in which students from elementary school ll (6th to 9th grade) - 

EFII - and high school (1st to 3rd grade) - EM - and even students in the education of Youth, Adults and 

Elderly - EJAI - they use virtual social networks and whether the way they are using them can cause 

negative impacts, such as the emergence of syndromes, on the psychological framework of this group 
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of people, young people, students. This study also seeks to propose the deconstruction of stereotyped 

thoughts about social networks and even the syndromes that many students are currently affected, 

especially as a result of the COVID-19 pandemic, to which we are all subjected since March 2020. With 

that, students and teachers have spent more time at home and without social and face-to-face contact 

and interaction with other students, their colleagues and friends. This has increasingly led to the 

emergence and even aggravation of Common Mental Disorders (CMDs): depression and anxiety, among 

others. However, there is a higher incidence of spending more time using virtual social media to conduct 

remote classes, such as: WhatsApp, Instagram, Facebook and Youtube, among others, which are the 

most common among youth. According to the studies and what was discussed, it is proposed that schools 

better analyze their students and start to increase in their Political Pedagogical Project (PPP) actions that 

enable students to self-observe in relation to the damages acquired with excessive use of the device. cell 

phone, as the access channel to the aforementioned social networks, all this, observing what is contained 

in the Statute of Children and Adolescents (ECA/Law nº 8.069/90), Federal Constitution (CF/1988) and 

the Laws of Guidelines and Bases of National Education (LDBEN/Law nº 9.394/96) aiming to ensure 

the right to freedom of expression and respecting individualities, however, it is necessary to impose 

limits. Soon, this way, the proposed objectives will be reached sooner, for both parts: school and student. 

Keywords: Social networks. Common Mental Disorders (CMDs). Public school. 

 

ABSTRACTO 
Es un hecho que, con el advenimiento de la modernidad, las tecnologías llegaron a nuestras vidas y con 

ellas llegaron las redes sociales, que no tardaron en llegar a nuestras puertas e invadir nuestros hogares, 

trabajo y escuelas. Es decir, nuestra vida en su conjunto, que viene provocando algunos déficits, sobre 

todo en la vida escolar de muchos alumnos. En esta línea, este artículo tiene como objetivo analizar las 

dificultades y daños que tienen las redes sociales virtuales, como factor que influye en la salud mental 

de los estudiantes de las escuelas públicas. Y como objetivos específicos, busca reflejar la forma en que 

los estudiantes de la escuela primaria ll (6 ° a 9 ° grado) - EFI - y secundaria (1 ° a 3 ° grado) - EM - e 

incluso estudiantes de la educación de Jóvenes, Adultos y Ancianos - EJAI - utilizan las redes sociales 

virtuales y si la forma en que las utilizan puede generar impactos negativos, como la aparición de 

síndromes, en el marco psicológico de este grupo de personas, jóvenes, estudiantes. Este estudio también 

busca proponer la deconstrucción de pensamientos estereotipados sobre las redes sociales e incluso los 

síndromes que muchos estudiantes se ven afectados actualmente, especialmente como consecuencia de 

la pandemia COVID-19, a la que todos estamos sometidos desde marzo de 2020. y los profesores han 

pasado más tiempo en casa y sin contacto e interacción social y cara a cara con otros estudiantes, sus 

colegas y amigos. Esto ha provocado cada vez más la aparición e incluso el agravamiento de los 

Trastornos Mentales Comunes (TMC): depresión y ansiedad, entre otros. Sin embargo, existe una mayor 

incidencia de pasar más tiempo usando las redes sociales virtuales para realizar clases remotas, como: 

WhatsApp, Instagram, Facebook y Youtube, entre otras, que son las más comunes entre los jóvenes. De 

acuerdo con los estudios y lo discutido, se propone que las escuelas analicen mejor a sus estudiantes y 

comience a incrementar en sus acciones de Proyecto Político Pedagógico (PPP) que permitan a los 

estudiantes autoobservarse en relación a los daños adquiridos con el uso excesivo del dispositivo. 

celular, como canal de acceso a las referidas redes sociales, todo ello, atendiendo a lo contenido en el 

Estatuto de la Niñez y la Adolescencia (ECA / Ley nº 8.069 / 90), Constitución Federal (CF / 1988) y 

las Leyes de Directrices y Bases de la Educación Nacional (LDBEN / Ley nº 9.394 / 96) con el objetivo 

de garantizar el derecho a la libertad de expresión y respetar las individualidades, sin embargo, es 

necesario imponer límites. Próximamente, de esta manera, los objetivos propuestos se alcanzarán antes, 

para ambas partes: escuela y alumno. 

 

Palabras clave: Redes sociales. Trastornos mentales comunes (CMD). Escola pública. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O artigo em tela visa apresentar conclusões realizadas com relação ao ensino remoto, 

em Alagoas intitulado como REAP, ou REGIME ESPECIAL DE AULAS ESCOLARES NÃO 
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PRESENCIAIS, iniciado em abril de 2020 em decorrência do SARS-Cov-2, conhecido 

mundialmente e não apenas no Brasil como COVID-19, ou por novo coronavírus, tendo sido 

identificado sua primeira ocorrência em Wuhan, China, em dezembro de 2019. Tido como vírus 

letal e sua transmissão se dando de diferentes formas, inclusive pelo ar, por meios de partículas 

emitidas por pessoas com a incidência do vírus, tal contágio ocasiona desde sintomas leves, 

como os de uma gripe comum, podendo levar até a óbito (BRASIL, 2020). Com a aceleração 

da infecção e o crescente número de mortes em sua decorrência, em todo o planeta por meios 

do SARS-CoV-2 fez com que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou estado de 

pandemia (FIOCRUZ, 2020), o que ocorre apenas quando a ocorrência é geral, em todos os 

continentes do planeta. 

No nosso país, Brasil, a pandemia nos traz e ensina que devemos superar alguns 

desafios. Destes, muitos tidos como dificuldades que ocasionam alguns prejuízos e porque não 

denominar de transtornos mesmo, para muitos alunos e professores. Logo, as diversas redes de 

ensino e as instituições em geral precisaram se remodelar e sofrer mudanças operacionais de 

imediato, como, a implantação do ensino remoto (ERREAP) em Alagoas. O que, com certeza 

trouxe muitos desafios para todos os envolvidos com a educação, como um todo: Estado, 

gestores, professores, pais e alunos. 

O ensino remoto – REAP, não pode ser considerado como Ensino a Distância (EaD), 

pois mesmo com o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), o que já está 

consolidado no contexto educacional brasileiro, sobretudo a nível superior, de graduação ou 

pós-graduação, como já sendo realidade, e com boa aceitação por parte da população que está 

adentrando na educação a distância superior (EaD). O ensino híbrido (É) também já se encontra 

em discussão e com a chegada do Novo Ensino Médio e da EJA Modular/AL, que tem como 

um dos objetivos aproveitar o tempo de estudo do aluno fora de sala de aula. Agora, mais do 

que nunca, desde o advento da pandemia do Covid-19 e o extenso período de isolamento social, 

recomendação da OMS a fim de que se contenha o vírus, o que já vem ocorrendo por mais de 

dezoito meses o REAP-AL foi consolidado e agora requer um estudo mais preciso sobre 

educação a distância (EaD), ensino híbrido (É) e ensino remoto. 

Daí, chegamos à conclusão de que o EH caracteriza-se pela dupla jornada de 

aprendizado, parte dos estudos são realizados de forma on-line e parte de forma presencial, em 

local onde o próprio aluno escolhe o espaço físico e que propicie sua aprendizagem e, assim o 

aluno tem autonomia para decidir como, onde e quando realizar sua etapa de estudos, suas 

tarefas escolares (HORN; STACKER, 2015). Por outro lado, a modalidade EaD, agrega 

algumas diferenciações de conceito. Esta se caracteriza pela sua forma flexível, com relação ao 

modo e formato de aplicação ou como pode ocorrer, ou seja, na EaD poderá haver ou não 

contato entre docente e discente. Essa interação poderá na maioria das vezes ser intermediada 

por meios de um tutor, que ainda pode ser a distância, ou em alguns casos, presencial (MORAN; 

VALENTE, 2015).E, para diferenciar o ER pela necessidade de interação que o momento exige, 

Arruda (2020), no caso a pandemia, alunos e professores fazem uso de plataformas digitais on-

line, estando estas disponíveis simultaneamente, além, de ser disponibilizado materiais como 

vídeos e arquivos digitais, jogos, atividades, por meios da mediação do professor orientador da 

turma ou da disciplina aplicada. E contanto, ainda, com a presença virtual do coordenador, 

articulador de ensino e dos próprios gestores, para dar o clima de escola/sala de aula/momento 

da aula. No caso do Estado de Alagoas se utiliza da plataforma Google Classroom e Google 

Meet. Ainda sobre o ER Behar (2020) é ainda mais específica quando a definição do “novo 
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ensino”, referindo-se à "remoto", devido a distância geográfica em que se encontram o professor 

e o aluno, se devem às condições em que foi estabelecida, mudando todo o planejamento de 

aulas. 

O texto traz ainda reflexões sobre a ansiedade e depressão, tidos como Transtornos 

Mentais Comuns, ou simplesmente denominado a partir de então – TMCs, em alunos e 

professores e seu agravamento em meio a pandemia do Covid-19, como sendo desafiador para 

os pais de alunos e a comunidade escolar como um todo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

              Em termos gerais, a pandemia isolou todos os profissionais da educação de forma 

nunca prevista antes: professores e demais, incluindo gestores e pessoal de apoio técnico, 

pedagógico e administrativo, como também os estudantes e seus familiares de modo que 

"passasse a conviver por um lado, com preocupações ligadas à questão prioritária da saúde 

física e emocional dos alunos e professores e, por outro lado, com a desestabilização das 

questões educacionais provocada pela repentina suspensão das aulas presenciais” (PERES, 

2020, p. 23) e pela emergência de aulas por meios de plataformas digitais.  A escola, enquanto 

ambiente e/ou espaço social com dimensões necessárias para as mudanças sociais, tornou-se 

um  local parado, isolado e sem movimentação alguma no momento presente.            As 

equipes de profissionais da educação, equipes gestoras e os estudantes afastaram-se do 

ambiente escolar e, na tentativa de manter contato, dando continuidade ao ano letivo, tiveram, 

como ferramenta de comunicação, as tecnologias da informação e comunicação 

intermediadas pela internet. As redes sociais e as plataformas de comunicação foram 

utilizadas e por meios delas professores e alunos se encontraram, para dar continuidade às 

aulas de forma remota. Com isso, os alunos que têm acesso a internet continuam conectados, 

dessa vez de forma a objetivar o ensino aprendizagem de forma midiática, e com isso as 

tecnologias digitais cumprem seu papel como sendo “substâncias para a performance dessas 

interações, proporcionando, através de uma série de plataformas digitais, o estabelecimento 

da comunicação com uma parcela da população que tem acesso a agenciamentos 

sociotécnicos” (ALMEIDA; ALVES, 2020, p. 2), os quais estão cumprindo o regime de 

distanciamento social.Porém, há alguns fatores a ser analisados: 

 
O ACESSO À INTERNET DURANTE AS AULAS REMOTAS – REAP 

 
 A educação brasileira vem passando por um desmonte há algum tempo. Situação 

ainda não constatada com a pandemia que assolou a humanidade e, consecutivamente exacerbar 

as desigualdades sociais.  

       Durante o período de REAP alguns professores e alunos enfrentam certa dificuldade, 

justamente por não ter acesso a sistema interligado a internet em suas casas. Outros até tinham, 

mas o acesso era precário. Alguns não têm computador de mesa, ou laptop e outros apenas 

acessam as redes por meios de celular. 

O Estado de Alagoas, por meio de leis e portarias, desde 2015 destina recursos para 

que as escolas contratem serviço de manutenção de computadores e internet. Tal lei ajudará 

professores e alunos a realizarem suas atividades, o que não pode ser possível durante o período 



 

 

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203 
72 

de isolamento social. Atualmente, por meios da Portaria SEDUC/AL nº 10.662/2021 foi 

destinado recursos no valor de cinco mil reais (R$5.000,00) para que os professores possam 

comprar computador e acessórios, como também contratar internet para usar durante as aulas. 

Esse recurso está ajudando muitos professores e servidores da educação, uma vez que os 

trabalhos aumentaram, e, que estamos trabalhando muito dos nossos lares. 

 O ensino remoto – REAP – trouxe consigo a necessidade e o despertamento de 

repensar o ensino brasileiro, aplicando as ferramentas ora disponíveis, que até então não eram 

utilizadas nem pelos professores e muito menos pelos alunos, mas que agora são mais 

explorados, como podemos ver, o ensino por de canais como Facebook, Instagram, Youtube 

através da utilização de lives. 

  

Por outro lado, o ensino remoto permitiu que pessoas distantes entrassem em contato com 

outros com o objetivo educativo, foi o que ocorreu em muitas unidades de ensino, que convidou 

professores de outros lugares e, que nas aulas presenciais não poderia participar devido a 

locomoção. O mesmo ocorreu com palestrantes, que puderam desenvolver palestras para vários 

lugares e escolas simultaneamente. 

Acredita-se que para algumas escolas e seus discentes, por já estarem se adaptando ao 

uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), como também a utilização de slides, 

mapas conceituais, folders, HQ’s dentre outros, mas mesmo assim ocasionou alguns distúrbios 

emocionais e psicológicos, os famosos TMCs. 

Algumas secretarias de educação, a exemplo da SEDUC/AL, viabilizou desde 

abril/2020 formações pedagógicas específicas para todos os envolvidos no cenário escolar: 

articulador de ensino, coordenador, gestor, professor e em face ao retorno às aulas presenciais 

houve treinamento com todos os protagonistas, inclusive contando com a presença e 

participação de grupo de alunos e pais, simulando o retorno e ainda, atendimento a algumas 

demandas da secretaria escolar. 

 

 
TCMs - OS DESAFIOS DO ENSINO REMOTO – ANSIEDADE E DEPRESSÃO  

 

         Com o advento do mundo moderno e tecnológico, surgem também alguns desafios a 

serem enfrentados sobretudo, por jovens e seus pais e representantes legais junto à escola. O 

que, com a pandemia e o isolamento social se agravou ainda mais. Alguns fatores têm 

contribuído de forma a tornar estas situações mais evidentes. A falta do contato com os 

professores e colegas, a ida até a escola, o contato físico, tudo isso auxilia no tratamento em 

situações como ansiedade e depressão. 

      O papel exercido pela escola e seus componentes na afetividade, nos processos 

desenvolvimentistas é importante e oportuniza a observações óbvias, com referência à relação 

entre os adolescentes e seus pais e familiares e professores e colegas na escola e, até mesmo 

em seu convívio social. Os alunos-adolescentes estabelecem relações de afeto dinamizado, 

isso foi proibido com o cumprimento do isolamento social, face à pandemia do Covid-19, 

ainda vivenciada em nosso país e no planeta como um todo. 

        Segundo Leite (2006, p.19) “as relações que eles estabelecem com seus filhos e alunos 

são marcadamente afetivas e determinarão, em grande parte, a qualidade da relação futura 
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que se estabelecerá entre o jovem e os diversos objetos culturais”. Na escola o aluno é 

acolhido e estimulado não apenas a aprender, mas também a ser ele mesmo. De forma que o 

tempo todo faça descobertas e perceba as mesmas que são realizadas por seus colegas. Com 

isso, aprender a respeitar e valorizar o outro como ele é.  

      A falta de garantias, a incerteza e a insegurança são três grandes pilares para a ocorrência 

de síndromes como ansiedade (BAUMAN, 2008) no meio dos adolescentes e jovens, já em 

face a sociedade moderna e se agravou ainda mais com a ocorrência do ensino remoto, em 

virtude do isolamento social, devido a disseminação do vírus responsável pela incidência de 

Covid-19. Tal situação impediu não apenas o contato físico, por meios de beijos e abraços, 

proibiu todo tipo de contato físico. 

          Os Transtornos Mentais Comuns (TMCs) caracterizam-se por meios de sintomas como 

ansiedade, depressão, dificuldade de respiração, fadiga, insônia, irritabilidade, dificuldade de 

concentração e memória como também outras queixas que se somam em decorrência destas 

(PARREIRA et al, 2017). Os TMCs são fatores preponderantes que causam a falta de 

rendimento escolar bem, como também a evasão escolar, pois busca-se isolar e se isentar do 

convívio social. Eles reduzem consideravelmente a qualidade de vida de qualquer pessoa, 

aluno, professor ou outros.  

         Bauman (2008), a insegurança e a incerteza constantes na vida moderna, como também 

os rumores dos perigos, criam hábitos para atenuar ainda mais os problemas. E, na constante 

busca pela melhoria na qualidade de vida, cria-se uma sensação ainda maior de que existem 

perigos realmente e em constante crescimento elevatório.  

            Como medidas tomadas no território brasileiro por governadores e prefeitos para 

conter a disseminação do vírus SARS-CoV-19 e sua propagação, assim como também em 

vários países, foi proposto o isolamento social, mais rigoroso, o então conhecido por todos 

como lockdown, toques de recolher, interdição de estabelecimento.  

          Tais ocorrências pensadas na redução dos números de contágios e consecutivamente 

de óbitos, geraram como citam Maia e Dias (2020), se podem ocorrer efeitos psicológicos 

em estudantes universitários, imagine-se estudantes mais novos, que em algumas das vezes 

o contato que tem com outras pessoas, colegas é na escola, pois seus pais trabalham o dia 

inteiro e não lhes permitem brincar com os colegas e vizinhos.  

         Antes, adolescentes e jovens já apresentavam doenças ocupacionais, ou seja, doenças 

ou transtornos mentais relacionados a causalidade entre a doença e a atividade escolar. De 

acordo com  Oliveira e Santos (2021), com a chegada das novas tecnologias e as variadas 

formas de comunicação, que antes eram bem mais simples, exigem que toda a sociedade se 

adapte e atualize-se. E, às vezes, sem nenhum suporte. Isso aconteceu com alguns durante 

este momento pandêmico. 

        As chances dos alunos desenvolverem síndromes de ansiedade e depressão aumentaram 

consideravelmente em decorrência da pandemia. 

                As escolas precisam pensar formas de ressignificar suas metodologias de ensino, 

visando assim, atender as demandas que se encontram em vigência na atualidade. De acordo 

com o que salientam Moreira, Henrique e Barros (2020, p. 352) “Mais do que a transferência 

de práticas presenciais urge agora criar modelos de aprendizagem virtuais que incorporem 

processos de desconstrução e que promovam ambientes de aprendizagens colaborativos e 

construtivistas nas plataformas escolhidas”. Deve-se levar em consideração a necessidade do 
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planejamento pautado no EH, pois com isso, facilitará para docente e discente a adequação 

do ensino e, assim, todos aprenderão e se desenvolverem da melhor forma possível e dentro 

de suas capacidades. 

             Como forma de melhorar o convívio com alunos portadores de TMCs e desses alunos 

entre seus colegas, é imprescindível a presença constante de profissionais da área da 

psicologia para realizar palestras de forma a estabelecer nos jovens consciência dos fatores e 

sintomas da ansiedade e depressão, por exemplo, fazendo com que esses alunos acionem a 

ajuda necessária, antes mesmo da crise se instalar. Sabe-se que não é algo tão simples, porém 

com a ajuda de profissional capacitado fica mais fácil de se atingir o êxito esperado. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           A pandemia da Covid-19 continua sendo um acontecimento sem precedentes para o 

mundo globalizado como um todo. E, que trará consequências para as gerações atuais e o 

mesmo refletirá nas futuras gerações. As medidas de prevenção adotadas para o controle da 

disseminação do vírus e consequente, o distanciamento social foi causa que mexeu de forma 

significativa com o emocional e a afetividade, o que continua trazendo implicações em 

diferentes graus de dificuldades na saúde mental de todos nós. A educação, não diferente das 

várias áreas da vida humana, foi uma das que mais sentiu com o processo e as alterações de 

suas funções e o desenvolvimento de suas funções. Uma vez que, teve que se adaptar de forma 

rápida e de imediato a um sistema de ensino que já existia, mas que ainda não era uma realidade 

entre os adolescentes e jovens. Estas adaptações vieram do ensino a distância (EaD), mas 

mesmo assim, consistem em uma nova metodologia educacional, pois tais implicações não 

estavam inseridas na educação básica. Diante das circunstâncias foi necessário a tomada de 

decisão evitando que os alunos ficassem sem aulas e ocasionalmente, além da perda do ano 

letivo e do caráter incerto diante do controle do vírus, além de visar o tratamento de forma que 

as síndromes mentais não se desenvolvam com mais frequência, bem como não acometa um 

número tão elevado de alunos e também professores e funcionários de escolas. 

         Portanto, foi por meios do ensino remoto que nos fez perceber que a educação brasileira 

precisa reparar muitas lacunas históricas, que vão a oferta de forma igualitária chegando até a 

qualidade da educação e, quando se fala em educação pública a situação se complica mais ainda. 

É inegável que o país tem muitos problemas estruturais, como a desigualdade social, o que fez 

com centenas de estudantes não tivessem como acompanhar as aulas remotas pela falta de 

equipamentos, como computador, laptop, notebook e/ou internet e outros até tinham, mas de 

baixa qualidade ou insuficiente para acompanhar as aulas online. Tal ocorrência gerou desafios 

para professores e gestores escolares, pois precisaram adequar seus métodos de ensino e 

elaboração de planos de aula e currículos. O que dificultou ainda mais na socialização das 

atividades, na interação e integração entre todos os envolvidos no processo de desenvolvimento 

intelectual e cognitivo. 

         Aqui, consta uma breve discussão acerca dos TMCs e o ensino remoto e seu significado 

e ocorrência no sentido de ambiente escolar para muitos estudantes e professores, por que não? 

A escola é um lugar possível de vários contatos e encontros de todos os grupos sociais, culturais 

e étnicos. Nela, todos se relacionam e convivem de forma saudável, buscando dar contribuições 
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de si para os colegas dos diferentes grupos. É na instituição de ensino, onde muitos estudantes 

que sofrem algum tipo de preconceito ou abuso se sentem seguros ou protegidos, acolhidos. 

Tanto na figura do professor, como no apoio dos próprios colegas. Isso, sem contar que há 

alunos que têm na alimentação escolar o reforço alimentar, ou a única refeição diária. Se isso 

já acontecia antes da pandemia do COVID-19, com a passagem e continuidade dele isso se 

agrava ainda mais a cada momento.  

          Nas aulas os alunos se libertam, soltam sua criatividade e seus bichos também, pois ele 

se sente ele mesmo, libertos das amarras do mundo desprotegidos da sociedade que não mede 

esforços para julgar e punir. Durante as atividades suas criatividades podem ser aceitas, se não 

pelo docente, mas pelo menos por seus colegas dos grupos a que pertencem. 

          É consenso geral que a realidade da pandemia do COVID-19 traz para o cotidiano das 

pessoas mudanças gerais, o que com certeza, trará consequências e deixará suas marcas para a 

posteridade.  

          Em termos de educação constata-se uma das maiores mudanças na rotina de docentes e 

discentes. Espera-se que se pense mais nestes interlocutores e ao mesmo tempo protagonistas 

da educação, pois sem os mesmos a mesma não existe e nem acontece.  

           Após este momento todos precisam de um olhar voltado para olhar a mente humana, 

tratando de algumas síndromes deixadas como cicatrizes durante o período de isolamento social 

e as aulas remotas. 
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