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RESUMO 

 

Em 2020, a pandemia originada pelo novo coronavírus fez com que houvesse alterações em 

diversas formas de executarmos atividades no decorrer de nossas rotinas, entre elas a 

adaptação do meio educacional. Segundo a UNESCO (2020), cerca de 150 milhões de 

estudantes no mundo deixaram de frequentar o ambiente escolar, mediante ao isolamento 

social proposto, para reduzir a progressão do contágio.  Desse modo, deu-se início de forma 

emergente às aulas remotas, trazendo abertura à inclusão digital como uma resolução 

provisória, para a área educacional. A oportunidade do acesso à internet, a necessidade da 

infraestrutura como também o conhecimento para seu uso são essenciais, à formação concreta 

do conceito do mesmo. Tal inclusão fez com que surgissem algumas dificuldades, sendo elas, 

a infraestrutura já que nem todos têm condições de arcar financeiramente com a aquisição, o 

acesso à internet, no Brasil contém mais de 150 mil estudantes que não têm acesso a mesma 

(IBGE, 2018), e a analfabetização digital, causada pelos déficits anteriormente citados, onde 

nem todos sabem como manusear esses meios, sejam eles programas, softwares, arquivos, ou 

até mesmo o próprio aparelho digital, deixando esse momento de adaptação com mais 

obstáculos a ser enfrentado. O objetivo deste trabalho é analisar a importância da inclusão e 

acessibilidade à internet e seus meios na área educacional, no período de pandemia e refletir 

sobre os aspectos de desigualdade no qual estamos inseridos. Constitui-se em um estudo 

descritivo na visão do aluno sobre essa alternância ao meio remoto, e seu impacto na 

evidência de desigualdade que vivenciamos e  a acessibilidade ao acesso à internet em tempos 

de pandemia. Torna-se claro que a desigualdade nessa inclusão tecnológica no qual estamos 

vivenciando, de forma tão precisa, vai bem além de apenas a aquisição de uma infra-estrutura 

adequada para que possa suprir o déficit da acessibilidade. Segundo Helena (2005), a 

obtenção do equipamento é um fator importante, mas também deve-se ampliar a visão quanto 

aos conhecimentos e informações que pode ser usada em que podemos adquirir com a 

internet, seja para meios educacionais, trabalhistas ou de entretenimento. De forma brusca e 

emergente, tivemos que nos adaptar ao modo remoto, as aulas tiveram que passar por 

mudanças tanto à metodologias, como a forma de avaliação e o desenvolvimento no olhar do 

professor para com o aluno. Foi sentido através desse processo que a inclusão é determinada 

em vários contextos, são eles, psicológicos e sociais, já que houve essa mudança inesperada, e 

tecnológica, foi a forma que sucedeu mais impacto para o enfrentamento, iniciando pelo 

déficit de lares que ainda não tem acesso à internet, por vários fatores, por exemplo, pelo 

custo, por não haver equipamento de acesso, como também a escassez da internet banda larga 

ou dados móveis na localidade do estudante, IBGE (2018). E também causado pela 

analfabetização digital, quanto a falta de preparo para manusear as plataformas digitais 



essenciais para o desenvolvimento de suas atribuições. Essa alternância de ensino, fez com 

que houvesse a necessidade de novas capacitações para alunos e professores, como base para 

o novo contexto vivenciado. Devido à pandemia da COVID-19, mais de 90% das escolas em 

todo o mundo adotaram algum tipo de política ou método de aprendizagem, de forma remota, 

onde buscaram “reimaginar a educação” aproveitando a tecnologia. A desigualdade social 

causada pela falta de alfabetização digital ou até mesmo pela falta de recursos para ter acesso 

a internet poderá ser amenizada quando houver a inserção na utilização do conhecimento e 

sua aplicação, a TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) devendo ser evidenciada no 

contexto educacional para uma melhor abordagem, pois no ensino remoto os professores e 

alunos precisam interagir por meio das plataformas virtuais, nesse sentido as TICs facilitam 

potencialmente o compartilhamento de informações, viabiliza novas formas de 

relacionamento e de comunicação, e permite a exploração de novas estratégias didáticas e 

possibilidades de intervenções pedagógicas. Em virtude do que foi mencionado, não 

estávamos preparados para a alternativa remota, vários aspectos foram destacados pelo déficit 

que houve no decorrer dessa adaptação.  De outro modo, essa mudança foi essencial para 

evolução tecnológica, pelo fato de constatar a necessidade de inovações para o 

desenvolvimento da educação, como por exemplo a importância da alfabetização digital que é 

apenas mais uma etapa desse processo evolutivo aguardado por todos. A necessidade do 

aprimoramento de conhecimentos no meio tecnológico, visam não apenas conduzir a 

máquina, mas interpretar as funções essenciais expostas nas redes. Essa aprendizagem deve 

ser adquirida no ambiente básico da educação orientada pelo docente, seja com leituras em 

plataformas específicas, o uso da pesquisa nas atividades da rotina, como também fazendo a 

inserção gradativa do uso em recursos disponíveis de softwares, mostrando sempre a 

importância do mesmo no caminho da aprendizagem. É evidente que a educação não será 

como antes, os melhoramentos e as modificações irão ser constantes no período pós 

pandemia, no qual deve haver pesquisas e aprimoramentos quanto a esse retorno para que não 

ocorra retrocesso de que foi construído nessa fase singular. 
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