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RESUMO 

 

Neste artigo, apresentamos uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratória, que foi realizada com 
16 famílias de alunos do ensino público municipal de Curitiba – PR, no período de 27 de agosto 
de 2021 a 30 de agosto de 2021, com o objetivo de verificar como está a realidade das famílias 
das crianças que estão no ensino remoto, de modo a identificar problemas, causas e possíveis 
soluções para melhorar a qualidade do ensino atual, considerando que as aulas remotas são de 
caráter emergencial e precisam ser reconfiguradas. Deste modo, a partir da análise de dados 
encontramos uma insatisfação das famílias com o modelo atual de aula remota, causada por 
falta de estrutura tecnológica das escolas municipais e ferramentas digitais para os estudantes 
acompanharem as aulas com mais qualidade concluímos que é necessário reconfigurar as aulas 
para os alunos que permanecem no ensino remoto, pois, caso contrário, a educação não será 
efetivada, e os estudantes estarão cada vez mais infelizes com seus resultados e, 
consequentemente, mais desanimados a dar continuidade ao seu processo de ensino e 
aprendizagem. Faz-se necessário que o poder público atue no sentido de realizar a inclusão 
digital das famílias.  
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INTRODUÇÃO 

 

Para falar em educação escolar na pandemia, é importante citar as dificuldades 

enfrentadas pelas famílias dos estudantes, como a exclusão digital, pois 

_______________  
 
1 Graduanda de Pedagogia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
2 Professora na Graduação em Comunicação e na Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 
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[...] em muitos estados e municípios, em virtude do isolamento social como principal 
medida de prevenção, as aulas foram suspensas e modelos de ensino remoto foram 
adotados. Em sua maioria, tais modelos foram empregados sem qualquer debate com 
a comunidade escolar – parte mais interessada nessa relação. (LOPES, 2021, p. 29). 

Essa falta de diálogo, que desconsiderou a falta de infraestrutura no país e que é um 

reflexo da desigualdade social, junto com a ausência da democratização das tecnologias digitais, 

levou à exclusão de estudantes pelas propostas adotadas. 

Os vários modelos de aula que foram propostos por causa da pandemia, que deveriam 

ser temporários, ainda permanecem com pouquíssimos avanços em direção à reconfiguração 

das aulas presenciais para o online. 

Com a necessidade de se começar a ensinar utilizando tecnologias, a escola, mesmo sem 

querer, caminhou para uma nova relação com o saber em tempos de cibercultura (LEVY, 1999), 

na qual os nossos saberes e habilidades deveriam se tornar obsoletos com o passar do tempo, e 

a aquisição de novos conhecimentos deveriam ir se modificando. 

Tudo isto deveria ter ocorrido, pois a escola foi “lançada” para a cibercultura que, para 

Lemos (2003, p. 11), é “a cultura contemporânea marcada pelas tecnologias digitais”. Desta 

forma, neste artigo, quando nos referimos à reconfiguração, estamos trazendo uma das leis da 

cibercultura criadas por Lemos (2003, p. 18), a lei da reconfiguração, na qual “devemos evitar 

a lógica da substituição ou do aniquilamento. Em várias expressões da cibercultura trata-se de 

reconfigurar práticas, modalidades midiáticas, espaços, sem a substituição de seus respectivos 

antecedentes”. 

O importante é entendermos que a escola, ao se adaptar para o online, não será 

substituída, mas deve reconfigurar suas práticas, modalidades, uso dos espaços presenciais e 

virtuais com a participação dos gestores, professores, alunos e familiares. 

Na busca de alcançar o maior número de estudantes, a prefeitura de Curitiba utilizou as 

plataformas do YouTube3 e canais abertos de televisão para transmitir a mesma aula a todos os 

alunos do município (separado apenas por ano), mantendo o modelo tradicional de ensino, 

_______________  
 
3 Videoaulas transmitidas pelo canal do YouTube TV Escola Curitiba, e pelos canais de TV aberta 4.2 (Rede 

Massa), 9.2 (Paraná Turismo) e 16.4 (TV Evangelizar). Os conteúdos ficam disponíveis a todos 
permanentemente no canal do YouTube. Disponível em: <https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/recesso-da-
rede-municipal-comeca-dia-2-veja-a-programacao-da-tv-escola/59574>. Acesso em: 2 nov. 2021. 
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porém de forma remota, sendo insuficiente para o processo avaliativo do desenvolvimento 

individual e coletivo dessas crianças. 

O que percebemos é que, nessa decisão, valorizaram as características tradicionais de 

uma aula presencial, mostrando-se, mesmo usando tecnologias digitais, “uma instituição mais 

acomodada às exigências do século XIX do que aos desafios do século XXI” (GÓMEZ, 2015, 

p. 33), na qual a transmissão de conteúdo, em tempos de pandemia, se tornou mais importante. 

Nesse contexto, foi desenvolvida a pesquisa, cujos dados são apresentados e analisados 

neste artigo. A pesquisa é de abordagem qualitativa do tipo exploratória, segundo Bogdan e 

Biklen (1994) e Gil (2011), cujo objetivo é mostrar a realidade do ensino remoto, a partir da 

perspectiva da família e do estudante do ensino público municipal de Curitiba – PR. 

 

 

1  EXCLUSÃO DIGITAL 

 

Ao considerarmos a exclusão digital como um problema vivenciado pelas famílias, 

principalmente da camada popular, é necessário compreender os conceitos de exclusão e 

inclusão digital, para uma melhor compreensão do tema abordado. 

Para Spagnolo4 (2003 apud GROSSI; COSTA; SANTOS, 2013, p. 75), a exclusão 
digital é o termo utilizado para sintetizar todo um contexto que impede a maior parte 
das pessoas de participar dos benefícios das novas tecnologias de informação. Já a 
inclusão digital consiste no processo de democratização do acesso às novas 
tecnologias e melhores condições de vida a todos os cidadãos, possibilitando a estes 
se inserirem na sociedade informacional, a sociedade em rede de Castells (1999)5. 
(GROSSI et al. 2013, p.75). 

Quando se fala em educação escolar e pandemia, uma dificuldade vivida pela maioria 

das famílias de estudantes do ensino público, principalmente daquelas mais desfavorecidas, é a 

exclusão digital, pois muitas famílias não têm condições de investir em ferramentas 

tecnológicas e internet para acompanhar essas aulas virtualizadas. Entretanto, o acesso às 

_______________  
 
4 SPAGNOLO, G. Ações concretas de inclusão digital. 2003. Disponível em: 

<http://www.softwarelivre.org/news/1438>. Acesso em: 17 out. 2012. 
5 CASTELLS. A sociedade em rede: a era da informação; economia, sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra, 

1999. 
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Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) exige um investimento alto, que 

deveria ser regulado pelo setor público e não pelo livre mercado, pois, deste modo, o acesso 

teria um custo mais baixo. (ARAUJO; MATTOS, 2018). 

Essa falta de infraestrutura é um reflexo da desigualdade social que aflige o país por 

ausência da democratização das tecnologias digitais, em conjunto com as questões básicas para 

o cuidado do ser humano, como saúde, alimentação e moradia. (PACHECO6, 2007 apud 

ARAUJO; MATTOS, 2018). 

 

 

2 AS AULAS NO ENSINO REMOTO: COMO FICARAM AS FAMÍLIAS 

 

O ensino remoto, quando foi instalado, era para ser de modo emergencial, ou seja, era 

para ser uma 

[...] adaptação curricular temporária como alternativa para que ocorram as atividades 
acadêmicas relacionadas às diversas disciplinas dos cursos, devido às circunstâncias 
de crise; a mesma envolve o uso de soluções de ensino totalmente remotas, que de 
outra forma seriam ministradas presencialmente, ou de forma híbrida que retornariam 
ao formato presencial assim que a crise ou emergência arrefecer. (HODGES et al7, 
2020 apud VALENTE et al, 2020. p. 4). 

Infelizmente, iniciamos um novo ano letivo no cenário pandêmico, com as mesmas 

metodologias de aula remota emergencial utilizadas no início da pandemia, ou seja, nada 

avançou e deve-se haver uma preocupação em melhorar as metodologias de ensino e 

aprendizagem, de modo que, independentemente do método de ensino, presencial ou à 

distância, o ensinar deve mostrar o caminho e guiar o educando para sua autonomia, 

aprendizagem e cidadania, pois “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. (FREIRE, 1996, p.47). Afinal, 

transferir “o ensino presencial físico (mesmos cursos, currículo, metodologias e rotinas 

_______________  
 
6 PACHECO, S. B. Inclusão e exclusão digital: desafios da educação na Era do Informacionalismo. Revista 

Alpha, Patos de Minas, v. 8, n. 1, p.66-77, nov. 2007. 
7 HODGES, C. et al. The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. Mar. 

2020. Disponível em: <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-
remoteteaching-and-online-learning>. Acesso em: 2 nov. 2021. 
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pedagógicas) para os recursos digitais, em rede” (MORAIS; BRITO, 2020, p. 393) são ações 

que não agregam uma aprendizagem efetiva, pois o “ensino bancário” (FREIRE, 1996, p. 25), 

obriga o estudante a ingerir todo conteúdo recebido, de forma a memorizar ou armazenar os 

conteúdos. 

Os alunos devem ser participantes ativos no processo de aprendizagem, do contrário, o 

resultado será de insatisfação da família com o insucesso da educação dos seus filhos e a 

desmotivação dos próprios alunos, que se veem assoberbados de atividades, com prazos 

apertados e pouca interatividade com os professores. 

Para as famílias, receber cobrança do corpo docente escolar sobre a realização de todas 

as atividades, porque se deve vencer o currículo de qualquer maneira, é algo muito triste e ao 

mesmo tempo muito revoltante. 

Apesar de as crianças também receberem atividades impressas8, por algumas 

prefeituras, para serem realizadas em casa, elas estão estudando sem interação entre alunos e 

professores e sem processos avaliativos de seus desenvolvimentos. (PAIVA, 2020). 

As crianças estão realizando atividades “como uma rotina de linha de produção” 

(HOOKS, 2013, p. 25), sem o tempo devido para aprender, o que está acarretando prejuízos na 

aprendizagem, em troca de burocracias de datas e prazos. O currículo não deve ser gerador de 

dificuldades na aprendizagem escolar, pelo contrário, com relação a isso, Serra (2012) é muito 

assertiva em sua afirmação, pois a escola deve construir “um currículo adequado às condições 

afetivas, cognitivas e biológicas de cada grupo de alunos”, somente desta maneira pode-se 

alcançar o sucesso dos educandos enquanto cidadãos em formação para a sociedade a qual 

pertencem. 

_______________  
 
8 Nas escolas municipais de Curitiba – PR, as atividades impressas são entregues às famílias a cada 15 dias, com 

conteúdos relacionados às videoaulas. Disponível em: <https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/recesso-da-
rede-municipal-comeca-dia-2-veja-a-programacao-da-tv-escola/59574>. Acesso em: 19 jul. 2021. 
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Dessa forma, pensamos que os processos formativos dos professores precisam superar 
a tradicional dicotomia entre formação nos conteúdos específicos e formação 
pedagógica formativa, com uma radical transformação dos currículos na educação 
básica e, claro, das licenciaturas. Nessa transformação, ganhará muito mais espaço a 
leitura e a discussão do mundo contemporâneo, nas suas singularidades e 
complexidades. Nesse contexto, as demandas por transformações na educação 
passam, entre outros aspectos, por discussões relacionadas a um repensar os currículos 
de formação dos professores. (PRETTO, 2017. p. 37). 

O currículo deve ser desenvolvido de tal maneira a juntar a teoria com a prática real, 

isto é, de acordo com o contexto social do educando. (GIROUX; PENNA, 1997). Para o 

desenvolvimento de uma base sólida de educação, é necessário que o educador tenha 

conhecimento do contexto histórico, social e ético da educação de uma sociedade democrática, 

para criar novas metodologias que envolva não somente as funções cognitivas presentes no 

currículo tradicional, mas, também, o estudante deve ser preparado pelo desenvolvimento do 

senso crítico e criativo, para participar, de fato, da transformação e aperfeiçoamento da 

sociedade na qual ele está inserido. (GIROUX; PENNA, 1997). 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este artigo apresenta uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo exploratória de 

natureza interpretativa, portanto, a análise de dados teve enfoque qualitativo. A análise dos 

dados foi norteada com base nas perspectivas de Bogdan e Biklen (1994), Sampieri, Collado e 

Lucio (2013) e Gil (2011). Destacamos as características desse tipo de investigação, realizamos 

a descrição detalhada do fenômeno analisado, exploramos seu objeto de estudo para melhor 

compreendê-lo, procuramos explicar o que se investigou a partir da subjetividade. 

Como participantes da pesquisa, selecionamos 16 famílias de alunos do ensino público 

municipal de Curitiba – PR. Enviamos, por meio do aplicativo WhatsApp, um questionário 

online de 23 perguntas obrigatórias e 1 opcional, que foi disponibilizado na plataforma digital 

(Google forms), com o objetivo de exprimir as reais dificuldades enfrentadas pelas famílias dos 

estudantes, como a exclusão digital e a desmotivação das crianças, em um método de estudo 

que precisa ser melhor estruturado. 
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3.1 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A partir da leitura da pesquisa aplicada às famílias de estudantes do ensino fundamental 

das escolas municipais da Prefeitura de Curitiba, chegou-se ao resultado de uma questão que 

pouco aparece nas mídias em forma de notícia, mas que tem grande importância na vida de um 

ser humano, ou seja, é a educação escolar que está sendo prejudicada, não somente pela 

circulação desenfreada do vírus, mas, infelizmente, pela falta de preparação dos educadores e 

das políticas públicas para uma reconfiguração dos modelos de aulas tradicionais, anexada a 

uma nova realidade que a pandemia trouxe, alinhada a problemas da exclusão digital e 

desmotivação dos estudantes. 

A maioria das crianças de ensino público não tem um computador para estudo (apenas 

6,3% dos alunos têm computador) e, quando tem um celular, esse não é próprio do estudante, 

geralmente é de um familiar. 

Os dados da pesquisa demonstram que 62,5% dos estudantes acessam as videoaulas pelo 

celular, porém, 68,8% desses alunos utilizam o celular de outro familiar, o que causa uma 

restrição no tempo de uso e pouco acesso à internet, considerando que 62,6% dos entrevistados 

têm um sinal de internet de regular a ruim, o que dificulta o acompanhamento de aulas virtuais, 

incluindo as dificuldades que 43,8% dos alunos têm em manusear ferramentas tecnológicas e 

fazer buscas de conteúdos na internet. 

Mesmo um pouco extenso, é importante relatar o desabafo9, a seguir, feito pelos 

familiares dos estudantes: 

 
“Algumas atividades que os professores mandam não tem sentido pois Pois minha 
filha não tem acesso as vídeo aula. E daí mandam atividades que não conseguimos 
resolver pois está com vídeo aula” (sic). 
“A minha dificuldade e quando ele não quer assistir as aulas, mas acabo 
convencendo ele e tem coisas que eu não consigo ensinar ele mais ele e bom 
inteligente aprende rápido.eu coloquei ele presencial mais estou querendo colocar 
ele remoto de novo está semana ele fez teste pra covid fiquei com muito medo de 
dar positivo mais graças Deus deu negativo ele tem problema de renite ficou mal 
não consegue ficar muito tempo com a máscara” (sic). 
“Ele não consegue se concentrar acaba não aprendendo direito” (sic). 

_______________  
 
9 Depoimentos enviados pela pesquisa feita através do questionário do Google forms. Foi mantida a escrita original 

dos familiares dos estudantes. 
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“Quantidade excessiva de atividades, escola es preocupada em cumprir currículo 
da BNCC, não se importa com o educando, professores que não realizam o 
acompanhamento de desenvolvimento dos educandos, pois estão mais preocupados 
em oferecer bons índices para a prefeitura do que efetivamente saber se o 
educandos estão tendo um bom desempenho escolar” (sic). 
“É complicado dar as aulas pra eles por motivo que tem que cuidar da casa, deles, 
e do marido eles querem brincar durante as aulas, e como é dóis o celular não 
aguenta e acaba descarregando e pra gente que não tem faculdade pra isso acaba 
sendo desgastante e eu mesmo com medo de mandar meus filhos pra escola estou 
mandando pois não consigo ensinar o suficiente que eles precisam, eu só tenho o 
5ano mais o ano passado nós conseguimos fazer todas as atividades e a gente deu 
um chou foi muito legal, mas eu agora não estou tão impolgada, perdi meu pai e 
nem fazia um ano perdi minha mãe que pegou covide e os plobema financeiro tudo 
isso” (sic). 
“Eu acho que o ambiente familiar não é adequado para estudar”. 
“Auxílio meu filho no q consigo mais com dificuldade pois só tenho uma televisão 
e tenho mais dois filhos em casa e o menor atrapalha bastante pois não para quer 
mecher no material do irmão e começa a guerra. Mais as impressas ajudo sempre 
quando chego ou nos finais de semana e complicado ....” (sic). 
“Volume de atividades impressas com curto período para entrega”. 

 

Essa descrição da realidade das famílias é um modo de enxergar que parte do processo 

de ensino atual não está alinhado com um objetivo de resultado positivo da educação remota, 

pois os dados levantados pela pesquisa também mostram que 25% dos entrevistados não têm 

estudo suficiente para ensinar as crianças após longas jornadas de trabalho, chegam exaustos e 

ainda tentam buscar nos seus filhos um pouco de ânimo para ensiná-los aquilo que nem eles 

próprios sabem. 

A taxa de crianças que estudam após os pais chegarem do trabalho é de 43,8% dos 

entrevistados; 12,5% estudam sozinhas; 37,5% estudam nos finais de semana e 12,5% não estão 

conseguindo estudar (essa pergunta tem mais de uma resposta, considerando o pouco tempo 

que é fragmentado para o estudo). 

Ver crianças cansadas por não darem conta de assistir aproximadamente duas horas de 

videoaulas por dia letivo na frente das telas (cada aula dura em torno de 45 minutos10 e são 3 

aulas por dia) traz um resultado de insatisfação e desânimo a 68,8% das crianças entrevistadas. 

Assim como Valente et al. (2020) afirmam, a longa exposição das aulas traz desmotivação e 

tendem a ser menos produtivas. 

_______________  
 
10 Esses dados do tempo dos vídeos podem ser visualizados no Canal da Prefeitura “Canal Tv Escola Curitiba”. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCNJWZ_JXiSnkAeYenC6nT0g/videos>. Acesso em: 2 
nov. 2021. 
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Com professores que falam de modo genérico11, como se todos os educandos tivessem 

o mesmo nível de entendimento dos assuntos abordados, ou exposto de forma que as crianças 

não entendem, para a família é uma “tarefa difícil, sem dúvida, conforme aponta Rosa12 (2002 

apud VALENTE et al, 2020, p. 8), porque exige um investimento de energia física, mental e 

emocional, em proporções que, muitas vezes, parecem exceder nossas possibilidades”. Diante 

dessa realidade, a escola deve ter o cuidado para não perpetuar a desigualdade no sistema 

escolar, pois como Pierre Bourdieu (2007, p. 53) afirma 

Para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais 
desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos 
do ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e dos critérios de 
avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das diferentes classes sociais. 
Em outras palavras, tratando a todos os educandos, por mais desiguais que eles sejam 
de fato, como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é levado a dar sua sanção 
às desigualdades iniciais diante da cultura. A igualdade formal que pauta a prática 
pedagógica serve como máscara e justificação para a indiferença no que diz respeito 
às desigualdades reais diante do ensino e da cultura transmitida, ou, melhor dizendo, 
exigida.  

Outro enfrentamento que 25% das famílias entrevistadas vivenciam no período de 

pandemia é a falta de acesso à internet e a péssima recepção de sinal de televisão (31,3% têm 

recepção ruim ou péssima de televisão) para acompanhar as aulas virtuais, pois “apesar de 

muitas secretarias de educação com maior ou menor agilidade terem providenciado material na 

internet, aulas gravadas e transmissão por TV, inúmeros estudantes ficaram totalmente isolados 

e desvinculados das escolas em todo país” (PAIVA, 2020, p. 64), ou seja, em Curitiba, 31,3% 

dos entrevistados não estão acompanhando as videoaulas. 

 

 

 

 

_______________  
 
11 A mesma aula é dada para todas as crianças do município de Curitiba, disponível online, pela plataforma do 

YouTube e pelos canais abertos de televisão. 
12 ROSA, S. S. Construtivismo e mudança. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada demonstrou uma insatisfação das famílias com o modelo atual de 

aula remota, causada por falta de estrutura tecnológica das escolas municipais e ferramentas 

digitais para os estudantes acompanharem as aulas com mais qualidade, ou seja, diante de tantas 

mudanças na sociedade devido à pandemia, evolução das ferramentas digitais tecnológicas e 

nos modos de ensino e aprendizagem, pode-se concluir que a escola deve ser um misto entre as 

aulas físicas e virtuais, não precisando adotar apenas um modelo de aula, podendo escolher o 

que melhor atender às necessidades dos educandos, de acordo com a realidade que a escola está 

inserida. 

Os professores precisam quebrar o preconceito com a tecnologia e entender que seu 

papel continua sendo de grande importância na sala de aula, que nenhuma tecnologia vai 

substituir um educador. Mas devem estar atentos ao fato de que seu papel não é central, e sim 

de mediador entre o conhecimento e o educando. Para isso, é preciso estarem capacitados e 

estarem em constante atualização, para acompanhar a linguagem e a cultura dos educandos no 

que diz respeito a compreender e praticar o uso das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) no cotidiano escolar, para haver uma aproximação dos alunos com 

professores, de modo horizontal, sem autoritarismo, imposições e com respeito às suas 

diferenças no modo de aprendizagem. 

A escola precisa ser o espaço de formação e desenvolvimento do cidadão crítico, 

autônomo e preparado para viver em sociedade, colocando sempre o educando como 

protagonista no processo de aprendizagem e realizando a inclusão digital dos seus alunos. 
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