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RESUMO 
 
Segundo a pesquisa mais recente do IBGE, de 2018, a desigualdade de acesso à tecnologia 
da informação é significativa: em Pernambuco aproximadamente 28% das residências não 
tem internet, como fato do indivíduo não saber usar ou seu desinteresse, além do custo 
elevado do serviço. No ensino público brasileiro 81,7% dos estudantes tem internet e no 
Nordeste são 73,4%; tanto no Brasil quanto no Nordeste a maioria usa o telefone móvel, 
contudo os que usam exclusivamente a telefonia móvel no Nordeste perfaz um percentual 
de 56,5% dos estudantes. Embora, revele-se um percentual razoável de acesso à tecnologia 
da informação, há dificuldades relevantes. Alguns brasileiros consideram os valores dos 
pacotes de dados inacessíveis, isso limita o indivíduo no uso dos dados e tempo de acesso. 
A realidade vivenciada na pandemia, na qual os estudantes foram convocados a 
aprenderem remotamente, transparece as dificuldades socioeconômicas vivenciadas pelos 
educandos, também há os que não tem acesso a tais serviços, tal quadro refere-se a região 
metropolitana, na zona rural a situação é mais severa. A presente pesquisa objetiva analisar 
a participação nas aulas remotas de estudantes do ensino médio integral na disciplina de 
biologia e da EMEJA na disciplina de química, ambas da rede estadual de ensino de 
Pernambuco, durante três meses do isolamento social ocorrido na pandemia da COVID-19 e 
investigar as dificuldades vivenciadas pelos educandos. Os dados apontam desigualdades 
socioeconômicas enfrentadas pelos estudantes. No ensino integral com o universo amostral 
de 218 estudantes matriculados em 6 turmas, apenas 47,7% participaram das atividades 
remotas; embora, 74,77% acessaram a plataforma de ensino; enquanto, na EMEJA a 
situação é mais saliente, em 5 turmas com 177 estudantes matriculados, apenas 11,23% 
participam das aulas remotas. O quantitativo insatisfatório de participação apresenta 
diversos motivos perpassando pelas tecnologias e por fatores pessoais como cansaço físico 
e mental devido alguns trabalharem; também existem alunas que são mães e não 
conseguem acompanhar as aulas remotas por causa dos afazeres domésticos; além da 
simples indisposição física e mental de alguns. Contudo, o argumento mais proeminente 
remete ao fato de não possuir aparelho telefônico ou outro equipamento correlato, 
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necessitando por vezes pedir emprestado; a limitação do pacote de dados é outro entrave, 
esse não supri a necessidade do educando conectar a sites e participar das aulas. Para 
minimizar tal desigualdade o órgão responsável veicula nas redes televisivas abertas aulas 
das disciplinas em questão e de outras disciplinas, almejando atingir o máximo de 
estudantes. Porém, as atividades disponibilizadas pelos educadores da rede dar-se por meio 
de plataformas de ensino, redes sociais ou serviço de comunicação por vídeo conferência. 
Assim, percebe-se que apesar da necessidade contemporânea da inserção das tecnologias 
de informações na educação brasileira, existe ainda um despreparo socioeconômico que no 
momento inviabiliza a garantia do direito do cidadão brasileiro a acesso à educação remota, 
evidenciando a necessidade e primazia do ensino presencial em nosso país e a emergência 
em facilitar a disponibilidade desses serviços à população menos favorecida, viabilizando a 
adoção do ensino remoto seja no estilo EAD ou de forma híbrida. 
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