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RESUMO   
O ano de 2020 apresenta-nos um novo cenário, estabelecido pelo isolamento social em decorrência da 
pandemia do coronavírus, o que fez com que a escola deixasse de ser um espaço presencial de 
aprendizagem para se tornar um ambiente virtual. Em meio a essas constatações, surgiu a ideia de 
investigarmos a respeito do ensino e da aprendizagem da Matemática, em tempos de pandemia, por meio 
das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), estas, agora institucionalizadas pela 
Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. A fim de buscarmos respostas às questões 
levantadas, este estudo, baseado em um relato de experiência e revisão de literatura, tem como objetivo 
geral investigar sobre os desafios de ensinar e aprender Matemática por meio das TDIC, e como objetivos 
específicos: compreender a mudança de cenário educacional imposto pela pandemia; apontar a relação 
existente entre educação e TDIC; observar os desafios existentes no ensino e na aprendizagem da 
Matemática no modelo de ensino on-line. Entendemos que, ainda que as ferramentas oriundas da GSuite 
proponham a facilitação do acesso e possibilitem a interlocução com os docentes, fortalecendo o vínculo 
entre professor-aluno-conteúdo, novos obstáculos emergem dessas ações, em especial, a necessidade do 
auxílio de pais ou responsáveis para a resolução de atividades, a comunicação que deixa de ser 
concretizada pelo estudante a fim de reforçar o feedback essencial a cada aula remota, e a efetiva 
democratização do arsenal necessário para a participação on-line extensível à todos os alunos da Rede 
Pública Estadual de educação. 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Aulas remotas. Google Classroom. Matemática. Pandemia. 

INTRODUÇÃO 

O ano de 2020, parece-nos que foi um “divisor de águas” na educação pública 

brasileira, em especial, nas escolas gaúchas. Um novo cenário, estabelecido pelo 

isolamento social em decorrência da pandemia do coronavírus, fez com que as 

instituições deixassem de ser um espaço presencial de aprendizagem para se tornar um 

ambiente virtual. 

Nesse contexto, as demandas educacionais atingem novos patamares: a 

infraestrutura necessária para o acesso remoto, os conteúdos que agora assumem um 

formato digital, e a preparação dos professores para dar conta dessas transformações. 
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Portanto, foi em meio a essas constatações que, surgiu a ideia de investigarmos a 

respeito do ensino e da aprendizagem da Matemática, em tempos de pandemia, por meio 

das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, sendo que estas, foram 

institucionalizadas através da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. 

Diante disso, levantamos as seguintes questões: como, quando e por que ocorreu 

essa mudança de cenário? Quais as relações estabelecidas entre educação e 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação? Quais os desafios impostos pelo 

modelo de ensino on-line à comunidade escolar? 

Na intencionalidade de buscarmos respostas à essas interrogações, este estudo, 

baseado em um relato de experiência e revisão de literatura, tem como objetivo geral 

investigar sobre os desafios de ensinar e aprender Matemática por meio das Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação, e como objetivos específicos: compreender a 

mudança de cenário educacional imposto pela pandemia; apontar a relação existente 

entre educação e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação; observar os 

desafios existentes no ensino e na aprendizagem da Matemática no modelo de ensino 

on-line. 

Segundo Daltro e Faria (2019), o relato de experiência  

[...] é uma modalidade de cultivo de conhecimento da pesquisa qualitativa, 
concebida na reinscrição na elaboração ativada através de trabalhos da memória, 
em que o sujeito cognoscente implicado foi afetado e construiu seus 
direcionamentos de pesquisa ao longo de diferentes tempos (DALTRO; FARIA, 
2019, p. 229). 

 

Para Gil (2002), “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 

todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas 

desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas” (GIL, 2002, p. 44). 

Percebemos que, devido ao contexto educacional vivenciado pela comunidade 

escolar na educação pública estadual, as reflexões acerca do ensino e da aprendizagem 

tornam-se oportunas, não só na intencionalidade de buscarmos as respostas para aquilo 

que nos angustia, mas para nos levarmos a novos questionamentos, principalmente no 

que diz respeito a adoção de um instrumental tecnológico digital que se faz necessário 

em meio a um cenário de incertezas. 
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O início do ano letivo de 2020: uma mudança de cenário 

O mês de março de 2020 pontuou o início das atividades letivas da educação 

pública estadual do Rio Grande do Sul, composto por aproximadamente 800.000 alunos, 

60.000 professores e 18.000 servidores distribuídos em cerca de 2.300 escolas, as quais, 

abrangem os Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), Ensino Médio, Educação de 

Jovens e Adultos e Cursos Técnicos1. 

A pauta das primeiras reuniões e, que comumente antecedem o retorno dos 

estudantes à sala de aula, assentava os critérios que envolvem a preparação dos planos 

de trabalho, horários, configuração de turmas, dentre outras tratativas, cuja finalidade foi 

estabelecer as organizações pedagógica, didática e metodológica consideradas 

fundamentais ao bom andamento dos trimestres (ou semestres, no caso da educação 

profissional). 

No entanto, algo novo foi considerado: um cenário que vinha sendo desenhado 

desde o final do ano de 2019, que não só o Brasil, mas o mundo presenciava. Tratava-

se da pandemia do coronavírus ou Covid-19, algo silencioso, altamente contagioso e, 

muitas vezes letal, que estava “assustando” não só as instâncias da saúde, como toda 

uma comunidade científica. 

Conforme nos esclarece Estevão (2020), 

Os primeiros casos de infeção pelo novo coronavírus de 2019 diagnosticados 
como uma pneumonia grave de etiologia desconhecida, apareceram em 
Dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, China. Mais tarde, as amostras 
respiratórias dos doentes mostraram a presença do coronavírus (SARS-CoV-2), 
identificado como o agente causador da doença COVID-19. A sua rápida 
propagação a nível mundial levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a 
declarar a 11 de Março de 2020, a infeção COVID-19, uma pandemia mundial 
(ESTEVÃO, 2020, p. 5). 

 

O fato é que, as aulas presenciais acabaram sendo interrompidas no dia 18 de 

março de 2020, pois obedeceram ao decreto (Decreto nº 55.118 de 16/03/2020) advindo 

da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul (SEDUCRS). Diante disso, 

houve uma comoção por parte de gestores, professores e alunos, que, angustiados 

diante dos acontecimentos, ainda tentavam entender a gravidade da situação e a forma 

como as atividades escolares seriam conduzidas. 

 

1 Disponível em: https://educacao.rs.gov.br/inicial. Acesso em 04/03/2021. 
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O artigo 5º do Decreto 55.118 de 16 de março de 2020, observa as seguintes 

orientações para as instituições de ensino: 

Ficam suspensas, a contar de 19 de março de 2020, pelo prazo de quinze dias, 
prorrogáveis, as aulas presenciais no âmbito do Sistema Estadual de Ensino, 
devendo a Secretaria da Educação estabelecer plano de ensino e adotar as 
medidas necessárias para o cumprimento das medidas de prevenção da 
transmissão do COVID-19 (novo Coronavírus) determinadas neste Decreto (RIO 
GRANDE DO SUL, 2020, grifo nosso). 

 

Salientamos que, naquele momento, ainda não havia vacinas capazes de imunizar 

a população e, as medicações, tanto preventivas quanto paliativas, eram bastante 

incipientes. Os únicos recursos disponíveis foram o uso contínuo de máscara e álcool gel 

para higienização das mãos, quando do contato com superfícies possivelmente 

contaminadas. 

As demandas educacionais brasileiras obedecem a um sistema hierárquico 

específico: as normatizações elaboradas pela SEDUCRS que, após enviadas às 

respectivas Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) são repassadas às equipes 

gestoras escolares. Além disso, também constava as regulamentações advindas das 

esferas federal e municipal, as quais, igualmente propunham um caminho a ser seguido 

não só pela escola, como pela sociedade em geral. 

Alunos, pais, professores, gestão, servidores, enfim, toda a comunidade escolar, 

ficam impedidos de dividirem um mesmo espaço, o que decorreu o muito proferido 

“isolamento social”. Portanto, devido a alta propensão de disseminação e contaminação 

da Covid-19, as aulas passaram a ser ministradas de forma remota, desde que 

obedecidos os critérios previamente estabelecidos pela SEDUCRS. 

É nesse momento que, os docentes envolvidos no processo passaram a refletir 

sobre a adoção de um instrumental digital que fosse capaz de atender as necessidades 

educacionais dos estudantes, levando-se em conta o contexto da pandemia. Diante 

disso, e combinados com os conteúdos disponibilizados por meio de fotocópia, foram 

surgindo grupos de WhatsApp, vídeos no YouTube, links no Google Meet, dentre outras 

alternativas, na tentativa de “estreitar” a comunicação entre gestores, alunos, pais e 

professores. 

Em meio a falta de padronização das ferramentas digitais e, muitas vezes, pela 

pouca ou ausente preparação do docente para utilizar esses novos recursos, a Secretaria 
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de Educação do Estado do Rio Grande do Sul passou a ofertar, a partir de junho de 2020, 

de forma on-line, uma capacitação denominada “Letramento Digital”, a qual tratou de 

temas como “Metodologias Ativas”, “Aulas Remotas”, “Avaliação em Tempos de 

Pandemia”, “Tecnologias na Educação”, “Educação Midiática”, “Aulas Síncronas e 

Assíncronas”, “Gameficação”, entre outros, impulsionadas pelo Google Classroom, cujo 

acesso se dava através de uma conta institucional (@educar.rs.gov.br) gerada pela 

própria SEDUCRS. 

Conforme observa o site da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do 

Sul, 

Começou, a partir de segunda-feira, 1º de junho, a implantação das Aulas 
Remotas na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul. A iniciativa 
proporcionará, por meio da plataforma Google Classroom, a conexão entre 
professores e alunos para a realização de aulas no ambiente virtual (RIO 
GRANDE DO SUL, 2020). 

 

Segundo Coscarelli (2007), para que possamos nos sentir “letrados” digitalmente, 

antes de tudo, é necessário que sejamos bons navegadores (de internet) e digitadores. 

Isto é, “se antes era importante saber separar as palavras em sílabas, hoje, quem digita 

não precisa se preocupar em partir as palavras para alinhar o texto, pois o computador 

faz isso automaticamente”.  Para a autora, “se antes era preciso saber escrever com letra 

cursiva, de preferência legível e bonita, agora é preciso saber digitar, é preciso conhecer 

as fontes disponíveis no computador e como usá-las”. No entanto, “ainda não precisamos 

trocar o lápis e a caneta pelo teclado”, mas devemos aceitar essas trocas, esses novos 

meios (COSCARELLI, 2007, p. 29). 

Estava, portanto, sendo criado e gerido um ambiente virtual institucional 

homologado, onde gestão, professores, alunos e pais estariam em contato com escolas 

e salas de aula remotas, e, todas, oferecendo as disciplinas e seus respectivos 

conteúdos, conforme a SEDUCRS, de forma mais democrática, transparente e 

organizada.  

Por outro lado, para que esse novo espaço de construção do conhecimento fosse 

amplamente absorvido por todos os envolvidos, a sua estruturação se deu por meio de 

trilhas, com cada uma atestando e certificando o percurso percorrido pelo docente.  



6 

 

  

Paralelo a isso, também foram produzidas e disponibilizadas lives no YouTube, 

cuja intenção era sanar as possíveis dificuldades dos alunos. Ressaltamos que, toda a 

condução e manutenção do Letramento Digital se deu por vídeos autoexplicativos e, 

igualmente, lives transmitidas pelo canal2 da SEDUCRS (YouTube).  

Nesse ínterim, diversos profissionais da educação contribuíram pela formação 

continuada dos professores da Rede Pública Estadual de ensino gaúcha. Em 

consequência, nos instiga a maneira como docentes e gestores seriam capazes de 

enfrentar essa “enxurrada” de ferramentas, e variadas opções metodológicas em um 

curto espaço de tempo. Para isso, antes, achamos por bem abordar a relação entre 

informática e educação. 

 

O ambiente virtual institucional no Google Classroom: uma ruptura paradigmática 

Os diálogos acerca do estímulo e adoção das Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação nas escolas brasileiras é antigo. Conforme salientam Brito e Purificação 

(2015), 

No Brasil, os grandes projetos governamentais de uso da informática na 
educação iniciaram-se na década de 1980, com o projeto Educom (Educação 
com computadores), cujo objetivo era criar centros de pesquisa sobre informática 
a fim de formar habilitados a usar o software Logo (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2015, 
p. 68, grifo original). 

 

 

Nesse sentido, por mais de 40 anos, as propostas de inserção dessas ferramentas 

como possibilidade de melhorar o ensino e aprendizagem de crianças, jovens e adultos, 

sempre estiveram na pauta dos muitos encontros de educadores pelos quatro cantos do 

Brasil. No entanto, por mais que muitas instituições escolares continuassem a refletir e 

ponderar a plausibilidade do computador como instrumento em prol da educação, essa 

adesão foi reforçada diante da pandemia de Covid-19. 

Percebemos que, as diferentes esferas de governo, em especial, as estaduais 

foram obrigadas a voltar a sua atenção para políticas públicas de inclusão digital, a fim 

de democratizarem o acesso a internet e seus respectivos dispositivos, como por 

 

2 Disponível em: http://gg.gg/ok9kx. Acesso em 06/03/2021. 
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exemplo, computadores e smartphones, ou mesmo avaliar a qualidade da largura de 

banda capaz de viabilizar a sala de aula remota. 

Rosa (2015), ao discorrer sobre tecnologia digital na educação, esclarece-nos que 

a internet da maioria das escolas brasileiras não ultrapassa os 2 Mbps, o que dificulta a 

possibilidade de atender alunos e professores. Para ela, simplesmente dizer que muitas 

instituições públicas possuem acesso à internet, não significa que há qualidade neste 

acesso (ROSA, 2015). 

É nesse contexto que, a SEDUCRS estabeleceu parcerias para fomentar a 

distribuição, além do sinal de internet3 para alunos e professores da Rede Pública 

Estadual, a entrega de chromebooks4 como dispositivo de hardware e software para o 

acesso as aulas virtuais, já previamente institucionalizadas por meio da conta 

@educar.rs.gov.br na plataforma GSuite (Google Suite). 

Para além dos recursos tecnológicos digitais, a Secretaria de Educação do Estado 

do Rio Grande do Sul configura orientações e matrizes de referência ao modelo híbrido 

de ensino durante o ano letivo de 2021, assim como também, estabelece critérios para 

os planos de trabalho desenvolvidos pelos professores, que devido aos novos moldes, 

passa agora a ser denominado “Modelo de Plano de Ação Pedagógica Complementar”5. 

Com isso, percebemos que, acerca dessas inúmeras políticas, o universo de 

professores e gestores que compõem a Rede Pública Estadual de ensino, ficam 

impulsionados a romper suas resistências em relação as TDIC, daí a necessidade das 

inúmeras formações ofertadas durante o ano de 2020, que, conforme orienta a 

SEDUCRS, seguirão durante o ano letivo de 2021. 

Cabe agora ao docente perceber e compreender que a didática, por muitos 

adotadas até então, passa a ser refletida e remodelada, de tal forma a abarcar novas 

metodologias de ensino e de aprendizagem. Portanto, aquela “sensação de segurança” 

que o educador adquiriu ao “navegar” por rotas bem conhecidas, encontra o seu 

desfecho, incidindo na quebra de paradigmas relacionados as Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação dentro e fora da sala de aula. 

 

3 Disponível em: http://gg.gg/p2f3s. Acesso em 16/04/2021. 
4 Disponível em: http://gg.gg/p2f5y. Acesso em 16/04/2021. 
5 Disponível em: https://educacao.rs.gov.br/gestao-pedagogica. Acesso em 16/04/2021. 
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Pereira (2007), ao refletir sobre educação e sociedade da informação, destaca 

que, 

Formar cidadãos preparados para o mundo contemporâneo é um grande desafio 
para quem dimensiona e promove a educação. Em plena Era do Conhecimento, 
na qual inclusão digital e Sociedade da Informação são termos cada vez mais 
frequentes, o ensino não poderia se esquivar dos avanços tecnológicos que se 
impõem ao nosso cotidiano (PEREIRA, 2007, p. 13, grifo original). 

 

Nesse contexto, entendemos que os professores e gestores integrantes das 

escolas públicas estaduais ficam expostos a inúmeros desafios, os quais, iremos abordar 

na sequência. 

 

O modelo de ensino on-line e seus novos desafios à Educação Básica 

A plataforma GSuite, cujo acesso é estendido a todos os professores, gestores e 

alunos da educação pública estadual do Rio Grande do Sul, é composta por uma ampla 

gama de aplicativos. Além das salas de aula virtuais, isto é, do Google Classroom, 

dispomos de softwares como o Google Agenda, Google Formulários, Gmail, Google 

Documentos, Google Apresentações, Google Planilhas, Google Meet, dentre outras, as 

quais, podem ser trabalhadas em conexão com a aula on-line6. 

O ambiente do Google Classroom, por exemplo, foi distribuído entre as escolas 

gaúchas por meio das contas institucionais, que, inclusive, já foram mencionadas nesse 

estudo. Portanto, professores, alunos e gestores terão acesso as salas de aula conforme 

a distribuição de sua carga horária, com suas respectivas escolas e turmas. Vale 

observarmos que, muitos professores estão lotados em mais de uma instituição. 

Já os alunos, a partir do momento em que clicam no Google Classroom, visualizam 

a sala de aula e disciplinas (ou competências, quando é o caso dos Cursos Técnicos). O 

ambiente em si, tornou-se organizado e intuitivo aos moldes do que se propõe a Google, 

isto é, a facilidade de uso de suas inúmeras ferramentas. No entanto, as dificuldades e 

os desafios estão muito além do instrumental, e acabam girando em torno da inter-relação 

professor-aluno-conteúdo.  

No que concerne ao ensino e aprendizagem da Matemática, que, por si só, em 

contextos mais favoráveis (aulas presenciais), já é motivo de muitas reflexões por parte 

 

6 Para saber mais acesse: http://gg.gg/p31zx. Acesso em 17/04/2021. 
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dos docentes, em especial, no quesito “dar conta” da heterogeneidade de classes, pois 

cada estudante absorve os conceitos de forma muito subjetiva, são diversos os 

obstáculos a serem superados. Isto é, os alunos sentem muitas dificuldades em relação 

a novos conteúdos, e, por mais que o professor não seja tão rigoroso na aplicação de 

exercícios de manipulação de fórmulas ou solução de problemas, os educandos carecem 

do auxílio dos pais na tentativa de realizar essas atividades. 

Outro problema está concentrado nas condições de acesso a internet banda larga 

e hardware/software indispensáveis para viabilizar a aula remota. Observamos que, 

muitas famílias só dispõem de um único dispositivo, geralmente um smartphone, o que, 

praticamente, impossibilita que o estudante estabeleça o contato com as disciplinas, 

atividades e professores de forma regular.  

Nesse sentido, vale recorrermos ao sistema analógico de fotocópia de conteúdos, 

que, soluciona “em parte” essa demanda, ou seja, se por um lado este permite que o 

estudante se conecte com o conteúdo, por outro impossibilita a interlocução com os seus 

docentes. 

Já o aluno que possui todo o instrumental para acessar a aula remota, muitas 

vezes, não abre a câmera e nem o microfone, e, desta forma, tolhe o feedback que o 

professor necessita para saber se houve ou não aprendizagem. Portanto, deixa de ser 

estabelecida a comunicação considerada essencial na inter-relação professor-aluno-

conteúdo. 

Em relação as demandas da gestão escolar, a virtualização das aulas também 

resultou em inúmeros desafios e dificuldades. Segundo dados fornecidos pela Secretaria 

Escolar de uma escola7 pública estadual do Noroeste do Rio Grande do Sul, até meados 

de outubro de 2020, dos cerca de 1.200 alunos matriculados para os Ensino Fundamental 

(anos iniciais e finais), Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e Cursos Técnicos, 

somente 400 tinham acessado as salas de aula virtuais da GSuite, o que equivale a 33% 

do universo total de estudantes.  

Outro dado igualmente preocupante, refere-se ao percentual (33%) que participou 

do Google Classroom. Esses, ainda que estivessem em contato com os conteúdos, a 

 

7 Trata-se do Colégio Estadual Três Mártires, em Palmeira das Missões, RS. 
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maioria não entregou as atividades no decorrer do ano letivo, uma vez que, essas foram, 

juntamente com outros métodos avaliativos, consideradas “filtros” de aprendizagens.  

Tais constatações alarmantes só reforçam a fala de Rosa (2015), a qual, observa 

que a tecnologia na educação deve estar sustentada sobre três pilares: infraestrutura, 

formação de professores e conteúdo digital. Para ela, as políticas públicas que não os 

visualizem ficam vazias de significado (ROSA, 2015).  

Nesse sentido, percebemos com base nos dados ora apresentados, que há um 

longo caminho a ser percorrido para que, de fato, as políticas públicas de inclusão digital 

realmente tornem-se eficazes, a tal ponto de todos os estudantes, professores, gestores, 

pais ou responsáveis sintam-se seguros e confiantes com o ensino on-line. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É um desafio para governos, escolas, gestão, professores, alunos e pais combinar 

educação e TDIC? Sem dúvida. No entanto, parece-nos que a pandemia só veio reforçar 

a fragilidade da educação pública, e nos fazer enxergar o quanto as Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação já deviam fazer parte do cotidiano escolar, levando-se em 

conta a infraestrutura, formação de professores e conteúdo digital necessários a esta 

prática. 

O presente estudo, baseado em um relato de experiência e revisão de literatura, 

levantou questionamentos acerca da mudança de cenário imposta pela pandemia da 

Covid-19 logo no início do ano de 2020. Além disso, propôs uma reflexão sobre a relação 

existente entre informática e educação, para em seguida, dialogar sobre os desafios do 

modelo de ensino on-line, agora institucionalizado pela Secretaria de Educação do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

Entendemos que, ainda que as ferramentas oriundas da plataforma GSuite 

proponham a facilitação do acesso a conteúdos e possibilitem a interlocução com os 

docentes, fortalecendo o vínculo entre professor-aluno-conteúdo, novos obstáculos 

emergem dessas ações, em especial, a necessidade do auxílio de pais ou responsáveis 

para a resolução de atividades, a comunicação que deixa de ser concretizada pelo 

estudante a fim de reforçar os feedbacks essenciais a cada aula remota e a efetiva 
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democratização do arsenal necessário para a participação on-line extensível à todos os 

alunos da Rede Pública Estadual de educação. 

Vale observarmos que, as tecnologias digitais não conseguirão solucionar todos 

os problemas da escola pública, porém, fazem-se imprescindíveis para que a 

comunidade escolar seja incluída na Sociedade da Informação. 
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