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1 INTRODUÇÃO  

 

As transformações das ações pedagógicas exigidas na 

contemporaneidade nos trouxeram a inquietação de refletir, a luz dos 

estudiosos educacionais, sobre as implicações da era digital na busca da 

educação democrática em seu sentido equitativo, múltiplo e diverso. Para 

tanto, foram feitos estudos teóricos condutores desta temática, 

considerando autores como Morais et all (2021), Carrillo (2006), Hall 

(2006), Araújo e Cassini (2017) e Freire (2013).   

A segunda década do século XXI nos apresentou diversos 

enfrentamentos e dificuldades à nível mundial. Marcado pelo período 

pandêmico, setores como a saúde, economia e desenvolvimento social 

foram fortemente afetados. Com o setor educacional não foi diferente. No 

Brasil, as deliberações educativas amargaram sansões, cortes de gastos 

e demandas, o que deixou ainda mais à mostra a fragilidade das políticas 

para a oferta e manutenção de uma educação pública democrática. 

Apesar de estarem assegurados pela Constituição Federal (1988), 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e pela Lei de Diretrizes 

e Bases (1996), cerca de 5,1 milhões de brasileiros entre 06 e 17 anos 

estiveram fora das ações pedagógicas no ano de 2020. Esses dados, 

publicados pela Agência Brasil (2021), apontam como principais causas 

para essa exclusão escolar: a falta de acesso a equipamentos 
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tecnológicos, impossibilidade de acesso as redes de internet, a 

precarização das estruturas físicas e/ou formativas adequadas as 

tecnologias nos ambientes escolares das redes públicas. 

 

2 Possíveis implicações apontadas para este cenário 

 

No entanto, para pensar sobre as dificuldades educativas do nosso 

“novo normal” é preciso compreender o que havia no passado e como ele 

nos fez chegar até aqui. No texto “Que tempo é esse?” os autores Morais 

et all (2021) nos levam a refletir sobre a importância de um levantamento 

histórico prévio, para entender sobre política, economia e sociedade, que 

se ligam diretamente ao desenvolvimento educacional dos estudantes. 

Para essas autoras, a crise sanitária apenas deixou ainda mais evidente 

um percurso marcado pela violência, intolerância, desrespeito e exclusão 

social. 

Assim, foi possível compreender que a materialidade do 

distanciamento social, antes vivida intrinsecamente, individualizou 

possibilidades e desumanizou ainda mais o coletivo. As tecnologias pós-

modernas alcançaram grupos e desprezaram indivíduos. Acatada como 

solução viável para o momento, a educação por meios digitais 

demonstrou seu caráter paliativo, pois, sensibiliza a socialização, 

construção e desenvolvimento das habilidades de interação dos 

indivíduos sociais. 

As vivências sociais desenvolvidas nos ambientes educacionais 

ajudam a perceber e entender as subjetividades dos cidadãos que estão 

em constante transformação. Para o autor Carrillo (2006) as 

subjetividades compõem os indivíduos em sua forma mais ampla e 

complexa, pois: “a subjetividade constitui o nosso eu mais único, o 

sentido de pertencer a nós e ao todo social.” (CARRILLO, 2006, p. 92) 

Nesse entendimento, crianças e jovens precisam partilhar para 

entender a si próprio e aos outros. É uma construção dinâmica e envolve 

um olhar crítico mediado pela educação. É nesse movimento que se 

consolidam a percepção social, o respeito às individualidades, a 
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tolerância aos diferentes e a participação nas transformações da 

realidade.  

Segundo Hall (2006) deixar de desenvolver essas capacidades de 

percepção do mundo social podem acarretar em uma dificuldade na 

construção identitária dos cidadãos. A fragmentação social pós-moderna 

pode causar uma descentralização dos sujeitos, tornado confusa a sua 

atuação como cidadão individual e coletiva. Esse fenômeno pode 

acarretar em uma crise de identidade, subjugando o seu espaço social e 

o poder de enfrentamento da sua realidade. 

Este não é um fenômeno recente e sua importância já vinha sendo 

discutida pelo filósofo Paulo Freire desde a década de 50 quando tratava 

da importância da consciência de classe na vida dos cidadãos. Para ele, 

é preciso se entender como parte de um determinado grupo social e 

compreender o contexto em que este grupo está inserido na sociedade.  

Ao considerar a perspectiva apresentada por Paulo Freire no livro 

Pedagogia da Esperança (2013) é possível compreender o papel da 

educação como alicerce para uma transformação da sociedade. É uma 

tarefa difícil, mas, não impossível. Através de uma atuação com bases 

progressistas, o educador alicerçado no diálogo, utiliza a relação 

linguagem-cidadania para facilitar o entendimento crítico de sociedade e 

cidadania. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto é possível compreender que, não basta ofertar 

uma educação pública. É necessário disponibilizar à população uma 

educação que vá além do saber ler, escrever e calcular. Como apontam 

Araújo e Cassini (2017), não se trata apenas de disponibilizar a educação 

para todos, trata-se de não permitir a interferência financista no 

desenvolvimento do serviço público prestado à população e baseia-se no 

reconhecimento da educação como um direito público e que deve atender 

às necessidades globais dos estudantes nela inseridos. 
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Pode-se pensar que este modelo de educação é utópico. Porém, 

negar a utopia, o sonho e a esperança é desumanizar. Sem a 

humanização os cidadãos tornam-se coisificados e a esperança de uma 

educação libertadora declina aos ideais capitalistas. 
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