
As Novas Tecnologias e a

Inclusão Digital em

Tempos de Pandemia



Introdução

Novas tecnologias vêm surgindo a todo momento, e muitas são

bem necessárias, como exemplo, a tecnologia está sendo

bastante necessária nesses tempos de pandemia.

Houve uma inclusão digital muito grande nesse “novo normal”

que estamos vivendo, escolas, empresas, comércios, que já

utilizavam a tecnologia, passaram a utiliza-la de uma maneira

geral, pois agora as escolas atendem com um ensino remoto

(aulas online) e as empresas e comércios, passaram a atender

remotamente também, algumas fecharam, mas outras

passaram a anunciar e vender seus produtos pela internet.



Fiz as entrevistas com três pessoas de escolas diferentes, as

respostas, por mais que um pouco diferentes, ficaram um pouco

parecidas.

1°Pessoa: 

1.Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão

digital nos tempos de pandemia"?

Resposta: Acho importante a inclusão pois renova o

conhecimento, a interação social e facilita as descobertas de um

mundo novo.

2.Você tem acesso a internet? Se não, quais os motivos que te

impedem de ter acessibilidade as tecnologias de hoje?

Resposta: Sim, eu tenho acesso.



3.Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e como

está sendo o seu processo de aprendizagem com estas?

Resposta: A utilização das tecnologias é importante pois o modo

de aprendizagem se modifica e pode se tornar algo muito melhor,

se usado corretamente. O meu processo de aprendizagem está lento

e difícil, não se tem uma estrutura no sistema educacional para

utilizar as tecnologias de forma adequada.

4.Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá te

beneficiar no mercado de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico

até que ponto?

Resposta: Acho que o avanço da tecnologia pode sim me

beneficiar mas o ensino remoto não. Há uma série de problemas no

ensino remoto que dificultam o aprendizado, e não capacita

ninguém para o mercado de trabalho.



2°Pessoa:

1.Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão

digital nos tempos de pandemia"?

Resposta: Na minha opinião as novas tecnologias são bem

importantes. E essa inclusão acabou se tornando essencial.

2. Você tem acesso a internet? Se não, quais os motivos que te

impedem de ter acessibilidade as tecnologias de hoje?

Resposta: Sim tenho acesso.



3. Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação

e como está sendo o seu processo de aprendizagem com estas?

Resposta: Acho bom que tenha essa inclusão da tecnologia na

educação, mas no momento o ensino não está muito muito e eu

não venho tendo um aprendizado relevante como antes, assim

como muitas pessoas estão com dificuldades, por conta de não ter

um acesso civilizado a tecnologia.

4. Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá te

beneficiar no mercado de trabalho? Isso, na sua opinião, é benéfico

até que ponto?

Resposta: Eu não acho que o ensino remoto vai me beneficiar em

um mercado de trabalho, pois ele não é muito eficiente e está

muito abaixo do aprendiz, para se dizer que dá para conseguir um

emprego.



3°Pessoa:

1. Qual a sua opinião sobre "as novas tecnologias e a inclusão

digital nos tempos de pandemia"?

Resposta: Acho legal pois podemos ter algumas interações com a

escola, e fazer lições online, mas acho que não funciona e nem é

bom pra todos porque muitas pessoas não tem internet e nem

recursos pra fazer as aulas online.

2. Você tem acesso a internet? Se não, quais os motivos que te

impedem de ter acessibilidade as tecnologias de hoje?

Resposta: Sim, eu tenho acesso à internet.



3. Qual sua opinião sobre as novas tecnologias na educação e

como está sendo o seu processo de aprendizagem com estas?

Resposta: Minha opinião é que não está adiantando de nada, pois

fazemos as lições e não aprendemos, porque não temos

explicações, estou falando isso pois estudo numa escola pública,

que não está executando o seu papel direito, que é ensinar, mas

nas escolas particulares tenho certeza que os alunos estão

aprendendo, eu não estou.

4. Você acha que o avanço da tecnologia, e o ensino remoto irá te

beneficiar no mercado de trabalho? Isso, na sua opinião, é

benéfico até que ponto?

Resposta: Não tenho opinião sobre isso. 



Conclusão

Como vemos a tecnologia é bem importante, ainda mais nesses

tempos de pandemia, mas as vezes não ajuda da forma

esperada, como vimos nas respostas das entrevistas. As

respostas foram um pouco diversificadas, mas mesmo assim

passaram a mesma ideia.




