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RESUMO  
Este trabalho trata sobre o ensino a distância e o meio ambiente, tendo 
como objetivo analisar quais são as perspectivas do ensino a distância 
diante dos avanços tecnológicos e das exigências do mercado capitalista 
em tempos pandêmicos e os impactos para o meio ambiente. O ponto 
chave deste artigo é saber como a educação a distância tem contribuído 
para o ensino no período de pandemia e quais impactos isso trará para 
a natureza, visto que o uso exagerado da internet contribui para o uso 
em massa de energia elétrica, que são recursos retirados do próprio 
meio ambiente. A pesquisa se utilizou do método Histórico Dialético, 
sendo de natureza qualitativa, e abordagem bibliográfica. Conclui-se 
que neste momento de pandemia é exigido cada vez mais uso das 
tecnologias que perpassam o ensino a distância e geram impactos 
devastadores para o meio ambiente.   
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ABSTRACT 
 
This work deals with distance learning and the environment, aiming to 
analyze what are the perspectives of distance learning in the face of 
technological advances and the demands of the capitalist market in 
pandemic times and the impacts on the environment. The key point of 
this article is to know how distance education has contributed to 
teaching in the pandemic period and what impacts this will bring to 
nature, since the exaggerated use of the internet contributes to the 
mass use of electricity, which are resources taken from the 
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environment. The research used the Dialectical Historical method, being 
of a qualitative nature, and bibliographic approach. It is concluded that 
in this moment of pandemic, the use of technologies that permeate 
distance learning is increasingly required and generate devastating 
impacts on the environment. 

 
Keywords: Pandemic; environment; capitalismo. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho trata sobre o ensino a distância e o meio ambiente, tendo como objetivo 

geral analisar quais são as perspectivas do ensino a distância diante dos avanços tecnológicos e 

das exigências do mercado capitalista em tempos pandêmicos e os impactos para o meio 

ambiente, e como específicos, contextualizar sobre ensino a distância; mostra como acontece 

em um sistema capitalista e, por fim, compreender como o ensino a distância traz resultados 

negativos para o meio ambiente no contexto de pandemia. O ponto chave deste artigo é saber 

como a educação a distância tem contribuído para o ensino no período de pandemia e quais 

impactos isso trará para a natureza, visto que o uso exagerado da internet contribui para o uso 

em massa de energia elétrica, que são recursos retirados do próprio meio ambiente. Com vista 

a alcançar o objetivo geral a pesquisa se utilizou do método Histórico Dialético, sendo de 

natureza qualitativa, e abordagem bibliográfica.  

A inquietação para pesquisa sobre ensino a distância e meio ambiente surgiu no 

momento em que a pandemia apareceu e o uso do ensino a distância, proporcionada pelo 

aumento da tecnologia em um contexto capitalista, começou a ser mais requisitado para tentar 

amenizar as distancias entre os corpos até que o vírus fosse superado, porém, no decorrer será 

possível notar que esse processo de implantação da pandemia somente foi acelerado pelo vírus, 

mas que já estava em curso por uma demanda do próprio sistema. 

Tratando inicialmente da educação, esta é um dos direitos sociais preconizados pela 

Constituição Federal de 1988, tendo como uma das modalidades de ensino a educação a 

distância, atribuindo como referência a separação física diária entre o professor e aluno, e a 

utilização de distintos meios de comunicação, principalmente com o avanço das tecnologias, 

fundamental para o contato de forma mais prática e rápida. 

Assim, a educação vem mudando suas atividades e enfoque a todo o momento para 

atender as exigências do capitalismo. O processo que antes utilizava somente a interação entre 

escola, professor, aluno, quadro negro e giz, na atualidade transforma a cada dia as 
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metodologias utilizadas e, ainda, por intermédio da Educação a Distância proporcionada por 

meio de novas tecnologias. (PILLON; REINERT; AVILLA, 2019). 

No atual contexto pandêmico, causado pelo Covid-19, à Educação, conforme a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), retratam que 

a crise causada pelo vírus resultou no encerramento das aulas em escolas e em universidades, 

afetando mais de 90% dos estudantes do mundo (UNESCO, 2020) o que causou uma busca para 

readequação da forma de ensino que passou de presencial para a distância e/ou remoto.  

Com isso, o consumo de eletricidade do Brasil avançou 2,9% em setembro na 

comparação com mesmo mês de 2019, informou nesta quinta-feira a Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), melhor desempenho desde o início da pandemia 

global de coronavírus, em meio ao retorno gradual das atividades econômicas do país (UOL, 

2020). Isso, certamente, causa impactos na natureza. 

A referida pesquisa foi realizada por meio de leituras e análises de textos referentes à 

temática estudada, tendo como método a teoria Histórica Dialética, pois de acordo com Minayo 

(2008) a mesma possibilita uma visão de mundo crítica, permitindo desvendar as contradições 

postas na realidade estudada, sendo possível explanar e verificar as relações existentes dos 

contextos históricos, as opiniões de autores, indo muito além de uma percepção imediatista e 

numérica dos dados. 

Para tanto, será de natureza qualitativa, pois esta abordagem permite uma melhor 

interpretação e reflexão dos fatos estudados, buscando seus significados mais aprofundados 

sobre a temática com uma visão ampliada dos mesmos. Os estudos foram feitos baseados em 

pesquisas bibliográficas, pois para Gil (2008) a pesquisa bibliográfica um atrativo de fenômenos 

rico de referências. E para que o estudo seja mais completo, será usada também a pesquisa 

documental, pois esta de forma igual possibilita uma investigação muita mais ampla. 

 

2 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL E O AVANÇO DAS TECNOLOGIAS  

 

A educação a distância no Brasil, de acordo com o Decreto nº 5.622, de 19 de Dezembro 

de 2005, é caracterizada como a modalidade educacional que se utiliza dos meios tecnológicos 

de informação e comunicação como forma de mediação didático-pedagógica nos processos de 
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ensino e aprendizagem, onde estudantes e professores desenvolvem atividades educativas em 

lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005). 

Com base em Arruda; Ereni (2015) este decreto estava voltado para uma visão de 

educação a distância como uma forma de resolver o problema de evasão de ensino superior no 

Brasil e ainda pelo baixo nível de acesso ao mesmo. No entanto, isso causou um efeito 

inesperado, uma vez que facilitou a oferta de cursos superiores às instituições particulares, 

principalmente pelo fato de trazer menores custos, já que a educação a distância é tida como 

um processo de “autoaprendizagem”, assim passou a ocorrer à desvalorização de professores.  

O texto do PNE considera a EaD como um “meio auxiliar de indiscutível eficácia” para 

superar os desafios educacionais existentes. É interessante observar a presença de um olhar 

técnico sobre a EaD no referido documento, valorizando os meios e as tecnologias em 

detrimento dos aspectos acadêmicos e pedagógicos. A expressão “meio auxiliar” leva a uma 

interpretação perigosa da EaD como uma forma de “tampar” os buracos históricos da falta de 

acesso ao Ensino Superior no Brasil. Já a “indiscutível eficácia” envolve uma afirmativa sem 

respaldo científico ou empírico, à exceção da perspectiva posta pela ampliação do acesso ao 

Ensino Superior (ARRUDA; ERENI, 2015, p.324). 

O que se entende sobre o olhar da autora é que o Plano Nacional de Educação valorizou 

somente os meios técnicos como, por exemplo, as tecnologias para a implantação do ensino a 

distância, esquecendo os aspectos pedagógicos e acadêmicos. Assim tratou a educação a 

distância como uma forma de remediar a falta de investimento, dificuldade de acesso e poucas 

vagas para ingresso em ensino superior, que são problemas históricos da educação no Brasil.  

Para Gomes (2013) a educação no Brasil teve início justamente com o crescimento e 

introdução do uso das tecnologias no país, passando pelas fases de transmissão por meio da 

televisão, rádios, correios e atualmente através da internet. Nesse período, tiveram seus erros 

e acertos, contradições e incoerências, tendo em vista a estrutura educacional problemática do 

país que necessitam de correções urgentes.   

Assim, Catapan (2008) mostra que desde a década de 80 do século passado, e com mais 

força nos anos 90 até os dias atuais, a educação a distância recebeu um reforço muito grande 

com a popularização dos computadores pessoais (PC). É a invenção do microcomputador que 

vai causar uma revolução no papel desempenhado pelo computador na sociedade e, mais 

particularmente, nas instituições educacionais, estabelecendo um novo conceito: máquinas 
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manuseáveis, profissionais de baixo custo, ao alcance de todos, para uso tanto profissional 

quanto pessoal. Assim, é possível notar a desvalorização dos profissionais que só beneficia o 

sistema capitalista e um aumento cada vez maior de computadores tecnológicos que logo será 

mostrado como isso causa uma devastação no meio ambiente cercando a natureza por todos 

os lados.  

Esse período marca o auge da educação a distância com a difusão do uso das tecnologias 

propiciada pelo surgimento dos computadores pessoais. Frente a isso, Resende (2002) afirma 

que os meios tecnológicos, não são capazes de apresentar contribuição para a educação se 

forem utilizados sem as reflexões humanas necessárias para o aprendizado, e ainda se 

considerados como o elemento mais importante deste processo. Nesse caso, mesmo aqueles 

que consideram a tecnologia como meio importante para a difusão do ensino a distância, não 

devem desconsiderar que existe um processo político-pedagógico que é necessário para 

alcançar os objetivos, devendo se colocar a serviço deste e nunca os determinar.  

O autor retrata ainda que ainda que seja verdade que as tecnologias educacionais não 

irão resolver os problemas da educação, que são de natureza social, política, ideológica, 

econômica e cultural, essa constatação não nos pode deixar sem ação frente à introdução das 

inovações tecnológicas no contexto educacional. “Ainda é preciso continuar pesquisando sobre 

o que as novas tecnologias têm a oferecer à educação, para que tenhamos condições de formar 

uma visão crítica fundamentada sobre o seu uso” (RESENDE, 2002, p.70). 

Assim, com base nisso, a difusão do uso das tecnologias não irão resolver os diversos 

problemas da educação que tem surgido por vários fatores que envolvem o âmbito social, 

político, social, ideológico, entre outros, porém não se pode deixar de buscar resposta por meio 

das pesquisas, para saber em até que ponto esse uso pode contribuir ou não e quais os 

resultados isso poderá trazer em longo prazo, para que não se perca a visão crítica sobre o 

assunto de forma a aceitar tudo que está posto.  

Frente a esses problemas apresentado no país, Gomes (2013) retrata que a Educação a 

Distância tem sido alvo de vários governos que buscaram por vias econômicas e prováveis a 

ampliação do acesso ao ensino, com vista a superar o atraso educacional concentrado em 

diversas regiões onde a educação não alcançou. Nesse sentido, usa-se o discurso da 

democratização como a forma capaz de solucionar, como uma mágica, os problemas 

educacionais. 
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Assim, concorda-se com o autor acima, ao dizer que hoje, os assuntos referentes a 

educação a distância aparentam ter como assunto central as novidades tecnológicas no uso em 

conjunto com diversas ferramentas, no lugar de discussões de outras propostas metodológicas, 

assim como modelos educacionais que sejam viáveis e necessários, considerando não apenas 

as atuais tecnologias, mas também as inúmeras demandas sociais, seja para o trabalho, seja 

para o exercício da cidadania ou para o lazer. 

Por outro lado, Catapan (2008) afirma que a educação a distância possibilitou a 

democratização do ensino, a inserção de mais pessoas ao ensino superior, a autonomia para o 

aluno quanto a organização do tempo de acordo com sua rotina diária, exercer a disciplina 

seguindo criteriosamente os prazos e orientações repassadas, o compromisso com a 

autoaprendizagem, uma vez que depende muito do aluno, ator principal da educação a 

distância, além de outros benefícios, como o favorecimento ao atendimento das exigências do 

mercado de trabalho, conciliando tecnologia e conhecimento. 

Portanto, o interesse maior com essa elevada preocupação em implantar um modelo de 

ensino que diminuía a evasão e amplie o acesso, é, mais precisamente o de atender as novas 

exigências postas pelo mercado de trabalho. Pois além de as tecnologias serem consideradas 

os principais elementos da implantação do ensino a distância, é para atender as novas 

qualificações exigidas por elas próprias que surge esse interesse por novas competências 

profissionais.  

Isso pode ser percebido na fala de Delors (1998, p.94) onde diz que “o progresso técnico 

modifica, inevitavelmente, as qualificações exigidas pelos novos processos de produção”. As 

tarefas meramente físicas são substituídas por ocupações de produção mais intelectuais, mais 

mentais, como o comando de máquinas, a sua manutenção e vigilância, ou por serviços de 

concepção, de estudo, de organização à medida que as máquinas se tornam, também, mais 

“inteligentes” e que o trabalho se “desmaterializa”. Ou seja, o aumento do uso das tecnologias, 

modifica as exigências do mundo do trabalho, no qual requer novos requisitos, novos saberes 

intelectuais. Além disso, o autor ressalta ainda que esse progresso técnico requeira 

profissionais competentes e com curso superior.   

Nesse sentido, para Frigotto (1997) esse processo, trazido pelas novas forças produtivas 

do capitalismo, necessita do saber do trabalhador, sendo forçado a demandar um nível de 
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capacitação teórico cada vez mais elevado, o que pressupõe mais tempo de escolaridade e de 

melhor qualidade. Nessa mesma perspectiva, Delors (1998, p. 94) aponta que;  

 

Se juntarmos a estas novas exigências a busca de um compromisso pessoal do 
trabalhador, considerado como agente de mudança, torna-se evidente que as 
qualidades muito subjetivas, inatas ou adquiridas, muitas vezes denominadas “saber 
ser” pelos dirigentes empresariais, se juntam ao saber e ao saber-fazer para compor a 
competência exigida – o que mostra bem a ligação que a educação deve manter entre 
os diversos aspectos da aprendizagem. Qualidades como a capacidade de comunicar, 
de trabalhar com os outros, de gerir e de resolver conflitos, tornam-se cada vez mais 
importantes. 

 

Entretanto, alguns retratam que por meio da educação a distância essa qualidade 

profissional nem sempre está sendo obtida com sucesso, assim é mostrado por Gomes (2013) 

onde diz que essa modalidade de educação tem sido representada principalmente pelo setor 

privado, em que visa o barateamento dos cursos superiores para atrair estudantes de todos os 

níveis socais e obter mais lucros. A qualidade, nesse caso, fica em segundo plano, pois o objetivo 

maior é a obtenção de lucro, ou seja, a quantidade é valorizada. Isso leva a outro problema, que 

é a relação desproporcional entre o número de professores e tutores se comparado ao número 

de alunos, pois ocorre a simplificação do processo didático-pedagógico como um todo. 

Outro fator problemático, com base no autor, é a falta de qualidade na infraestrutura 

dos pólos, sendo esta bastante precária, ocorrendo diversos problemas, como por exemplo, a 

falta de energia elétrica, o que leva as universidades a ofertarem cursos monitorados quase que 

exclusivamente somente por tutores, deixando de lado as contratações de professores 

presenciais. Isso ocorre também por falta de profissionais qualificados para atuarem no ensino 

a distância.  

Ainda assim, segundo Arruda; Ereni (2015) a educação a distância obteve alguns avanços 

significativos no âmbito da democratização, como o aumento do número de vagas para a 

Educação pública superior, investimento em políticas de formação continuada para 

professores, contudo, o atraso é a conservação de um modelo de ensino que torna a mesma 

“provisória”, pois visa apenas atender os problemas educacionais de evasão e a falta de acesso. 

Diante disso, há o risco de construir uma modalidade de educação com características 

emergenciais, voltada para a resolução rápida de uma demanda por mão de obra qualificada.  

No entanto, segundo as mesmas autoras, as atuais exigências do mundo do trabalho 

proporcionadas pelas tecnologias, demandam exatamente essa rápida qualificação por mão de 
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obra, o que acaba indo na contra mão de uma Democratização da educação que se diferencia 

da massificação da mesma em sua origem. A primeira é relacionada ao dever do Estado de 

oferecer uma equidade aos cidadãos em tudo àquilo que é básico e necessário para uma 

integração social. Trata-se de uma extensão quantitativa, mas que privilegia o aspecto 

qualitativo da formação, de caráter marcadamente emancipatório e democrático.  

Essa massificação da educação é mostrada por Segnini (2000) onde retrata estudos do 

Banco mundial, onde este diz que a formação são questões essenciais, por terem atribuições 

basicamente instrumentais capazes de adaptar o trabalhador e de atender a mudanças 

tecnológicas. Assim, os investimentos iniciais em instrução têm sido importantes para reforçar 

fatores que preveem o crescimento futuro do país. Assim, quanto maior o grau de instrução 

dos trabalhadores, maior chance terá de absorver o uso das tecnologias predominantes, e assim 

gerar um rápido crescimento da produção.  

Com base nisso, é possível perceber que essa qualificação constante exigida pelo mundo 

do trabalho visa atender a essas novas tecnologias que surgem na contemporaneidade, assim, 

o intuído do estabelecimento de uma educação de fácil acesso para todos é por um lado 

contribuir para a democratização do ensino, e por outro lado, buscar atender ao mercado 

capitalista, que visa o lucro. Para isso tem que manter uma alta produtividade, sendo possível 

somente com profissionais altamente qualificados.  

Portanto, frente a essa demanda cada vez maior por tecnologias dentro de um contexto 

capitalista, tem causado cada vez mais uma devastação na natureza, visto que aparelhos 

eletrônicos, como computadores, notebooks, celulares, tabletes e etc. têm sido bastante 

demandados pela sociedade para possibilitar o acesso a cursos a distâncias entre outras 

necessidades demandadas pelo mercado. Nyland (2012, p.2) assevera que;  

 

As indústrias retiram da natureza sua matéria prima e recursos energéticos os quais 
são escassos e limitados. O clima mundial é afetado pelo acelerado desenvolvimento 
industrial. Muitas vezes o processo tecnológico é imprevisível e os riscos e danos são 
invisíveis, porem refletem e agem silenciosamente no sistema ambiental. Quando 
menos se espera as catástrofes acontecem, a exemplo de muitas ocorridas nos últimos 
anos. 

 

Além desses recursos serem retirados da natureza, Cordeiro; Bittencourt (2020) afirma 

que esses mesmos recursos em formato de aparelhos eletrônicos são novamente jogados para 

a própria natureza como forma de descarte, ou melhor, como lixos eletrônicos. Isso acontece 
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por conta do acelerado crescimento das tecnologias que tornam os equipamentos eletrônicos 

obsoletos em um curto espaço tempo, como resultado da demanda do capitalismo por lucro 

no qual sobrevive da venda desses produtos no mercado, portanto a venda não pode parar e 

demanda inovação.  

Com esse descarte, para o autor, que causa poluição e diversos problemas naturais, os 

ciclos naturais do meio ambiente são seriamente afetados quando, por exemplo, pela 

derrubada da vegetação e fuga de animais silvestres em terrenos virgens para a construção de 

fábricas ou condomínios, comprometendo toda a cadeia alimentar local, com sérios prejuízos 

para a natureza.  

O próprio coronavírus conhecido como covid-19 surgiu como resultado de todo essa 

devastação ambiente que causou e continua causando um aumento maior do contato entre 

humanos e animais silvestres, acompanhado de outros problemas ambientais, como por 

exemplo, a poluição do ar, da água e do solo, no qual seus efeitos são o aquecimento da Terra, 

a destruição da camada de ozônio, as doenças genéticas, o câncer e outras doenças 

provenientes da contaminação do solo. A tecnologia e consequentemente a globalização, têm 

responsabilidade nisso, na em medida que os seus avanços trazem como “efeito colateral” um 

risco maior de propagação de doenças. “Com mais tecnologia, o tráfego de pessoas é cada vez 

mais intenso. No ano passado, foram 1,5 bilhão de viagens internacionais. É um cenário 

internacional de propagação de doenças” (OLIVEIRA; CAMPOS, 2020; SIQUEIRA, 2020, p.3). 

Outro fator que envolve o ensino a distância junto ao aumento das tecnologias e o 

próprio vírus é que com o início da pandemia ocorreu um aumento da demanda pelo ensino a 

distância e ensino remoto que fez com que crescesse o uso da internet, apesar de a área de 

informática não ser tão vista tradicionalmente como uma indústria poluidora, o avanço 

tecnológico acelerado encurtou o ciclo de vida dos equipamentos de informática, gerando 

assim um lixo tecnológico que na maioria das vezes não está tendo um destino adequado, como 

dito anteriormente. A tecnologia, embora se apresente como algo limpo e saudável, produz um 

lixo aparentemente invisível, em um primeiro momento, que chamado de e-lixo. (CORDEIRO; 

BITTENCOURT, 2020; CORDEIRO, 2020). 

Junto a isso, como dito na introdução, a demanda pelo ensino a distância junto ao uso 

das tecnologias e as exigências de isolamento social para combater o vírus, também causaram 

um problema que é pouco observado pela população, mas que gera efeitos indesejados para 
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natureza, que seria o aumento no consumo da energia, tendo crescimento de 3% no início do 

ano de 2020. Isso ocorre por conta do processo de queima da água, causando um dos piores 

impactos ambientais em termos de emissão de gases de efeito estufa e poluição do ar. As 

termoelétricas a carvão respondem por mais de 40% da produção mundial de energia. (UOL, 

2020). A partir disso já é possível notar os efeitos que são causados ao meio ambiente. 

Com isso, caminhando para os resultados, por meio dos autores e autoras citadas, foi 

possível perceber que a educação a distância poderia democratizar o ensino se tivesse isso 

como um dos principais objetivos, e em consequência a isso atenderia as exigências postas pelo 

mercado de trabalho com o aumento das tecnologias, mas para isso precisaria de mais 

investimento de infraestrutura, de qualificação e contratações de professores e professoras e 

não somente tutores e tutoras, tendo como foco o processo de ensino-aprendizagem, deixar 

de atuar somente no sentido emergencial, e como assevera Gomes (2013) conciliar o uso das 

tecnologias no ensino a distância (em casa), com os momentos presenciais de 

compartilhamento de experiências, conhecimentos e conservação das relações sociais dadas 

em sala de aula.  

Mais para isso, seria preciso rever o modelo atual e trocar por que algo que não 

trouxesse impactos tamanhos para a natureza. É certo que o ensino a distância no momento 

atual é bem-vindo, porém em qual medida isso poderia continuar sem causar maiores dados 

do que o que já está posto com a cegada de contextos pandêmicos causados pelo aumento das 

queimadas, desmatamento, poluição e etc. e mal uso das tecnologias.  

A intenção aqui não é descartar e demonizar as tecnologias e o ensino a distância, mas 

alertar para o uso inadequado desses recursos, visto que o aumento do uso das tecnologias 

contribuiu para a difusão cada vez maior de ensino com modalidade a distância, pois a própria 

tecnologia provoca a criação de novos hábitos de vida em sociedade facilitando o acesso à 

informação. Com isso, ocorre a democratização cada vez maior do ensino, tanto básico quanto 

superior.  

Nota-se ainda que a educação a distância surgiu para responder aos problemas de 

educação, como por exemplo a evasão dos cursos superiores e falta de acesso a universidades, 

porém, o problema é que esta modalidade não veio acompanhada com a qualidade necessária 

para uma melhor educação, já que o setor privado foi quem mais ofertou este ensino, com vista 

ao lucro; já as universidades públicas que visam a democratização do ensino não tiverem 
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investimento suficiente em sua estrutura. Outro fator foi a ênfase exagerada no uso das 

tecnologias, tendo esta como o elemento principal do ensino a distância, dando pouco ênfase 

nos sujeitos da aprendizagem e no próprio processo pedagógico.  

Por canta disso, as transformações sofridas no mundo do trabalho pela própria 

utilização das tecnologias, passou a exigir profissionais mais qualificações a fim de atender a 

essas novas exigências e atividades vinculadas a tecnologias. Então, foi possível notar que, o 

próprio mercado capitalista que visa o lucro busca dá respostas a essas exigências, ofertando-

as por meio das tecnologias que possibilita a difusão do ensino a distância.  

Assim o objetivo de resolver os problemas da educação com a implantação dessa forma 

de ensino, acaba sendo massificada, tomando outros rumos, pois está, simplesmente, 

formando profissionais para atender a emergência que o capitalismo tem em obter mão de 

obra qualificada para atender a suas próprias exigências de manuseio das novas tecnológicas. 

Nesse sentido, não resolve o problema da educação, pois além de torná-la mercadoria por 

algumas faculdades privadas, oferta-a sem qualidade.  

Além disso, o momento atual de pandemia evidenciou e acelerou um contexto que 

antes já estava em processo de forma gradual, porém acabou por tornar o uso do ensino a 

distância cada vez mais demandado, processo esse que não abandou os problemas antes 

existentes e que ainda trouxe novos elementos para serem discutidos como o impacto que tudo 

isso tem causado e ajudado na degradação do meio ambiente com uso exagerado e descarte 

muito rápidos de meios eletrônicos, causando lixo eletrônico, destruição da natureza e expulsão 

dos animais silvestres das florestas que tem contato com os seres humanos, junto ao uso de 

energia que solta poluentes, gastar água entre vários outros problemas que acabam se 

tornando um ciclo vicioso, no qual um problema tanto causa quanto depende do outro para 

existir. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, pode-se concluir que a Educação a Distância é de suma importância na 

atualidade, com formação acessível a todos os públicos, principalmente para aqueles que 

encontram dificuldade de deslocamento diário para aulas presenciais. Nesta perspectiva, o 

avanço das tecnologias facilitou a comunicação durante o processo de ensino aprendizado 
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anteriormente e neste momento de pandemia, contribuindo também para as exigências postas 

pelo mercado de trabalho, que visa um profissional qualificado, de inúmeros conhecimentos e 

habilidades. 

Porém trouxe outros problemas que precisam ser resolvidos para que a própria vida humana 

continue existindo com uma qualidade de vida adequada. Como dito antes, o objetivo deste 

artigo não é descartar o uso desta modalidade ou das tecnologias, mas buscar formas 

responsáveis e conscientes para esse processo. A própria educação ambiental nas escolas, pelo 

próprio ensino a distância é apontado por alguns autores e autoras, como Guimarães, 2020; 

Oliveira; Rodrigues, 2019. Portanto, é preciso recuperar o meio ambiente e tornar o planeta 

habitável em longo prazo. 
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