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RESUMO: 

Introdução: A sociedade atual se configura atualmente enquanto um contexto no qual os recursos 

tecnológicos se tornaram importantes elementos constitutivos de nossas vidas e também na vida das 

crianças. As possibilidades e potencialidades dessa realidade caminha lado a lado com os receios acerca 

dos possíveis impactos prejudiciais sobre o desenvolvimento que podem ocorrer em decorrência que o uso 

de elementos tecnológicos contemporâneos pelas novas gerações, em especial diante da pandemia da 

COVID-19. Objetivo: Analisar e compreender os principais aspectos relativos às contribuições e vantagens 

positivas e os desafios impactantes em decorrência do uso da tecnologia no ambiente escolar durante a 

pandemia causada pelo novo coronavírus. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica narrativa 

com embasamento teórico em artigos, livros e publicações cientificas. Resultados: O excesso de uso de 

tecnologias digitais, cada vez mais presente na vida das crianças, vem acarretando prejuízos na vida social 

e no contexto escolar. Devido cenário pandêmico, contudo, foi necessária uma reformulação das relações 

de ensino e aprendizagem mediada por tecnologias virtuais de ensino, reforçando a dualidade entre potência 

e prejuízo no que diz respeito aos impactos no desenvolvimento infantil. Considerações finais: A partir 

dessa análise percebe-se a importância das metodologias tecnológicas utilizadas nas escolas, pois elas 

auxiliam nos meios de transmissão de conhecimento, mas se usada de forma excessiva em substituição a 

interações sociais face a face, poderá trazer danos para o processo de ensino e aprendizagem. Assim, é 

preciso sempre avaliar a conveniência e a adequação do uso da tecnologia a partir dos objetivos de 

aprendizagem. 
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