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COLÓQUIO DOCÊNCIA E  
DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA 

O Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica – 
CODDEBA é um evento nacional, bianual, promovido pelo Grupo 
de Pesquisa Docência, Narrativas e Diversidade na Educação Básica 
– Diverso, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e 
Contemporaneidade – PPGEduc, da Universidade do Estado da Bahia 
– Uneb. O CODDEBA nasceu a partir dos resultados de pesquisas e 
ações realizadas com professores/as da Educação Básica, os quais 
apontavam a necessidade de criar espaços de autorias docentes 
construídas a partir de outra política de conhecimento a ser produzi-
da na relação Universidade/Escola Básica. Com isso, decidimos criar 
um evento que pudesse ser um espaço de rede colaborativa e forma-
tiva em que os/as docentes da Educação Básica partilhassem desde a 
concepção até a avaliação, publicação e publicização dos resultados 
e produções oriundas deste trabalho. 

Assim, em outubro de 2013, realizamos nossa primeira edição 
com a discussão sobre Profissão docente na contemporaneidade que 
buscou promover reflexões acerca da profissionalização docente nos 
diversos espaços educativos que compõem a Educação Básica. A se-
gunda edição do Colóquio aconteceu em 2015, com a discussão do 
tema Políticas, práticas e Formação, em que o debate foi produzido a 



partir das políticas públicas e das redes colaborativas e formativas da 
Educação Básica. 

A partir de 2015, o Grupo de Pesquisa Diverso iniciou a pes-
quisa Profissão Docente na Educação Básica da Bahia1 que tem como 
objetivo principal cartografar a profissão docente na Educação Básica 
do Estado, a partir de mapeamento do perfil socioprofissional dos/as 
docentes (dimensões sociodemográfico e cultural, formação, condi-
ções de trabalho docente, atuação profissional e participação político/
sindical) e das experiências pedagógicas produzidas na relação com a 
diversidade. Com este objetivo, em 2017, realizamos a terceira edição 
como tema Diferenças e desigualdades no cotidiano escolar, cujo 
objetivo principal foi promover espaços de socialização de pesquisas, 
discussões e experiências pedagógicas que articularam igualdade e 
diferenças atravessadas pelos distintos espaços e tempos da formação 
docente. O evento inspirou-se nas discussões que se desenhavam no 
âmbito nacional de alteração e/ou de aprofundamento das políticas 
públicas educacionais que foram apresentadas pelo Plano Nacional de 
Educação (2014-2024), na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, na 
Base Nacional Comum de Formação de Professores – BNC, nas políticas 
afirmativas, entre outros.

Neste sentido, levando em consideração os debates e produ-
ções acadêmicas originários das distintas Universidades do país e de 
experiências pedagógicas da Educação Básica, em 2019 começamos 
a elaborar o IV Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica, 
com o tema Profissão docente em questão, a ser realizado em maio 
de 2020. Para nossa grande e triste surpresa, fomos surpreendidos/
as por um vírus que nos impôs outras formas de (sobre)viver. Desse 
modo, o atual cenário educacional, político e sanitário no Brasil nos 
convocou a reconfigurar nossas vidas, nossa profissão, nosso cotidia-

1  Pesquisa financiada pela Chamada Universal MCTI/CNPq nº 28/2018, aprovada 
pelo Comitê de Ética da Uneb, por meio do Parecer nº 1.231.920.



no e, com isto, o nosso CODDEBA também passou a ser reconstruído 
em sua discussão, abordagem e estrutura. A profissão docente passou 
a ser atravessada por outras questões e por desafios e incertezas que 
configuram à docência no contexto atual, mantendo-se em estado 
de alerta no que se refere a legitimidade, valorização, condições 
de trabalho e sobrevivência. É nesse cenário de crise sociopolítica 
e sanitária que o IV CODDEBA instaurou-se de forma on-line para 
discutir com pesquisadores/as, professores/as da Educação Básica e 
estudantes de Graduação e Pós-Graduação questões que atravessam 
e mobilizam a Profissão.

Deste modo, esta edição tem por finalidade contribuir com o 
debate aprofundado acerca da docência nas escolas públicas do país 
a partir dos diferentes modos de fazer e se constituir professores/
as. Tais elementos são evidenciados nas distintas concepções sobre 
a profissão que estes profissionais imprimem em suas experiências, 
bem como sobre os espaços e tempos formativos do/a docente da 
Educação Básica nos diversos níveis e modalidades de ensino, con-
siderando a experiência do/a professor/a como protagonista da sua 
própria formação. A este debate compete destacar a centralidade da 
diversidade que fortalece a identidade do nosso Colóquio, uma vez 
que transversaliza as distintas temáticas e edições por ser elemento 
fundante da constituição da profissão professor/a.

Com essas implicações e articulações, organizamos este Coló-
quio a partir de Grupos Temáticos que procuram discutir e aprofundar 
dimensões vinculadas à legitimação da docência no cenário nacional, 
especificamente, nas diferentes questões que atravessam a Profissão 
Docente em cenários de Pandemia. Para esta edição, foram inscritos 
412 trabalhos oriundos de diferentes estados do Brasil, distribuídos da 
seguinte forma:



Tabela 1 – Trabalhos submetidos por eixo temático/modalidade.

Grupos Temáticos

MODALIDADES DE TRABALHO

Comunicações
Relatos de 

experiências
Pôster Total

GT 1 – Cenários 
e Perspectivas da 
Profissão Docente

19 02 02 23

GT2 – Docência 
em contexto de 
diversidade

64 19 07 90

GT3 – Formação de 
Professores/as na 
Educação Básica 

56 23 08 87

GT 4 – Memória, 
Narrativas e Docência

25 25 01 51

GT5 – Práticas 
docentes no 
cotidiano escolar

38 28 08 74

GT6 – Profissão 
docente e Ensino 
Remoto Emergencial

14 67 06 87

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados fornecidos pela Plataforma Even 
(2021).

Quanto à participação de professores/as da Educação Básica, 
pesquisadores/as e estudantes da Graduação e Pós-Graduação na 
produção de artigos sobre a temática em discussão, os dados revelam 
uma participação ativa dos/as docentes da Educação Básica, fortale-
cendo nossas redes de autorias, conforme ilustra o gráfico: 



Gráfico 1 – Percentual de participação por categoria de inscrição.
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pela Plataforma Even 
(2021).

Os trabalhos desvelam as diferentes questões que entrecruzam 
e hibridizam a docência na Educação Básica, traduzindo demandas 
epistemopolíticas de uma profissão que se encontra em disputa. 
Revelam também a docência reconfigurada nas casas, em diferentes 
condições de trabalho e modos de fazer e viver o trabalho docente. 

Nessa trajetória de oito anos, o CODDEBA foi articulando-se 
com diferentes protagonismos docentes, entre eles os coletivos e 
redes de professores/as que vêm fortalecendo o nosso evento a cada 
edição. Aproveito para agradecer, sobretudo aos professores/as da 
Educação Básica, pela participação ativa na construção deste evento 
e na presença constante nas ações do Grupo de Pesquisa Diverso. 
Somos gratos/as a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – Capes pelo apoio financeiro ao evento; à Universida-
de do Estado da Bahia – Uneb e, especialmente, o apoio, confiança e 



contribuição recebidos do Programa de Pós-Graduação em Educação 
e Contemporaneidade – PPGEduc e do Departamento de Educação – 
Campus I. 

Esperamos que esta edição possa aprofundar e levantar mais 
questões que a Profissão Docente convoca em seu movimento cotidia-
no de (re)existências!!! 

Março, 2021. 

Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios
Universidade do Estado da Bahia – Uneb

Coordenadora-Geral do Evento



COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE  
NA EDUCAÇÃO BÁSICA

O IV Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica 
apresenta como tema para discussão, neste ano de 2021, a Profissão 
docente em questão! Diante disso, organizamos os nossos anais em for-
mato de e-book para melhor publicização dos resultados dos estudos 
e experiências pedagógicas debatidas durante o evento. Esta proposta 
inspira-se, sobretudo, no trabalho que já vem sendo desenvolvido 
pelo Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – ENDIPE, entre 
outros eventos nacionais. 

A coletânea intitulada Profissão docente na Educação Básica foi 
construída a partir da produção científica gerada por diversos profes-
sores/as, pesquisadores/as que motivados/as a debater as temáticas 
em torno da profissão docente, dedicaram-se a pesquisar, relatar, 
narrar e escrever suas pesquisas, de modo a socializar experiências 
tecidas no cotidiano da profissão docente, com destaque especial para 
as acontecências da atuação profissional na escola básica. Nesse sen-
tido, a coletânea é composta por seis volumes que se estruturam em 
torno dos eixos temáticos aos quais os/as participantes submeteram 
trabalhos para a participação no IV Colóquio Docência e Diversidade 
na Educação Básica – Profissão docente em questão. Organizada da 
seguinte forma:



• Cenários e perspectivas da Profissão Docente – Jane Adria-
na Vasconcelos Pacheco Rios e Luciana de Araújo Pereira 
(orgs.), v. 1.

• Docência em contextos de diversidade – Graziela Ninck Dias 
Menezes e Joana Maria Leôncio Nunez, v. 2.

• Formação de Professores/as na Educação Básica – Fabrí-
cio Oliveira da Silva e Charles Maycon de Almeida Mota 
(orgs.), v. 3.

• Memória, narrativas e docência – Adelson Dias de Oliveira 
e Juliane Costa Silva (orgs.), v. 4. 

• Práticas docentes no cotidiano escolar – Ana Lúcia Gomes 
da Silva e Janivaldo Pacheco Cordeiro (orgs.), v. 5.

• Profissão Docente e Ensino Remoto Emergencial – Jane 
Adriana Vasconcelos Pacheco Rios e Leandro Gileno Militão 
Nascimento (orgs.), v. 6.

Desejamos a todos/as bons diálogos com nossa Coletânea!

Março, 2021.
Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios

Coordenadora da Coletânea



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO
PROFISSÃO DOCENTE E ENSINO REMOTO EMERGENCIAL      26 

PARTE I
PROFISSÃO DOCENTE E OS USOS DAS TECNOLOGIAS             29 

A TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA FACILITADORA DA APRENDIZAGEM 
DO ALUNO COM DI EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19                   30
Raimundo Macedo da Silva; Ingrid Cibele Costa Furtado 

DESAFIOS E CONFLITOS MEDIANTE ADAPTAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA OS 
PROFESSORES EM TEMPOS DE PANDEMIA                                                50
Edvania Cordeiro dos Santos; Rayssa Feitoza Felix dos Santos 

IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS NA RELAÇÃO DE ENSINO: APRENDIZAGENS 
EM TEMPOS DE PANDEMIA                                                                       63
Rodrigo Guedes de Araújo; Gabriel Magalhães Silva 

MOODLE: UMA SOLUÇÃO PEDAGÓGICA DURANTE A PANDEMIA DA 
COVID-19                                                                                                   77
Alisson Rodrigues 

SOFTWARES EDUCACIONAIS LIVRES COMO RECURSO DIDÁTICO NO 
PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM                                                          94
Clodoaldo Pires Araújo; Ruth Cristina Soares Gomes Araújo  



EXPECTATIVAS TECNOLÓGICAS E A INCLUSÃO DIGITAL                             103
Eulália de Cássia Souza Nunes Mendes; Maria Auxiliadora Amaral Silveira 
Gomes 

CINEMA, CARTAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS: DESAFIOS NA FORMAÇÃO 
DOCENTE EM TEMPOS DE PANDEMIA                                                     115
Ercilia Maria Angeli Teixeira de Paula; Augusto Cesar Rios Leiro  

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM USO CONSCIENTE DE ENERGIA 
ELÉTRICA: UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL         132
Elena Maria Brentano; Uania Soares Rabelo de Moura  

TRANSFORMANDO OS COMPARTILHAMENTOS NAS REDES SOCIAIS EM 
INSPIRAÇÕES PEDAGÓGICAS                                                                   143
Diullia Graziela de Souza Soares; Leone Rangel Rosa de Oliveira 

REDES SOCIAIS E SAÚDE MENTAL: UM PROJETO NO CONTEXTO DE ENSINO 
REMOTO E METODOLOGIAS ATIVAS                                                         152
Danúbia Aline Silva Sampaio; Luísa de Carvalho Jurka 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NA PANDEMIA: LIMITES E POSSIBILIDADES 
DA PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO MÉDIO PÚBLICO ESTADUAL               163
Elcione Carvalho Santos  

PARTE II
EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO REMOTO 
EMERGENCIAL                                                                           176 

CONECTADOS: A EDUCAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE E O BRINCAR COMO 
ESTRATÉGIA EDUCACIONAL À CRIANÇA COM CÂNCER NA PANDEMIA       177
Eliandra Cardoso dos Santos Vendrame; Joelma Fátima Castro; Silvia Mara 
da Silva  

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM TEMPOS DE PANDEMIA: ANÁLISE 
DE PESQUISAS REALIZADAS NO BRASIL NO ANO DE 2020                       191
Maria Eurácia Barreto de Andrade; Sineide Cerqueira Estrela 



ENSINO DE CIÊNCIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA E ENSINO REMOTO: 
REFLEXÕES DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO                                         212
Cleyton Machado De Oliveira; Mônica Patrícia de Almeida 

O PAPEL DO/A PROFESSOR/A DE EJA PARA A EDUCAÇÃO E VIDA DE 
PESSOAS IDOSAS NA CONTEMPORANEIDADE                                          230
Cássia Cilene de Almeida Chalá Machado; Maria Herminia Lage Fernandes 
Laffin; Patrícia Barcelos Martin 

PROPOSTA DE ENSINO DE FILOSOFIA: PARA ALÉM DO CÂNONE – UM 
SABER QUE SE FAZ NA DIVERSIDADE                                                        246
Nalberty Medeiros Santos  

ADAPTAÇÕES DE ATIVIDADES NO ENSINO REMOTO: RESSIGNIFICAÇÃO DA 
PRÁTICA DOCENTE                                                                                   260
Lucilla Peres Lins; Adriana Rodrigues Cunha 

GINCANA DE LEITURA: OS DESAFIOS DE UM ENSINO REMOTO               277
Denise Dias de Carvalho Sousa  

JANELAS DE ESPERANÇA NA FORMAÇÃO DOCENTE: O CÍRCULO DE 
LEITURA PELAS TELAS                                                                              287
Bianca Dias de Souza; Maria Luíza Almeida de Souza; Yasmim da Silva Borges 
Ferreira 

EU CANTO MATEMÁTICA TAMBÉM NO YOUTUBE                                    294
Sidcley Dalmo Teixeira Caldas 

MUDANÇAS METODOLÓGICAS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA COM 
O “NOVO NORMAL”                                                                                303
Zuleick de Almeida Lima  

REINVENTANDO AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA PANDEMIA DA 
COVID-19: UM EXERCÍCIO DE APRENDIZAGEM DOCENTE                        313
André de Holanda Sarmento; Clotildes Maria de Jesus Oliveira Cazé  



ENSINO REMOTO: O REINVENTAR NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM 
MEIO À PANDEMIA                                                                                  326
Flávia Simões Sartori  

A ROTINA DE ESTUDANTES NO ENSINO REMOTO E O ENGAJAMENTO DAS 
FAMÍLIAS                                                                                                 334
Nívia Angélica Dias Lima; Suelen Gonçalves dos Anjos 

O ENSINO DE IDIOMAS EM MEIO À PANDEMIA: A PERCEPÇÃO DO ALUNO 
ANTE O TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS PROFESSORES DO CENTRO DE 
IDIOMAS UNIDADE PRESIDENTE KENNEDY                                              347
Marta Leuda Lucas de Sousa; Newton Malveira Freire 

“MAS EU NÃO FUI FORMADO PARA ISSO”: POESIA, ACESSIBILIDADE E 
TECNOLOGIA (ASSISTIVA) NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA 
INGLESA E LITERATURAS – EXPERIÊNCIA DURANTE O ENSINO  
REMOTO                                                                                                  365
Juliana Cristina Salvadori 

PARTE III
ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NO NORDESTE  
BRASILEIRO                                                                               379 

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA NO ESTADO DO 
MARANHÃO                                                                                             380
Katiana Oliveira dos Santos 

PARTICIPAÇÃO DOCENTE NA CONSTRUÇÃO DO ENSINO REMOTO 
EMERGENCIAL NO CEARÁ: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES                          393
Antonio Wherbty Ribeiro Nogueira; Edilene Ferreira de Sena; Danilo Cicero 
Rodrigues de Lima 

O ENSINO REMOTO NA REDE ESTADUAL DO PIAUÍ A E PANDEMIA DA 
COVID-19                                                                                                 406
Marlúcia Lima de Sousa Meneses  



DOCÊNCIA EM TEMPOS PANDÊMICOS: DISCUTINDO A AVALIAÇÃO NO 
SERTÃO CENTRAL DO CEARÁ                                                                    416
Edilene Ferreira de Sena; Ana Carla Araujo Barroso; Francisco Marcones 
Moura Silva 

PANDEMIA DA COVID-19 E ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: EXPERIÊNCIAS 
DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR (BAHIA)                                 431
Rahijois da Silva de Oliveira; Jefferson da Silva Moreira 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM TEMPOS PANDÊMICOS: O CASO DA 
REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE ALAGOAS                                           446
Carlos Jorge da Silva Correia Fernandes 

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NO ENSINO MÉDIO DO ESTADO BAHIA: 
LIMITES E POSSIBILIDADES                                                                       460
Vanessa Thomazini da Silva; André Almeida Santos 

PARTE IV
ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NO COTIDIANO ESCOLAR: 
DESIGUALDADES, DESAFIOS E INCLUSÃO                              475 

DESIGUALDADES EDUCACIONAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA: O OLHAR E 
O AGIR DO CEPAAC, TANQUE NOVO-BA                                                  476
Romário Silva Jorge; Marlúcia Silva das Flores; Nilda Cardoso de Carvalho 

REFLEXÕES SOBRE O ENSINO REMOTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM 2020 
(POCONÉ, MT)                                                                                         493
Lilian Santos de Andrade; Hebert Faria Sena; Bruno Gonçalves dos Santos  

OS DESAFIOS DA PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO REMOTO EM TEMPOS 
DE PANDEMIA NO CONTEXTO URBANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA NA 
AMAZÔNIA                                                                                              502
Aline da Paixão Prezotto; Luis Alípio Gomes  

A (TRANS)FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA 
ESTADUAL JALCIRA SANTOS VALADÃO EM FORMIGA-MG DURANTE A 
PANDEMIA DA COVID-19                                                                         514
Renan Donizetti Fonseca 



A AFETIVIDADE E O TRABALHO REMOTO DOS DOCENTES DURANTE A 
PANDEMIA DE 2020                                                                                 529
Luiz Gonzaga Lapa Junior  

O ENSINO REMOTO EM TEMPOS DE PANDEMIA                                     540
Sâmara Stainy Cardoso Sanches da Silva 

TEMPOS DA COVID 19: O NOVO CENÁRIO DA EDUCAÇÃO NO PROCESSO 
DO ENSINO E APRENDIZAGEM EM NOVA PONTE                                    551
Mara Rubia Aparecida da Silva; Shirlei Santos Cardoso  

O LACE COMO FERRAMENTA DE RESSIGNIFICAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE 
PROFESSORES E ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM TEMPOS DE 
PANDEMIA                                                                                              559
Debora Cristina Vieira de Simas; Ana Flavia Teixeira Veras 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO “EM CASA”: ESTRATÉGIAS 
PRÁTICAS EM TEMPOS DE PANDEMIA                                                     574
Edilania Reginaldo Alves  

A INCLUSÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS NO ENSINO DE ALUNOS 
OUVINTES: A NARRATIVA DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA DURANTE O 
ENSINO REMOTO                                                                                     582
Luís Gustavo Rodrigues Marcondes 

A INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NO APRENDIZADO DE UM ALUNO COM 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA                                                     594
Guilherme Laranjeira Mendonça Oliveira; Jackeline dos Santos Bataglia 

AS CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO ESCOLAR: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA                                                                         601
Lucilla Peres Lins; Adriana Rodrigues Cunha  



PARTE V
ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NO ENSINO SUPERIOR: 
INTERFACES COM FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA                                                                                      610 

A REINVENÇÃO DA DOCÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA: EXPERIÊNCIA 
DO REGIME REMOTO EMERGENCIAL EM UMA UNIVERSIDADE  
PÚBLICA                                                                                                   611
Maria Aldecy Rodrigues de Lima; Cleidson de Jesus Rocha; Ana Flávia de 
Lima Rocha 

A FIGURA DO PESQUISADOR PARA OS ALUNOS: RELATO DE EXPERIÊNCIAS 
EM TEMPOS DE PANDEMIA                                                                     624
Ana Gláucia Seccatto; Cássia Patrícia Seccatto 

DESAFIOS DA DOCÊNCIA DO/A PROFESSOR/A-TUTOR/A PRESENCIAL EM 
TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19                                                      633
Jeanes Martins Larchert; Gleydson da Paixão Tavares 

ESTRATÉGIAS UTILIZADAS NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
NO CONTEXTO EDUCACIONAL ATUAL: ENTRE IMPASSES E  
POSSIBILIDADES                                                                                      647
Maria Clarice da Silva 

ENTRE EXPERIÊNCIAS E ARTES NARRATIVAS: POSSIBILIDADES 
DE ENCONTRO REMOTO ENTRE AS ESTUDANTES DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA E AS ESTUDANTES DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS                                                       656
Daniele Noal Gai; Aline Milena Castro Matos 

VIVÊNCIAS DE UM ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NO ENSINO 
REMOTO EMERGENCIAL                                                                          670
Leonardo Eugenio Schmitt; Eleonir Diniz  

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL COMO POSSIBILIDADE FORMATIVA NA 
DOCÊNCIA                                                                                               678
Ione Araújo dos Santos; Charles Maycon de Almeida Mota; Elizelma Gomes 
Oliveira Mota 



FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS: UMA REFLEXÃO 
SOBRE A VIVÊNCIA DO ESTÁGIO EM TEMPOS DE PANDEMIA                   692
Polyana Foletto Prauchner; Clarinês Hames 

FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA NA ERA DA INFORMÁTICA: COMO É 
FOMENTADA A APRENDIZAGEM AUTORREGULADA NA ACADEMIC PLAN 
CONSULTORIA                                                                                          702
Laiz Mara Meneses Macedo; Janayna Sousa dos Anjos 

AS CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA: OS 
DESAFIOS DO ENSINO REMOTO                                                               715
Angelica Alves Marcelino da Silva 

PARTE VI
ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: ENTRE NARRATIVAS, 
ESCOLA BÁSICA E EDUCAÇÃ POPULAR                                  723 

NARRATIVAS SOBRE A DOCÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA                724
Ida Leticia Gautério da Silva; Aline Dorneles  

NARRATIVAS DE GESTÃO: OS DESAFIOS DE ESTAR DIRETOR/VICE-DIRETORA 
EM TEMPOS DE PANDEMIA                                                                     732
Jorge Antônio de Oliveira Satt; Ida Leticia Gautério da Silva 

MEMORIAL DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: TRAJETÓRIAS E VIVÊNCIAS 
DO ENSINO REMOTO EM TEMPOS PANDÊMICOS                                     742
Mariana dos Santos Nunes Cordeiro 

REFLEXÕES SOBRE O ENSINO REMOTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM 
CONTEXTO DE PANDEMIA                                                                        752
Igor Leite Sousa 

OS DESAFIOS DA DOCÊNCIA E DA GESTÃO ESCOLAR NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA                                                                                              760
Diogo Jordão Silva 



O QUE A PANDEMIA DA COVID-19 REVELOU SOBRE O ENSINO  
REMOTO?                                                                                                774
Marinalva Ferreira Do Nascimento; Jorge Rodrigues Ataides Junior 

INFÂNCIAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM TEMPOS DE PANDEMIA: 
EXPERIÊNCIAS COM CRIANÇAS DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL      788
Luis Carlos Sovat Martins  

A EDUCAÇÃO INFANTIL E O ENSINO REMOTO: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA                                                                                            797
Carla Antunes Pereira; Alyne Ferreira Gonçalves; Erica da Silva 

A EDUCAÇÃO POPULAR E SUA FUNÇÃO SOCIAL NO ENSINO REMOTO 809
Giovana França Carneiro Fernandes; Ana Luiza Guedes de Oliveira 

O ENSINO REMOTO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO POPULAR: CRITICIDADE, 
DIÁLOGO E PERCURSO DOCENTE                                                             820
Luísa de Carvalho Jurka; Aluizio Brito Maia 

OS DESAFIOS ENFRENTADOS POR DOCENTES E DISCENTES NO ENSINO 
REMOTO EMERGENCIAL NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO  
FUNTAMENTAL I                                                                                      833
Monizy Silva Pereira  

PARTE VII
ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E CONDIÇÕES TRABALHO DA/
NA PROFISSÃO DOCENTE                                                         842 

OS DESAFIOS NA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA                       843
Suellen Pereira 

DESAFIOS DO SER PROFESSOR EM TEMPOS DE PANDEMIA: PANORMA 
EDUCACIONAL E CONDIÇÕES DE TRABALHO                                           852
Maristela Rocha Lima 

O TRABALHO DOCENTE NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19 867 
Iana Assunção de Aguiar; Edson Fernando Oliveira Silva 



TRABALHO DOMÉSTICO NA PANDEMIA: REFLETINDO SOBRE O COTIDIANO 
DAS MULHERES E MENINAS DA COMUNIDADE ESCOLAR                         878
Juan Carlos da Silva; Lis de Araújo Meira 

UBERIZAÇÃO, YOUTUBERIZAÇÃO E LIVERIZAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE EM 
TEMPOS DE PANDEMIA                                                                           893
André Almeida Santos; Vanessa Thomazini da Silva 

DA GESTÃO ESCOLAR À DOCÊNCIA: VIVÊNCIAS DO TRABALHO REMOTO 
NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES MARTINS 
MARTINEZ                                                                                               907
Ana Paula de Oliveira; Renata Carolina Gonçalves Justino; Luís Gustavo 
Rodrigues Marcondes  

PRÁTICAS EDUCACIONAIS POR PROFESSORES DE ESCOLA PRIVADA 
DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA PELA COVID-19                             924
Vanessa Sena Ribeiro; Luciana Rios da Silva  

O TRABALHO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DURANTE A PANDEMIA 
COVID-19: DESAFIOS, SABERES E PRÁTICAS EMERGENTES                       937
Carolina Raquel da Cruz Alves; Aline Soares da Silva; Selma Barros Daltro de 
Castro  

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: PERCEPÇÕES DE DOCENTES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                  955
Maria do Socorro Ferreira Ramos; Otávio Paulino Lavor  

PANDEMIA DA COVID-19 E O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: DESAFIOS 
DE FORMADORES DE PROFESSORES QUE ATUAM NA FORMAÇÃO INICIAL 
EM CURSOS DE LICENCIATURAS                                                               968
Andréa Souza de Albuquerque; Marcia Cristina dos Santos Bandeira; Tadeu 
Oliver Gonçalves 

AS TRANSFORMAÇÕES DA ATIVIDADE DOCENTE DURANTE O ENSINO 
REMOTO EMERGENCIAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19               985
Maria Fernanda Lopes de Freitas; Flavia Fazion; Manoel Flores Lesama  



TRABALHO DOCENTE E EXPLORAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA        1001 
Mara Rubia Aparecida da Silva; Shirlei Santos Cardoso  

O TRABALHO DOCENTE EM TEMPO DE PANDEMIA: RESSIGNIFICAÇÕES DO 
SER PROFESSOR E DO ATUAR POR MEIO DAS TDIC                                1016
Marcelo de Castro; Regina Aparecida Correa 

ÍNDICE REMISSIVO                                                                  1032
SOBRE OS/AS ORGANIZADORES/AS                                       1036



APRESENTAÇÃO

PROFISSÃO DOCENTE E  
ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

A profissão docente é um tema em constante atualização, 
questionamento e debate. Ao longo das últimas décadas, vários au-
tores/as se debruçaram sobre questões e concepções acerca da pro-
fissão professor/a em diferentes abordagens e bases epistêmicas. As 
discussões sobre a profissão vêm sendo tratadas a partir da formação, 
das condições de trabalho, das práticas de ensino, das organizações 
políticas dos/as docentes, entre outras. 

Entretanto, em 2020, fomos surpreendidos/as com outras for-
mas de existências provocadas pela chegada do vírus Sars-CoV-2. Estas 
mudanças e desafios foram inseridos abruptamente no cotidiano das 
pessoas. Instaurou-se uma crise sanitária mundial que nos obrigou a 
criar outras estratégias de vida e, no caso específico da Educação, ou-
tras formas de ensinar, aprender e trabalhar. Nesse contexto, surge o 
Ensino Remoto Emergencial – ERE que chega como uma possibilidade 
de ação docente entrecruzada pelo desafio digital que se impôs ao tra-
balho de professores e professoras. Assim, o ERE se tornou a mudança 
principal de todos os níveis de ensino devido a provisoriedade que o 
momento de crise exigiu para o cenário da educação. As Tecnologias 
Digitais se transformaram em artefatos pedagógicos temporários 



que reinscreveram o ensino presencial em um outro formato e, con-
sequentemente, alteraram as condições de trabalho e as diferentes 
dimensões da Profissão docente. 

A partir deste cenário, apresentamos o e-book Profissão docen-
te e Ensino Remoto Emergencial oriundo dos debates feito no Grupo 
Temático 6, reunido no IV CODDEBA – Colóquio de Docência e Diversi-
dade na Educação Básica, organizado pelo Grupo de Pesquisa Diverso, 
da Universidade do Estado da Bahia – Uneb. Este livro é composto por 
79 textos que estão divididos em sete partes que elucidam discussões 
sobre a temática proposta, trazendo pesquisas e experiências peda-
gógicas daqueles/as que vive e estuda a docência em tempos de pan-
demia. Adaptações repentinas, desigualdade de acesso a tecnologias, 
desigualdades, desafios, configurações adversas de lares, formação de 
professores/as, estratégias didáticas, cuidado de si, exploração etc. são 
algumas das discussões que atravessam esta obra. 

Na primeira parte do livro, Profissão docente e os usos das 
tecnologias, os/as autores/as abordam as relações entre a docência 
e as diferentes práticas com as TDIC. Em Experiências pedagógicas no 
Ensino Remoto Emergencial, segunda parte, professores/as e pesqui-
sadores/as descrevem e discutem as várias construções pedagógicas 
realizadas para inserção no ERE a partir das demandas oriundas do 
contexto da pandemia da covid-19.

A terceira parte, Ensino Remoto no nordeste brasileiro, apre-
senta pesquisas realizadas na Educação Básica em diferentes estados 
do Nordeste. São trabalhos oriundos das escolas públicas do Ensino 
Fundamental desveladas no contexto regional nordestino. Na quarta 
parte, Ensino Remoto Emergencial no cotidiano escolar, os textos 
traduzem experiências pedagógicas construídas no chão (virtual) da 
escola a partir de atividades desenvolvidas com o uso das tecnologias 
digitais, tecendo as múltiplas faces do ERE na relação com as diferenças 
na escola básica.



A quinta parte, Ensino Remoto Emergencial no Ensino Superior: 
Interfaces com a formação docente na Educação Básica, revela estudos 
e pesquisa que dialogam com diferentes modos da docência em cená-
rios formativos diversos Na sexta Ensino Remoto Emergencial: entre 
narrativas, escola básica e educação popular, os textos apresentam, 
em forma de relatos narrativos, experiências com o Ensino Remoto 
Emergencial desenvolvido na Educação Básica, focalizando outras 
abordagens e experiências que atravessam o cotidiano da docência. 
Enfim, na última parte, Ensino Remoto Emergencial e condições de tra-
balho da/na Profissão docente, os/as autores/as ressaltam as reconfi-
gurações do trabalho docente a partir do ERE, focalizando elementos 
da precarização e da proletarização da profissão. 

Convidamos você para embarcar nessa leitura reflexiva, atual, 
pertinente que nos traz pistas para compreender os desafios que a 
Profissão docente vem enfrentando com o Ensino Remoto Emergencial 
no momento atual. Desejamos um bom diálogo com autores e autoras 
deste e-book!

Março, 2021
Jane Adriana Vasconcelos Pacheco Rios

Leandro Gileno Militão Nascimento
(Organizadores)



PARTE I

PROFISSÃO DOCENTE E OS 
USOS DAS TECNOLOGIAS



A TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA 
FACILITADORA DA APRENDIZAGEM 
DO ALUNO COM DI EM TEMPOS DE 

PANDEMIA DE COVID-19

Raimundo Macedo da Silva
Ingrid Cibele Costa Furtado

RESUMO
Esse estudo tem por objetivo propor uma breve reflexão sobre o uso das 
tecnologias da educação aos alunos deficientes intelectuais. a realização foi 
mediante a uma pesquisa bibliográfica em dissertação, artigos científicos 
e periódicos. A discussão ocorre em torno da temática, do aluno com DI e 
os desafios vivenciados nas escolas de maneira geral, quanto a questão do 
processo de inclusão do aluno com deficiência. E por fim, é abordado as fer-
ramentas educacionais digitais tem sido utilizada na educação emergencial 
e remota em 2020 mediante ao contexto pandêmico, causado devido a co-
vid-19. O qual requer adaptações e mudanças gerais nos sistemas de ensino 
em diferentes. Portanto, é necessário que professor atual, busque, mobilize 
se atualize perante o mundo real e virtual, para então conseguir trabalhar e 
desenvolver o seu trabalho.
Palavras-chave: Educação. Deficiência Intelectual. Tecnologia Educacional.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta o resultado de análise bibliográfica 
e documental acerca do título: Objetiva-se também enfatizar a relevân-
cia das ferramentas tecnológicas no auxílio da construção do processo 
de ensino aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual nas 
escolas e como essa metodologia atua no desenvolvimento cognitivo, 
motor, sensorial e social desses alunos.

Assim diante de uma realidade que se vivencia no dia a dia 
das salas de aulas. Os professores precisam buscar novos métodos 
para assegurar o desenvolvimento desses alunos. Quando o professor 
passa a conhecer verdadeiramente esses alunos, vendo-os além de 
suas limitações ou deficiências, e buscam metodologias que possam 
desenvolver junto com brincadeiras, testes e jogos, minimizando dessa 
maneira as barreiras de alcance do foco que é o rendimento e aprovei-
tamento escolar.

Considerada uma das especificidades da área da educação 
especial que mais sofreu alterações de nomenclaturas em decorrência 
do seu grau de envolvimento em concepções e variações de conceitos.

A deficiência Intelectual é caracterizada por registrar um 
funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da média 
oriundo do período de desenvolvimento intelectual insuficiente em 
termos globais e específicos. Trata-se do comprometimento da cogni-
ção psicológica, caracterizada por limitações significativas também no 
comportamento adaptativo.

A deficiência intelectual não se esgota na sua condição orgânica 
e/ou intelectual e nem pode ser definida por um único saber. O aluno 
com deficiência intelectual tem dificuldade de construir conhecimento 
como os demais e de demonstrar a sua capacidade cognitiva, mas os 
professores devem enxergar muito além de suas limitações, focando 
o olhar nas habilidades e competências que eles podem desenvolver 
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para se equipararem em condições de ensino/aprendizagem com os 
demais estudantes.

Alunos que geralmente com deficiências intelectuais tem um 
baixo retorno. E sendo assim alguns profissionais ficam desanimados 
nessa caminhada, devem ter em mente que o progresso é lento. Porém 
articulamos meios e estratégias inclusivas para colocar os mesmos no 
processo social.

Os alunos com deficiência intelectual apresentam dificuldades 
para resolver problemas de imediato e precisam de atenção especial, é 
de grande importância que esse aluno ao chegar na escola, o professor 
esteja atento ao que ele traz na bagagem para dá continuidade ao 
processo ensino-aprendizagem trabalhando estratégias diferenciadas 
de modo de expor as aulas e assim possa haver uma potencialização 
do aluno.

Os cuidados com as crianças com deficiência intelectual são 
muito importante e se fazem necessários, pois esses cuidados refletem 
no ritmo de aprendizagem dos estudantes. O cuidado com o desen-
volvimento cognitivo, a estimulação precoce, as terapias estimulam 
esses alunos a melhorar e complementam as atividades desenvolvidas 
na escola, melhorando muitas vezes a sua autonomia. Dentro deste 
contexto, deve ser evitado a super proteção porque o aluno com defi-
ciência não é um “coitadinho” e não deve ser tratado como tal.

UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE DEFICIENTE INTELECTUAL E 
A SUA INCLUSÃO ESCOLAR

A compreensão global das deficiências em geral, em 1980, a Or-
ganização Mundial da Saúde – OMS, propôs três níveis para esclarecer 
todas as deficiências, a saber: deficiência, incapacidade e desvantagem 
social. Em 2001, essa proposta, revista e reeditada, introduziu o fun-
cionamento global da pessoa com deficiência em relação aos fatores 



33COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

contextuais e do meio, resituando-a entre as demais e rompendo o seu 
isolamento (MANTOAN; BATISTA, 2007). 

A Convenção da Guatemala, internalizada à Constituição Bra-
sileira pelo Decreto nº 3.956/2001, no seu artigo 1º define deficiência 
como [...] “uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma 
ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada 
pelo ambiente econômico e social (MANTOAN; BATISTA, 2007, p. 14). 
Autora salienta que:

O diagnóstico da deficiência mental não se esclarece 
por supostas categorias e tipos de inteligência. Teorias 
psicológicas desenvolvimentistas, como as de caráter so-
ciológico, antropológico têm posições assumidas diante 
da deficiência mental, mas ainda assim não se conseguiu 
fechar um conceito único que dê conta dessa intrincada 
condição (MONTOAN, 2007, p. 14).

Nesta direção, “a deficiência mental não se esgota na sua con-
dição orgânica e/ou intelectual e nem pode ser definida por um único 
saber. Ela é uma interrogação e objeto de investigação de inúmeras 
áreas do conhecimento” (MANTOAN; BATISTA, 2007).

O modelo proposto pela AAMR – Associação Americana de 
Deficiência Mental, em 2002, consiste a concepção multidimensional, 
funcional e bio ecológica de deficiência mental, agregando sucessivas 
inovações e reflexões teóricas e empíricas em relação aos seus mo-
delos anteriores. Apresenta a seguinte definição de retardo mental 
(expressão adota por seus proponentes) (CARVALHO; MACIEL, 2003). 
Os respectivos autores, citam ainda que:

Deficiência caracterizada por limitações significativas no 
funcionamento intelectual e no comportamento adap-
tativo, como expresso nas habilidades práticas, sociais 
e conceituais, originando-se antes dos dezoito anos de 
idade. (Luckasson e cols., 2002, p. 8) Depreende-se da 
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definição que a deficiência mental não representa um 
atributo da pessoa, mas um estado particular de funcio-
namento. O processo de diagnóstico, segundo o Sistema 
2002, requer a observância, portanto, de três critérios: 
/a o funcionamento intelectual; (b) o comportamento 
adaptativo, e (c) a idade de início das manifestações 
ou sinais indicativos de atraso no desenvolvimento. 
Para que o diagnóstico se aplique, é necessário que as 
limitações intelectuais e adaptativas, identificadas pelos 
instrumentos de mensuração, sejam culturalmente 
significadas e qualificadas como deficitárias. Alguns 
parâmetros influenciam essa qualificação: /a os padrões 
de referência do meio circundante, em relação ao que 
considera desempenho normal ou comportamento 
desviante; (b) a intensidade e a natureza das demandas 
sociais; (c) as características do grupo de referência, em 
relação ao qual a pessoa é avaliada; (d) a demarcação 
etária do considerado período de desenvolvimento, 
convencionada e demarcada nos dezoito anos de idade 
(CARVALHO; MACIEL, 2003, p. 150).

A importância dos sistemas de apoio vem sendo discutido pelo 
Sistema 92 da AAMR. Os apoios são identificados como mediadores 
entre o funcionamento do sujeito e as cinco dimensões focalizadas 
no modelo teórico. Quando necessários e devidamente aplicados, 
os apoios desempenham papel essencial na forma como a pessoa 
responde às demandas ambientais, além de propiciarem estímulo ao 
desenvolvimento e à aprendizagem da pessoa com deficiência mental 
ao longo da vida (CARVALHO; MACIEL, 2003). Autores estabelecem 
uma classificação conforme o nível de intensidades, os quais são:

intermitentes – são episódicos, disponibilizados apenas 
em momentos necessários base em demandas específi-
cas. Aplicados particularmente em momentos de crise 
ou períodos de transição no ciclo de vida da pessoa; (b) 
limitados – são caracterizados por sua temporalidade 
limitada e persistente. Destinam-se a apoiar pequenos 
períodos de treinamento ou ações voltadas para o 
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atendimento a necessidades que requeiram assistência 
temporal de curta duração, com apoio mantido até sua 
finalização; (c) extensivos – são caracterizados por sua 
regularidade e periodicidade (por exemplo, diariamente, 
semanalmente). Recomendados para alguns ambientes 
(escola, trabalho, lar), sem limitações de temporalidade; 
(d) pervasivos – são constantes, estáveis e de alta inten-
sidade. Disponibilizados diversos ambientes, potencial-
mente durante toda a vida. São generalizados, podendo 
envolver uma equipe com maior número de pessoas 
(CARVALHO; MACIEL, 2003, p. 150).

Neste contexto, a partir de ano de 2004 a AAMR estabelece 
como Deficiência Intelectual a pessoa que tem um funcionamento 
intelectual significativamente inferior à média, acompanhado de 
limitações significativas no funcionamento adaptativo em pelo menos 
duas das seguintes áreas de habilidades: comunicação, auto cuidado, 
vida doméstica, habilidades sociais, relacionamento interpessoal, uso 
de recursos comunitários, autossuficiência, habilidades acadêmicas, 
trabalho, lazer, saúde e segurança. Antes era denominada de Deficiên-
cia Mental.

Pelo fato de nem todas as pessoas serem afetadas da mesma 
forma, a deficiência intelectual ainda passa uma análise de estudo bem 
criteriosa quanto as suas concepções e conceitos. Um dos parâmetros 
ainda utilizado é Coeficiente de Inteligência (QI) para medir o grau da 
deficiência.

Entende-se aqui neste estudo que o aluno com deficiência 
mental tem dificuldade de construir conhecimento como os demais e 
de demonstrar a sua capacidade cognitiva, principalmente nas escolas 
que mantêm um modelo conservador de ensino e uma gestão autori-
tária e centralizadora. As escolas em sua maioria apenas acentuam a 
deficiência, aumentam a inibição, reforçam os sintomas existentes e 
agravam as dificuldades do aluno com deficiência mental (MANTOAN; 
BATISTA, 2007). Autora sustenta ainda que:
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O caráter meritocrático, homogeneizador e competitivo 
das escolas tradicionais oprimem o professor, redu-
zindo-o a uma situação de isolamento e impotência, 
principalmente frente aos seus alunos com deficiência 
mental, pois são aqueles que mais “entravam” o desen-
volvimento do processo escolar, em todos os seus níveis 
e séries. Diante da situação, a saída encontrada pela 
maioria dos professores é desvencilhar-se desses alunos 
que não acompanham as turmas, encaminhando-os 
para qualquer outro lugar que supostamente saiba 
como ensiná-los (MANTOAN; BATISTA, 2007, p. 16).

Consiste nas necessidades imediatas para solucionar a premên-
cia da observância do direito de todos à educação fez com que algumas 
escolas procurassem saídas paliativas, envolvendo todo tipo de adap-
tação: de currículos, de atividades, de avaliação, de atendimento em 
sala de aula que se destinam unicamente aos alunos com deficiência 
(MONTOAN; BATISTA, 2007).

Na concepção inclusiva, a adaptação ao conteúdo escolar é rea-
lizada pelo próprio aluno e testemunha a sua emancipação intelectual. 
Essa emancipação é consequência do processo de auto regulação da 
aprendizagem, em que o aluno assimila o novo conhecimento (MON-
TOAN; BATISTA, 2007).

É oportuno destacar que são várias teorias educacionais con-
temporâneas, implicadas e dirigidas à discussão sobre a educação es-
pecial inclusiva, ou como muitos preferem nomear AEE – Atendimento 
educacional especializado, pautadas nos princípios éticos, humanos e 
democráticos, encontram-se posições divergentes, sobre a amplitude 
da educação inclusiva, tendo como arena de debates duas direções te-
óricas diferentes (FONTES; CARDOSO; SILVA, 2017). Para autores, tem;

os que defendem o uso do termo pessoas com ne-
cessidades educacionais especiais, instituído pelo 
célebre documento de Salamanca que assevera sobre a 
necessidade de termos uma educação aberta e plural. 
acolhedora de todos os sujeitos que temporária ou mais 
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demoradamente carecem de atendimento especial para 
prosseguirem com seus processos de aprendizagem e 
desenvolvimento. No outro grupo, temos aqueles que 
defendem o uso do termo “pessoa com deficiência” 
como sendo o público restritivo da educação e das 
políticas públicas dirigidas ao Atendimento Educacional 
Especializado (FONTES; CARDOSO; SILVA, 2017, p. 3).

Quanto ao “outro grupo, temos aqueles que defendem o uso 
do termo “pessoa com deficiência” como sendo o público restritivo da 
educação e das políticas públicas dirigidas ao Atendimento Educacio-
nal Especializado” (FONTES; CARDOSO; SILVA, 2017, p. 3).

Para Fontes, Cardoso e Silva (2017, p. 4) “as polêmicas e deba-
tes sobre o público a que se destina o AEE, tem demarcado o cenário 
da Educação Especial no Brasil como um contexto plural e desafiador”. 
Os autores destacam também;

para a legislação e as políticas públicas educativas 
entende-se o AEE – Atendimento Educacional Especia-
lizado como conjunto de atividades direcionadas ao 
aluno com deficiência, desenvolvida por profissionais 
capacitados para exercer tal função, ele auxilia o sujeito 
envolvido na formação de habilidades necessárias para 
o seu desenvolvimento pleno, passando a ter autonomia 
e independência nos espaços que ocupar dentro da so-
ciedade. Pode ser desenvolvido em unidades chamadas 
de Centros de AEE e em Salas de Recursos Multifuncio-
nais (SRM), as SRM ficam localizadas em uma escola de 
ensino regular (FONTES; CARDOSO; SILVA, 2017, p. 4).

Portanto, por mais que haja as divergências teóricas, o fato 
principal que não deve ser desconsiderado é cobrança da sociedade 
ao estado pela oferta do ensino de qualidade e acessível aos de DI. 
É papel e obrigação de quem está à frente do poder determinar e 
oferecer condições necessárias para que todos tenham acesso e 
direito ao ensino.
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CONTEXTUALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 
TECNOLOGIAS PARA O APRENDIZADO DO ALUNO COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

O fato é que nas últimas décadas tem intensificados os deba-
tes nas últimas décadas sobre as novas tecnologias de informação e 
comunicação (NTICs) aplicadas à educação, onde se têm fomentado 
discussões e reflexões sobre o seu uso nas instituições de ensino, as 
análises apontam para a necessidade da sua utilização porque estão 
diretamente ligadas aos hábitos dos envolvidos para o favorecimento 
do conhecimento (SILVA; OLIVEIRA, 2014).

Apesar de alguns construtivistas apresentarem razões dife-
rentes para a introdução das NTICs na educação, existem concepções 
consolidadas em amplas experiências pedagógicas que comprovam 
que as NTICs favorecem a construção das representações internas do 
conhecimento, e no processo de aprendizagem comunicacional con-
tribuindo para o benefício combinatório no comportamento (SILVA; 
OLIVEIRA, 2014, p. 1). Assim, acredita-se que:

com a inserção das NTIC’s como recurso didático para a 
criação de um ambiente acolhedor e interativo, além das 
oportunidades de buscar as soluções mais adequadas 
para as situações de dificuldades no aprendizado, para 
que os educandos possam ampliar suas capacidades 
de apropriação dos conceitos, dos códigos sociais e das 
diferentes linguagens, por meio da expressão e comuni-
cação de sentimentos e idéias (sic), da experimentação, 
da reflexão, da elaboração de perguntas e respostas 
(SILVA; OLIVEIRA, 2014, p. 1).

Contextualizando a fala de Vygotsky aos dias atuais se nota 
que o desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação 
(TIC) tem cada vez mais modificado a sociedade nas diversas áreas de 
conhecimento. Sendo que o campo educacional não pode ser exceção, 
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pois as tecnologias no contexto escolar podem potencializar os proces-
sos pedagógicos sendo considerado um instrumento de transformação 
social, transformando a sociedade a serviço do exercício da cidadania.

As evoluções irão acontecer, porém não na mesma ordem 
cronológica que os demais alunos que não possuem tal deficiência, é 
preciso insistência, paciência, materiais de apoio pedagógicos direcio-
nados, e de professores do ensino regular e especializado capacitados 
e preparados para recebê-los, como reforça (VYGOTSKY, 1991, p. 20).

Em muitos países, a tendência a essa aproximação 
manifesta-se claramente, deixem que as crianças 
mentalmente atrasadas estudem por mais tempo, que 
aprendam menos do que a crianças normais, e, enfim, 
sejam educadas de forma diversa, aplicando-se méto-
dos e procedimentos especiais adaptados às caracterís-
ticas particulares de sua condição, mas façam com que 
elas estudem o mesmo que as demais crianças, que 
recebam a mesma preparação para vida futura, para 
que, mais tarde, participem dela em pé de igualdade 
com as demais.

No que tange aos aspectos referentes a infraestrutura, aquisi-
ção e manutenção de equipamentos, segurança e instalações de redes, 
demandam esforço tanto da gestão escolar como de outras instâncias 
governamentais. Sendo que só isso não é suficiente, é preciso que haja 
ações formativas que proponham o uso desses recursos pelos educa-
dores segundo Mary Grace Martins:

É de fundamental importância, nesse contexto, a 
formação dos professores para o desenvolvimento de 
currículos e projetos pedagógicos em que as tecnologias 
da informação e da comunicação não sejam apenas fer-
ramentas, mas recursos instituintes de novas formas de 
aprender e ensinar, na perspectiva das redes colaborati-
vas e da autonomia dos sujeitos (MARTINS, 2009, p. 3).
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Com esse objetivo de formação de educadores existem vários 
programas governamentais que só vem somar para o desenvolvimen-
to e o fortalecimento do uso dessas práticas, tendo como vista que as 
crianças da atualidade já nascem imersas em uma cultura em que as 
inovações tecnológicas são presença quase que natural; tornando-se 
necessário que o professor saiba manusear essas práticas tornando a 
escola em um importante espaço de acesso a esses artefatos tecnoló-
gicos (KENSKI; JORDÃO, 2014).

Como temos percebido a cada dia cresce o número de crianças 
que tem acesso ao computador e a internet, será inevitável que o 
educador se depare com esse tipo de jovens e crianças no seu dia a 
dia escolar.

Tereza Cristina Jordão apresenta que existem dois grupos de 
alunos; os que nasceram em um mundo digital “nativos digitais” e os 
que acompanharam a evolução digital “ignorantes digitais”, ou seja, 
precisam se adaptar à nova realidade, sendo que os professores estão 
inseridos no segundo grupo precisando de adaptar as tecnologias 
digitais (KENSKI; JORDÃO, 2014, p. 285).

É importante destacar que “com uso das tecnologias do am-
biente escolar, várias mudanças têm acontecido oferecendo recursos 
que, se bem aproveitados, possibilitam desenvolver diversas modali-
dades de atividades com os alunos (DAMASCENO; BRITO, 2009, p. 7).

Além das tecnologias já disponíveis, recentemente foi introdu-
zida nas escolas públicas, seja o acesso à internet, seja uso de notebook 
e das redes sociais, isso tem provocado entre professores e alunos 
euforia e ao mesmo tempo preocupação e apreensão (DAMASCENO; 
BRITO, 2009). Nesta direção, os autores ressaltam ainda que:

As escolas, num âmbito geral, necessitam de grandes 
inovações no sentido de melhor gerenciar o conheci-
mento que circula e o conhecimento que é construído 
e reconstruído em seu interior, no processo de ensi-
no-aprendizagem. Daí a necessidade da incorporação, 
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por parte de educadores e educandos, das inovações e 
ferramentas resultantes da revolução tecnológica pre-
sente na história da humanidade nas últimas décadas: 
computadores, vídeo, projetor, Internet, transparências, 
câmeras digitais, celulares, ipods, iphones, etc. Essas 
inovações tecnológicas apresentam inúmeras possibili-
dades de aperfeiçoamento e enriquecimento das práti-
cas pedagógicas. Sendo assim, o professor é convidado 
a inovar suas práticas, criando novas formas de ensinar, 
sob pena de engrossar o grupo dos excluídos digitais, 
caso não adote essa postura (DAMASCENO; BRITO, 
2009, p. 8).

Os autores reiteram ainda que as tecnologias de informação e 
comunicação tem o objetivo:

na educação para informatizar as atividades adminis-
trativas, visando agilizar o controle e a gestão técnica, 
principalmente no que se refere à oferta e à demanda de 
vagas e à vida escolar do aluno. Posteriormente, as TIC’s 
começaram a adentrar no ensino e na aprendizagem 
sem uma real integração às atividades de sala de aula, 
mas como atividades adicionais (DAMASCENO; BRITO, 
2009, p. 8).

Nesta proporção, define-se inclusão digital como a tentativa de 
garantir às pessoas o acesso às tecnologias de informação e comunica-
ção, possibilitando a todas, principalmente às de baixa renda o acesso 
a informações, pesquisas, comunicação por e-mail, facilitando suas 
vidas com o uso das tecnologias (DAMASCENO; BRITO, 2009).

É dever da escola atual, para Mantoan e Batista (2007, p. 17) 
“ao invés de adaptar e individualizar/ diferenciar o ensino para alguns, 
a escola comum precisa recriar suas práticas, mudar suas concepções, 
rever seu papel, sempre reconhecendo e valorizando as diferenças”. 
Ainda segundo os autores:
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As práticas escolares que permitem ao aluno aprender 
e ter reconhecidos e valorizados os conhecimentos que 
é capaz de produzir, segundo suas possibilidades, são 
próprias de um ensino escolar que se distingue pela 
diversificação de atividades. O professor, na perspectiva 
da educação inclusiva, não ministra um “ensino diversifi-
cado” e para alguns. Ele prepara atividades diversas para 
seus alunos (com e sem deficiência mental) ao trabalhar 
um mesmo conteúdo curricular (MANTOAN; BATISTA, 
2007, p. 17).

Portanto, nas últimas décadas muito tem evoluído o acesso das 
comunicações, mais do que os aparelhos físicos, atualmente esse salto 
tem sido na invenção dos aplicativos e programas educacionais, cuja 
finalidade é promover a mediação entre os alunos e professores.

No que se refere, a questão da oferta desses instrumentos 
necessários para a oferta da educação pública, ainda são muitos 
os desafios, dentre eles, o da oferta de equipamentos novos e que 
realmente funcione. Da mesma forma, também a necessidade de 
treinamentos e capacitação aos professores e alunos para o uso das 
novas tecnologias e em espacial quando se trata da oferta do atendi-
mento na educação especial.

O USO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS

Kensky e Jordão (2014) em seu estudo argumentam que a par-
ticipação ativa no jogo, das crianças e dos jovens têm uma tendência 
as melhores condições de aprender porque, conforme recomendam 
diversos autores (como Freire, Vygotsky e muitos outros), o vivenciar 
na prática a resolução de atividades desafiadoras, plenas de ação e que 
exigem muita participação. Neste sentido, destaca-se:
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que por meio da prática do jogo os alunos podem testar 
hipóteses, refletir sobre novas maneiras de obter os re-
sultados, errar, tentar novamente, reformular, e pensar 
criticamente sobre os resultados obtidos na ação. Mais 
ainda. As tecnologias possibilitam que os alunos saiam 
da condição de consumidores de jogos e assumam o 
papel de desenvolvedores de novos jogos que tenham 
sentido para eles. Neste texto apresentamos nossas 
reflexões sobre a importância dos jogos para o apren-
dizado de crianças e jovens. Além disso, apresentamos 
uma possibilidade de desenvolvimento de projetos que 
privilegiem a autoria do aluno por meio do desenvolvi-
mento de jogos, utilizando um software que não exige 
conhecimentos de programação e possui uma linguagem 
bastante intuitiva, permitindo aos alunos criarem jogos 
para PCs1 e XBOX.2 (KENSKY; JORDÃO, 2014, p. 285).

Nesta perspectiva, autor constata que essas possibilidades de 
mediação:

Essas possibilidades de mediação entre recursos digitais 
e aprendizagem de conteúdos escolares vão exigir do 
professor alguns procedimentos que potencializem 
ainda mais as virtuais aprendizagens dos alunos. Ao 
coordenar a ação doas alunos, o professor tem a opor-
tunidade de criar estratégias colaborativas em que todos 
aprendam e auxiliem os demais a aprender e participar 
(KENSKI; JORDÃO, 2014, p. 285).

Não há dúvidas que a temática sobre o uso das tecnologias na 
educação é de suma importância nos dias atuais e a utilização do com-
putador na escola, torna-se uma ferramenta pedagógica no processo 
de ensino e de aprendizagem. Compreende-se que hoje, é inviável 
pensar o mundo fora do olhar tecnológico, pois estamos vivendo uma 
era cercada pela tecnologia, interligando ações e representações cog-
nitivas por meio destas ferramentas que se encontram presentes em 
nossas vidas e em nosso cotidiano. Frente a isto se faz necessário uma 
educação que assuma esta nova realidade.
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O filósofo Pierre Lévy (1992) vai mais além, dizendo: 
Não há mais sujeito ou substância pensante, nem “ma-
terial”, nem “espiritual”. O pensamento se dá em uma 
rede na qual neurônios, módulos cognitivos, humanos, 
instituições de ensino, línguas, sistema de escrita e com-
putadores se interconectam, transformam e traduzem 
representações (LÉVY, 2004, p. 135).

Ribeiro (2010) entende que um desses meios em que o filosofo 
discute, é o cultural, onde as cognições, atitudes e ideias partem da 
construção do coletivo e não do indivíduo. Os outros meios seriam 
os meios tecnológicos inteligentes que fizessem a simbiose entre o 
homem e a máquina e está com a máquina novamente. Assim, o autor 
reitera também que, “antes da criação dessa principal interface é ne-
cessário garantir uma tecno democracia, ou seja, as relações homem 
com homem devem se tornar homogêneas se não o circuito da rede 
não irá alcançar qualquer tipo de avanço” (RIBEIRO, 2010, p. 3). Ribeiro 
em sua análise sobre as obras de Pierre Lévy, comenta que:

em sua primeira publicação, monta um panorama teó-
rico sobre a construção de tecnologias de convergência 
midiáticas e da construção de uma rede de coletivo 
inteligente com análises profundas sobre os conceitos 
desses termos. Neste trabalho tentando sintetizar as 
ideias passadas no livro, fica a surpresa de como ele dis-
serta sobre conceitos e tecnologias que atualmente são 
recorrentes na vida da maioria dos cidadãos, mas que na 
época eram apenas previsões de como iria se desenvol-
ver a tecnologia. Como foi expresso por muitos, o autor 
por vezes possui uma visão utópica sobre a formação 
de uma sociedade com consciência coletiva inteligente 
(RIBEIRO, 2010, p. 3).

Portanto, esse fato é interrompido devido uma série de fatores 
sociais, principalmente em um país subdesenvolvido como o nosso, 
onde a exclusão digital ainda é uma pauta a ser discutida. Porém 
diferente de apenas um sonhador, por meio de “As Tecnologias da 
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Inteligência”, Pierre Lévy se mostra um homem a frente de seu tempo, 
e sem dúvida um dos maiores teóricos da cultura digital na atualidade 
(RIBEIRO, 2010, p. 3).

Enfim, as contribuições teóricas apresentadas fomentam mais 
ainda o que fenômeno tecnológico e social o qual a sociedade vive no 
século XXI. Porém, é necessário todos tenham acesso ao uso e a apren-
dizagem da informação, e deve ter uma atenção especial e direcionada 
as pessoas que apresentam alguma deficiência. Pois, temos uma cons-
tituição federal que rege o acesso à educação para todos os cidadãos.

REFLEXÕES: DIFICULDADES E AVANÇOS DA TECNOLOGIA 
NO CONTEXTO EDUCACIONAL

Em meio às dificuldades enfrentadas por motivos diversos, o 
cenário educacional necessita de medidas alternativas para o ensino 
aprendizado não venha a sofrer tantos prejuízos e para tal alguns 
recursos tecnológicos foram desenvolvidos com objetivos tanto para o 
entretenimento quanto para fins didáticos.

Os desafios dos educadores no processo de inclusão dos alu-
nos, com necessidades educacionais especiais, são constantes. Pois 
cabe a eles, juntamente com a comunidade escolar construírem novas 
propostas de ensino, atuar com um olhar diferente em sala de aula, 
sendo o agente facilitador do processo de ensino-aprendizagem (RO-
CHA, 2017). Umas das alternativas viáveis é:

a formação continuada, ela é uma possibilidade de 
construção da nova proposta inclusiva, pois dá aos pro-
fissionais a possibilidade de (re)pensar o ato educativo 
e analisar a prática docente, com o intuito de criarem 
espaços para reflexão coletiva e atender ao princípio 
de aceitação das diferenças, valorizando o outro. Para 
que os objetivos do processo de inclusão sejam alcan-
çados, deve haver mudanças nesse processo dentro do 
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contexto escolar, que são realizadas através da reflexão 
comprometida e responsável pelos envolvidos referente 
à realidade inclusiva (ROCHA, 2017, p. 2).

Nessa perspectiva, é essencial que professor esteja se capaci-
tando e na busca de novos conhecimentos que regue as atualizações 
no sistema educacional.

E no momento atual, entende-se que diante as circunstâncias 
adversas, o tipo de ensino que ganhou destaque relevante foi o ensi-
no remoto. Para muitos alunos em destaque aos com necessidades 
especiais intelectuais foram alguns do que necessitaram dessas novas 
ferramentas uma vez que o processo de ensino teve que se adequar a 
muitas mudanças e uma dessas mudanças foi o compartilhamento do 
trabalho didático com o apoio da própria família.

Muitos foram os recursos utilizados para mediar no processo 
de ensino-aprendizagem. Sites, jogos e aplicativos muitos vêm sendo 
utilizados por profissionais e sistemas de ensino para que agreguem 
conhecimentos e ensinamentos de maneira prazerosa para os alunos de 
todas as redes. Merece destaque: o Google Meet, o Google Classroom.

Diante a invenção de tantos aplicativos e plataformas digitais, 
a função do educador contemporâneo é aprender a sua utilização. Em 
especial no período que estamos vivenciando, pandemia da covid-19. 
O qual o ensino de maneira emergencial, durante todo ano de 2020 
tem ocorrido via esses meios digitais.

Portanto, é importante frisar que a utilização da tecnologia na 
sala de aula, seja presencial ou remota é um dos aspectos que podem 
mudar a situação da educação, fazendo com que o aluno se torne mais 
participativo, colaborador, construa opiniões críticas e questione em 
aula, aplica-se na prática (JARDIM; CECÍLIO, 2013). Quando existe pre-
paração e orientação tanto ao professor e ao aluno o trabalho se torna:
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colaborativo com o uso das tecnologias, tanto por parte 
do aluno e do professor, pois o aluno está interessado 
em pesquisar no âmbito online e o professor está ao seu 
lado para sanar dúvidas e esclarecer erros do aluno. A 
partir dessa forma de ensino, o aluno não sairá do seu 
ensino básico apenas com teorias sem nexo, mas sim 
com teorias contextualizadas no seu dia-a-dia (sic) com a 
ajuda das TICs e sem dispensar a ajuda do educador. [...] 
As tecnologias podem ser usadas para aliciar e apoiar 
o pensamento reflexivo, conversacional, contextual, 
complexo, intencional, colaborativo, construtivo e ativo 
dos estudantes (JONASSEN, 1996 apud JARDIM; CECÍLIO, 
2013 p. 5146).

O espaço virtual por meios das suas ferramentas digitais opor-
tuniza também:

A oportunidade de estar em contato, ainda que virtual, 
com comunidades de outros estados ou até mesmo país, 
pode facilitar os jovens a entender e aceitar realidades, 
culturas e modo de viver diferente dos seus. Mudar a ên-
fase de um currículo formal e impessoal para exploração 
viva e empolgada por parte dos estudantes (JARDIM; 
CECÍLIO, 2013, p. 5146).

Os respectivos autores sustentam também o pensamento em que 
os professores devem se capacitar para utilização dessas metodologias, 
pois muitas vezes somente a tecnologia em sala de aula, não fará com 
que o aluno tenha o interesse pelo aprender, então cabe ao professor 
querer adentrar a esse mundo tecnológico (JARDIM; CECÍLIO, 2013).

Portanto, é importante que o docente se prepare fazendo cur-
sos de aperfeiçoamento para a melhoria no atendimento aos alunos 
seja eles da unidade regular de ensino ou da educação especial. Pois 
o momento atual exige do profissional da educação, conhecimento e 
criatividade e que ele possa trabalhar buscando assim novas meto-
dologias para melhorar e despertar o aluno o interesse de assistir e 
participar das aulas remotas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo teve o objetivo de refletir sobre o uso das tecno-
logias como instrumentos facilitadores no processo de aprendizagem 
em sala de aula. Neste sentido, é apresentada de maneira breve a 
discussão teórica sobre deficiência Intelectual ou mental, a qual se 
caracteriza por um funcionamento intelectual geral significativamente 
abaixo da média oriundo do período de desenvolvimento intelectual 
insuficiente em termos globais e específicos.

A deficiência intelectual não se esgota na sua condição orgânica 
e/ou intelectual e nem pode ser definida por um único saber. O aluno 
com deficiência intelectual tem dificuldade de construir conhecimento 
como os demais e de demonstrar a sua capacidade cognitiva, mas os 
professores devem enxergar muito além de suas limitações.

O estudo se atentou na discussão sobre o desenvolvimento 
das tecnologias da informação e comunicação (TIC) tem cada vez mais 
modificado a sociedade nas diversas áreas de conhecimento. Sendo 
que o campo educacional não pode ser exceção, pois as tecnologias 
chegaram para facilitação da relação professor e aluno.

Neste caso especial, dos alunos com DI, pois necessitam de 
atendimento especial e mais do que essa ação, devem ofertar a ele 
condições necessárias para que ele possa interagir e se relacionar com 
os demais. O Estado deve se comprometer com o dever de ofertar es-
trutura física e acesso aos equipamentos para que os mesmos possam 
acompanhar as aulas, nesse momento em que o ensino na educação 
básica está de maneira emergencial e remoto.
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RESUMO
O presente artigo consiste numa investigação que engloba discussões acer-
ca do ensino remoto emergencial, porém com o enfoque nas tecnologias 
utilizadas atualmente para viabilizar o ensino; bem como no conhecimento 
do profissional docente relacionado ao uso destas tecnologias. A pesquisa 
tem cunho qualitativo e exploratório uma vez que investiga um momento 
peculiar e atual na história, em que as escolas se encontram fechadas, mas 
com o dever de dar continuidade aos processos de ensino e aprendizagem. 
Diante disto, nosso trabalho tem como objetivo principal analisar as condi-
ções tecnológicas e de acesso ao conhecimento oferecidas aos professores 
no intuito de prepará-los para usar as tecnologias necessárias no período de 
aulas remotas. Para coleta de dados foi utilizado o questionário como instru-
mento aplicado a professores da educação básica e superior. Como principais 
resultados, verificamos que as instituições deram ou não deram suporte aos 
professores no sentido de apresentar e instrui-los no uso das plataformas e 
recursos necessários ao contexto de ensino remoto emergencial.
Palavras-chave: Ensino Remoto. Conhecimento Tecnológico. Professores.
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INTRODUÇÃO

A educação nunca foi tão dependente no sentido de aprender, 
os professores nunca tiveram que se adaptar e tatear em quase que 
um universo meio que desconhecido no sentido de dominar, em um 
espaço tão curto de tempo para saber lidar com o novo normal. Muitas 
ferramentas que para um grande número de docentes ainda eram des-
conhecidas, fez-se necessário aprender a lidar sem muitas instruções, 
inclusive aprender a usar a tecnologia com a própria tecnologia, por 
meio de “tutoriais”, para levar ao estudante aulas inovadoras que ao 
mesmo tempo que levasse a eles o conteúdo e conhecimento, também 
fossem atrativas o bastante para os fazer passar boa parte de seu dia 
em frente à uma tela, sem contato presencial algum com os colegas de 
sala, um grande desafio.

Esse é o contexto no qual se insere nossa investigação, um 
emaranhado de incertezas, rupturas, despreparo, novidades, tecnolo-
gias, desigualdade, e a lista poderia continuar quase sem fim. No bojo 
desta tessitura se encontra o docente que – também está passando 
pelo momento pandêmico e, – precisa dar conta de demandas para 
além do ensino em si, o ensino na modalidade remota. E diante deste 
cenário nos deparamos com a necessidade emergencial de utilizar 
plataformas, sites, recursos que até então os professores muitas vezes 
nem haviam ouvido falar.

Qual planejamento foi feito para que aulas remotas se tornas-
sem realidade? Os professores receberam instruções de acesso e uso 
a plataformas, aplicativos, recursos? Houve formação continuada para 
suprir lacunas que a formação inicial deixou de atender em relação à 
tecnologia? A formação inicial tende a também ser complementada 
para englobar demandas tecnológicas? Estas questões esboçam nosso 
problema de pesquisa que envolve o Ensino Remoto Emergencial e a 
formação de professores.
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OBJETIVO GERAL

Analisar as condições tecnológicas e de acesso ao conhecimen-
to oferecidas aos professores no intuito de prepará-los para usar as 
tecnologias necessárias no período de aulas remotas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar as plataformas digitais mais utilizadas pelos profes-
sores no período de Ensino Remoto Emergencial; verificar as condições 
disponibilizadas ao professor para se capacitar ao uso de tais platafor-
mas digitais; refletir sobre possíveis perspectivas para a formação de 
professores.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O objeto de estudo da presente pesquisa se adequa à aborda-
gem qualitativa por esta, segundo Minayo (1995) contemplar aspectos 
não quantificáveis, por lidar com questões subjetivas, de valores, 
acontecimentos, não sobressaindo para esta pesquisa o aspecto o 
mensurável quantitativamente.

Classifica-se ainda como exploratória, por tratar de uma rea-
lidade nova e inovadora, pela qual não esperávamos. O contexto de 
Pandemia e isolamento social causado pela covid-19 tem modificado 
completamente nossa forma de viver e consequentemente de ensinar 
e aprender. Uma pesquisa pode ser considerada exploratória quando 
“o tema escolhido é pouco explorado, sendo difícil a formulação e 
operacionalização de hipóteses. Muitas vezes esse tipo de estudo se 
constitui em um primeiro passo para a realização de uma pesquisa 
mais aprofundada” (OLIVEIRA, 2016, p. 65).
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O instrumento escolhido para coleta de dados foi o questioná-
rio aplicado de forma on-line, devido à necessidade ainda de manter o 
distanciamento.

Tendo em vistas aspectos éticos, os questionários utilizados 
para a presente pesquisa não solicitaram identificação dos partici-
pantes, bem como durante a escrita do texto utilizamos a seguinte 
forma para mencionar as falas dos participantes: DP para qualquer dos 
Docentes Participantes.

EDUCAÇÃO REMOTA: DESAFIOS DA APRENDIZAGEM 
TECNOLÓGICA

Uma realidade vivida pelos docentes em pleno século XXI: en-
quanto crianças dominam determinados jogos em tabletes e celulares, 
grande parte dos docentes ainda se considera leigo, no que diz respeito 
às inúmeras ferramentas tecnológicas disponíveis. No trecho a seguir 
autores apontam as vantagens da utilização de recursos tecnológicos 
nas aulas. Podemos ver

[...] as tecnologias digitais como potencializadoras de 
novos textos, novas formas de pensar, novas práticas 
pedagógicas, portanto dando lugar à multimídia na 
educação baseada em produção e desenvolvimento, 
autoria e potencialidade e ao uso do vídeo digital na 
educação nesta contextualização de aprendizagem 
multimídia, gerando projetos e investigações, explora-
ção de aplicativos disponíveis na rede virtual (SERAFIM; 
SOUSA, 2011, p. 21).

A maneira engessada de lecionar e passar adiante conheci-
mentos, tende a dar espaço a inovação de telas, computadores, jogos, 
ludicidade, tudo para tornar atrativo o processo de desenvolvimento 
e aprendizagem dos alunos desde a educações infantil ao ensino 
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médio. O novo desperta curiosidade e interesse sem dúvidas, mas de 
alguma forma o mundo digital também torna mais distante o contato 
de muitos com as páginas dos livros, o ato de escrever e melhorar a 
caligrafia, e até mesmo o simples ato de pensar, pesquisar, conhecer 
mais. Na verdade, são duas vertentes que precisam ser atentamente 
observadas e cuidadas.

O que se vem afirmando na literatura e na experiência 
até aqui construída é que no cenário escolar integrado 
com vivências em multimídia, estas geram: a dinami-
zação e ampliação das habilidades cognitivas, devido 
à riqueza de objetos e sujeitos com os quais permitem 
interagir; a possibilidade de extensão da maneira e da 
atuação em rede; ocorre a democratização de espaços 
e ferramentas, pois estas facilitam o compartilhamento 
de saberes, a vivência colaborativa, a autoria, co-autoria 
(sic), edição e a publicação de informações, mensagens, 
obras e produções culturais tanto de docentes como 
discentes (SERAFIM; SOUSA, 2011, p. 22).

Instigar a criatividade e aumentar a capacidade de criação se 
tornou comum no desafio de promover aulas virtuais, fugindo de tudo 
que nos foi ensinado um dia. Ficou muito claro que a necessidade de 
aumentar nossos conhecimentos em relação a tecnologia se faz funda-
mental, o híbrido parecia inevitável de acontecer e se configura como 
inovador para uns, assustador para outros, normal para alguns mas, 
sem nenhuma dúvida desafiador para todos nós docentes.

Afinal, não consiste apenas em adequar a tecnologia a qual 
estávamos habituados a lidar (uma conversa de WhatsApp, um vídeo 
ou mensagem em um aplicativo simples de entretenimento), incide 
em trabalhar com essas e muitas outras ferramentas, no intuito de 
transmitir os conhecimentos que deveriam estar sendo trabalhados 
em sala de aula, que à propósito agora não tem mais bancas sendo 
ocupadas, quadro riscado, círculos de debates, várias falas tratando de 
um determinado assunto.
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Enfim, são necessárias tecnologias para o docente acessar as 
salas das casas de vários alunos, que procuram pelos locais de maior 
silêncio e telas para possibilitar nossa comunicação. Mas, houve a 
devida formação para o uso destas ferramentas tecnológicas por parte 
dos professores?

A perspectiva do uso de ferramentas digitais na educação, tem 
como objetivo alcançar o maior número de estudantes e professores. 
No entanto, é uma realidade que se impõe a diversos obstáculos, desde 
a formação dos docentes, às inúmeras reuniões e tutoriais on-line. As 
formações continuadas se fazem hoje mais necessárias do que nunca. 
Afinal, “Utilizar tecnologia não significa aprendizagem, pois a qualida-
de, o planejamento, a didática e os métodos de ensino devem alicerçar 
essa atividade. Prender a atenção do aluno não implica a absorção do 
conhecimento” (TEODORO; LOPES, 2013, p. 92-93). É preciso conhecer 
como utilizar as ferramentas tecnológicas a favor da construção do 
conhecimento.

Faz-se necessário caminhar conforme o processo de desenvol-
vimento tecnológico pelo qual o mundo está vivendo. E, ainda mais 
com o impulso recebido no momento atual, em que praticamente 
todas as escolas passaram a se adaptar promovendo o Ensino Remoto 
Emergencial. Cada dia novas ferramentas e possibilidades surgem, e 
com elas o desafio de aumentar nossos saberes em prol de contribuir 
para a construção de conhecimento.

AULAS REMOTAS: JORNADA EXTRA?

As aulas remotas tem sido divulgadas como uma alternativa 
que se configura hoje pela inserção das novas tecnologias de infor-
mação e comunicação, e junto com elas a ideia da interatividade. 
O papel do professor se amplia cada vez mais, ele deve promover, 
por força de uma intervenção pedagógica, a autonomia do aluno, 
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no sentido de ajudar a reelaborar o conhecimento existente. Como 
afirma Perine (2014, p. 205) “é comum ouvirmos que a autonomia 
está ligada ao individualismo, a estudar sozinho e em isolamento. 
No entanto, a autonomia necessariamente implica colaboração e 
independência”. O termo independência aqui não se refere à indivi-
dualismo, a autora explica que “parece ser mais apropriado dizer que 
a autonomia demanda interdependência, o que implica professores 
e alunos trabalhando juntos e ativamente em direção a objetivos em 
comum” (PERINE, 2014, p. 205).

Para que possamos possibilitar através de forma remota a cons-
trução de conhecimentos e interação dos estudantes, fez-se necessá-
rio agregar o lúdico à tecnologia. Assim é possível a oferta de aulas 
interativas e atrativas para os alunos, pois “Talvez seja esse [...] o papel 
do professor: despertar no aluno o desejo de descobrir, de aprender a 
descobrir” (PERINE, 2014, p. 223) e, neste período de pandemia, faz-se 
necessário uso de instrumentos e ferramentas específicas. Para o uso 
destes equipamentos e plataformas digitais é preciso capacitação para 
os professores.

Diante do exposto, o professor acaba mais sobrecarregado, na 
busca de se adaptar às novas tecnologias para exercer com excelência 
seu trabalho, pois “mesmo havendo o acesso a equipamentos e inter-
net, isso não garante que [os professores] estejam aptos ao manuseio 
eficaz e completo das ferramentas digitais” (BORBA et al., 2020, p. 
1112), formações específicas para o uso de ferramentas digitais se 
fazem necessárias emergencialmente.

Em suma, é necessário que os docentes também se qualifiquem, 
é notório que a educação precisa estar se atualizando frequentemen-
te, as tecnologias estão em desenvolvimento acelerado e com isso fica 
claro, que se atualizar é fundamental. “Os profissionais da educação 
têm como papel a socialização de indivíduos, sendo assim, é preciso 
transferir conhecimentos para formar futuros profissionais qualifica-
dos e prepara-los para o mercado de trabalho” (PRADO; PRADO, 2013 



57COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

apud PRAÇA; OLIVEIRA, 2020, p. 4). Muitos são os impactos causados 
pela pandemia da covid-19 na educação, um desses impactos implica 
diretamente na qualidade de vida dos docentes. Mediante todos esses 
desafios, o aumento em nossa jornada de trabalho é clara, não ape-
nas no que diz respeito a escola, o fato de outras formas de planejar, 
construir e executar, estão ligadas diretamente a nossa saúde também. 
Várias horas diante de telas sejam elas dos computadores, dos celula-
res, da televisão, o fato é que isso tudo implica não apenas em horas 
a mais de trabalho, mais também em nossa saúde física e psicológica.

Muitos docentes já sentiram o reflexo de inúmeros movimentos 
repetitivos, como também cansaços visuais, cefaleias, dentre vários 
outros. Tratando sobre o trabalho docente e adoecimento, Bordalo 
(2014, p. 12) afirma que “os professores se propõem a superar as no-
vas exigências, desafios e expectativas a que são submetidos e são alvo 
de intenso estresse, provenientes da sua situação laboral”.

O aumento na jornada de trabalho, nas cobranças sobre coisas 
que ainda nem temos total domínio, a pressão por atingir números 
que infelizmente não depende apenas de nós, tudo isso compromete a 
qualidade de vida dos docentes, sem sombra de dúvidas. Isso sem falar 
que geralmente os professores têm mais de um vínculo. Afinal,

Considerando que o grupo magistério pode acumular 
cargos desde que haja compatibilidade de horários não 
é desconhecimento da sociedade que os professores 
e outros da carreira do magistério tenham até tripla 
jornada de trabalho o que pode contribuir para o de-
senvolvimento das patologias que adquirem (BORDALO, 
2014, p. 67).

Desta forma, caso o professor tenha dois ou três vínculos pre-
cisará se adequar às regras de cada instituição ou rede de ensino, no 
que diz respeito às plataformas escolhidas por cada escola e/ou rede, 
precisando dar conta das demandas de cada instituição cumprindo 
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seu horário de aulas, atendendo os estudantes e/ou pais, além de se 
capacitar para o uso de cada ferramenta digital a ser usada.

Nas respostas do questionário recebemos respostas que re-
latam situações de sobrecarga devido a necessidade de aprender e 
reaprender a utilizar as ferramentas tecnológicas, como é o caso de 
um DP que relatou: “[...] não só o isso do WhatsApp, mas de todas 
as plataformas. Desde aprender a usar até usar no dia a dia tem sido 
muito trabalhoso”. Outro DP afirma que “o pior é quando a pessoa se 
acostuma com uma plataforma e a instituição muda, começa tudo de 
novo” (DP).

Por todos estes motivos, grande número de docentes em vários 
momentos ofertou mais atenção aos afazeres da escola, aos estudan-
tes e/ou às famílias dos estudantes do que as suas próprias. Tudo 
isso – lidar com o desconhecido junto à uma quantidade demanda de 
atribuições a mais – tem grande influência no que diz respeito à nossa 
qualidade de vida, bem-estar, saúde, e até mesmo no aspecto profissio-
nal. Praticamente estamos sem descanso desde o início da pandemia, 
aprendendo com o novo, para transmitir o novo. É necessário refletir 
se estaremos preparados para as consequências psicopedagógicas do 
pós-pandemia.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A partir das respostas obtidas através do questionário pelos 
professores, podemos notar que a plataforma mais utilizada pelos par-
ticipantes foi o Meet, seguido por Zoom, Teams, WhatsApp e YouTube.

Quando perguntado aos participantes se já conheciam as pla-
taformas utilizadas para as aulas remotas, a maioria dos participantes 
respondeu que não conhecia. Apenas uma pequena parcela dos pro-
fessores afirmou que conheciam “algumas delas”.
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Ao perguntar se os participantes passaram por algum tipo de 
treinamento, capacitação ou algo semelhante antes de iniciar o uso 
dos recursos, todos os participantes afirmaram que não tiveram acesso 
à formação para uso das ferramentas digitais. Teodoro e Lopes (2013, 
p. 102) afirmam que a “capacitação dos professores para o ensino tec-
nológico se faz indispensável, pois a situação atual de algumas escolas 
e até mesmo o despreparo docente são problemas que dificultam a 
abordagem tecnológica em muitos casos”.

Como era esperado, todos os professores informaram que sua 
formação inicial também não ofereceu disciplinas e/ou discussões 
sobre tecnologias, recursos e plataformas digitais. Infelizmente ainda 
é incomum encontrarmos disciplinas específicas destas temáticas nas 
licenciaturas. Acreditamos, porém, que esta realidade tende a mudar, 
uma vez que a tecnologia passou a incorporar o dia a dia do ensino.

Provavelmente esta será uma temática levada em consideração 
na formação dos futuros professores. Acerca da importância dessa temá-
tica nas formações iniciais e continuadas, os autores a seguir corroboram 
ao afirmar que “A preparação dos futuros licenciados e dos professores 
já em atividade deve ser efetiva, pois, com os avanços das tecnologias 
usuais, juntamente com a necessidade de atividades interativas, é neces-
sário progredir também com as tecnologias educacionais” (TEODORO; 
LOPES, 2013, p. 102). Em relação à jornada extra de trabalho, podemos 
notar na resposta de um DP que, o uso do WhatsApp como ferramenta 
de trabalho tem como vantagens “a praticidade de comunicação apesar 
da distância e a maior participação dos familiares na vida escolar dos 
estudantes” (DP), e como desvantagens que “em alguns momentos essa 
relação fica abusiva, por exemplo estudantes enviando mensagem aos 
finais de semana e fora do horário escolar” (DP).

Isso mostra que para além do expediente escolar, vários do-
centes tem dispendido muito tempo a mais para se comunicar com 
alunos e pais de alunos. Percebe-se também que o que outrora era 
considerado “privado” como nossos números telefônicos pessoais, 
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agora se faz público, e por mais regras que existam nos grupos de estu-
dos formados nas escolas, infelizmente muitas vezes não são seguidas.

Um DP corrobora com a compreensão de uma sobrecarga de 
trabalho quando responde que uma desvantagem do uso e acesso ao 
WhatsApp como forma de interação com alunos é “a falta de entendi-
mento da família que estamos disponíveis durante o dia e não final de 
semana ou quando bem entenderem”. Diante de toda essa situação se 
pode observar mais uma forma de sobrecarga de trabalho.

Tratando das mudanças que vem ocorrendo na educação, Bor-
dalo (2014, p. 25-26) afirma que:

Nesse novo cenário, o professor é apresentado na 
condição de protagonista do processo de melhorias e 
desenvolvimento da sociedade através do processo de 
ensino. Isso traz como consequência para esse profis-
sional, maior responsabilidade pelos resultados obtidos 
e a intensificação de seu trabalho (BORDALO, 2014, p. 
25-26, grifo nosso).

Faz-se necessário, portanto, repensar as condições de forma-
ção que são (ou não) oferecidas aos professores nesse período remo-
to; e, vale lembrar que as formações iniciais dos professores não os 
subsidiam para o uso de tecnologia e ao trabalho remoto, tanto que é 
considerado emergencial, em outros termos, não se teve tempo hábil 
para formar para uso das tecnologias e nessa situação de emergência, 
os professores já tiveram que aprender usando.

Isso ficou explícito na pesquisa, com uma resposta única de 
100% dos participantes afirmando que não tiveram discussões volta-
das a essa temática na licenciatura que cursaram.

Portanto, além de ser incluída essa temática nas formações ini-
ciais, podemos inferir que formações continuadas também precisam 
ser pensadas e efetivadas com vistas a preparar os professores que 
já estão trabalhando e com isso tentar mitigar os desafios e conflitos 
resultantes do período de aulas remotas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto fica nítida a inópia de formação efetiva aos 
professores, focada nas tecnologias que os mesmos estão precisando 
usar. Como mencionado, acontece em muitos casos de o professor 
buscar no meio tecnológico respostas para usar recursos tecnológicos.

Consideramos alcançados os objetivos propostos uma vez que 
identificamos as plataformas digitais mais utilizadas no período de en-
sino remoto emergencial, pelos professores participantes da pesquisa; 
verificamos que na maioria dos casos não são oferecidas condições de 
capacitação ao professor para uso das plataformas digitais; e traçamos 
uma breve reflexão acerca da formação de professores e a emergencial 
necessidade de adequação.

Não propomos com esta pesquisa esgotar as discussões 
relacionadas ao tema, mas, suscitar novas pesquisas que foquem na 
perspectiva da formação do professor e do quanto se faz necessário 
englobar na formação inicial e continuada temáticas relativas ao uso 
de tecnologias para o ensino; bem como pesquisas relacionadas à 
qualidade de vida do professor em meio à pandemia causada pela 
covid-19, considerando o acúmulo de atividades que outrora não eram 
atribuições suas.
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IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS NA 
RELAÇÃO DE ENSINO: APRENDIZAGENS 

EM TEMPOS DE PANDEMIA
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Gabriel Magalhães Silva

RESUMO
Durante a trajetória das políticas educacionais do Brasil, é notório os 
avanços no sentido das normativas e leis de garantia da oferta da escola 
para todos os segmentos da sociedade. Entre as importantes leis podemos 
destacar a Lei de Diretrizes e Base da Educação 9394/1996 (LDB) esta que 
traz no seu contexto importantes aspectos didáticos – pedagógicos e ad-
ministrativos da educação. Nesse artigo, o objetivo é analisar que papel 
as tecnologias tem assumido nas relações de aprendizagens escolar em 
tempos de pandemia, que parte da seguinte questão: seria possível, ainda 
que em tempos de pandemia garantir a educação para crianças e adoles-
centes da escola pública através das aulas remotas? E para alcance dessa 
resposta, buscamos na literatura das políticas educacionais ao principais 
discussões já realizadas durante o período de pandemia vivido pelo mundo 
inteiro. As dificuldades enfrentadas pela escola pública e seus professores 
antes mesmo da covid-19 já mostram a ineficiência das políticas educa-
cionais no sentido da garantia do acesso à educação de qualidades para 
todos, considerando o número de crianças e adolescentes que não são 
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alfabetizados na idade série, a distorção serie/idade ainda tão presente na 
educação das escolas públicas. Esses são alguns aspectos que demostram a 
forma ineficiente do Estado e das políticas de educação.
Palavras-chave: TDIC. Ferramenta. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A historiografia da educação brasileira mostra as necessárias 
mudanças e transformações ocorridas no campo das políticas educa-
cionais, seja na forma das políticas de gestão, de formação de profes-
sores, como das relações de ensino-aprendizagens em sala de aula.

Durante a trajetória das políticas educacionais do Brasil, é 
notório os avanços no sentido das normativas e leis de garantia da 
oferta da escola para todos os segmentos da sociedade. Entre as im-
portantes leis podemos destacar a Lei de Diretrizes e Base da Educação 
9394/1996 (LDB) esta que traz no seu contexto importantes aspectos 
didático-pedagógicos e administrativos da educação.

No entanto, os problemas enfrentados pelas escolas e seus 
professores ainda são numéricos no sentido de que, apesar de al-
guns avanços nas políticas educacionais, é no chão da escola que os 
problemas aparecem com maior evidência pela não eficiência dessas 
políticas. E durante o período da pandemia enfrentado pelo país essas 
lacunas da educação aparecem de forma mais acentuada em escola 
dos bairros periféricos e comunidades rurais.

Diante desse contexto de enfrentamento contra o vírus da co-
vid-19 que em dias atuais já matou 151 mil pessoas no Brasil segundo 
dados do Consórcio de Vinculação de Comunicação Brasileira que 
optamos em escrever sobre os impactos do coronavírus na Educação e 
nas relações de aprendizagem escolar.

Nesse artigo, o objetivo é analisar que papel as tecnologias 
tem assumido nas relações de aprendizagens escolar em tempos de 
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pandemia, que parte da seguinte questão: seria possível, ainda que em 
tempos de pandemia garantir a educação para crianças e adolescentes 
da escola pública através das aulas remotas? E para alcance dessa res-
posta, buscamos na literatura das políticas educacionais ao principais 
discussões já realizadas durante o período de pandemia vivido pelo 
mundo inteiro.

POLÍTICAS EDUCACIONAIS DO BRASIL: ENTRE AVANÇOS, 
RETROCESSOS E POSSIBILIDADES

O reconhecimento e valorização da Educação para a formação 
e qualificação profissional é de importante marca desse século. O 
debate acerca das políticas de educação do país tem ganhado noto-
riedade a partir das lutas de vários segmentos da sociedade que tem 
buscamos por meio dos mecanismos institucionais e sociais a garantia 
desse importante direito.

No Brasil, programas e ações implementadas pelo Estado visam 
garantir os direitos previstos na Constituição Federal e em outras legis-
lações. Dentro desse contexto, a política social, no capitalismo é tão 
importante quanto contraditória, pois seu alcance tem sido limitado, 
além de não ultrapassar a lógica do sistema. Entretanto, à medida 
que se acionam iniciativas mais estruturais, relacionadas a educação, 
cidadania, ciência e tecnologia, pode-se aumentar, sensivelmente, a 
oportunidade de algum redirecionamento significativo e mesmo am-
pliar a potencialidade de superação (SOUZA, 2020).

Para Rodrigues e Santos (2011, p. 119) com o começo da aber-
tura política e do processo de redemocratização do Estado brasileiro 
que se seguiu, intensifica o debate em torno da gestão democrática 
das políticas da educação [...]. Estes elementos são definidos a partir 
do envolvimento de não apenas das questões legais e gestoras, mas 
também, dos fatores de ordem cultural, os quais são determinantes 
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e definidores da identidade de uma dada organização da gestão das 
políticas educacionais brasileira.

Dessa maneira, Souza e Gouveia (2012) ressaltam que desde a 
década de 90 foi marcada, particularmente no Brasil, por ajustes eco-
nômicos estruturais que tiveram impacto nas políticas sociais, principal-
mente via mecanismos de focalização, ou seja, a elaboração de políticas 
destinadas a grupos populacionais específicos. No caso da educação, o 
foco principal da ação foi o Ensino Fundamental, única etapa de ensino 
obrigatória no Brasil até 2009, voltado, portanto, a atender (mesmo que 
de maneira apenas compensatória!) a toda a população.

A constituição e implantação das reformas educacionais no 
Brasil nos anos 90 materializam essa reorientação, por parte do go-
verno federal brasileiro de então, de uma nova política educacional, 
definindo o Ensino Fundamental como o único nível de ensino com 
prioridade. O dimensionamento da oferta educacional (entendida 
como políticas educacionais realizadas) sob o foco da análise científica 
permite a demonstração da vinculação dessas políticas com os eixos 
das reformas estruturais do Estado brasileiro e com as diretrizes das 
reformas educacionais implantadas quase que linearmente em toda a 
América Latina (SOUZA; GOUVEIA, 2012).

Nesse contexto, Souza e Gouveia (2012) chamam atenção para 
as formas e políticas como o estabelecimento de currículos nacionais, 
a constituição de mecanismos de controle dos produtos (via Sistema 
Nacional de Avaliação) e os programas de descentralização administra-
tiva, financeira e pedagógica, dentre outras tantas, encontram grande 
ressonância na política externa e também fazem eco nas escolas, dado 
o grau de ausência do poder público por tanto tempo e a eficiência 
dessas medidas tecnicamente bem elaboradas, mas política e pedago-
gicamente “pouco públicas”.

Assim, o debate acerca das políticas educacionais do Brasil 
nos faz sopesar na ineficiência de muitas ações políticas educacionais, 
considerando que significativa parte da população que almeja por uma 
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política de educação que atende os seus interesses sociais e educacio-
nais nem sempre são atendidos, cabendo a esses a luta e a busca ações 
educativas alternativas criadas ou forjadas por eles.

Essa situação de não atendimento das demandas educacionais 
da população, especialmente as camadas populares e periféricas fica 
demarcado durante o tempo de pandemia vivido pelo mundo inteiro, 
e de forma acentuado no Brasil.

É notório a falta de políticas públicas na educação que comtem-
plem a “classe trabalhadora”, essa classe necessita de uma atenção 
especial, tendo em vista a grande dificuldade da inserção à educação 
na atualidade, pois quanto menor é o recurso financeiro da família, 
maior é o índice de exclusão. Sendo assim é necessário que as políticas 
públicas priorizem o combate às desigualdades sociais para que assim 
possa garantir uma educação de qualidade, haja vista que a educação 
é um fator essencial para o desenvolvimento social de um país.

EDUCAÇÃO E RELAÇÕES DE APRENDIZAGENS EM TEMPOS 
DE PANDEMIA

Os acontecimentos históricos ocorridos no Brasil, principal-
mente aqueles de ordem das políticas públicas e educacionais revelam 
que a educação brasileira nunca foi uma prioridade para os governos, 
considerando toda falta de investimento, valorização e de políticas 
públicas eficazes para educação.

Dados apresentados pelo Ministério da Educação (MEC) e tam-
bém de instituições e universidade que pesquisa sobre vários aspectos 
da educação apontam que o Brasil passa por um retrocesso no campo 
das políticas educacionais, que vai dos baixos índices de aprendizagens 
dos alunos, como a falta de investimento condizente com a realidade 
das escolas e instituições de ensino.
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Avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação (Ideb) do 
Brasil de 2019 divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostram que, em comparação 
com 2017, o Ideb do ensino médio no Brasil foi de 3,8 para 4,2 – em 
uma escala de zero a dez. O valor, no entanto, ainda fica longe do Ideb 
proposto para 2019, de 5,0. Esses dados apresentados, demostram 
que o país ainda está longe de alcançar os resultados estabelecidos 
no Plano Nacional de Educação (PNE) e também dos próprios órgãos 
reguladores das políticas públicas e educacionais do país. 

Dados do Inep observa que nenhum estado a rede particular 
alcançou a meta estabelecida pelo Ideb para o Ensino Médio. A rede 
privada participa da avaliação por adesão, e que a situação também 
é preocupante nos anos finais do Ensino Fundamental, etapa em que 
o país tampouco atingiu a meta de qualidade esperada pelo Ideb. O 
indicador foi de 4,7 na edição anterior para 4,9 em 2019, sem chegar 
à meta de 5,2. Das 27 unidades da federação, apenas sete estados 
cumpriram os objetivos estabelecidos pelo Ideb para os anos finais do 
Ensino Fundamental: Amazonas, Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoas, 
Paraná e Goiás (INEP, 2020).

Por esse entendimento, e considerando os impactos da pan-
demia do coronavírus que afetou o mundo inteiro, e de forma mais 
acentuada os países da Europa e da América Latina afetou de forma 
direta e indiretamente a oferta da educação para a população.

Os protocolos de combate e prevenção da covid-19 apresenta-
do pela Organização Mundial da Saúde (OMS) tratam de medidas de 
cabíveis de distanciamento social, uso de máscaras e o uso continuo 
de álcool em gel e a lavagem das mãos várias vezes ao dia, medidas 
essas a serem a adotadas por todas as pessoas, e também as empresas 
e instituições comerciais e educacionais.

Essas novas regras de combate ao coronavírus, principalmente 
do distanciamento social impacta diretamente nas relações humanas 
e de aprendizagens dos alunos das redes de educação do país. Vale 
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destacar que esses impactos não são apenas de ordem negativa, visto 
que elas visam o cuidado e manutenção da vida humana.

Os impactos provocados por essas medidas estão ligadas as 
condições e estruturas das escolas brasileira, que sobre as recomen-
dações da OMS não tem condições física, administrativa e pedagógica 
para atender as regras distanciamento social também dentro da escola. 
Se observarmos os dados educacionais apresentados pelo próprio Mi-
nistério da Educação de 2015 a 2018 é notório a falta de estrutura das 
escolas. O Censo Escolar de 2017 apresentado pelo MEC mostram que 
as escolas brasileiras, ainda tem enorme carência quando o quesito é 
a infraestrutura.

As realidades das escolas são bastante diferentes, tendo em 
vista os mais diferentes cenários em que vivemos. É bem comum 
encontrarmos escolas cujas as salas de aulas são bastante apertadas 
e com um número de alunos superior ao que deveria suportar, isso 
acontece até mesmo pela falta de planejamento e distribuição dos alu-
nos, desse modo como os alunos poderão respeitar o distanciamento 
social? A falta saneamento básico adequado nas escolas é outro fator 
que necessita de uma atenção especial para garantir o mínimo de 
segurança aos alunos.

Esses são alguns problemas enfrentados pelas escolas que 
seguem com sérios problemas de ordem de infraestrutura, adminis-
trativa e pedagógica e uso e acesso dos recursos didáticos pedagógicos 
incluindo os aparatos tecnológicos.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E 
EDUCAÇÃO

É cada vez mais comum o uso e a presença de recursos tecnoló-
gicos no âmbito da escola e do sistema escolar. Também é de comum 
e consenso teórico-metodológicos da importância dos recursos tecno-
lógicos aplicados a educação.
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A utilização de novas tecnologias no âmbito educacional tem 
um papel importante para estabelecer novos modelos pedagógicos, 
com o intuito de promover a participação e diálogo entre alunos e 
professores para alcançar melhores resultados nos modelos de ensino, 
haja vista que estamos em uma sociedade que está em constante 
mudança. Os recursos tecnológicos estão presentes nas mais variadas 
formas, e a sua utilização é quase que inevitável, pois ela acaba por 
interferir no nosso cotidiano, sendo assim necessitamos delas nas di-
versas tarefas que realizamos diariamente. Segundo Brito e Purificação 
(2008, p. 23) “[...] estamos em um mundo em que as tecnologias inter-
ferem no cotidiano, sendo relevante, assim, que a educação também 
envolva a democratização do acesso ao conhecimento, à produção e à 
interpretação das tecnologias”.

Para Valente (1998, p. 2) o termo “informática na educação 
refere-se à inserção do computador no processo de aprendizagem dos 
conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades de educação”. 
Sendo assim o computador assume um papel muito importante no 
processo de aprendizagem, mais para isso o professor deve assumir 
o papel de mediador instigando os alunos a utilizarem esse recurso 
de forma que eles possam aproveitar da melhor forma possível para 
assim adquirir mais conhecimento. De acordo com Araújo e Oliveira 
(2020, p. 181) destacam

que a nova era digital, os jogos eletrônicos têm ganhado 
espaço na vida dos jovens e, algumas vezes, ocupado o 
tempo de estudo escolar, por isso utiliza-lo a favor do 
estudo é um salto para o desenvolvimento e reinvenção 
da forma de ensinar – aprender, já que usados correta-
mente trará grandes benefícios para a educação.

Para esses autores, o uso dos recursos tecnológicos utilizados 
nas relações de ensino – aprendizagem só fortalece as práticas edu-
cativas de seus professores, desde que usados de forma correta e 
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com vista de alcançar os objetivos da escola e também dos objetivos 
específicos do qual deseja chegar.

Contudo, e considerando a importância das tecnológica nas re-
lações de ensino-aprendizagens e para fins educacionais, á de ajustar 
também que talvez este seja um dos maiores problemas enfrentados 
pelos professores e pelas suas escolas, a falta de infraestrutura didá-
tico-pedagógicos em suas escolas. E com a chegada da pandemia na 
maioria dos municípios brasileiros, impôs maiores cuidados e combate 
à covid-19 em todas esferas e instancia e instituições públicas, seja ela 
municipal, estadual ou federal, principalmente a escola.

Os problemas em diferentes aspectos que a escola pública en-
frenta cotidianamente, seja elas de infraestrutura física e pedagógica 
ou de formação de seus professores são evidenciadas e ampliadas 
quando essas escolas não conseguem atender as recomendações sa-
nitárias de combate a pandemia. Entre tantos problemas enfrentados 
pela escola pública, o período de pandemia enfrentado pela escola e 
seus professores exigiram novos comportamentos e novas ações peda-
gógicas para atender as demandar educacionais de seus alunos, entre 
esses problemas a falta de acesso as tecnologias seja do uso do celular, 
computar ou o próprio uso da internet.

De um momento para o outro, as escolas e seus professores 
foram provocados a pensar e a repensar sobre o uso das tecnologias 
nas relações de ensino-aprendizagem de seus alunos, considerando 
que na sua maioria não dispõe sequer dos recursos tecnológicos mais 
simples como o uso do celular e da internet.

Desse modo fica a pergunta: será possível ainda que em tem-
pos de pandemia garantir a educação para crianças e adolescentes da 
escola pública através das aulas remotas? A resposta não é difícil de 
colocada aqui, visto que inúmeras pesquisas e levantamentos sobre a 
situação da escola e o uso dos aparatos tecnológicos tem sido cons-
tante para responder essa e tantas outras perguntas já feitas durante 
o período de pandemia.
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Em 2019, o Instituto de pesquisa TIC Educação, aponta que 39% 
dos estudantes de escolas públicas urbanas não têm computador ou 
tablet em casa. Nas escolas particulares, o índice é de 9%. Os dados 
mostram o cenário em que a educação entrou na pandemia em 2020 
e indicam possível desafio no ensino remoto, montado às pressas 
quando houve necessidade de fechamento das escolas para evitar a 
propagação do coronavírus. Sem computadores e conexão à internet, 
é possível que os estudantes tenham dificuldade para acessar os con-
teúdos on-line, que têm substituído as aulas presenciais (CETIC, 2020). 
Abaixo os principais aspectos sobre o uso dos recursos tecnológicos 
por professores e alunos.

1  Conectividade: 21% dos alunos de escolas públicas só aces-
sam a internet pelo celular. Na rede privada, o índice é de 3%.

2  Plataformas virtuais: 14% das escolas públicas (estaduais 
e municipais) tinham ambiente ou plataforma virtual de 
aprendizagem antes da pandemia.

3  Aprendizagem on-line: 16% dos estudantes da rede públi-
ca e privada declararam ter participado de cursos on-line 
e 24% fizeram simulados ou provas, o que pode indicar 
dificuldades atuais para acompanhar o ambiente virtual de 
aprendizagem. Quanto mais velho o aluno, maior o índice.

4  Professores: 53% dos docentes disseram que a ausência de 
curso específico para o uso do computador e da internet 
nas aulas dificulta muito o trabalho; para 26%, dificulta um 
pouco – a soma é de 79%.

5  Interação: entre 2016 e 2019, a porcentagem de institui-
ções públicas urbanas cujos pais ou responsáveis utilizaram 
perfis ou páginas em redes sociais para interagir com a 
escola passou de 32% para 54%.

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
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Percentual (%)

Computador de mesa
Computador  

portátil
Tablet

Sim Nã o
Não  
sabe

Sim Não Sim Não

REGIÃO

Norte 26 74 0 32 67 21 79

Centro- 
Oeste

42 57 0 46 54 30 69

Nordeste 28 72 0 29 71 24 76

Sudeste 39 61 0 47 53 33 67

Sul 39 61 0 51 49 31 69

Quadro 1 – Número de estudantes com acesso a computador em casa.
Fonte: Cetic (2020).

Quanto ao uso da internet para se comunicar com alunos antes 
da pandemia era menor entre professores de escolas públicas se com-
parado com as escolas particulares. Os dados da pesquisa mostram 
que 31% dos professores afirmaram que receberam trabalhos ou lições 
dos alunos pela Internet; 44% tiraram dúvidas dos alunos pela Internet 
e 48% disponibilizaram conteúdo na Internet para os alunos. Na rede 
privada, os números são 52%, 65% e 65%.

Esses dados revelam os impactos sofrido pela escola no período 
de pandemia, nos seus aspectos de infraestrutura física, pedagógica e 
administrativa. Ainda nesse contexto, á de considerar a capacidade de 
organização e inovação dos professores na produção de suas aulas por 
meio dos mais diferentes recursos, ainda com muitas dificuldades no 
acesso como no manuseio.

Nessa linha de pensamento, Palú (2020, p. 101) considera que 
a oferta da educação de e forma remota evidenciou outros problemas 
e dificuldades enfrentadas pelos alunos e professores que, a partir de 
suas casas, passaram a realizar as atividades que antes eram realizadas 
nos espaços escolares. Para ele, a pandemia também traz para o deba-
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te questões importantes, como a importância da escola pública e dos 
professores na sociedade atual.

Por essas razões, e destacando tantos os elementos impostos 
pela pandemia como os aspectos positivo ocasionado pela superação 
da prática educativa dos professores, destaca-se que passar por esse 
advento da pandemia é está sendo fácil para ninguém, e que todos 
estão buscando a melhor maneira para enfrentar os fortes impactos da 
pandemia, seja na sua vida pessoal, família ou profissional.

Portanto, as marcas profundas provocadas pela covid-19 
ocorrida neste ano de 2020, deixa claro o recado para todos, que 
a forma de superação que precisa ser adotado por todas as pesso-
as nos mais diferentes espaços sociais, seja em casa, na escola, na 
igreja, buscando assim, novas relações humanas de respeito para 
consigo mesmo e para com o outro é fundamental para a superação 
e combate dessa pandemia.

CONSIDERAÇÕES

As discussões realizadas nesse artigo com vista a compreensão 
acerca do uso das tecnologias nas relações de ensino-aprendizagens 
durante o período da pandemia, a partir de suas principais evidências, 
podemos destacar que o coronavírus confirma de forma muito clara 
os principais problemas enfrentados pela escola pública, que vai da 
simples estrutura física e pedagógica a formação de professores e o 
uso das tecnologias.

As dificuldades enfrentadas pela escola pública e seus profes-
sores antes mesmo da covid-19 já mostram a ineficiência das políticas 
educacionais no sentido da garantia do acesso à educação de quali-
dades para todos, considerando o número de crianças e adolescentes 
que não são alfabetizados na idade série, a distorção serie/idade ainda 
tão presente na educação das escolas públicas. Esses são alguns as-
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pectos que demostram a forma ineficiente do Estado e das políticas de 
educação, especialmente das camadas populares.

Com a pandemia da covid-19, fica revelado uma face da edu-
cação – escola que têm contribuído para o não alcance das metas 
do Plano Nacional de Educação (PNE) e todos objetivos traçados nos 
termos legais para a educação pública.

Nesse momento a escola se viu desafiada a dar resposta para 
dois aspectos importantes no sentido de, ainda que em tempos de 
covid-19, garantir a educação de todas as crianças e adolescente da 
educação infantil ao fundamental I e II. Assim, é notório os problemas 
que estão interligados que é a falta de recursos tecnológicos da escola 
e de seus alunos para a garantia da oferta da escolarização e a falta 
de formação desses professores para atuar por meio de suas ações 
pedagógicas utilizando os recursos tecnológicos.

Por esse aspecto, muitas atividades realizadas pela escola e seus 
professores tornaram inviáveis exatamente pela falta de condições 
e aceso das tecnologias tanto pelos professores quanto dos alunos, 
ficando difícil garantir a escolarização de estudantes localizados e re-
sidentes de cidades do interior por meio de aplicativos não acessíveis 
e sem o uso de aparatos de celulares e computadores que esses não 
têm acesso.
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MOODLE: UMA SOLUÇÃO PEDAGÓGICA 
DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Alisson Rodrigues

RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar, compreender e refletir sobre a ex-
periência do Instituto Técnico 11ELO, quanto a adoção da Plataforma Moodle 
como solução Pedagógica durante a pandemia da covid-19. Foram realizados 
levantamentos no sítio eletrônico oficial do Instituto Técnico de Ensino Profis-
sionalizante – 11Elo, de setembro a outubro de 2020. Fora conversado com a 
Equipe Pedagógica do Instituto de forma presencial e através de plataforma 
digital de vídeo, como o Zoom Meeting. Os gráficos elaborados pelo autor 
foram obtidos por meio da inserção de dados no Excel e os demais, foram 
gerados com base nas respostas obtidas por meio do Google Forms. Fora 
apresentado ainda dados dos relatórios políticos da ONU e da OIT quanto aos 
retratos reais dos danos causados na Educação durante a pandemia. Tais re-
flexões e transcrições de falas que são apresentadas, ademais as impressões 
de estudiosos do assunto fidelizam a assertividade da Instituição quanto a 
metodologia adotada.
Palavras-chave: Educação. Ensino Remoto Emergencial. Moodle. Covid-19. 
Ensino a Distância.



78COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

INTRODUÇÃO

Há muito que se fala em revolução tecnológica no âmbito 
educacional, da relevância de utilizar mídias digitais para fomentar a 
aprendizagem, porém, na prática, observa-se que muito ainda precisa 
ser modificado para a utilização eficaz desses recursos em sala de aula.

A pandemia da covid-19 revelou dificuldades nos principais ato-
res do processo educativo: instituições escolares, professores e alunos. 
Dificuldades estas que perpassam pelo uso de aplicativos, dispositivos 
móveis, computadores, e, até mesmo, o medo das mudanças.

As escolas precisaram investir em recursos digitais e tecnolo-
gias para que as instituições continuassem atendendo sua demanda. 
Plataformas começaram a ser utilizadas como solução pedagógica, 
realizaram-se formações pedagógicas com professores com treina-
mentos para uso dos recursos, formularam-se tutoriais explicativos 
para os alunos e reuniões com as famílias para conscientização sobre a 
nova realidade educativa.

Os docentes, nesse cenário, precisaram se reinventar, pois 
muitos ainda utilizavam práticas tradicionais de educação, e, em pouco 
tempo, precisaram modificar radicalmente suas práticas de ensino. 
Alguns professores nunca tinham manuseado nenhum recurso digital 
e tecnológico em prol da aprendizagem dos discentes.

Por outro lado, houve aspectos positivos nesse processo, onde 
alguns alunos aproveitaram as diversas possibilidades ofertadas pelas 
inovações tecnológicas. A pandemia permitiu que as pessoas se tor-
nassem mais independentes ao estudar, produzindo seu conhecimen-
to com mais qualidade, afinal, precisa-se de bastante dedicação para 
aprender a distância.

Com as diversas plataformas educacionais disponíveis para uso 
acadêmico, as escolas tiveram a possibilidade de não parar suas ativi-
dades, permitindo com que o ano letivo de 2020 pudesse ser concluído. 
Uma dessas plataformas foi o Moodle, adotada em muitas instituições 
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como solução pedagógica por conta da pandemia, embora ela já venha 
sendo usada por muitas Instituições Educacionais ao longo dos anos.

Este artigo tratará da adoção da plataforma Moodle como 
solução pedagógica durante a pandemia da covid-19, ressaltando um 
breve contexto histórico sobre o período pandêmico, aspectos relati-
vos à escola, professores e alunos nesse período e a dissociação entre 
educação a distância e Ensino Remoto Emergencial.

OBJETIVO

O objetivo principal desta publicação é proporcionar uma refle-
xão do uso da plataforma Moodle como solução pedagógica durante a 
pandemia da covid-19 para o Ensino Remoto Emergencial e fortalecer 
a importância dos recursos e condições necessários para a oferta da 
educação a distância em todo o mundo.

METODOLOGIA

O presente trabalho tem como base a pesquisa qualitativa, por 
esta permitir, conforme Ludke e André (1986), a exploração, análise, 
descrição e avaliação dos dados, sendo o pesquisador seu principal 
instrumento. Para a coleta de dados secundários, utilizou-se a pesquisa 
documental por método de análise de conteúdo, que segundo Ludke 
e André (1986) os documentos são uma fonte para retirada de evi-
dências, que subsidiam inferências realizadas pelo pesquisador. Foram 
realizados levantamentos junto a Instituições públicas como a ONU 
e OIT, por meio dos seus boletins informativos e no sítio eletrônico 
oficial do Instituto Técnico de Ensino Profissionalizante – 11Elo, de se-
tembro a outubro de 2020. Fora conversado com a Equipe Pedagógica 



80COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

do Instituto de forma presencial e por meio de plataforma digital de 
vídeo, como o Zoom Meeting.

Os gráficos elaborados pelo autor foram obtidos por meio da 
inserção de dados no Excel e os demais, foram gerados com base nas 
respostas obtidas através do Google Forms

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O campo de estudo dessa pesquisa, é uma instituição, criada, 
inicialmente, como empresa de Consultoria e Serviços de Engenharia, 
em 2012. O Instituto Técnico de Ensino Profissionalizante 11ELO é uma 
Escola Técnica do setor privado, que atua na formação de Jovens e 
Adultos por meio da Formação Profissional de nível Médio Técnico e 
Cursos Livres. Em 2015 começou o processo de ampliação da marca, 
abrindo novos polos no interior do Estado. Segundo a diretoria do 
Instituto, hoje, a marca está presente em 16 cidades do Maranhão, 
possuindo duas Unidade em São Luís-MA.

O Instep 11ELO conta com um portfólio de seis cursos presen-
ciais (Técnicos em Segurança do Trabalho, Edificações, Eletrotécnica, 
Agrimensura e Enfermagem, além de outros quatro (Técnico em 
Farmácia, Saúde Bucal), bem como cursos pós-técnicos: Especialização 
em Geoprocessamento e Georreferenciamento de Imóveis Rurais, 
Enfermagem do Trabalho e Instrumentação Cirúrgica, estando as duas 
últimas, também, em regulação; ademais, o Instituto conta com mais 
de 100 cursos profissionalizantes que são ofertados de forma presen-
cial, interativa e 100% a distância.

O Instituto 11Elo foi uma entre as milhares de Instituições pelo 
mundo, que durante a pandemia da covid-19 buscou soluções pedagó-
gicas para enfrentamento dos desafios propostos de forma tão repen-
tina ao mundo da Educação. Faz-se necessário relembrar os impactos 
causados pelo vírus Sars-CoV-2 também conhecido por coronavírus, 
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que colocou a população em um cenário, onde em diversas parte do 
mundo obrigou as pessoas a passar por longos períodos de quaren-
tena para minimizar as possibilidades de contágio e na esperança da 
possibilidade de diminuição da mortandade.

Para Dias e Pinto (2020), a pandemia da covid-19, em escala 
global não traz apenas questões sanitárias e econômicas, mas também 
sociais e com consequências psicológicas para a sociedade em geral.

No Brasil, a partir de 6 de fevereiro de 2020 por meio da Lei 
nº 13.979/2020 foi decretado estado de quarentena, sendo que o 
primeiro caso de covid-19 tem registro em 26 de fevereiro de 2020 
(BRASIL, 2020 apud VASCONCELOS et al., 2020, p. 75). A partir disso, 
foi decretado estado de emergência em saúde pública por estados e 
municípios orientando a população a ficar em casa, deliberando o fe-
chamento de locais em que haja grande circulação de pessoas, incluin-
do, o fechamento de escolas, em situações mais severas decretando o 
lockdown – medida obrigatória de distanciamento social.

Em virtude das condições sanitárias das cidades e do 
desconhecimento da etiologia das doenças infecciosas, 
grandes epidemias assolaram as nações no passado, 
dizimando suas populações, limitando o crescimento 
demográfico, e mudando, muitas vezes, o curso da 
história (REZENDE, 2009, p. 73).

E não diferente, no cenário educacional, precisou-se repensar 
metodologias. Professores perceberam a necessidade de aprender 
novas habilidades e desenvolver competências tecnológicas para que 
de alguma forma a educação pudesse continuar e os alunos pudessem 
ter algum acesso às aulas e aos conteúdos. Tudo isso sendo analisado 
sob o viés das diferenças sociais no Brasil, uma vez que temos cená-
rios distintos para educação pública e privada. O que, sem dúvidas, 
aumenta os desafios de proporcionar educação à comunidade escolar 
onde nem todos tem acesso à internet e computador/celular compro-
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metendo a educação em um ano pandêmico que ainda apresenta um 
cenário incerto.

Para António Guterres, secretário-geral da ONU, “a pandemia 
da covid-19 levou ao maior transtorno jamais visto na educação”. No 
Policy Brief: Education during covid-19 and beyond, publicado em 
agosto de 2020, Guterres ressalta que, em meados de julho, mais de 
160 países tinham suas escolas fechadas, uma medida que afetava 
mais de 1 bilhão de estudantes em todo o mundo.

Enquanto no Novo relatório da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) mostra que a pandemia aumentou desigualdades e 
colocou em risco potencial produtivo de toda uma geração; 65% dos 
jovens afirma ter aprendido menos desde início da pandemia. Desde o 
início da pandemia, mais de 70% dos jovens que estudam ou também 
trabalham foram afetados pelo encerramento de escolas, universida-
des e centros de formação.

Diante deste cenário, buscar soluções de continuidade se tor-
nou uma obrigação para as instituições de ensino, principalmente às 
da rede privada. De acordo com o Centro de Inovação para a Educação 
Brasileira (Cieb) e a Associação Brasileira de Startups (ABStartups), a 
procura por Startups de educação cresceu 23% nesse período. Acre-
dita-se que 2020 deve ser considerado o ano da conectividade, pois 
de acordo com pesquisa TIC Domicílios, do Comitê Gestor da Internet 
(CGI.br), 74% da população brasileira dos 134 milhões de usuários de 
internet se mantiveram conectados durante a pandemia, um marco 
histórico. Destes, o acesso pelo celular chegou a 80,2%. O Relatório 
da Kaspersky aponta que junto a esse crescimento, de janeiro a junho, 
os ataques de negação de serviços (DdoS – sigla em inglês) contra 
plataformas de e-learning aumentaram mais de 350%. A pesquisa 
mostra que o número de usuários atacados por malwares disfarçados 
de aplicativos de conferência ou de EAD, cresceu em mais de 20.000%. 
Tais dados, impactam ainda na escolha de uma plataforma segura e 
confiável para oferta de serviços às comunidades educacionais.
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O Instituto 11ELO, campo dessa pesquisa, defende a plataforma 
Moodle como a melhor solução pedagógica durante a pandemia da 
covid-19, por vários motivos, entre eles a credibilidade o fato desta ser 
a Plataforma de Aprendizagem mais usada no planeta, tendo mais de 
100 mil usuários e por estar presente em mais de 220 países de acordo 
com o seu próprio site, o Moodle.org.

A pandemia da covid-19 mostrou uma realidade totalmente 
diferente da educação presencial. Evidenciou as deficiências e as 
diferenças críticas do Ensino e Aprendizagem do país. A ausência de in-
fraestrutura básica para o ensino na rede pública torna preocupante a 
continuidade da educação via plataforma digital, uma vez que a acesso 
precário à internet é o menor dos problemas. Tal fato, gera uma reação 
em cadeia que levanta uma série de empecilhos que expõem a nudez 
da educação como um todo, seja pela falta de infraestrutura escolar, 
seja pela ausência de professores qualificados para o uso dos meios 
digitais de aprendizagem.

Tanto as instituições públicas, quanto as da rede privada, que 
oferecem educação presencial precisaram se reinventar para que sua 
comunidade pudesse, de forma tão acelerada e repentina, continuar 
tendo acesso ao ensino.

Larissa Santos, Coordenadora Pedagógica do Instituto 11ELO, 
também acredita que as dificuldades enfrentadas pela instituição para 
as mudanças do Ensino estão fortemente ligadas as bases de formação 
do aluno.

Entrei no Instituto em 6 de janeiro desse ano e no meu 
primeiro dia já fui para participar de uma Formação 
Pedagógica, nela projetamos 2020 como um ano de 
inovação, falamos sobre a Educação 4.0 e motivamos 
os professores a usarem objetos digitais de aprendiza-
gem [...] Em março, chegou a pandemia, fechamos as 
portas presenciais. Em abril estavamos fazendo forma-
ção docente via Zoom meeting. Uma mudança brusca, 
mas precisa. Nem todos os professores conseguiram 
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se adaptar, assim comos os alunos, foi aí que come-
çamos a reconhecer problemas ainda maiores do que 
haviamos previsto. É um problema de base (LARISSA 
SANTOS, 2020).

Um ponto relevante a ser considerado durante a pandemia é o 
estabelecimento do termo correto a definir o fenômeno na educação 
mundial, ocasionado pelo distanciamento social. De acordo com Patri-
cia Alejandra Behar, professora da Faculdade de Educação e dos pro-
gramas de pós-graduação em Educação e em Informática na Educação, 
o Ensino Remoto Emergencial e a Educação a Distância não podem 
ser compreendidos como sinônimos, por isso é muito importante, 
no contexto que estamos vivendo, clarificar esses conceitos. O termo 
“remoto” significa distante no espaço e se refere a um distanciamento 
geográfico. O ensino é considerado remoto porque os professores e 
alunos estão impedidos por decreto de frequentarem instituições edu-
cacionais para evitar a disseminação do vírus. É emergencial porque do 
dia para noite o planejamento pedagógico para o ano letivo de 2020 
teve que ser engavetado. Foi preciso pensar em atividades pedagó-
gicas mediadas pelo uso da internet, pontuais e aplicadas em função 
das restrições impostas pela covid-19 para minimizar os impactos na 
aprendizagem advindos do ensino presencial. O currículo da maior 
parte das instituições educacionais não foi criado para ser aplicado 
remotamente. Behar (2020) justifica que o professor de uma hora para 
outra teve que trocar o “botão” para mudar de sintonia e começar a 
ensinar e aprender de outras formas.

Silma Bruzaca, Supervisora Geral do Instituto 11Elo, esclarece 
que pensar em uma proposta pedagógica para enfrentamento da 
pandemia da covid-19 foi desafiador, pois a solução fora um universo 
totalmente diferente e exigia adaptação de toda a comunidade, inclu-
sive da própria Gestão Escolar. Sobretudo, a proposta de contingência 
da Instituição, de acordo com a Resolução CEE/MA nº 94/2020 foi uma 
garantia da equidade e qualidade da educação, no cumprimento do 

http://conselhodeeducacao.ma.gov.br/files/2020/03/Resoluc%CC%A7a%CC%83o-n%C2%BA-94-2020.pdf
http://conselhodeeducacao.ma.gov.br/files/2020/03/Resoluc%CC%A7a%CC%83o-n%C2%BA-94-2020.pdf
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calendário escolar. O CEE (Conselho Estadual de Educação), de acordo 
com a resolução, orienta que as instituições observem, na organização 
das atividades não presenciais, algumas proposições, entre elas a de 
adotar providências que minimizem os impactos na aprendizagem dos 
estudantes com a suspensão das atividades presenciais.

Lobato (2015, p. 8) conta que o novo cenário educacional exige 
professores preparados para assumir uma nova postura, com o uso 
de novas metodologias de aula e compreensão de seus papéis na 
relação com os alunos. A esse respeito, Masetto (2009, p. 142 apud 
LOBATO; GERALDINI; CUNHA, 2015, p. 8) pondera que essa nova pos-
tura não é fácil de ser assumida pelo professor acostumado a atuar 
como especialista em conhecimentos e/ou experiências a comunicar. 
Segundo ela a modalidade de ensino a distância exige que o professor 
seja orientador, consultor, incentivador da aprendizagem, desafiador 
de seus alunos para que estes aprendam, mudando a relação de quem 
sabe sobre quem não sabe, para um relacionamento de cooperação, 
de coparticipação, de estar junto, de equipe, de parceria entre os par-
ticipantes daquele processo de aprendizagem.

Para Behar (2020), é preciso diferenciar, neste momento, que 
a maior parte das instituições de ensino não está fazendo Educação a 
Distância, e sim Ensino Remoto Emergencial. Essa mudança drástica 
do dia para a noite exigiu que os docentes assumissem o processo de 
planejamento, criação, adaptação dos planos de ensino, o desenvolvi-
mento de cada aula e a aplicação de estratégias pedagógicas on-line.

No presencial, pode-se estar fisicamente próximo de um 
aluno e estar psicológica e pedagogicamente muito dis-
tante dele. Por outro lado, nas aulas virtuais é possível 
estar geograficamente distante e estar muito próximo 
psicológica e pedagogicamente, o que nos remete à ideia 
de motivar sempre a presença social (BEHAR, 2020).
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O AVA do Instituto 11ELO, durante a pandemia, integrou mais 
de mil usuários, dentre eles estão professores e técnicos da comunida-
de escolar, além dos alunos. Desses usuários, somente a comunidade 
escolar das unidades localizadas em São Luís-MA foram convocadas 
para o uso da plataforma, isso porque, inicialmente, houve o entendi-
mento que devido as dificuldades de acesso à internet e ferramentas 
básicas para uso da plataforma, além das demais deficiências outrora 
expostas, não foi positivo a avaliação para implementação da platafor-
ma aos alunos no interior do Estado.

Em São Luis, todos os alunos dos cursos técnicos foram migrados 
para a plataforma. Por ser algo novo aos alunos, a instituição realizou 
reuniões agendadas pelo WhatsApp no final do mês de março, para 
treinamento e esclarecimento sobre o uso da plataforma por meio da 
plataforma Zoom Meeting.

Gráfico 1 – Distribuição de alunos na plataforma por curso.
Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com a coordenação da escola, em relatório emitido 
pelo sistema, no dia 2 de abril de 2020, segundo dia de uso da pla-
taforma, mais de 300 usuários já haviam acessado a plataforma, um 
feedback considerado positivo para a instituição.

Inicialmente, a instituição fez uso da Zoom Meeting Premium, 
para transmissão e gravação das aulas remotas, no entanto, após a 
conclusão dos encontros virtuais e gravação das aulas, os arquivos 
eram sempre disponibilizados de forma organizada dentro do AVA – 
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plataforma Moodle. Se fez necessário contratar uma empresa espe-
cializada para administração dos recursos e customização do sistema, 
especialmente para instalação e integração de um plug-in para realiza-
ção de webconferências administradas dentro do AVA.

A solução para otimização das transmissões e gravações das 
aulas foi a plataforma BigBlueButton, que de acordo com o Moodle.
com esta é uma solução de conferência via web de código aberto para 
aprendizado on-line que fornece compartilhamento em tempo real 
de áudio, vídeo, slides, quadro branco, bate-papo e tela. Ele também 
permite que os participantes participem das conferências com suas 
webcams e convidem outros oradores.

Com a integração do BigBlueButton ao Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, o instituto buscou melhorar a experiência da sua 
comunidade pois mesmo o aluno que não pudesse estar on-line no 
momento em que aula estivesse sendo transmitida, este poderia, em 
outro momento, rever todo o conteúdo, uma vez que este sempre 
ficava gravado. Pra tanto, foi preciso dispor de uma robusta logística 
que envolveu treinamentos de uso da plataforma para a equipe peda-
gógica e docente e disponibilização de armazenamento dos arquivos 
em servidores de internet de forma segura.

Lidar com o novo e desconhecido é também ao mesmo tempo 
uma descoberta, portanto, adicionalmente ao planejamento inicial de 
capacitação dos colaboradores, docentes e alunos por meio dos treina-
mentos e tutoriais, fez-se necessário realizar atendimentos exclusivos 
e personalizados a todos que procuraram a coordenação pedagógica, 
seja aluno, seja docente. Sendo assim, de acordo com o levantamento 
feito pelo próprio setor, estima-se que foram investidos do dia 28 de 
março ao dia 2 de junho de 2020, cerca de aproximadamente 130 
horas de treinamentos para toda a comunidade.

Nesse período, a instituição contabilizou cerca de 21,2% de 
trancamentos além de 12,4% de alunos que nunca acessaram. Todavia, 
os 66,6% restantes não necessariamente se engajaram ou estudaram 
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na plataforma, pois, neste levantamento, fora considerado o total de 
alunos ativos e os acessos ao sistema, não se considerou a interação 
em atividades ou participação nas aulas on-line.

Cícero Filho, Diretor Geral do Instituto 11Elo, acredita que a 
pandemia da covid-19, embora tenha causado prejuízos irreparáveis 
para a educação, faz-se necessário refletir positivamente quanto à 
celeridade que ela deu à educação 4.0 no país, bem como a ênfase da 
importância e valorização para o Ensino a Distância, principalmente no 
Maranhão.

A resposta rápida dada pelo Instituto Técnico de Ensino Profis-
sionalizante – 11ELO, ao estruturar o Moodle como Ambiente Virtual 
de Aprendizagem em resposta ao distanciamento social fora motivo 
de elogio pelo corpo docente e alunos e foi reconhecida pelo Grupo 
de Educadores Google – GEG – Carutapera durante o II Encontro de 
Educadores Google, no dia 13 de junho de 2020.

Durante o Encontro, foram apresentados os desafios superados 
pela Instituição no enfrentamento à pandemia e como o Moodle contri-
buiu para que os alunos da instituição, embora estivessem vivenciando 
um momento do Ensino Remoto Emergencial, pudessem por meio de 
uma plataforma Virtual Personalizada ter a melhor experiência educa-
cional possível, bem como se perceberem como protagonistas de todo 
o processo.

O AVA – 11ELO hoje conta com 56 turmas de cursos, dentre 
elas 48 são de cursos técnicos. Durante esse período, foram gravadas 
aproximadamente mil aulas on-line, são mais de 60 horas ininterruptas 
de vídeos. Foram criadas mais de 200 atividades (questionários, fóruns 
e envio de arquivos), são aproximadamente 500 questões diferentes já 
armazenadas.

Mesmo com o retorno gradativo das aulas presenciais, de acor-
do com a coordenação pedagógica a plataforma jamais será deixada 
de lado, agora ela é parte integrante da vida do aluno. Buscando me-
lhorar ainda mais a experiência do aluno, quanto ao uso da Plataforma, 
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o Instituto 11ELO lançou o Aplicativo AVA 11ELO, uma customização 
do Moodle na versão App Mobile para celulares Android. Com o App 
a comunidade escolar passou a ter acesso ao conteúdo do curso de 
forma off-line, pois o aplicativo, quando conectado ao wi-fi permite o 
download dos arquivos e atividades, logo quando o aluno se conecta 
novamente, se tiver respondido atividades como o fórum, sua resposta 
é automaticamente carregada para o sistema.

Entendendo o Ensino Remoto Emergencial como uma oportu-
nidade para o investimento na Educação a Distância, o Instituto 11ELO 
criou um estúdio de áudio e vídeo para gravação de aulas a serem 
disponibilizadas na plataforma.

Uma pesquisa feita entre os alunos e professores através do 
Google Forms revelou que a aceitação da plataforma é otimista e que 
com a combinação das aulas presenciais e os materiais disponibilizados 
na plataforma torna a experiência ainda melhor.

Para Rayna Ohanna, enfermeira, docente do Instituto, que du-
rante a pandemia aceitou o desafio de ministrar aulas na plataforma, 
toda a mudança se fez necessária e o apoio da instituição foi crucial 
para que tudo desse certo.

Sobretudo, o Instituto 11ELO defende que todas as respostas 
dadas a pandemia por meio dos investimentos e implementações 
feitas durante e após o período de isolamento social, fazem parte da 
missão e visão da organização que busca ser referência em sua área 
de atuação. Todavia, para Carla Arena, Giselle Santos e Samara Brito, 
autoras do artigo “Da reação ao amadurecimento: educação on-line de 
longo prazo”, o momento inicial da pandemia foi de correria, em que 
todos fizeram o que dava e como achavam que era o melhor a fazer.

O modus operandi nesse ciclo reativo foi de respostas 
imediatas a riscos e a impactos para a comunidade 
educacional. Equipes pedagógicas e gestão acadêmica 
se mobilizaram para enfrentar a crise, usando recursos 
tecnológicos e humanos como podiam para mitigar a 
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situação emergencial. Houve apenas uma mudança 
temporária do modo de instrução presencial para o 
on-line, com pouco tempo para o planejamento das prá-
ticas pedagógicas com um corpo docente que, muitas 
vezes, não estava preparado para a transição. O ensino 
no modo emergencial e reativo teve como propósito 
manter o acesso à educação e a conexão escolas-famí-
lias. A mentalidade foi “disponibilize on-line do jeito que 
é possível” (ARENA; SANTOS; BRITO, 2021).

A equipe pedagógica do Instituto, mesmo entendendo que o En-
sino Remoto foi uma solução emergencial afirma que sempre manteve 
em mente a ideia de que se faz necessário preservar a qualidade do en-
sino e proporcionar sempre uma boa experiência ao educando, embora 
nem todos, devido aos mais diversos fatores já mencionados, pudessem 
acompanhar a nova proposta. Contudo, este não fora estruturado como 
um processo de exclusão, pelo contrário, a proposta pedagógica fora de 
que através da plataforma, com a disponibilização do conteúdo on-line 
e off-line, os alunos pudessem continuar estudando, sem interromper 
os estudos e para os que só puderam estudar após a liberação dos en-
contros presenciais, outras propostas pedagógicas por meio do uso da 
plataforma sob tutoria, poderiam ser sempre contemplados.

O Moodle definitivamente é a plataforma ideal. Durante todo o 
processo vivido pela Instituição e até mesmo para suas novas propos-
tas pedagógicas este estará sempre no planejamento estratégico da 
instituição, a partir de agora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a metodologia adotada para este trabalho, de 
acordo com os estudos de relatados por Cooper e Schindler (2011), 
essa pesquisa apresenta um conjunto de técnicas interpretativas que 
procura descrever, decodificar, traduzir e, de outra forma, apreender 
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o próprio significado. Sendo assim, pode-se afirmar que os relatos 
apresentados retratam as dificuldades compartilhadas por milhares de 
instituições por todo o mundo, todavia, com uma alternativa funcional 
que por meio de uma equipe multidisciplinar foi capaz de responder 
aos problemas causados pela pandemia da covid-19, de forma exem-
plar para outras instituições através do uso simples de um software li-
vre de código aberto, disponível gratuitamente para todos – o Moodle.

Vale ressaltar que a pandemia da covid-19 revelou as diversas 
deficiências e fragilidades da educação, principalmente quanto a for-
mação docente em razão do preparo par o uso dos objetos digitais de 
aprendizagem como o uso da própria plataforma adota, sendo essa 
uma oportunidade de investimento a ser adotada.

Arena, Santos e Brito (2021) defendem também que para evo-
luir genuinamente em suas propostas digitais, as escolas terão de in-
vestir em programas de capacitação robustos, consistentes e de longo 
prazo para o letramento digital de sua equipe para que todos se sintam 
confortáveis e prontos para atuar em meios on-line. a pandemia mos-
trou um despreparo das equipes docentes e gestores educacionais que 
acabaram por impactar na visão dos profissionais sobre a qualidade 
e eficiência do ensino on-line. Vale ressaltar que, no ciclo de reação, 
o que foi feito não foi ensino on-line, e sim processos de remediação 
e paliativos de transposição do conteúdo presencial em um modo de 
contingência em resposta à crise sem que as equipes estivessem capa-
citadas para enfrentar os desafios e sem entender o funcionamento do 
meio on-line para a aprendizagem em suas várias dimensões.
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SOFTWARES EDUCACIONAIS LIVRES 
COMO RECURSO DIDÁTICO NO 

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM

Clodoaldo Pires Araújo 
Ruth Cristina Soares Gomes Araújo 

RESUMO
Durante o ano de 2020, tivemos grandes mudanças na maneira de como 
ministrar nossas aulas, em função da pandemia da covid-19 com aulas 
remotas, percebemos que tanto professores (Ensino Superior e Educação 
Básica) quanto alunos (Acadêmicos) apresentaram grandes dificuldades 
nesse novo formato de aulas. Vivenciando essas experiencias no dia a dia 
com a comunidade acadêmica, buscamos fazer este Projeto de Ensino, cuja 
objetivo é subsidiar um conjunto de diretivas para auxiliar docentes – do 
Ensino Superior, Acadêmicos (licenciandos) e Professores da Educação 
Básica – ao uso de softwares educacionais no processo ensino-aprendiza-
gem. Para contribuirmos com o ensino e aprendizado (no Ensino Superior 
e Educação Básica) pensamos na utilização das Tecnologias da Informação 
e da Comunicação que está presente no nosso cotidiano da Universidade 
(Laboratório de Informática do Cesp) e praticamente em todas as esco-
las (os Softwares Livres). Assim, buscaremos a integração dos recursos 
tecnológicos com o uso do software educacionais como recurso didático 
no ensino-aprendizado e assim desenvolver habilidades para adquirir 
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conhecimentos dos recursos dos softwares educacionais necessários para 
interpretar e resolver problemas das disciplinas diversas utilizando esses 
recursos que os programas disponibilizam.
Palavras-chave: Softwares Educacionais Livres. Recurso didático. Processo 
Ensino-Aprendizagem. Ensino Remoto.

A partir do final de 2019, o mundo já não é mais o mesmo com 
a chegada inesperada e eminente da pandemia do coronavírus (co-
vid-19) que seguramente mudou, e muito, nossos hábitos e comporta-
mentos e a Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) como a 
conhecemos tem mostrado e demonstrado sua outra face diante deste 
desta realidade e, passou a ser o cerne das comunicações e a agregar 
a sociedade de forma sem igual.

 Nesse contexto, as pessoas não precisam mais se deslocar de 
suas residências para trabalharem, estudarem, fazer compras, pedir 
refeições, transportes, acompanhar os noticiários e acontecimentos 
independentemente do lugar e hora em que os fatos aconteçam, 
tudo pode ser acompanhado instantaneamente por meio dos com-
putadores, notebooks e smartphones conectados à internet e outros 
dispositivos tecnológicos.

Assim, as escolas, as universidades começaram a utilizar práti-
cas de trabalho remotas (home office) e, paralelamente o fechamento 
temporário de creches e instituições educacionais em geral, locais 
culturais e de entretenimento. Sem uma vacina efetiva, ficou nebuloso 
e passou a ser vislumbrado com altos níveis de incerteza e insegurança 
aumentando sensivelmente entre as pessoas o estresse, a ansiedade 
e a depressão e, desde então, o mundo tem assistido um acentuado 
impacto na Educação Brasileira, assim como em todos os ramos do 
conhecimento.

As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) tem 
aumentado a conectividade proporcionando entre tantos benefícios 
os contatos entre alunos e professores, familiares e com amigos que 
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passou do modo off-line (presencial) para o modo on-line (conectado) 
encurtando o afastamento e o distanciamento entre as pessoas e, 
assim, reduzindo o impacto psicológico do isolamento social e possibi-
litando os alunos a desenvolverem suas atividades diárias.

Desse modo, em substituição às aulas presenciais que foram 
obrigatoriamente suspensas visando a proteção em massa de alunos, 
professores e todo contingente humano que envolve o funcionamento 
das escolas, foram implantadas aulas remotas (on-line) em grande 
escala como alternativa momentânea para que os alunos e as escolas 
possam cumprir o calendário escolar anual, sem prejuízo ou perdas 
tanto para os alunos quanto para as instituições de ensino. As lives são 
apresentadas constantemente abarcando os mais diferentes assuntos, 
e se tornaram a grande atratividade do momento e se disseminaram 
rapidamente mundo afora.

Diante de tudo isso, destacamos que a maioria dos professores 
da educação básica, Docentes do Ensino Superior e Acadêmicos (licen-
ciandos) usam a Tecnologia de Informação e da Comunicação (TCI) de 
forma intuitiva e adaptativa. Por isso questionamos: como os softwares 
livres podem potencializar as práticas pedagógicas no processo ensino 
e aprendizagem?

Durante o processo de formação acadêmica (futuros docentes) 
e professores (Universitários/Educação Básica) não tiveram ou não tem 
uma formação que contemple essa demanda de uso das Tecnologias 
da Informação e da Comunicação por uma série de fatores que não 
discutiremos nesta etapa do projeto.

Durante décadas as soluções disponíveis para ministrar uma 
aula se limitavam basicamente as apostilas, livros didáticos, quadro de 
giz etc., mas, nas últimas décadas, com o advento das TIC, os recursos 
como computadores, notebooks com acesso à internet, têm contribu-
ído para potencializar o ambiente educacional. Todos esses recursos 
dizem respeito à tecnologia que se constitui, segundo Leite (2014, p. 
25), de “todos os instrumentos que servem para realizar um trabalho 
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pedagógico de construção do conhecimento”, os quais compreendem 
uma diversidade de artefatos, instrumentos e máquinas que se incor-
poram ao processo de ensino-aprendizagem.

Nesse contexto, as tecnologias da informação e da comunicação 
podem atuar para auxiliar o docente em seu trabalho de ensinar – me-
diação pedagógica –, motivo pelo qual se faz necessária a compreensão 
bilateral da educação versus tecnologia no processo de construção do 
conhecimento em sala de aula. Assim, mediante as proposições até 
aqui apresentadas, o presente capítulo tem como objetivo discorrer 
sobre as potencialidades inerentes às TIC, suas contribuições no pro-
cesso ensino e aprendizagem e as mudanças que podem agregar ao 
ambiente escolar.

Os softwares educacionais livres conforme Pinheiro (2008, 
p. 13), advém da “palavra ‘livre’ (‘free’ no original) está relacionada 
com liberdade, ao invés de preço”. Com isso, compreendemos que 
programas educacionais livres são aqueles que permitem aos usuários 
a liberdade de usá-los em diferentes formas, fazer modificações, distri-
buir, copiar sem a obrigatoriedade de comprá-los.

Os softwares educacionais, com exceção dos livres, têm seu 
código fonte fechado ao público, ou seja, pertencem aos seus proprie-
tários, não podendo ser mudados ou copiados. Isso causa um grande 
custo praticado pelas licenças proprietárias e que vem dificultando o 
acesso a esses programas computacionais, impedindo que parte da 
sociedade se beneficie desse recurso.

Existem programas computacionais proprietários, que são 
aqueles em que o usuário não pode copiar, modificar ou mesmo re-
distribuir sem a permissão do detentor de seus direitos autorais. Sua 
fonte é particular e só seu criador tem acesso. Os programas computa-
cionais livres possibilitam aos usuários a liberdade de utilizá-los como 
quiser: copiá-los, distribuí-los e fazer modificações. Os programas 
computacionais gratuitos permitem ao usuário usá-los sem precisar 
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pagar, podendo ser gratuito e livre; ou gratuito e fechado (MACÊDO; 
ALMEIDA; VOELZKE, 2016).

Com isso, mais usuários têm acesso a essas tecnologias que 
outrora era restrita aos laboratórios onde eram desenvolvidos e ao 
ambiente acadêmico, essa ideia foi difundida de maneira exponencial 
para muitas pessoas e acabou se tornando mais simples de ser en-
tendida, pois todos os usuários também se tornam desenvolvedores 
capazes de configurar os programas computacionais para torná-los 
mais dinâmico em suas necessidades.

Silva, Cortez e Oliveira (2013) destacam como o uso das TIC no 
processo de ensino-aprendizagem possibilita, não só ao aluno, mas 
ao professor também, pois torna um ensino mais dinâmico. Porém a 
escola deve adotar um plano pedagógico para a disciplina especifica, 
aplicando o uso das TIC como uma ferramenta útil e viável e não um 
impasse ao ensino.

Assim, com a utilização das TIC como aliado aos processos de 
ensino-aprendizagem se tornou essencial na vida de todos. De acordo 
com Volpatto, Fortes e Silveira (2018), as crianças desde pequenas 
já possuem uma habilidade incrível no manuseio das tecnologias, e 
a partir daí, as propostas escolares podem incluir estas tecnologias 
nas salas de aula, em forma de jogos educacionais e pelo emprego de 
softwares, englobando as diversas áreas do conhecimento.

Compactuando com o pensamento Volpatto, Fortes e Silveira 
(2018), a aplicação da informática como apoio aos processos de en-
sino e de aprendizagem pode ser realizada por meio da utilização de 
diversos softwares, tais como editores de texto, jogos educacionais 
digitais, gravadores de vídeos, editores de vídeos, editores de áudio 
entre outros. Qualquer software que seja utilizado como apoio aos 
processos de ensino e de aprendizagem pode ser considerado um 
software educacional.

Os softwares educacionais foram criados com o objetivo de 
auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem, fazendo com que 
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os educandos iniciem ou aprimorem seus conhecimentos, tanto de 
informática, como das áreas do conhecimento em que os softwares 
forem inseridos. O que diferencia um software educacional dos demais 
é o fato dele ter sido desenvolvido com o propósito de ensino e apren-
dizagem e não apenas para diversão Morais (2003).

O objetivo principal da respectiva pesquisa é subsidiar um 
conjunto de diretivas para auxiliar docentes – do Ensino Superior, 
Acadêmicos (licenciandos) e Professores da Educação Básica – ao uso 
de softwares educacionais livres no processo ensino e aprendizagem. E 
tem como objetivos específicos: 1) Ensinar os recursos dos Softwares 
Educacionais Livres (OBS Studio, Kdenlive, Audacity, outros) para otimi-
zar o processo ensino e aprendizagem nas disciplinas diversas; 2) Apre-
sentar estratégias que podem ser utilizadas pelo professor para tornar 
as aulas mais dinâmicas e participativas usando os Softwares Livres; 3) 
Realizar oficinas/lives (presencial/on-line) dos Softwares Educacionais 
como recurso didático para o ensino dos conteúdos ministrados.

O projeto “Softwares Educacionais Livres como Recurso Didático 
no Processo Ensino Aprendizagem” será composto por um docente 
do Centro de Estudos Superiores de Parintins (Cesp) da Universidade 
do Estado do Amazonas (UEA) da área de Matemática e Informática, 
que atuará como formador nos encontros periódicos planejando e or-
ganizando os encontros formativos (presencial e/ou on-line), além de 
procurar estabelecer parcerias necessárias para o andamento das ações.

Serão incluídos ainda dois estudantes voluntários do curso de 
Licenciatura em Matemática – 7º e 8º Períodos –, que acompanharão 
o professor formador em todas as ações, colaborando inclusive na 
organização e no desenvolvimento das atividades.

O público-alvo serão professores das diversas áreas do conheci-
mento que atuam na Educação Superior (Cesp/UEA), Educação Básica 
Estadual e Municipal – Ensino Fundamental II e Ensino Médio e Aca-
dêmicos do Cesp/UEA, A adesão dos professores ao projeto será por 
meio de inscrição presencial ou on-line, onde o professor que optar 
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por participar do projeto assumirá as responsabilidades estabelecidas 
no Programa de Formação.

Para estabelecermos vínculos entre as construções teóricas 
indicadas na literatura e a efetivação destas nas práticas educativas, 
procuraremos instituir um diálogo entre teoria/prática; ação/reflexão, 
mediante o estudo compartilhado de temas pertinentes à educação 
como um todo. Estes estudos se darão em forma de cursos de formação 
quinzenais e mensais sob a responsabilidade do professor formador e a 
participação ativa dos estudantes voluntários do curso de Matemática.

Todos os assuntos a serem abordados emergem diretamente 
do campo do processo ensino e aprendizagem dos conteúdos de todas 
as áreas do conhecimento em uma relação direta com os softwares 
educacionais livres, colocando em foco seus aspectos mais relevantes.

Buscaremos estabelecer parcerias com o Centro de Estudos 
Superiores de Parintins (Cesp/UEA), a Secretaria de Educação e 
Qualidade de Ensino – Seduc-AM e Secretaria Municipal de Educação 
Desporto e Lazer-Semed/PIN, a fim de integrarmos nossa proposta às 
ações já programadas pelas coordenações pedagógicas do Cesp/UEA, 
Seduc-AM e Semed/PIN, procurando adequar nossos encontros de 
formação no Laboratório de Informática no Centro de Estudos Superio-
res de Parintins – Cesp/UEA ou de forma remota em função do quadro 
epidemiológico que se encontra nosso Estado e nosso país.

Aulas (presenciais e/ou remotas) expositivas/dialogadas: as au-
las serão expositivas pelo professor formador com o auxílio e suporte 
dos acadêmicos voluntários do curso de Licenciatura em Matemática 
e serão realizadas no Laboratório de Informática do Centro de Estudos 
Superiores de Parintins – Cesp/UEA e/ou na plataforma Zoom.

Oficinas (presencial e/ou Remota): as oficinas oportunizarão 
os professores em formação a desenvolverem suas práticas, apresen-
tando resultados preliminares dos conteúdos em uma relação com 
os softwares educacionais. Para desenvolvermos nossas atividades, 
faremos o seguinte percurso metodológico:
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1. apresentaremos o projeto para as respectivas demandas;
2. convidaremos e apresentaremos aos professores e acadê-

micos a proposta de formação continuada.
3. faremos uma aula de abertura no Auditório do Cesp/UEA e/

ou Remota via plataforma Zoom;
4. inscrição dos professores que participarão do projeto (Pre-

sencial ou Formulário on-line);
5. destacaremos as estratégias didáticas a serem utilizadas na 

realização do curso de formação;
6. encontros mensais e/ou quinzenais com os professores em 

formação no Laboratório de Informática do CESP/UEA e/ou 
Remoto na Plataforma Zoom;

7. apresentação dos recursos educacionais dos Softwares 
Livres (OBS Studio – Vídeo; Kdenlive – Edição de Som/ima-
gem) e Audacity;

8. edição de áudio e outros que serão trabalhados no decorrer 
do projeto;

9. organização, produção de materiais didáticos para publica-
ção dos conhecimentos construídos durante o curso.

CONSIDERAÇÕES

Esperamos subsidiar formação dos professores que use os sof-
twares educacionais livres como uma ferramenta didática pedagógica 
nas suas práticas de sala de aula. Desenvolver uma cultura do uso dos 
softwares educacionais livres por parte dos acadêmicos, professores da 
Educação Básica e Superior. Ampliar a relação Universidade e escolas 
de educação básica para que dessa maneira a formação continuada de 
professores seja nutrida por teorias que permitam o aperfeiçoamento 
da prática docente utilizando as TIC; promover a produção e desen-
volvimento de atividades para todos níveis de Ensino, contemplando 
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dessa forma os temas abordados durante a execução do projeto de 
ensino e organizar eventos como Seminários ou live com a presença de 
convidados para mostrar trabalhos e atividades desenvolvidas pelos 
professores e acadêmicos em formação, visando discutir e confrontar 
as informações, ideias e opiniões construídas a partir dos conteúdos 
usados com os softwares educacionais livres.
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EXPECTATIVAS TECNOLÓGICAS  
E A INCLUSÃO DIGITAL

Eulália de Cássia Souza Nunes Mendes
Maria Auxiliadora Amaral Silveira Gomes

 RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar uma visão da relação entre as 
práticas de ensino no Ensino Médio e do uso das tecnologias digitais na es-
cola pública de zona rural, Escola Estadual do Ensino Fundamental e Médio/
Assentamentos Estrela do Norte, Montes Claros-MG. O tema abordado visa 
apresentar e problematizar o uso de internet e computadores em contrapor 
com a realidade de desigualdade estrutural, social e educacional na educação 
básica. Com referencial em abordagens e discussões educacionais e teóricas 
permeadas pela implantação das TIC na educação como Koch (2013), Sorj 
e Remold (2003), Zuin (1999) e Adorno (1995). Para a metodologia recor-
reremos às observações e questionário estruturado direcionado a alunos e 
professores do Ensino Médio. Como resultados parciais das observações, ve-
rifica-se que o acesso às tecnologias de informação é uma realidade essencial 
na formação. É evidente em contrapartida a real desigualdade de oportuni-
dade por meio do uso inadequado ou inexistente de recursos tecnológicos 
nas práticas de ensino pelos professores, nos planos pedagógicos de ensino 
e na estrutura escolar – como a ausência de laboratórios de informáticas ou 
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em condições sucateamento – fomentando apenas a ampliação da exclusão 
digital e consequentemente a limitação e a emancipação social.
Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação. Inclusão Digital. 
Exclusão Social.

INTRODUÇÃO

A definição mais comum sobre a educação é que seja um meio 
pelo qual se procura desenvolver as potencialidades da pessoa humana 
para a integração e inserção na comunidade a qual esteja inserido. Esta 
definição generalizada e comumente aceita pela sociedade deveria ser 
a base fundamental de decisões e interesses governamentais para o 
acesso e inclusão dos alunos de todas as etapas da educação, em espe-
cial ao ensino médio das escolas. Este artigo pretende apresentar uma 
visão da relação entre as práticas de ensino no Ensino Médio e do uso 
das tecnologias digitais na escola pública de zona rural. Recorreremos 
às observações de alunos e professores na Escola Estadual do Ensino 
Fundamental e Médio/Assentamentos Estrela do Norte, localizada na 
zona rural da cidade de Montes Claros-MG. O assunto abordado, obje-
tiva apresentar uma visão sobre as expectativas quanto as TIC na edu-
cação, o uso de internet e computadores e contrapor com a realidade 
de desigualdade estrutural, social e educacional na Educação Básica. 
Fatores que são cruciais para impor obstáculos e consequentemente 
a exclusão digital.

Os artefatos eletrônicos, entre eles o computador, exercem 
um imenso fascínio sobre as pessoas. Diante do desenvolvimento 
da tecnologia e suas perspectivas, verifica-se que é um processo em 
constante expansão que acompanha as necessidades emergentes da 
sociedade. Dessa forma, inaugura a época das modernas tecnologias 
que modificam as relações de trabalho, conquistam e, às vezes, contro-
lam o homem, exploram o espaço e a natureza, introduzem a cultura 
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digital, provocam os relacionamentos virtuais e trazem uma série de 
inovações que fazem parte do mundo moderno.

O ensino com uso das TIC pode ser considerado viável para o 
ensino-aprendizagem, deve-se ressaltar que a desigualdade de opor-
tunidade e acessos as TIC, assim, como uso inadequado ou inexistente 
de recursos tecnológicos nas práticas de ensino, fomenta apenas a am-
pliação da exclusão digital e consequentemente a limitação de acesso 
às melhorias tecnológicas e a emancipação social.

Para garantir o direito à educação, em sintonia com diretrizes 
nacionais, os objetivos são a melhoria do acesso, permanência e 
aprendizagem com qualidade, em todos os níveis, etapas e modali-
dades, superação do analfabetismo funcional e digital. Com o foco 
na qualidade, e não apenas na quantidade e abrangência, emerge a 
observação do fenômeno da exclusão sociodigital, pois apesar da 
enorme demanda de computadores, smartphones e internet ainda 
são um enorme contingente de excluídos à margem desta realidade, 
nas grandes cidades e no campo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Visando entender os valores sociais e educacionais que 
permeiam a comunidade escolar da escola Assentamento Estrela do 
Norte – Montes Claros-MG, localizada na zona rural do município, que 
oferece Ensino Fundamental e Ensino Médio e foi desenvolvida em três 
momentos: no primeiro, fizemos a seleção dos docentes, discentes e 
comunidade escolar que integram o Ensino Médio da Escola Estadual 
do Ensino Fundamental e Médio – Assentamento Estrela Norte. Com 
ênfase em abordagens e discussões educacionais e teóricas permea-
das pela implantação das TIC no ensino-aprendizagem dos alunos do 
Ensino Médio.
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Durante as observações os/as professores/as partilhavam suas 
aprendizagens e experiências com os/as alunos/as. Vivenciamos e 
observamos aulas ministradas pelos professores que estariam mais 
familiarizados/as com a proposta metodológica do programa educa-
cional do Estado, além de já estarem atuando nas escolas do campo 
em turmas da modalidade do Ensino Médio. A investigação foi realiza-
da com 15 professores/as e 20 alunos dos 1º e 2º Ano do Ensino Médio 
que responderam, a princípio, um questionário semiestruturado.

Além desses métodos de coleta – observação e questionário 
– lançaremos mãos de documentos escritos e outros tipos de regis-
tros. Por fim, o terceiro momento contará com a análise dos dados 
coletados, seguindo-se uma perspectiva analítico-descritiva, levando 
em consideração o diálogo com o referencial teórico.

REFERENCIAL TEÓRICO

Para Koch (2013) a informação tem seu valor em si mesmo e esta 
é uma das características do nosso tempo, logo a educação nas escolas 
públicas prestará um relevante serviço aos seus alunos se os preparar 
para entenderem o mundo da informação a que temos acesso através 
do uso das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação). A inclusão 
digital é um processo que deve levar o indivíduo à aprendizagem no 
uso das tecnologias cibernéticas e ao acesso à informação disponível 
nas redes, especialmente aquela que fará diferença para a sua vida e 
para a comunidade na qual está inserido.

Para Gutierrez e Pietro (1984), as tecnologias digitais e a educa-
ção em modalidade como a EaD têm despertado significativo interesse 
de vários grupos e instituições nos últimos anos. Esse interesse é global 
e independe do grau de desenvolvimento social e econômico dos paí-
ses, seja eles de primeiro mundo ou países em desenvolvimento. “Este 
crescimento quase explosivo obedece, por uma parte, ao fato real de 
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que as demandas educacionais, que são cada vez maiores, de modo 
algum podem ser satisfeitas [apenas] pela modalidade tradicional [...]” 
(GUTIERREZ; PIETRO, 1984, p. 12).

E os recursos disponibilizados pelas tecnologias digitais permi-
tem a formação do conhecimento interativo, interdisciplinar e colabo-
rativo. Sorj e Remold (2003) destaca que o acesso às informações é um 
dos pilares da democracia, pois o cidadão, ao se informar, poderá se 
posicionar politicamente. Quem aprende a lidar com as informações 
poderá ser mais competente nos mais diversos estratos: profissionais, 
educacionais, sociais e emocionais.

O desafio do governo é de ampliar o acesso e, ao mesmo tempo, 
melhorar as condições de aprendizagem, com implantação de tecno-
logias e novos métodos educacionais em todos os níveis educacionais 
para a consolidação dos conhecimentos prévios e o prosseguimento 
de estudos e autonomia. Assim, além de promover a alfabetização e 
letramento para os discentes, os professores devem também estar 
atentos à inclusão sociodigital dos seus alunos, pois estarão promo-
vendo, em verdade, a sua inclusão social. Desta forma, abordar a 
inclusão sociodigital, ao mesmo tempo, deve ser temático e prática no 
cotidiano escolar, não somente como discurso, já que estamos diante 
do uso contínuo e expansivo das TIC no cotidiano das pessoas. Nestas 
implicações, a preocupação com o recurso humano (os professores) 
é crucial, pois a formação inicial de professores, assim como a con-
tinuada, deve ser revista. Os professores são o elo entre o processo 
de ensino e aprendizagem, mediador dos processos e recursos para a 
prática do ensinar.

A Constituição Federal de 1988 definiu que a educação é direito 
de todos. O Ensino Médio corresponde à última etapa da educação 
básica e, a partir da aprovação da Emenda Constitucional nº 59/2009, 
passou a ser obrigatório, devendo ser também universalizado. O Ensi-
no Médio é a etapa final da educação básica e tem como finalidades:
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I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimen-
tos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando 
o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica 
para o trabalho e a cidadania do educando, para con-
tinuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar 
com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do 
educando como pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamen-
tos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina (BRASIL, 1996).

Na prática, a escola se tornou como algo paradoxal, necessário 
para o desenvolvimento educacional e de formação, mas que para 
seus principais interessados.

Segundo Vieira (2004), a centralidade do ensino é o processo 
que valoriza o homem enquanto ser político, cultural e social. Desse 
modo, a era da informação pode ser também a era da educação, ou 
seja, a educação e as tecnologias devem caminhar juntas para atender 
as demandas contemporâneas. Vivemos em uma sociedade globali-
zada e dinâmica, a competição no mercado de trabalho tem exigido a 
qualificação e capacitação cada vez maior dos indivíduos.

O objetivo primordial do esclarecimento é o de libertação da 
humanidade, quebrando as amarras da ignorância por meio da expli-
cação e compreensão dos fatores externos e internos que a rodeiam, 
provenientes dos mitos e crendices.

O saber sobrepõe, e, muito, o mero conhecimento acadêmico 
e teórico, é a busca na prática e no retorno social, sua utilidade e a 
calculidade, a aplicação empírica. Quando não ocorre este processo 
temos a perspectiva da falsa representação em que o indivíduo satu-
rado de crendices e mitos arraigados são obstruídos pela obtenção do 
esclarecimento da formação (Bildung) em apenas uma semiformação 
(Halbbildung).
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Torna-se uma utopia de interesses contraditórios. Adorno 
(1995), já antecipava que na sociedade atual prepondera a ideia de 
que em todos os grupos sociais, por meio da formação, obtém a 
equivalência entre justiça e liberdade, porém opostamente a estas 
vertentes o progresso demanda da reprodução da barbárie. Segundo 
os autores quando a formação se pauta apenas na instrumentalização 
da razão sem um objetivo de potencialidade e emancipação do ser 
humano na sociedade, temos apenas a existência de uma sociedade 
dessensibilizada e coisificada. Pelo fetiche o indivíduo aliena-se:

Se os homens, no capitalismo, podem igualar-se entre si 
[...] na maioria das vezes, dispensam saber suas origens 
sociais, e se esse fato possui uma dimensão positiva [...] 
por outro lado, são como consumidores que os indiví-
duos se afastam do controle de suas potencialidades, 
já que são submissos a o fetiche de objetos produzidos 
pelos próprios homens (ZUIN, 1999, p. 43).

Conforme a velocidade da informação e tecnologia aumenta, 
mais isolados e “coisificados” ficamos. Estamos à margem do progresso 
real, a que proporciona acesso ao entendimento, o uso das tecnologias 
para o melhoramento da qualidade de vida, sustentável, voltada para 
o avanço mental e social mais consciente e humana. No entanto, na 
prática vemos a sociedade desenvolver tecnologicamente de modo 
vertiginoso e socialmente se degenerando progressivamente diante 
de seu individualismo ou pela exclusão neste processo.

A atual sociedade, denominada da informação, traz novas de-
mandas aos sujeitos sociais inseridos neste contexto. Essas demandas 
exigem o constante fluxo de informações que promovem a produção 
de conhecimento e posturas variadas conforme as necessidades da 
sociedade. Desse modo, conforme o contexto e posição assumida pe-
los sujeitos, temos a informação assumindo funções específicas, como 
no caso do Estado que a utiliza na aplicação e controle das políticas 
públicas na busca dos melhores programas para o coletivo.



110COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

Diante desta lógica são requeridas ações práticas e efetivas do 
Estado. A necessidade de amenizar e erradicar o analfabetismo digital 
são uma das primeiras condições para promover a emancipação do 
cidadão no contexto das tecnologias virtuais em rede, mesmo porque 
a educação atual apresenta a dificuldade de sanar o analfabetismo real 
e funcional – critérios básicos para interpretação da palavra escrita. 
Baggio (2000) observa que o analfabetismo é o principal desafio para a 
inserção no contexto das tecnologias digitais no Brasil, sendo que mais 
de milhões de brasileiros não sabem ler, escrever e interpretar e que a 
maioria das informações se encontra em forma de texto escrito.

No duelo entre exclusão versus inclusão nas situações do 
ambiente escolar, verifica-se que a precarização do ensino e o mau 
uso das TIC no processo educacional, pois está diretamente ligada ao 
encurtamento de horizontes, limitando o indivíduo a obtenção das 
necessidades primárias, impossibilitando outros sonhos. O aluno sofre 
dentro da inclusão escolar (perímetro quadrado) a exclusão de direitos 
e princípios fundamentais.

A garantia do direito à educação de qualidade é um princípio 
fundamental para as políticas e gestão da educação, assim como 
para o exercício da cidadania. A despeito disso, o questionamento 
ressalta a extensão de danos que um ensino sem qualidade pode 
afetar o futuro, evolução e emancipação destes alunos tão carentes 
de recursos em geral.

Outro fator que funciona como impasse é o papel assumido 
pelo Estado, denominado cosmopolita e universal ao implantar projetos 
políticos homogêneos em realidades heterogenias. Esta construção da 
cidadania constituirá de atos de barbárie, por meio da imposição sobre 
os grupos que não compartilham da mesma perspectiva imposta, e 
devido a isto, margeiam estas políticas “a própria história demonstrou 
que o desejo de tal absolvição jamais deixou de ser correlato à revolta da 
natureza frente ao tipo de repressão que lhe foi imposta” (ZUIN, 1999, p. 
9). Diante da sociedade da informação, temos um impasse óbvio em que 

https://www.politize.com.br/estado-o-que-e/
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o ensino é a base fundamental para desenvolver e consolidar o conhe-
cimento digital, porém, os principais mediadores para a eficiência deste 
processo – o professor – incapacitado e despreparado para ensinar e 
repassar aos alunos, em sumo o ciclo se quebra no elo entre o mediador 
deste saber (docentes) e o interlocutor (discentes). Um Estado, unilateral 
e de decisões homogenias quanto aos programas educacionais, falta de 
investimentos e descaso no enfrentamento aos problemas fundamen-
tais para a expansão e implantação digital no país.

RESULTADOS PARCIAIS

No duelo entre exclusão versus inclusão nas situações do 
ambiente escolar, verifica-se que a precarização do ensino e o mau 
uso das TIC no processo educacional, pois está diretamente ligada ao 
encurtamento de horizontes, limitando o indivíduo a obtenção das 
necessidades primárias, impossibilitando outros sonhos. O aluno sofre 
dentro da inclusão escolar (perímetro quadrado) a exclusão de direitos 
e princípios fundamentais.

Ao vivenciar as dificuldades e a realidade dos alunos na sala 
de aula na escola em pesquisa, a intenção é entender o fenômeno da 
exclusão sociodigital, para juntar esforços na busca de soluções realis-
tas e metodologias mais eficientes na prática de ensino, com o intuito 
de reduzir o impacto negativo na falta de qualificação adequada para 
desenvolvimento futuro dos alunos.

A inserção das TIC na Educação implica uma mudança de para-
digma que transpõe o ensino tradicional. A maior parte dos docentes 
é adversa aos novos métodos de ensino com recursos cibernéticos ou 
digitais. Verificou-se que muitos professores enxergam na implantação 
da tecnológica na educação como uma ameaça e desemprego. A mas-
sificação das informações, como mencionado anteriormente, apresen-
ta-se como ações descontextualizadas das necessidades educativas 
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reais, pois a homogeneização dos processos de ensino se apresenta 
desconexo com o contexto dos alunos, e, consequentemente, ocasio-
nam a desconfiança na eficiência destas novas propostas.

O despreparo técnico pela falta de investimentos governa-
mentais de incentivo a capacitação nas tecnologias de informação e 
comunicação intensificam as carências, preconceitos e receios dos 
professores foi outro ponto evidenciado nas observações. Além destes 
fatores, verifica-se a inexistência de recursos digitais e ambientes des-
tinados as TIC, com a deficiência estrutural de recursos tecnológicos, 
precariedade material, salas de informática inexistente, limitando o 
acesso ao conhecimento tecnológico, tornando mais um obstáculo 
que deve ser transposto, segundo a visão da comunidade escolar.

A garantia do direito à educação de qualidade é um princípio 
fundamental para as políticas e gestão da educação, assim como para o 
exercício da cidadania. O paradoxo está no fato de que apesar da enorme 
difusão e acesso dos computadores, celulares, smartphone e internet, 
ainda há um enorme contingente de excluídos digitais. Percebe-se que 
poucos alunos possuem alguns recursos tecnológicos (celulares e smar-
tphones), no entanto, nenhum possui acesso a sinal de internet ou wi-fi. 
Por outro lado, verificam-se, também, professores incapazes de implan-
tar planos de aula ou intervenção didática pautada nestes recursos (TIC).

Como resultado parcial, posto que a pesquisa esteja em an-
damento, das observações, verifica-se que o acesso às tecnologias 
de informação é uma realidade essencial na formação, daí o ques-
tionamento de como efetivamente a escolas de realidade desigual 
e carentes utilizam destes recursos? É evidente em contrapartida a 
real desigualdade de oportunidade por meio do uso inadequado ou 
inexistente de recursos tecnológicos nas práticas de ensino pelos 
professores, nos planos pedagógicos de ensino e na estrutura escolar 
– como a ausência de laboratórios de informáticas ou em condições 
sucateamento – fomentando apenas a ampliação da exclusão digital e 
consequentemente a limitação e a emancipação social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca pela consolidação, democratização e igualdade de aces-
so à tecnologia e comunicação, tendo o sujeito integrado à sociedade 
da informação, advém, principalmente, da intervenção do Estado. A 
priorização em erradicar os problemas originais como analfabetismo 
funcional e o acesso tecnológico, por meio de investimentos em pro-
jetos de políticas públicas, implantação das tecnologias de informação 
nas escolas e população em geral. São estas ações que devem extrava-
sar o estrutural, e avançar em sentido do planejamento de programas 
governamentais comprometidos com a inclusão sociodigital.

A partir das observações prévias, tendo em vista a possibilidade 
de uma investigação mais abrangente, após a análise de todos os dados 
coletados e a obtenção das informações sobre o uso das tecnologias 
nas salas de aula do Ensino Médio da escola do assentamento, veri-
ficaremos de que pela discussão e análise dos fatores e as condições 
reais presentes, principalmente nas escolas da Zona Rural, poderemos 
delinear um panorama em que na prática ensino influenciam e podem 
promover tanto a inclusão digital quanto exclusão digital, e, conse-
quentemente a marginalização social.
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CINEMA, CARTAS, EDUCAÇÃO 
E TECNOLOGIAS: DESAFIOS NA 

FORMAÇÃO DOCENTE EM  
TEMPOS DE PANDEMIA

Ercilia Maria Angeli Teixeira de Paula 
Augusto Cesar Rios Leiro 

RESUMO
Na pandemia do coronavírus no Brasil, desde a Educação Básica até o Ensino 
Superior, os/as professores/as construíram múltiplas estratégias para garan-
tir o direito a educação. Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir 
os resultados de um curso de extensão sobre cinema, cartas e educação para 
o ensino remoto realizado na pandemia. Os objetivos específicos do curso 
foram proporcionar reflexões sobre a arte e a produção da escrita em dife-
rentes tempos no cinema e incentivar aos participantes a escrita de cartas. 
O curso faz parte de uma pesquisa de pós-doutorado em andamento cuja 
temática está voltada para o estudo das narrativas de jovens universitários 
sobre filmes relacionados a cartas e vídeo-cartas e as contribuições para a 
formação de professores. O problema que motivou o curso foi refletir sobre 
quais as dificuldades dos jovens para escrever e como os filmes sobre cartas 
podem contribuir para escrita? Os procedimentos metodológicos foram a 
realização de seis encontros on-line nos quais foram discutidos filmes relacio-
nados a cartas. Os referenciais teóricos estão fundamentados nos livros-car-
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tas de Paulo Freire, estudiosos de narrativas e do cinema. Como resultados, 
observou-se uma participação ativa dos/as estudantes e professores/as 
participantes do curso e produção de cartas originais e criativas.
Palavras-chave: Ensino Remoto. Formação de Professores. Cartas. Cinema. 
Educação.

INTRODUÇÃO

A pandemia covid-19 no mundo trouxe muitos desafios para 
a educação, dentre esses, a necessidade dos/as professores/as e es-
tudantes de todos os níveis de ensino, conhecerem, adequarem-se e 
lidarem com novos procedimentos e recursos tecnológicos para busca 
da garantia do direito a educação. Em poucos meses, as condições 
de trabalho dos/as professores/as foram sendo alteradas. As salas de 
aula foram transpostas para os interiores das casas das pessoas. Os 
cenários modificaram, os contextos educativos e novas formas de edu-
car, bem como novas ferramentas tecnológicas foram disponibilizadas 
para educação. Uma nova linguagem também começou a fazer parte 
da vida cotidiana dos professores/as e estudantes com a presença de 
síncronas e assíncronas e outras línguas foram incorporadas a rotina 
do ambiente educacional como links de reuniões, aulas no Google 
Meeting, Google Classroom, Zoom, Streaming Zoom, lives, Teams, 
Moodle, vídeos no Loom e tantas outras possibilidades que surgiram 
nesses tempos de pandemia. Entretanto, em função das desigualdades 
sociais, nem todas as pessoas tiveram as mesmas oportunidades de 
acesso a essas aulas e cursos pois muitos/as estudantes não têm apa-
relhos eletrônicos e internet nas suas casas. Neste contexto da pan-
demia também é preciso considerar que muitas pessoas estão de luto 
pelos familiares e pessoas que faleceram com covid-19, pelas pessoas 
que estão internadas e pelas incertezas da preservação da saúde sem 
garantia do direito a vacinação para a população brasileira.
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Nos primeiros meses da pandemia no Brasil, nos meses de 
março a maio de 2020, no caso específico do Ensino Superior, devido a 
necessidade do isolamento social, as universidades públicas, por meio 
de lives disponibilizadas nas redes sociais, as universidades, através 
dos conselhos realizaram várias reuniões com a participação da co-
munidade acadêmica para busca de soluções coletivas para garantir 
as formas de acesso dos/as estudantes universitários a educação. A 
ausência de uma política nacional que assegurasse com tranquilidade 
esse período e essas novas adequações fez com que as universidades 
encontrassem soluções próprias para enfrentar esse período. Foram 
momentos marcados por muitas turbulências e conflitos pois interes-
ses contraditórios, disputas de poder e de territórios eram constantes 
nessas reuniões dos conselhos e reuniões internas de departamentos.

O Brasil é um país diverso e com múltiplos contextos educacio-
nais. Não se pode generalizar, mas, em muitas universidades públicas, 
professores familiarizados com as tecnologias, com educação a distân-
cia, exigiam a retomada imediata das aulas remotas, desconsiderando 
as necessidades dos/as estudantes em condição de vulnerabilidade 
social e apontavam o trancamento da universidade por esses/as estu-
dantes como uma das alternativas para o reinicio imediato das aulas. 
Também discutiam as readequações dos Projetos Políticos Pedagógi-
cos dos Cursos e das ementas das disciplinas para o ensino a distância. 
Com essas atitudes, culpabilizavam os/as estudantes em vulnerabili-
dade social por essa situação caótica, não compreendiam as dificul-
dades de professores/as com as tecnologias e não problematizavam 
os interesses neoliberais da educação a distância no Ensino Superior 
no Brasil, principalmente nas licenciaturas e as consequências futuras 
nas relações de trabalho dos/as docentes e do Ensino Superior. Foram 
necessárias muitas reuniões, muitos embates para que a comunidade 
acadêmica de diferentes universidades no Brasil, reconhecessem o 
direito e a necessidade de garantia da educação pública para todos/as, 
sem distinção e a necessidade de encontrar ações afirmativas que bus-



118COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

cassem garantir o acesso à internet para os/as estudantes e aparelhos 
eletrônicos para garantia da educação. Também foram necessários 
cursos de formação para os/as professores/as para aprenderem a lidar 
com essas novas plataformas educacionais.

Neste contexto de pandemia e de readaptação curricular, do-
centes de uma universidade pública estadual do interior do Paraná, 
em conjunto com docentes de uma universidade pública do Estado da 
Bahia e uma docente de uma Universidade Federal do Paraná, orga-
nizaram um Curso de Extensão de 40 horas de plataformas on-line. 
No curso foram discutidos filmes do cinema relacionados a cartas. O 
problema que motivou a realização do curso foi refletir sobre quais as 
dificuldades dos jovens para escrever e como os filmes sobre cartas 
podem contribuir para escrita?

Os participantes foram estudantes da graduação e pós-graduação 
de diferentes regiões do Brasil, um estudante da Espanha, bem como 
professores/as da Educação Básica, professores/as do Ensino Superior e 
pessoas da comunidade em geral de diferentes regiões do Brasil.

Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir os resulta-
dos deste curso de extensão sobre cinema, cartas e educação para o 
Ensino Remoto realizado neste tempo de pandemia no Brasil. Os ob-
jetivos específicos do curso foram proporcionar reflexões sobre a arte 
e a produção da escrita em diferentes tempos no cinema e incentivar 
aos participantes a escrita de cartas. Para a presente reflexão neste ar-
tigo serão apresentados neste texto os procedimentos metodológicos 
e os referenciais teóricos. É preciso destacar que o curso de extensão 
foi um projeto piloto do projeto de pesquisa do pós-doutorado em 
andamento que está relacionado a uma docente de uma universidade 
pública do interior do Paraná sob a supervisão de um docente de uma 
universidade pública do Estado da Bahia. A pesquisa de pós-doutorado 
em andamento tem a temática voltada para o estudo das narrativas de 
jovens universitários sobre filmes relacionados a cartas e vídeo-cartas 
e suas contribuições para a formação de professores
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CINEMA, CARTAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS – BUSCA DE 
LEVEZA EM TEMPOS DE PANDEMIA

A proposta de discutir filmes sobre cartas se deve ao fato de 
que as cartas, por muitos anos foram os recursos de comunicação mais 
utilizados em todo mundo. Com o avanço das tecnologias, a escrita e 
as trocas de cartas foram desaparecendo. Os e-mails e as redes sociais 
trouxeram outras formas de comunicação e as linguagens assumiram 
características diversas. A escrita, as imagens e as comunicações pelas 
mídias inovaram a maneira das pessoas interagirem e também, as 
estratégias didáticas na educação. Com a pandemia do coronavírus 
as cartas reaparecerem no Brasil, quer seja por meio de projetos de 
enfermeiros/as que escreveram cartas aos pacientes internados, 
de professores/as que escreveram cartas para alunos/as, crianças 
escreveram cartas aos professores/as e muitos familiares buscaram 
outras formas de se comunicar diante do distanciamento social. Por-
tanto, com o avanço das tecnologias, novos processos de comunicação 
apareceram e as cartas foram sendo ressignificadas no cotidiano das 
pessoas e no cinema.

O cinema, documentários, vídeo cartas, filmes cartas são 
elementos importantes tanto para a formação humana, como para 
a formação de professores/as e estudantes no Brasil e no mundo. 
As leituras das imagens são uma das principais formas de leitura da 
realidade atual. Para Penteado (2006, p. 2) “A rápida circulação das 
imagens e seu potencial persuasivo permitem que as pessoas possam 
experimentar novas experiências e possibilidades criadas pelas tecno-
logias de comunicação”.

O trabalho com formação de professores/as, especificamente 
com jovens que convivem desde o nascimento e, cotidianamente com 
as tecnologias, em suas casas, nas ruas e no interior das salas de aula, 
nos faz refletir sobre como nos aproximarmos desses jovens, seus inte-
resses, desejos e discutir a troca de conhecimentos. Neste cenário atu-
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al de diferentes contextos, realidades, situações sociais, econômicas e 
culturais é preciso pensar na complexidade do conceito de juventudes 
e sobre como atrair os jovens universitários com propostas didáticas 
que dialoguem com suas realidades cotidianas.

Para Leiro (2004) o conceito de juventudes é polissêmico, uma 
construção sócio cultural e é preciso pensar que trabalhamos com 
muitas juventudes em um mesmo contexto. Portanto, é necessário 
desmistificar esses conceitos de jovens como “problemas” e refletir 
sobre as identidades desses jovens construídas em redes em contextos 
familiares, nas ruas, nas universidades, nas salas de aula, em diferen-
tes espaços e situações e buscar compreender esses jovens nas suas 
pluralidades e nos seus itinerários de formação.

Bauman (2011) em seu livro 44 cartas sobre o mundo líquido 
moderno discute através de várias cartas as características das juventu-
des na contemporaneidade, os chamados nativos digitais. Ele também 
problematiza o fenômeno da globalização; as contradições das socie-
dades atuais sobre as interações virtuais e suas características desde as 
influências na forma com as quais as crianças, os jovens, adultos e as 
pessoas da terceira idade se relacionam nos meios digitais. Neste livro, 
nas suas cartas, por meio de suas narrativas escritas, ele apresenta as 
contradições sobre as aproximações e os distanciamentos/isolamentos 
das pessoas na era digital.

As juventudes são marcadas pela comunicação visual e os fil-
mes e a arte do cinema, através das histórias narradas na ficção, prin-
cipalmente por meio de histórias de filmes que envolvem as cartas nas 
narrativas são possibilidades que trazem aos jovens e as pessoas de 
diferentes idades repensarem suas vidas, as vidas de outras pessoas, 
outros lugares, outros países, culturas e outras formas de vida.

Na produção cinematográfica nacional e internacional, existem 
filmes que retratam as desigualdades sociais e as influências das cartas 
e das narrativas na vida das pessoas. As pesquisas com narrativas na 
educação são compostas por relatos ou registros escritos através de 
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diferentes instrumentos como diários de aula, memoriais, entrevistas 
narrativas, cartas e diários de campo. Outros recursos muito utilizados 
nos cursos de formação de professores no Brasil são os filmes que con-
tribuem para as discussões sobre narrativas. As narrativas fazem parte 
das histórias das diferentes sociedades e culturas. Os/as contadores 
de histórias, os/as narradores/as são elementos importantes para 
garantir a transmissão da cultura oral de geração para geração. Nesses 
processos, a reconstrução de histórias de vida, tanto individuais como 
coletivas, tem sido alvo de estudos e pesquisas.

Para Souza e Cabral (2015) nas sociedades que utilizam a escrita, 
quando a narração é registrada, a tradição oral se fortalece, pois faz 
com que as palavras sejam viabilizadas através da ação. Moraes e Castro 
(2018, p. 2) discutem a estetização da escrita acadêmica por meio de 
cartas e diários e buscam também levar para o Ensino Superior diferen-
tes gêneros textuais na elaboração e produção do conhecimento com 
rigor acadêmico e criatividade. Nos seus estudos obtiveram resultados 
satisfatórios na produção desses textos e defendem a ideia da

[...] necessidade da elaboração da escrita de textos aca-
dêmicos que vislumbre uma configuração estética mais 
atrativa, arejada e poética, com o intuito de que esse 
tipo de texto possa gerar nos leitores um maior envol-
vimento, seduzindo-o aos caminhos da aprendizagem 
instigante e significativa (MORAES; CASTRO, 2018, p. 2).

Nesse sentido, é possível constatar que escrever de forma mais 
criativa e subjetivada auxilia nas reflexões sobre a vida e as práticas 
docentes.

A pandemia trouxe, principalmente para os jovens considera-
dos nativos digitais, as suas familiaridades com as tecnologias e fize-
ram com que, em muitos momentos, esses jovens auxiliassem os/as 
professores/as na utilização das ferramentas tecnológicas para troca 
de conhecimentos. Portanto, as interações sociais entre professores/
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as e estudantes, em tempos difíceis da pandemia, assumiram outros 
formatos. A proposta de unir cinema, a escrita de cartas e a educação 
no ensino remoto teve o intuito de estimular as práticas de escrita de 
cartas, principalmente para jovens estudantes universitários/as no cur-
so de  extensão e trocar aprendizagens com essas novas tecnologias.

CURSO DE EXTENSÃO EM TELA: CARACTERÍSTICAS, 
PROGRAMAÇÃO E PARTICIPANTES

O curso de extensão relacionado a cinema, cartas e extensão 
foi proposto em maio de 2020 e tramitou pelo Departamento de 
Teoria e Prática da Educação, do curso de Pedagogia e pela Diretoria 
de Extensão desta universidade pública do interior do Paraná. Após a 
tramitação e aprovação, as atividades foram iniciadas dia 29 de junho 
de 2020.

Foram realizados seis encontros nos meses de junho a agosto, 
todas as segundas-feiras. O primeiro dia do curso foi realizado das 8h 
às 12h em função de um dos professores palestrantes ser da Espanha 
e existia uma diferença muito grande de fuso horário. Os outros encon-
tros foram realizados as segundas feiras a noite, no período das 19h às 
23h. Este horário foi considerado de preferência em consulta prévia 
aos estudantes. Os temas dos filmes foram discutidos e escolhidos pe-
los/as docentes e pós-graduandos/as que participaram das palestras e 
apresentaram suas preferências.

A divulgação do curso ocorreu através de uma plataforma 
disponibilizada no site da universidade, mais especificamente, do 
departamento de Educação e nas redes sociais. A previsão inicial era 
que o curso fosse destinado a 30 pessoas. Todavia, no segundo dia da 
inscrição, o curso já contava com 89 pessoas inscritas de diferentes re-
giões do Brasil. Como este era um projeto piloto e início dos trabalhos 
no Google Meeting, para garantia de um bom funcionamento do curso 
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e em função das incertezas e inconstâncias com a internet, as inscri-
ções foram encerradas neste segundo dia. Das 89 pessoas inscritas, 67 
pessoas participaram ativamente do curso do início ao fim.

Os participantes do curso foram jovens estudantes da gradu-
ação, estudantes da pós-graduação, professores/as universitários/as, 
professores/as da Educação Básica e pessoas da comunidade de várias 
localidades do Brasil. Os/as inscritos/as no curso eram das seguintes 
cidades. Do Paraná, os participantes eram de Maringá, Pato Branco, 
Ponta Grossa, Campo Mourão, Paranavaí, Paraíso do Norte, Telêmaco 
Borba, União da Vitória, Querência do Norte, Londrina, Iguatemi, Sa-
randi, Ivaiporã e Guarapuava.

Da Bahia, os participantes foram das cidades de Salvador, Jaco-
bina, Valente, Jaguarari, Juazeiro, Valente e Miguel Calmon. Também 
tivemos a participação de uma professora da cidade de São Paulo, uma 
estudante de Quilombo – Santa Catarina e um estudante da cidade 
de Cádiz, na Espanha. Os/as estudantes eram de cursos de educação, 
pós-graduação em educação, professores/as da Educação Básica e do 
Ensino Superior.

Antes de iniciar o curso foi enviada uma carta convite aos par-
ticipantes através dos seus e-mails e foi criado um grupo de WhatsApp 
para o curso. Nesta carta convite foi enviada a programação do curso, 
as regras e a solicitação da escrita de uma carta final para avaliação do 
curso, como devolutiva do curso. Também foram indicadas leituras para 
os interessados/as em cartas e cinema como os livros cartas de Paulo 
Freire como “Cartas a Cristina”, Freire (1994), “Professora sim, tia não: 
cartas a quem ousa ensinar”, de Freire (2005), “Pedagogia da Indigna-
ção: cartas pedagógicas e outros escritos” de Freire (2000) e “Cartas a 
Guiné-Bissau” Freire (2011), bem como outras produções acadêmicas 
que discutem cartas pedagógicas como as de Paula (2018, 2019, 2020), 
Moraes e Castro (2018), produções que discutem cinema Machado e 
Oliveira (2020), Penteado (2006) e artigos que discutem narrativas como 
os trabalhos de Khoury (2004), Mariani e Mattos (2012).
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Cada encontro contou com a participação de dois(duas) pales-
trantes de universidades diferentes e com um mediador/a que orga-
nizava as perguntas do chat para o debate no final das apresentações. 
Somente um encontro foram três palestrantes. Na carta convite com 
a apresentação da programação do curso, os nomes dos filmes foram 
disponibilizados para que os/as participantes procurassem os filmes 
e assistissem previamente em suas casas antes das discussões dos 
palestrantes. Os/as participantes encontraram os filmes no YouTube. 
Somente dois filmes estavam disponíveis na Netflix.

Os filmes tratavam das questões das cartas e narrativas, por 
exemplo o filme “Narradores de Javé”, de Eliane Caffé (2003), traziam o 
personagem Biá, o carteiro, como uma pessoa importante para escrita 
da história da cidade de Javé. No filme “Diários de Motocicleta”, de 
Walter Salles (2004) trazia a escrita de cartas de Che Guevara para sua 
mãe ao longo de sua viagem na América Latina. O filme “O pequeno 
príncipe” de Mark Osborne (2015) foi o único filme de animação e tra-
zia a história do clássico livro “Pequeno Príncipe” de Saint Exupéry, re-
visitada. As cartas, nestes três filmes, faziam parte do roteiro de forma 
indireta, diferentemente dos outros filmes que as cartas tinham mais 
centralidade nos roteiros como os filmes “Central do Brasil” de Walter 
Salles (2004), “Uma longa jornada “ de George Tilman (2015) e o filme 
“Escritores da Liberdade” de LaGarvenese (2007). A programação do 
curso e os temas das palestras estão apresentadas no quadro a seguir:



Dia
Temas dos Filmes

e Diretores/as
Tema das Palestras

Palestrantes Professores/as e pós-
graduandos/as

29/08/2020
8h às 12h

Filme “Narradores de 
Javé” de Eliane Caffé 
(2003)

Palestra 1 – “Narradores de Javé-
Egoducumentos: Educação e 
Comunicação”
Palestra 2 – “Episódios narrativos e a 
re-existência propulsora”

1 – Professor da Espanha
2 – Professor da Universidade do 
Estado da Bahia

06/07/2020
19h às 23h

Filme “Central do Brasil” 
de Walter Salles (2004)

Palestra 1 – “A escrita de cartas 
transformando vidas”
Palestra 2 –“Travessias que 
transformam: reflexões sobre migração 
e afetividade”

1 – Profa. UTFPR
2 – Pós-graduando em Educação – 
Universidade Estadual do Paraná.

13/07/2020
19h às 23h

Filme “Uma longa 
jornada” de  George 
Tilman Jr – Autor – 
Nicholas Sparks (2015)

Palestra 1 – “As cartas e as memórias 
da vida”
Palestra 2 – Uma longa jornada – 
cinema, cartas e educação

1 – Professora da Universidade do 
Estado do Paraná
2 – Pós-graduando em Educação – 
Universidade do Estado Paraná

20/07/2020
19h às 23h

Filme “O pequeno
príncipe” de Mark 
Osborne (2015)

Palestra 1 –
“As cartas de um aviador”
Palestra 2 – “As cartas de um aviador 
na Literatura Infantil no cinema”
Palestra 3 – “Cartas e a infância em 
tempos modernos”

1 – Professora da Universidade do 
Estado do Paraná
2 – Pós-graduanda em Educação – 
Universidade Estadual do Paraná
3 – Professora da Universidade do 
Estado do Paraná

27/07/2020
19h às 23h

Filme “Escritores da 
Liberdade” de Richard 
LaGravenese
(2007)

Palestra 1 – “As dificuldades do 
professor e a produção da escrita em 
contexto de vulnerabilidade” Palestra 
2 – “O diário como recurso pedagógico 
e o papel do professor”

1 – Professora da Universidade do 
Estado do Paraná
21 – Professora da Universidade do 
Estado do Paraná

03/08/2020
19h às 23h

Filme “Diário de 
Motocicleta” de Walter 
Salles (2004)

Palestra 1– “Escritos e registros sobre a 
América Latina”
Palestra 2 – Memórias e registros de 
viajantes para a vida e a pesquisa

1– Professora da Universidade do 
Estado do Paraná
2 – Professor da Universidade do 
Estado da Bahia

Quadro 1 – Programação do curso.
Fonte: Produzido pelos autores.
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As temáticas dos filmes eram relacionadas a situações como 
migração, analfabetismo, dificuldades na infância, dificuldades na es-
cola com estudantes em vulnerabilidade social, a escrita de cartas de 
amor, além da escrita como importante registros em diários e histórias 
de vida. As discussões das cartas nos filmes foram referências para 
reflexões sobre as subjetividades geradas e importância da escrita. Os 
filmes selecionados em sua maioria, faziam parte do gênero drama. A 
avaliação, considerada uma forma de devolutiva do curso era a escrita 
de uma carta sobre as palestras, os encontros e o significado do curso 
para os/as participantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O curso de extensão foi muito elogiado pelos/as participantes, 
tanto ao longo do processo do curso, através dos chats no Google 
Meeting, como no grupo criado no WhatsApp e nas cartas finais es-
crita por eles/as. Dos/as 67 participantes, somente 35 escreverem as 
cartas. Todavia as cartas estavam muito bem escritas. Os filmes sobre 
cartas foram escolhidos com rigor pelos/as palestrantes do curso que 
trouxeram diferentes significados das cartas e da escrita a partir das 
análises dos filmes.

Os palestrantes do filme “Narradores de Javé” de Eliane Caffé 
mostraram as tensões, os conflitos, o humor, a cultura do povo brasi-
leiro, bem como as múltiplas narrativas, as dificuldades e responsa-
bilidade do carteiro Biá para registrar as histórias das pessoas como 
patrimônio histórico. A produção da escrita neste filme foi discutida 
como egodocumento e como um tratado de amor pelos habitantes 
de Javé em defesa da cidade. Os /as palestrantes do filme “Central 
do Brasil” de Walter Salles refletiram criticamente as desigualdades 
sociais, o analfabetismo no Brasil, o trabalho da professora Dora com a 
escrita de cartas e a sua dedicação em atravessar o país com o menino 
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Josué para ajudá-lo a encontrar sua família após a morte de sua mãe. 
As discussões desse filme foram referenciadas em Paulo Freire e discu-
tiram os processos de desumanização e a necessidade da busca do ser 
mais na sociedade. Os/as palestrantes do filme “Uma longa jornada” 
de George Tilman discutiram os significados das cartas para diferentes 
gerações e a arte como mediadora de encontro entre as pessoas. As 
palestrantes do filme “O pequeno príncipe” de Mark Osborne resga-
taram a história de Saint Exupéry como aviador e refletiram sobre a 
situação das crianças na sociedade contemporânea e a necessidade da 
atenção e do afeto. As palestrantes do filme “Escritores da Liberdade” 
de Richard LaGravenese discutiram o trabalho de uma professora com 
estudantes em contextos de vulnerabilidade e os desafios para que 
eles/as tivessem uma educação de qualidade e escrevessem sobre 
suas histórias de vida. Os/as palestrantes do filme “Diário de Moto-
cicleta” de Walter Salles discutiram as aventuras de Che Guevara, seu 
amigo Alberto Granado em uma viagem pela América Latina que lhes 
trouxe um novo olhar sobre esse continente a partir das vivências com 
as desigualdades sociais em vários países registradas nos diários de 
Che Guevara e nas cartas para sua mãe.

Os/as participantes do curso ao escreverem suas cartas sobre as 
palestras, as discussões e sobre os filmes foram muito originais, criativos/
as e autênticos/as. Algumas cartas foram escritas no próprio e-mail para 
a organização do curso, outras cartas foram escritas em papéis coloridos 
pela internet, outras cartas foram escritas em papéis de cartas e uma 
carta foi escrita à mão, fotografada e enviada por e-mail. Nas cartas os/
as participantes escreveram as diferentes sensações na realização do 
curso. Todos/as agradeceram o empenho dos/as palestrantes, a dedi-
cação ao curso e as discussões sobre os filmes. Os/as estudantes mais 
jovens descreveram as dificuldades da escrita das cartas e o ineditismo 
da situação. Já os/as participantes mais velhos/as relembraram os tem-
pos da escrita de cartas, as memórias e as subjetividades envolvidas. 
Em uma das cartas a participante relatou o envio de cartas para o filho 
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preso e a importância das cartas como forma de comunicação. Somente 
uma participante criticou o curso pois esperava discussões técnicas a 
respeito da construção de filmes no cinema. No geral, os /as participan-
tes elogiaram o curso e escreveram que se identificaram com os temas 
discutidos nos filmes. Tanto nos chats do curso, como nas cartas, muitos 
/as participantes escreveram que envolveram as famílias no curso pois 
assistiam aos filmes em suas casas nos domingos, comendo pipoca e se 
emocionando em conjunto. Um dos estudantes escreveu que depois do 
primeiro dia do curso, gostou tanto das palestras que chamou a namo-
rada para assistir os filmes e as palestras com ele. Outra participante, 
nos diálogos nos chats do curso escreveu que estava preocupada com 
o término do curso pois considerou que os seus finais de semana e as 
segundas-feiras eram mais agradáveis com os filmes e as discussões das 
palestras deste curso de extensão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O curso cumpriu com seus objetivos pois o Ensino Remoto 
no curso de extensão contribuiu para unir diferentes estudantes, 
professores/as de vários locais do Brasil e da Espanha para refletirem 
sobre a influência do cinema e de filmes sobre cartas na produção da 
escrita de cartas. As cartas escritas revelaram o envolvimento dos/as 
participantes com o curso e as aprendizagens significativas geradas nos 
encontros com os/as palestrantes. Todos/as os /as palestrantes dis-
cutiram as questões das cartas como elementos de comunicação em 
diferentes tempos e as cartas com múltiplos significados nos filmes. É 
preciso considerar que nem sempre as cartas trazem boas notícias. As 
cartas podem trazer notícias de mortes, mas também podem trazer 
noticiais de nascimentos. Podem trazer mensagens de amor, ou de luta 
pela vida e por uma comunidade. Podem expressar sentimentos. As 
cartas também podem ser registros de histórias de vidas, de pessoas, 
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de estudantes, registros de cidades ou de um país. Quanto aos filmes 
sobre cartas, eles foram cuidadosamente escolhidos pelos/as pales-
trantes que problematizaram criticamente as histórias, os roteiros bem 
estruturados, as músicas acolhedoras, os cenários, as características 
dos personagens e as histórias que mesclavam ficção e realidade. Os 
filmes e as discussões trouxeram arte, luz, poesia, reflexões, alegrias 
e conforto em meio a um contexto de pandemia tão devastador em 
todos os aspectos.

A aprovação do curso através das escritas das cartas pelos/as 
participantes foi muito positiva. Algumas escritas recorrentes descritas 
nas cartas foram que o curso foi terapêutico no momento da pandemia 
pois auxiliou a esquecerem das dores desses momentos difíceis. Em 
várias cartas os/as participantes escreveram que irão voltar a escrever 
cartas para seus amigos pois o curso resgatou essa vontade para as 
pessoas e que o curso os/as ajudou a “viajarem sem sair de casa”. A 
proposta do curso e da escrita de cartas foi um desafio para todos/as e 
trouxe muitas ressignificações nas nossas vidas.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM  
USO CONSCIENTE DE ENERGIA 

ELÉTRICA: UMA EXPERIÊNCIA NO 
ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

Elena Maria Brentano 
Uania Soares Rabelo de Moura 

RESUMO
Este texto é um relato de experiência do Projeto Uso consciente da energia 
elétrica realizado no componente curricular de Matemática e suas Tecnolo-
gias, em uma unidade escolar, de Ensino Médio, da Rede Estadual de Ensino 
na cidade de Barreiras-BA. Tendo em vista a Política Estadual de Educação 
Ambiental do da Bahia, Lei nº 12056/2011, que preconiza a necessidade de 
se trabalhar a educação ambiental como eixo transversal, privilegiou-se a 
temática da energia elétrica tanto pela sua relevância quanto pelo fato de 
ser objeto de conhecimento presente no Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Baseando-se em Morin (2015), que considera a educação como um 
meio que deve preparar as pessoas para a vida e em Polya (2006), Smole 
e Diniz (2001), que apresentam a resolução de problemas como essenciais 
para o ensino da Matemática, o projeto contemplou questões de Matemática 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sobre o tema, sendo aplicado 
de maneira remota, durante o período da pandemia da covid-19. Realizou-se 
em momentos síncronos e assíncronos, utilizando os recursos do G-Suíte. A 
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partir dos resultados alcançados, percebe-se que é possível realizar uma prá-
xis pedagógica durante a pandemia, apesar das adversidades apresentados 
pelo momento.
Palavras-chave: Matemática. Ensino. Energia Elétrica. Contexto.

INTRODUÇÃO

O presente relato de experiência versa sobre o projeto Uso 
consciente da energia elétrica realizado no Colégio Democrático Esta-
dual Marcos Freire – CDEMF, em Barreiras, Bahia, de maneira remota, 
durante o período de julho a setembro de 2020, sob uma perspectiva 
transdisciplinar, com enfoque na educação ambiental.

O projeto foi aplicado nas turmas A e B da 1ª Série da Educação 
Integral em Tempo Integral do Ensino Médio e teve como objetivo 
analisar o uso consciente da energia elétrica como forma de promover 
a sustentabilidade dos recursos ambientais e financeiros, incentivando 
práticas que evitem o desperdício desta fonte.

Percebe-se que a pandemia da covid-19 provocou mudanças 
repentinas na vida social das pessoas, obrigando-as a mudarem suas 
rotinas, adotando o distanciamento social, a suspensão das aulas 
presenciais nas escolas e nas universidades, tendo o teletrabalho e o 
ensino remoto emergencial como algumas alternativas.

Este novo período da história da humanidade, produz, segundo 
Morin (2020), um festival de incertezas devido ao fato de que não há 
como prever o futuro e nem as suas consequências, implicando em 
uma megacrise com facetas variadas: sanitária, planetária, econômica, 
nacional, social, civilizacional, intelectual e existencial.

A crise de acordo com Morin (2020) faz com que apareçam duas 
situações contraditórias. A primeira seria a criatividade e a imaginação; 
a segunda, almeja-se alcançar uma salvação providencial ou o encontro 
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de um culpado para a crise. Nota-se a presença dos dois processos em se 
tratando da conjuntura causada na educação pela pandemia.

A primeira situação se relaciona ao fato de que os professores 
precisaram aprender a trabalhar com as Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC), utilizando-as como metodologias e recursos para 
o ensino-aprendizagem no intuito de atrair a atenção dos alunos. Este 
aprendizado, apesar de já ser requisitado e discutido anteriormente, 
necessitou acontecer de maneira urgente, exigindo dos professores que 
não sabiam manusear essas ferramentas ou tinham dificuldade para 
isso, o desenvolvimento de habilidades, esforço e dedicação. No segun-
do caso poderia culpar o sistema social pela razão de muitas famílias 
não terem acesso às tecnologias digitais e/ou não terem a estrutura 
necessária para realizar o acompanhamento às crianças neste período.

Contudo, estas dificuldades não podem se constituir em obstá-
culos para a realização de uma práxis pedagógica que almeja ser eman-
cipadora e transgressora, permitindo ao discente refletir sobre a sua 
realidade, criticando-a. Por isso, o projeto Uso consciente da energia 
elétrica surge da necessidade de se manter o vínculo dos alunos com 
a unidade escolar apesar da suspensão das aulas presenciais, além de 
proporcionar uma aprendizagem significativa.

O intuito é trazer para o contexto da sala de aula virtual a discus-
são sobre a maneira pela qual tem sido realizado o consumo de energia 
elétrica nas residências dos estudantes, realizando uma práxis que 
favoreça a interação entre os objetos de conhecimento para a resolução 
de problemas, permitindo que os alunos percebam os conteúdos ma-
temáticos como integrantes de um contexto global, mas pertencentes 
e essenciais ao cotidiano. A respeito disso, Morin (2015) afirma que o 
ato de aprender a aprender envolve separar, religar, analisar e sintetizar, 
considerando a interação existente entre os objetos, com o meio no qual 
eles estão inseridos, diferente da prática educativa que tem o costume 
de dividir o conhecimento em compartimentos fechados.
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Desta forma, a educação ambiental se apresenta como eixo 
transversal do projeto, servindo de embasamento para os problemas 
matemáticos, ampliando o repertório científico e cultural dos alunos, 
contextualizado com a realidade. De acordo com a Política Estadual de 
Educação Ambiental do Estado da Bahia, Lei nº 12.056/2011, a educa-
ção ambiental deve estar no currículo escolar de maneira transversal, 
perpassando todos os níveis e modalidades de ensino e, no artigo 2º, 
ressalta que:

Para os fins previstos nessa Lei, entende-se por Educa-
ção Ambiental o conjunto de processos permanentes 
e continuados de formação individual e coletiva para a 
sensibilização, reflexão e construção de valores, saberes, 
conhecimentos, atitudes e hábitos, visando uma relação 
sustentável da sociedade humana com o ambiente que 
integra (BAHIA, 2012).

Aborda-se, neste relato, o papel da Matemática como uma 
práxis que permite aos estudantes uma aprendizagem significativa, 
capaz de proporcionar a análise das situações cotidianas, auxiliando 
na resolução de problemas não apenas para a escola, mas para a vida. 
Em relação a esta concepção, Smole e Diniz (2001, p. 88) afirmam que 
“como habilidade básica, a resolução de problemas deve ser entendida 
como competência mínima para que o indivíduo possa inserir se no 
mundo do conhecimento e do trabalho”.

Sabe-se que dar visibilidade à Matemática do dia a dia é tra-
zê-la para a prática dos alunos, tornando-a significativa. O trabalho 
com a resolução de problemas permite ao aluno conhecer e analisar o 
contexto no qual se está inserido, possibilitando ao professor a opor-
tunidade de inserir na prática pedagógica conteúdos mais complexos 
“abstratos” para a realidade, mesmo que esta seja hipotética. Segundo 
Polya (2006, p. 4) “o professor que deseja desenvolver nos estudantes a 
capacidade de resolver problemas deve incutir em suas mentes algum 
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interesse por problemas e proporcionar-lhes muitas oportunidades de 
imitar e praticar”.

Sendo assim, o ensino da Matemática não pode ser descontex-
tualizado, resumindo-se à mera transmissão de fórmulas, que devem 
ser decoradas pelos alunos para a prova, porque isso não possibilita a 
efetivação de um ensino-aprendizagem revelador, crítico e consciente. 
Conforme Polya (2006), as situações-problema precisam ser bem esco-
lhidas pelo docente, nem muito fáceis e nem muito difíceis, permitindo 
ao aluno a compreensão sobre o problema, desejando resolvê-lo. No 
ensino da Matemática, herdou-se deste autor o conceito de fluxogra-
ma de resolução de problemas, que se trata de um processo no qual, 
raramente, o professor pode dispensar as indagações relacionadas ao 
questionamento sobre a incógnita, os dados e as condicionantes. Essas 
indagações estão dentro do compreender enquanto das quatro fases 
apresentadas por Polya (2006) para a resolução dos problemas, como 
se visualiza a seguir:

Primeiro temos que compreender o problema, temos 
que perceber claramente o que é necessário. Segundo, 
temos que ver como os diversos itens estão inter-rela-
cionados, como a incógnita está ligada aos dados, para 
termos a ideia da resolução para estabelecermos um 
plano. Terceiro, executarmos o nosso plano. Quarto, 
fazemos um retrospecto da resolução completa, reven-
do-a e discutindo-a (POLYA, 2006, p. 5).

Vê-se que fazer fluxogramas para resolver situações problema 
se constitui em uma forma de trazer a lógica da matemática para a 
vida real, traçando planos e ações detalhadas para alcançar metas em 
qualquer área.

Assim, a escola precisa abandonar o tradicionalismo, desper-
tando a curiosidade, a reflexão e o espírito investigativo do aluno, de 
modo que os objetos de conhecimento tenham uma aplicação prática.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O projeto Uso consciente da energia elétrica utiliza como em-
basamento uma proposta de atividade interdisciplinar disponibilizada 
pelo Instituto Anísio Teixeira (IAT), apresentada pela Coordenação 
Pedagógica da escola, que foi ressignificada pela professora de Ma-
temática1, realizando-a de forma remota, com atividades síncronas e 
assíncronas, no ambiente do Classroom2, no Google.

Foram desenvolvidas três atividades no Google Forms, para 
realizar reflexões e discussões acerca da temática, incluindo-se a reso-
lução de situações problema que já foram questão no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), no eixo Matemática e suas Tecnologias, 
envolvendo diversos conteúdos como, por exemplo, lógica, estatística, 
funções e geometria. Considerando que o Enem é, atualmente, a prin-
cipal forma de acesso ao Ensino Superior, priorizou-se pelas questões 
do exame para as atividades do Google Forms.

As atividades foram corrigidas de maneira síncrona, no Google 
Meet, mas como nem todos os alunos possuem acesso à internet e/ou 
não se interessam em participar deste tipo de aula, seja pela falta de 
motivação ou por não compor um critério avaliativo, optou-se por gra-
var, em momento diverso, a correção da atividade, disponibilizando-a 
em formato de videoaula, no Classroom, para acesso posterior.

A primeira atividade trouxe uma reflexão sobre o uso consciente 
da energia elétrica, apresentando um vídeo acerca da produção desta 
fonte e os seus impactos, pedindo aos alunos para realizarem um le-
vantamento sobre os equipamentos da sua residência que precisavam 

1  O projeto Uso consciente da energia elétrica foi ressignificado a partir da proposta 
de atividade interdisciplinar Ciências da Natureza e Matemática do Instituto Anísio 
Teixeira (IAT) disponível na sala de aula Estamos juntos, Ensino Médio, do Classroom.
2  A Secretaria de Educação do Estado da Bahia, em parceria com o Google, institucio-
nalizou o G-Suíte como ambiente E-Nova, permitindo que os educadores e estudantes 
da Rede tivessem acesso ilimitado às ferramentas disponibilizadas na plataforma.
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da energia elétrica, além de trazer questões do Enem sobre a temática 
consumo de energia elétrica e nesse momento ampliamos o tema eco-
nomia trazendo também algumas questões relacionadas à água.

A atividade seguinte disponibilizou um hiperlink para a leitura 
de um texto da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
– PUC-RS, denominado Manual da economia de energia,3 que discute 
conceitos de consumo sustentável de energia, propondo atitudes na 
escola e em casa para economia de energia. Cita-se, como exemplo, a 
presença de cálculos matemáticos demonstrando que hábitos simples 
como colocar o chuveiro no modo verão ou trocar lâmpadas incandes-
centes por lâmpadas fluorescentes podem representar uma economia 
expressiva na conta de energia elétrica.

Para a construção das propostas também houve a preocupação 
em atender algumas das habilidades da Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC) para a Matemática no Ensino Médio. A segunda atividade, 
por exemplo, trouxe questões do Enem sobre o Sistema de Medidas e 
suas devidas transformações:

(EM13MAT103) Interpretar e compreender textos 
científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam 
unidades de medida de diferentes grandezas e as 
conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo 
Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento 
e velocidade de transferência de dados, ligadas aos 
avanços tecnológicos (BRASIL, 2017, p. 533).

Na terceira atividade, discutiu-se como a adoção do horário 
de verão é uma medida eficaz para a economia de energia elétrica, 
o histórico desta prática no mundo e os seus impactos, resolvendo 
problemas que tenha em seu contexto o fuso horário e estatística, 
focando na habilidade (EM13MAT102) da BNCC:

3  Disponível em: http://primo-pmtna01.hosted.exlibrisgroup.com/PUC01:PUC01:-
puc01000423392. Acesso em: 23 out. 2020.
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Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas 
estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por 
diferentes meios de comunicação, identificando, quando 
for o caso, inadequações que possam induzir a erros de 
interpretação, como escalas e amostras não apropriadas 
(BRASIL, 2017, p. 533).

O projeto ainda não está concluído, porque se compõe de dois 
tempos: tempo casa e tempo escola. O primeiro já foi parcialmente 
concretizado para os alunos que cumpriram com a proposta acima 
descrita. Os demais, que por algum motivo não acessaram os conteú-
dos, terão essa oportunidade quando acontecer o retorno presencial 
às aulas.

O tempo escola se refere à atividade em grupo, sendo que este 
ainda não foi finalizado, pois se tem a intenção de utilizar simulador de 
consumo da energia da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemi-
g)4 para calcular o consumo de cada aparelho da casa de um dos alunos 
da equipe e, na análise, responder a questionamentos sobre o consu-
mo e as formas conscientes para economizar energia nas residências, 
construindo-se gráficos para apresentação aos colegas, com propostas 
para diminuir o consumo. Um mapa conceitual, tendo como expressão 
central a economia de energia, deverá ser apresentado como requisito 
para verificação da aprendizagem sobre o tema.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Observa-se que a pandemia não apenas trouxe novos problemas 
à educação como também realçou muitos existentes e que, muitas 
vezes, eram invisíveis ou escondidos. De acordo com Morin, o que já se 
constituía em desafio e incertezas, antes da pandemia, agora se tornou 

4  Disponível em: https://www.cemig.com.br/ptbr/atendimento/Documents/Simu-
ladorDeConsumo/Cemig%20%20Estime%20seu%20Consumo2.htm. Acesso em: 23 
out. 2020.
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algo maior, porque não se sabe ainda até que tempo e situação, o con-
finamento levará as pessoas a viver com impedimentos (MORIN, 2020).

A realização deste trabalho de maneira remota se tornou um 
desafio não apenas para a docente, que precisou aprender a trabalhar 
com os recursos tecnológicos na perspectiva do ensino híbrido, sem 
apenas enriquecer a aula com tecnologia, como também para muitos 
alunos que não estavam acostumados ou não tinham experiência com 
o ensino-aprendizagem neste formato.

A escolha de questões do Enem se deve à interdisciplinaridade 
dos conteúdos matemáticos também correlacionados a outras ciên-
cias, em forma de situações problema, permitindo a contextualização.

Em relação ao desenvolvimento das propostas por parte dos 
alunos a devolutiva foi baixa, mostrando que a realização do trabalho 
remoto, com a participação efetiva dos alunos, constitui-se um desafio 
para unidade escolar, envolvendo a falta de acesso à internet e/ou aos 
dispositivos eletrônicos, ausência da família de alguns estudantes no 
processo ensino-aprendizagem e o não comprometimento na realiza-
ção da atividade, por esta não compor um critério na perspectiva de 
avaliação somativa, em função da suspensão das aulas.

No que se refere às atividades que acontecem de maneira assín-
crona, o desafio consiste em desenvolver o que foi solicitado. A depen-
der do nível do estudante, faz-se necessário autonomia e compreensão 
para entender o que é que haja uma mediação que, no contexto da 
pandemia, só acontece com a presença dos pais, pois estes nem sempre 
possuem qualificação apropriada para lidar com a situação.

Ao professor cabe o desafio de adaptar suas metodologias de 
ensino e realização das atividades para este novo contexto, de manei-
ra que não enquadre seus alunos em um único padrão, realizando o 
planejamento e visando as especificidades dos estudantes, sem causar 
prejuízos no direito de acesso de todos ao currículo, e o desafio de rea-
lizar uma educação remota que não se preocupe apenas em transmitir 
conhecimentos, mas que contribua para a formação integral. Situação 
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que exige um planejamento adequado para as necessidades do aluno, 
capaz de avaliar as aprendizagens que já foram construídas e as que pre-
cisam ser alcançadas, em um contexto que exige o distanciamento social 
e, que nem sempre, todos os estudantes estão incluídos digitalmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia da covid-19 ocasionou a suspensão das aulas pre-
senciais na Rede Estadual de Ensino, mas as educadoras responsáveis 
pela realização deste projeto, cientes da sua missão em contribuir 
para a formação plena dos estudantes, resolveram desenvolver esta 
proposta de ensino para manter o vínculo dos alunos com o Colégio 
Democrático Estadual Marcos Freire e a aprendizagem.

Percebe-se que a utilização de projetos, em sala de aula, torna o 
conteúdo interessante e significativo para os discentes, proporcionando 
a (re)construção dos conhecimentos por intermédio de metodologias 
que priorizem o contexto, tornando as aulas mais atrativas, trazendo a 
Matemática para a vida dos estudantes. Apesar de o projeto não estar 
concluído, espera-se que os estudantes, ao se depararem com uma 
situação na qual precisam tomar decisões, demonstrem interesse, dedi-
cação e passem a enxergar a Matemática em seu cotidiano sob um novo 
viés, distante daquele apresentando pela maioria dos livros didáticos.

Visualiza-se que a pandemia nos leva a pensar por meio da 
contradição numa dialógica em que a criação de novas alternativas se 
encontra cercada pela busca dos culpados pelas incertezas e prejuízos. 
A complexidade em Morin, mostra-nos que não há uma resolução para 
os problemas da vida, mas sim estratégias, que precisam ser criadas e 
aplicadas pela sociedade, pela escola, pelos professores e pela família 
para garantir o direito à educação para a formação plena dos estudantes.

Portanto, afirma-se que vivenciar o desafio do afastamento so-
cial permite perceber que é possível trabalhar de forma híbrida, apesar 
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dos problemas relacionados à falta de acesso à internet, do querer do 
estudante e do comprometimento da família, refletindo sobre o papel 
da educação, pois é por meio das vivências e do experimentar que se 
estrutura a conduta e postura profissional em sala de aula.
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TRANSFORMANDO OS 
COMPARTILHAMENTOS NAS REDES 

SOCIAIS EM INSPIRAÇÕES PEDAGÓGICAS

Diullia Graziela de Souza Soares
Leone Rangel Rosa de Oliveira

INTRODUÇÃO

Diante do contexto da pandemia da covid-19 e a necessidade 
do distanciamento social nos últimos meses, os docentes precisaram 
reinventar suas práticas pedagógicas e migrar para o uso das tecno-
logias digitais para interagir com os alunos e mediar o processo de 
ensino-aprendizagem durante o ensino remoto emergencial. 

Nesta perspectiva, além de outros desafios enfrentados pelos 
docentes, abordaremos a problemática apresentada nesta pesquisa 
acerca dos compartilhamentos realizados nas redes sociais, quer 
sejam em perfis institucionais ou privados, que trazem como apoio 
à docência sugestões de vivências e atividades a serem realizadas de 
forma remota. “Um professor perito é semelhante a um músico ou 
a um ator que improvisa: ele cria coisas novas a partir de rotinas e 
de maneiras de proceder já estabelecidas” (TARDIF, 2014). A partir 
dos compartilhamentos que enriquecem a troca e fortalecem as 
ações pedagógicas cotidianas, surge a necessidade de adequação do 



144COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

conteúdo pesquisado para a aplicabilidade nas turmas afins de acordo 
com o perfil de cada público-alvo, assim o docente improvisa a partir 
das pesquisas realizadas e compartilha o trabalho realizado, tendo a 
oportunidade de aprender com seus alunos por meio das experiências 
que os mesmos trazem. 

Esta pesquisa busca compreender o potencial das redes sociais, 
principalmente durante o período do Ensino Remoto Emergencial devido 
à pandemia da covid-19 e tem por intuito promover a análise e discus-
são a partir dos desafios, tensões e conflitos que envolvem a docência 
on-line. Ao compreender o potencial das redes sociais, caracterizar os 
impactos pedagógicos das interações entre os docentes nas redes sociais 
com a finalidade de pesquisa, compartilhamento e inspiração para o pla-
nejamento. Ao distinguir tais impactos, a pesquisa pretende identificar 
e promover a partir de elementos que contribuam com os desafios na 
elaboração e execução das ações educativas após pesquisas realizadas 
nas redes sociais um debate e possíveis adequações de acordo com as 
necessidades, interesses e iniciativas dos educandos.

Para a realização desta pesquisa, cuja área temática é Profissão 
docente e Ensino Remoto Emergencial foi utilizada pesquisa Bibliográ-
fica com a finalidade de obter uma seleção teórica disponível através 
de autores como: Maria Lúcia de Arruda Aranha (2006), José Moran 
(2018), Lilian Bacich (2015), Maurice Tardif (2014), John W. Creswell 
(2010), Marcus Vinicius Cunha (2011), Paulo Freire (2006) e António 
Nóvoa (2002). 

METODOLOGIA

A metodologia utilizada consiste em uma pesquisa com 
métodos mistos. O universo de pesquisa contempla os docentes e 
gestores educacionais, participaram da amostra 33 professores que 
responderam algumas ou todas as perguntas, contendo sigilo acerca 
da identificação.
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A coleta de dados foi realizada por meio de um formulário 
on-line contendo três perguntas, tendo por objetivo a análise das per-
cepções dos docentes acerca da relevância dos perfis pedagógicos, os 
impactos das interações dos professores nas redes sociais e a impor-
tância dos compartilhamentos das práticas pedagógicas. O que vem a 
caracterizar esta pesquisa como de natureza exploratória.

Além disso, foram contemplados referenciais teóricos contidos 
em periódicos e livros, com a finalidade de compreender e revelar 
conteúdos científicos sobre o tema deste trabalho. 

O processo de pesquisa envolve as questões e os proce-
dimentos que emergem, os dados tipicamente coletados 
no ambiente do participante, a análise dos dados induti-
vamente construída a partir das particularidades para os 
temas gerais e as interpretações feitas pelo pesquisador 
acerca do significado de dados (CRESWELL, 2010, p. 26).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados aqui apresentados foram obtidos a partir das 
respostas contidas em um formulário, no qual gestores e professores 
da educação básica puderam expressar seus pontos de vista.

O primeiro questionamento no formulário incentivou a reflexão 
sobre as finalidades e a relevância dos perfis pedagógicos nas redes 
sociais. Os professores participantes descreveram como aspectos 
positivos a possibilidade de trocas de informações sobre as práticas 
pedagógicas, havendo compartilhamento de ideias, saberes e conhe-
cimentos. Houve um posicionamento afirmando que postar vivências 
pedagógicas nas redes sociais alcança também pessoas que não são 
envolvidas no contexto educacional, permitindo que quanto mais 
indivíduos conheçam essa realidade, mais valorizem a educação e os 
profissionais envolvidos.
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Outro ponto citado foi que esta prática de acompanhar e criar 
perfis pedagógicos já era utilizada antes da pandemia e se ampliou 
em tempos de educação remota. Um participante frisou que alguns 
perfis se caracterizam por efeitos de propagandas e marketing, obje-
tivando vendas de produtos e serviços pedagógicos, expandindo os 
materiais para conquistas pessoais e ascensão nas redes, sendo assim 
incitada uma provocação reflexiva acerca das intenções e ações desta 
atuação docente.

Para ampliar o estudo, a segunda questão buscou saber se o 
docente pesquisado considera necessário compartilhar as práticas 
pedagógicas experienciadas com a sua própria turma nas redes sociais. 

Gráfico 1 – Você considera necessário compartilhar as práticas pedagógicas 
experienciadas com a sua turma nas redes sociais?
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Conforme o gráfico, as respostas foram divididas em sim, não e 
depende. Tendo um quantitativo maior de pessoas respondendo que 
sim, estes justificaram afirmando que o compartilhamento das práticas 
educativas da turma potencializa as trocas de experiências e divulga 
o trabalho desenvolvido pelo docente. Alguns pesquisados afirmaram 
do seu desejo de retribuir as inspirações, pois adaptaram práticas que 
viram nas redes sociais para as suas realidades, também criaram novas 
possibilidades e se sentiam satisfeitas em partilhar para contagiar 
outros educadores.

Os verdadeiros improvisadores, contudo, são pessoas 
que dominam necessariamente as bases de sua arte 
sem técnicas, e a arte atua a partir do domínio das técni-
cas próprias a um ofício. É assim em todas as ocupações 
e não há razão para que o ensino constitua um caso à 
parte (TARDIF, 2014, p. 121).

Outro ponto destacado foi o enaltecimento das ações vivencia-
das pelos educandos, sendo este um registro do desenvolvimento dos 
aprendizes e forma de acompanhamento para os responsáveis. Um 
participante afirmou a importância de os responsáveis estarem mais 
envolvidos no que seu filho está experienciando na escola, conhecen-
do melhor as novas ideologias educacionais também, de forma que as 
redes sociais geram maior e melhor valorização do trabalho escolar. 
Um participante atuante na educação infantil destacou que o com-
partilhamento das práticas pedagógicas nas redes sociais, amplifica 
a importância das ações educativas baseadas nos eixos interações e 
brincadeiras, estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil, e que permitem um pleno desenvolvimento infan-
til, prática que rompe o ensino tradicional limitado aos registros em 
papéis e livros. O grande índice de postagens torna o trabalho visível e 
possibilita a conscientização dos responsáveis e demais docentes.
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No contexto de educação remota, devido a pandemia, os com-
partilhamentos de fazeres pedagógicos viabilizaram o crescimento 
e a aprendizagem do coletivo, sendo um meio de pesquisa para os 
profissionais da educação que se sentiram confusos e despreparados 
para lidar com as tecnologias digitais e desafios do ensino-aprendiza-
gem de maneira on-line. Uma das respostas valorizou este aspecto, 
afirmando que essas trocas incentivam e fortalecem o docente ao se 
deparar com experiências de desafios e conquistas de outros profis-
sionais de sua área.

Foi mencionado também a necessidade de resguardar sempre 
a imagem dos educandos, como estratégia, muitos colocam emojis no 
rosto. Já nos perfis institucionais as escolas que têm a autorização de 
imagem fazem as publicações com as fotos na íntegra.

Os pesquisados que responderam não para a questão, decla-
raram que não compreendem o compartilhamento das práticas edu-
cativas realizadas com sua turma como necessárias. Os participantes 
que justificaram sua resposta, sinalizaram que apesar de não julgarem 
necessário, compreendem que tal ação pode auxiliar outros docentes 
com novas sugestões e acreditam que tem que ser uma opção do 
educador e não uma regra.

Os colaboradores que mencionaram “depende”, complemen-
taram suas respostas. Um apontou a relevância de destacar o nível de 
acessibilidade da turma nas redes sociais, sendo todos ativos, consi-
dera necessário e atrativo. O outro compreende como relativo, pois 
em muitas circunstâncias percebe o excesso de compartilhamentos 
como uma “vitrine pedagógica”, e este fator passa a ser visto como 
exibicionismo. 

A partir da observação das respostas da terceira questão, foi 
possível constatar alguns impactos das interações virtuais com outros 
professores e como as trocas de experiências no Facebook, WhatsApp, 
Instagram e YouTube influenciam na prática educativa dos pesquisados. 
Foi notável a consciência de que o educador não é o detentor do saber, 
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seja diante dos educandos e nem de outros docentes. Os participantes 
declararam os benefícios das ideias diversificadas e ao compartilhar 
uma prática funcional em sua realidade, pode vir a impactar e influen-
ciar positivamente outras práticas.

As tecnologias digitais por meio das redes sociais tornaram 
mais acessíveis as trocas de experiências que no ambiente presencial 
escolar, devido ao dinamismo e demandas, não era possível estabele-
cer com tanta incidência. Sendo assim, houve quem afirmasse que to-
das as formas de dialogar são válidas, e em tempos de pandemia os 
compartilhamentos foram potencializados.

Fora da escola acontece o mesmo, na comunicação 
entre grupos, nas redes sociais, que compartilham inte-
resses, vivências, pesquisas, aprendizagens. A educação 
se horizontaliza e se expressa em múltiplas interações 
grupais e personalizadas (BACICH; MORAN, 2018, p. 11).

De acordo com as respostas, as trocas com outros profissionais 
revelam novas possibilidades, incentivam a superação de práticas re-
petitivas sem intencionalidade, ampliam e atualizam quanto aos novos 
conhecimentos pedagógicos. De tal forma, que influencia na elabora-
ção do planejamento, despertando a criatividade e sensibilidade do 
docente ao buscar compreender as necessidades e interesses do seu 
grupo, e ponderar se as práticas vistas nas mídias são úteis para a sua 
própria realidade. Quando não condiz por algum fator, muitos se apro-
priam adaptando os materiais e a própria proposta, reconhecendo que 
muitas postagens são inspiradoras.

Houveram respostas citando também a relevância das pales-
tras e cursos on-line em formato de lives, realizadas gratuitamente por 
professores mestres e doutores em Educação, viabilizando a formação 
continuada e trocas entre os docentes, estimulando o estudo, pesquisa 
e também produção e divulgação científica.



150COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

São múltiplos os olhares dos docentes acerca das propostas de 
vivências possíveis durante a realidade presencial e de ensino remoto 
emergencial, nesta pesquisa foi unânime a opinião de que as tecnolo-
gias digitais são oportunidades de comunicação, de estreitamento de 
vínculos afetivos e crescimento profissional. Um participante afirmou 
que “o professor é coletivo, é equipe” e complementou com a ideia de 
que todos os envolvidos na educação trabalham em prol de um único 
objetivo, o desenvolvimento integral de cada educando.

CONCLUSÕES

Diante do que foi exposto, é possível afirmar que este trabalho 
oportuniza o despertar para a importância das interações e pesquisas 
nas redes sociais, identificando a sua potência colaborativa e contri-
buindo para a ação educativa.

Um fator de grande relevância é a consciência acerca da análise 
da própria conduta docente ao se deparar com uma ideia pedagógica 
que lhe interessa. É fundamental contextualizar e personalizar as ideias 
pedagógicas extraídas das redes sociais para a própria turma e realidade.

Compartilhar as próprias vivências com a sua turma nas redes 
sociais, quando feito de maneira espontânea e com a intencionalidade 
de registrar e inspirar pode atingir muitos profissionais, fazendo cres-
cer essa rede colaboração entre os docentes de várias regiões do nosso 
país e fora dele. É através da sensibilidade docente que se produz e 
extrai inspirações pedagógicas.
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REDES SOCIAIS E SAÚDE MENTAL:  
UM PROJETO NO CONTEXTO DE ENSINO 

REMOTO E METODOLOGIAS ATIVAS

Danúbia Aline Silva Sampaio
Luísa de Carvalho Jurka

RESUMO
O presente relato de experiência busca apresentar o percurso docente de 
duas professoras do ensino público e sua relação com as tecnologias digitais 
de informação e comunicação, na tentativa de resolver questões relaciona-
das ao engajamento e motivação dos estudantes durante o Ensino Remoto 
Emergencial de 2020. Por meio da metodologia ativa Aprendizagem baseada 
em projetos, construiu-se uma sequência de aulas e atividades interdiscipli-
nares mediadas remotamente pelos recursos tecnológicos. A urgência de 
adaptação autodidata a tais recursos é evidenciada, mediante a lacuna de 
formação docente e preparação para a prática educativa remota. Os resul-
tados da aplicação da ABP revelaram que essa metodologia é interessante 
para aumentar a participação ativa dos estudantes, porém limitações ainda 
podem ser encontradas no modelo remoto de ensino.
Palavras-chave: Ensino Remoto Emergencial. Metodologia Ativa. Aprendiza-
gem baseada em Projetos. Interdisciplinaridade.
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INTRODUÇÃO

A incorporação emergencial de instrumentos tecnológicos como 
os mediadores do ensino na Educação Básica durante a pandemia de 
covid-19 em 2020 evidenciou dificuldades e necessidades formativas 
por parte de professores, estudantes e gestores educacionais. A mu-
dança repentina para o modelo de ensino remoto não proporcionou a 
experiência e o tempo necessários para adaptação dos diversos sujei-
tos da Educação às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, 
essas que “exigem novas habilidades, e, portanto, a necessidade de 
trabalhar os diferentes letramentos, cria novos desafios educacionais 
[...]” (ALMEIDA; VALENTE, 2011).

Nesse sentido, o artigo procura discutir o percurso de supe-
ração da brecha de formação docente em TDIC a partir do relato de 
experiência com um Projeto interdisciplinar de ensino-aprendizagem 
mediado pelas tecnologias e realizado por duas professoras do ensino 
público. A sequência didática foi aplicada na Funec – Fundação de Ensi-
no de Contagem – Unidade Cruzeiro do Sul e envolveu duas disciplinas 
do Ensino Médio, Biologia e Língua Portuguesa. A escola se trata de 
uma instituição pública municipal de ensino, localizada no município 
de Contagem, em Minas Gerais.

Após algumas tentativas de aulas síncronas e atividades 
assíncronas com os estudantes durante o ensino remoto, notou-se 
a diminuição das entregas, do engajamento e da participação em 
relação ao modelo presencial de ensino. Além disso, informações da 
gestão pedagógica revelaram que diversos estudantes apresentavam 
sintomas de ansiedade e/ou depressão. Essa realidade é coerente 
com dados obtidos em pesquisas realizadas durante a interrupção das 
aulas presenciais devido à pandemia de covid-19, como uma enquete 
do Fundo das Nações Unidas para a Infância que mostrou que 72% 
dos adolescentes no Brasil sentiram necessidade de pedir ajuda em 
relação à saúde mental na quarentena (UNICEF, 2020).
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Diante do diagnóstico problemático do ambiente escolar e da 
dificuldade de interação interpessoal, as professoras se reuniram e op-
taram por uma busca autônoma de novas ferramentas tecnológicas e 
estratégias de ensino para motivar os estudantes e engajá-los a refletir 
criticamente acerca da realidade a partir dos conhecimentos curricu-
lares. Através de plataformas virtuais e redes sociais, aplicou-se uma 
metodologia ativa de ensino, a Aprendizagem baseada em Projetos 
(ABP), considerada um “modelo de ensino que consiste em permitir 
que os alunos confrontem as questões e os problemas do mundo real 
que consideram significativos, determinando a abordá-los e, então, 
agindo de forma cooperativa em busca de soluções” (BENDER, 2015).

O tema do Projeto foi levantado junto aos estudantes e a 
partir do estudo da realidade escolar, definido como “O uso das re-
des sociais e saúde mental”. A interdisciplinaridade entre Biologia e 
Língua Portuguesa objetivou a promoção da análise crítica do próprio 
contexto em que os estudantes estavam inseridos, em concordância 
com Paulo Freire que pontua: “A tarefa do educador dialógico é, tra-
balhando em equipe interdisciplinar este universo temático, recolhido 
na investigação, devolvê-lo, como problema, não como dissertação, 
aos homens de quem recebeu” (FREIRE, 1994). O objetivo é relatar e 
discutir o trajeto de desafios e de enriquecimento docente no contexto 
do ensino remoto emergencial da Educação Básica, particularizando a 
interação com tecnologias, com as redes sociais e com a promoção do 
senso crítico através de metodologia ativa de ensino-aprendizagem no 
Ensino Médio.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A construção de um Projeto se inicia com um tema orientador, 
uma questão que pode “surgir a partir de dilemas da vida real que 
sejam do interesse dos alunos” (BIE, 2008). O tema, portanto, foi so-
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licitado por formulário virtual e sistematizado em algumas discussões 
com os estudantes. Assim que definido e comunicado, pareceu engajar 
e motivar as turmas.

A elaboração da sequência didática foi feita pela professora de 
Língua Portuguesa e pela professora de Biologia da Funec, que se reu-
niam virtualmente para discutir as estratégias e abordagens das aulas, 
assim como para estudar novas ferramentas tecnológicas de potencial 
aplicação. O público-alvo compreendeu as 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino 
Médio da escola municipal. Os encontros educacionais aconteceram 
através da plataforma de reuniões Google Meet, a comunicação com 
os estudantes se fez pelo aplicativo WhatsApp e as atividades foram 
postadas e corrigidas na plataforma educacional Google Classroom. A 
análise dos resultados foi feita através dos artefatos produzidos pelos 
estudantes (incluindo uma autoavaliação) e gravação em vídeo das 
aulas síncronas.

Logo no início das atividades do Projeto, foi proposta a cons-
trução conjunta e síncrona de uma nuvem de palavras virtual a fim 
de recolher conhecimentos e percepções prévias dos estudantes sobre 
a temática a ser aprofundada. A partir do website Mentimeter1, uma 
plataforma de apresentações interativas, os estudantes conseguiram 
acessar um link para escrever as 3 primeiras palavras que lembravam 
ao escutar o tema “O uso das redes sociais”.

De acordo com os elementos descritos em Bender (2015), as 
aulas remotas interdisciplinares seguiram com a análise de ferramen-
tas “âncora”, que fundamentam o ensino em um cenário do mundo 
real. Em aula síncrona, o vídeo “Are You Living an Insta Lie?”2 e o artigo 
“Smartphone – O novo cigarro” da revista Superinteressante foram 
âncoras para motivar a discussão, levantando conhecimentos e pontos 
de vistas dos estudantes.

1  Software disponível em: https://www.mentimeter.com/. Acesso em: 9 fev. 2021.
2  Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch/0EFHbruKEmw. Acesso 
em: 9 fev. 2021.

https://www.mentimeter.com/
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Em seguida, as discussões giraram em torno da análise mul-
timodal de páginas do artigo e de propagandas de cigarro do século 
passado. Os conceitos científicos, por fim, foram expostos para expli-
car o funcionamento biológico do sistema de recompensa do cérebro 
relacionado com a liberação de dopamina durante uso de cigarros e 
de redes sociais. O conceito de “vício” foi problematizado e relacio-
nado com o conteúdo do artigo anteriormente utilizado como âncora. 
Durante toda a discussão ou exposição das aulas síncronas, buscou-se 
inserir a realidade cotidiana dos estudantes através do incentivo à 
participação ativa por meio da mediação tecnológica da TDIC utilizada.

A metodologia ABP prevê que “um produto final deve existir 
ao término de um projeto e muitas vezes representa uma combinação 
de conhecimentos de conteúdos e habilidades que dão aos alunos 
uma oportunidade de demonstrar aprendizagem em diversos tópicos 
e habilidades” (BIE, 2008). Também chamado de artefato por Bender 
(2015), a sugestão para o produto final da sequência didática aplicada 
foi um post de rede social em favor do uso crítico e consciente do smar-
tphone e das próprias redes sociais. O mesmo autor também ressalta 
a importância da instrução tecnológica que “é uma forma de utilizar os 
aplicativos atuais para ajudar os alunos a resolverem problemas e a se 
tornarem contribuintes do conhecimento” (BENDER, 2015).

A fim de reunir dados para nortear a elaboração do artefato 
final do Projeto, o aplicativo de gerenciamento de pesquisas Google 
Forms foi utilizado para recolher evidências da relação entre redes 
sociais e saúde mental do coletivo estudantil da escola. A pesquisa “O 
uso das Redes Sociais” contou com um pouco mais de 100 respostas 
dos alunos de todas as turmas envolvidas no Projeto.

A avaliação da aprendizagem foi realizada por meio da análise 
dos critérios de sucesso nos artefatos produzidos por pares, postados 
na plataforma on-line educacional. 

Uma das etapas para o planejamento da avaliação, segundo 
metodologia ABP, insiste em dispor para os estudantes “descritores es-
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pecíficos para utilizados para determinar o êxito, ou o grau de sucesso, 
para alcançar uma meta ou resultado” (BIE, 2008). Os critérios e obje-
tivos de desempenho, que nortearam o desenvolvimento do produto 
final pelos estudantes, podem ser observados na tabela a seguir:

Objetivos de desempenho Critérios de sucesso

Comunicar, para públicos variados, as conclusões 
resultantes das pesquisas e discussões do Projeto, 
transmitindo informação e conscientização através 
das tecnologias digitais de comunicação.

Transmitir a ideia central 
do post com linguagem 
acessível e criatividade.

Interpretar, selecionar e empregar conceitos bioló-
gicos e resultados científicos corretamente, utilizan-
do-os coerentemente para atingir os objetivos do 
produto final.

Utilizar informações e 
dados corretos na pro-
dução textual, citando 
as fontes referenciais 
quando necessário.

Analisar os desafios da juventude relacionados ao uso 
da tecnologia, saúde física, saúde mental, construção 
de identidade e autoestima.

-

Quadro 1 – Objetivos de desempenho e critérios de sucesso para avaliação do 
produto final.
Fonte: Elaborado pelas autoras.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Durante as discussões em aulas virtuais síncronas, os estudan-
tes se engajaram, participaram e conseguiram observar o tema do 
Projeto em diversas situações de seu próprio cotidiano. Muitos deles 
ligaram o áudio para dar suas contribuições, o que não era frequente 
nas demais aulas. Outros, que não falaram por áudio, tratavam do 
assunto no chat do Google Meet, inclusive estabelecendo diálogo com 
mensagens anteriormente enviadas por seus colegas.

É relevante ressaltar que os sites, aplicativos e demais recur-
sos tecnológicos de comunicação e informação, utilizados durante a 
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aplicação da sequência didática, não foram impostos pelo Sistema de 
Ensino em que as professoras estão lotadas, assim como não foram 
apresentados em formação docente. Tais ferramentas de TDIC, como a 
nuvem interativa de palavras e a plataforma de reuniões, foram usadas 
por livre iniciativa das professoras, assim como a adaptação a cada uma 
delas aconteceu de modo autônomo e autodidata, justificada pela ur-
gência de se testar novas estratégias de engajamento dos estudantes. 
Ainda que o aprendizado não ocorresse de forma sistemática pelas 
professoras, que apresentaram algumas dificuldades no manuseio das 
ferramentas digitais no início, esses recursos tecnológicos cumpriram 
o objetivo de mediar um ensino ativo, focado também na participação 
do estudante e não só na exposição de conteúdos.

A partir da coleta das contribuições representada na figura 1, os 
próprios estudantes conseguiram refletir sobre a ideia coletiva acerca do 
uso de redes sociais. Palavras como “depressão”, “manipulação”, “vício” 
e “dependência” reiteram a articulação entre o tema com os conceitos 
fisiológicos do sistema de recompensas da disciplina de Biologia.

Figura 1 – Resultado da nuvem colaborativa de palavras, em que o tamanho da fonte 
da palavra é proporcional à frequência com que ela foi digitada pelos estudantes. 
Criado com o software Mentimeter 
Fonte: Elaborada pelas autoras.
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Tal problemática do cotidiano dos adolescentes também foi 
revelada mediante à pesquisa quantitativa realizada por formulário. 
48,1% dos estudantes passam mais de 3 horas por dia utilizando redes 
sociais (excluindo-se tempo de trabalho e estudos) e 80,8% já tentaram 
ativamente para de utilizar o celular por tempo preestabelecido. Além 
disso, 36,5% dos alunos acreditam que hábitos e comportamentos 
influenciam diretamente a saúde mental. As diversas fases do Projeto, 
assim como o artefato final, contribuíram para a compreensão da re-
alidade direta desse público, em consonância com a ABP que parte de 
problemas reais e significativos segundo Bender (2015).

A escolha de um produto final que envolvesse as próprias redes 
sociais na promoção do uso crítico e consciente das tecnologias enga-
jou os estudantes, que estão familiarizados com as diversas ferramen-
tas para produção desse tipo de conteúdo. Além disso, conseguiram 
personalizar o artefato de acordo com conhecimentos tecnológicos, 
habilidades e preferências.

Apesar de melhorar o engajamento dos estudantes nas ativi-
dades virtuais e quebrar com o ensino tradicional de conteúdos des-
conexos da realidade, a aplicação remota da metodologia ABP ainda 
encontrou obstáculos. A avaliação, correção e feedback dos artefatos, 
assim como das demais atividades, ocorreu através de mensagens na 
plataforma educacional, entretanto a falta da relação interpessoal no 
processo avaliativo dificulta a compreensão entre professores e estu-
dantes. Ademais, a avaliação por rubrica ou “roteiros de avaliação” 
previstos por BIE (2008) não pôde ser aplicada.
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Figura 2 – Post do tipo “stories” feito na rede social Instagram.3

Fonte: Arquivo pessoal. 

Outro desafio foi a relação de cooperação entre os estudantes 
para a produção do artefato final, que ocorreu por meio das redes 
sociais devido à necessidade de distanciamento social dificultando a 
avaliação de habilidades e competências socioemocionais. Ademais, 
a etapa de exposição do produto final para públicos variados também 
não ocorreu devido às restrições impostas pelo ensino remoto.

3  O post foi por uma dupla de estudantes da 2ª Série do Ensino Médio entregue co-
mo artefato final do Projeto, cuja legenda é “Hoje podemos realizar diversas tarefas 
através da tela de um smartphone. Mas, por mais que essa modernidade facilite (e 
muito) nosso dia a dia, temos que ficar atentos para que os malefícios não superem 
os benefícios. E para te resgatar desse abismo que a tecnologia pode se tornar, trou-
xemos 4 ideias de atividades incríveis e que passam beeem longe do celular: ler um 
livro, meditar, pintar/desenhar/escrever, dançar sem medo ou vergonha”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com Santos, “a quarentena não só torna mais visí-
veis, como reforça a injustiça, a discriminação, a exclusão social e o 
sofrimento imerecido que elas provocam” (SANTOS, 2020). Uma das 
características essenciais da ABP, a “voz e escolha do aluno” (BENDER, 
2015) foi incentivada durante o discurso das aulas síncronas a fim de 
aprofundar o conhecimento sobre um processo diretamente relaciona-
do ao grupo e que impacta saúde mental, engajamento, participação 
e, portanto, acesso efetivo ao direito social da educação de qualidade.

Entretanto, é necessário apontar a necessidade de uma for-
mação docente continuada na rede pública de ensino, voltada para o 
estudo teórico e prático da aplicação de metodologias ativas no ensino 
remoto emergencial. Para que essa modalidade recente de ensino 
não seja apenas uma replicação do ensino presencial tradicional, mas 
que reelabore o currículo em torno do contexto social vigente, faz-se 
necessário uma articulação sistemática entre os diversos sujeitos da 
Educação de modo que “o processo ensino-aprendizagem deve incor-
porar cada vez mais o uso das TDIC para que os alunos e os educadores 
possam manipular e aprender a ler, escrever e comunicar-se usando 
essas modalidades e meios de expressão” (ALMEIDA; VALENTE, 2011).

Conclui-se, ainda, que a aplicação da metodologia ativa da 
Aprendizagem baseada em Projetos de forma remota é interessante 
para despertar engajamento dos estudantes, assim como trabalhar 
conteúdos e habilidades com aprofundamento contextualizado. Entre-
tanto, é importante ressaltar as limitações da metodologia quanto à 
avaliação, à interação interpessoal e à exposição dos artefatos finais, 
relacionadas com a interrupção das aulas presenciais.
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TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NA 
PANDEMIA: LIMITES E POSSIBILIDADES 

DA PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO 
MÉDIO PÚBLICO ESTADUAL

Elcione Carvalho Santos 

RESUMO
Este trabalho teve por finalidade investigar o uso das tecnologias no Ensi-
no Médio Público no período de pandemia no Colégio Estadual Imaculada 
Conceição no município de Araci-BA. A pesquisa teve como objetivo analisar 
os limites e possibilidades para a aplicação das tecnologias educacionais na 
prática pedagógica do professor do Ensino Médio. A motivação para investi-
gação da temática surgiu das vivências com esse público como educadora e 
Coordenadora Pedagógica da escola em pauta. Esta pesquisa é considerada 
importante para profissionais que atuam no Ensino Médio, que desejam am-
pliar seu olhar para o uso das tecnologias educacionais em sala de aula não 
somente no período pandêmico. Contou com a participação de professores 
e alunos. Os teóricos que embasaram o presente trabalho são da área de 
tecnologia e educação: Nóvoa (2002), Paulo Freire (1981), Levy (1993), Perez 
Gomez (2015), Kenski (2007), Libâneo (2011), Moran (1999), Castells (2002), 
Orofino (2005) dentre outros. A metodologia foi quantitativa e qualitativa 
tendo como instrumentos de pesquisa, entrevistas, observações. A análise 
dos dados foi feita de forma descritiva, interpretativa. Por fim, conclui-se que 
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o uso da tecnologia esteja presente dentro do contexto escolar auxiliando 
os jovens na busca, conquista, de condições sociais, culturais e econômicas 
melhores, desde que não aumente a exclusão e desigualdade social.
Palavras-chave: Educação. Ensino Médio. Tecnologia. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A temática sobre educação e tecnologia se encontra presente 
em muitos discursos didáticos, mas pouco ainda se vê no contexto 
real, na prática pedagógica cotidiana. Segundo Moran (2013, p. 11) 
“O avanço do mundo digital traz inúmeras possibilidades, ao mesmo 
tempo em que deixa perplexa instituições sobre o que manter, o que 
alterar, o que adotar”. Desta forma, trabalhar com tecnologia exige 
uma análise cuidadosa. Não adianta adotar só por adotar, apenas para 
dizer que está rumo a uma modernidade, educacional e pedagógica, 
sem definições centradas e coerentes no uso eficaz da tecnologia em 
sala de aula.

Para tanto, compreende-se ser necessário que os professores 
tenham clareza quanto aos limites, mas também as possibilidades do 
uso da tecnologia na escola e fora dela. Surge então a pergunta da 
pesquisa: quais os fatores intra e/ou extraescolares que limitam e que 
possibilitam o uso dos recursos das tecnologias no Ensino Médio no 
período da pandemia no CEIC (Colégio Estadual Imaculada Conceição)?

De acordo com o Projeto Político Pedagógico da referida escola 
o seu objetivo é ser reconhecida como uma das três escolas estaduais 
da Sede e Zona Rural do município com melhor desempenho dos alu-
nos no ensino regular. A escola tem como missão promover educação 
de qualidade aos alunos do Ensino Médio e EJA, oportunizando o 
domínio das competências básicas e habilidades imprescindíveis para 
os discentes atuarem em sociedade.
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Para responder à pergunta foram traçados objetivos. O principal 
objetivo desse trabalho é pesquisar sobre os limites e possibilidades 
quanto ao uso das tecnologias educacionais de jovens na prática do-
cente nesse contexto atual pandêmico. E como objetivos específicos: 
discutir o uso da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem de 
Jovens no Ensino Médio Público; identificar os entraves que limitam o 
uso da tecnologia no Ensino Médio Regular; descobrir possibilidades 
de uso da tecnologia no Ensino Médio Regular, tendo como parceiros 
os professores e alunos.

A pesquisa visou mobilizar os professores e toda equipe peda-
gógica (Direção, coordenação e funcionários) para fazer a intercessão 
(mediação) necessária para que os jovens aprendessem os procedi-
mentos específicos de tecnologia, percebessem as possibilidades de 
interação nos diversos contextos e agregassem valores ao seu futuro 
trabalho. Pérez Gómez colabora com a afirmação:

É o momento de redefinir o fluxo de informações na 
escola. Nós, docentes, devemos nos dar conta de que 
não é aconselhável apenas fornecer informação aos 
alunos, temos que ensiná-los como utilizar de forma 
eficaz essa informação que rodeia e enche suas vidas, 
como acessá-la, organizá-la, recriá-la e compartilhá-la 
(GÓMEZ, 2015, p. 29).

Entende-se que para isso ser possível, além do esforço do pro-
fessor, fez-se necessário o fornecimento da infraestrutura adequada 
pelo poder público. Nessa perspectiva o conhecimento, senso crítico, 
do educador foram fundamentais, pois, permitiu organizar melhor 
os conteúdos propostos, dando-lhes um real significado, para poder 
utilizar os meios tecnológicos e informacionais.
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PERCEPÇÃO TEÓRICA

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

As intensas mudanças que tem ocorrido nos séculos XX e XXI, 
às novas demandas na procura por pessoas com boa qualificação para 
o trabalho, exigem uma educação que busque na prática uma base 
de conhecimentos científico-tecnológicos para lidar com os novos 
desafios. A educação então, tem a função de preparar mais que um in-
divíduo, ela precisa preparar determinado indivíduo para determinado 
contexto. Para isto é preciso observar em qual meio ele está inserido? 
Qual é a sua realidade presente e intenções futuras? A respeito disso 
os autores abaixo colocam que:

A implementação de mudanças na educação e a aceita-
ção das inovações no ensino são processos gradativos, 
lentos e, não raro, conflituosos, que enfrentam resistên-
cias aparentemente insuperáveis e historicamente cris-
talizados. Não é raro se ouvir, quando se quer questionar 
o tipo de ensino tradicional ainda existente na maioria 
das escolas, que “as escolas estão no século XIX, os 
professores no século XX e os alunos, no XXI (GENTILINI; 
SCARLATTO apud PARENTE; VALLE; MATOS, 2015, p. 24).

Sendo assim, é interessante que cada ator que compõe à esco-
la, gestores, coordenadores e professores se sintam de fato, sujeitos 
da área da educação que atuam em uma instituição escolar e estejam 
aliados na construção do projeto político pedagógico, compreendendo 
que é urgente a necessidade de sincronia com a realidade do aluno, 
pois não dá mais para ensinar alunos do século XXI, apenas com prá-
ticas do século passado. No entanto, atualmente quando se fala em 
tecnologia, pensa-se imediatamente na internet e nos avanços que 
ocorreram a partir da mudança de rota para o uso da mesma, visto 
que sua origem de imediato teve outros fins. Orofino conta que:
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Não há dúvida de que os meios de comunicação con-
temporâneos caracterizam-se como um ramo exponen-
cial desta expansão, bem como do desenvolvimento 
científico e tecnológico, muitas vezes voltados para 
fins militares. Como é o caso da própria internet, que 
havia sido desenvolvida para fins de controle militar e 
de inteligência e foi posteriormente disponibilizada para 
sociedade civil (OROFINO, 2004, p. 50).

Para Libâneo (2010) o “boom” tecnológico, relacionado com 
a cibernética e outras revoluções tecnológicas, havia acontecido. No 
contexto mundial houve três processos de avanços tecnológicos. O pri-
meiro ocorreu na segunda metade do século XVIII caracterizado pela 
transição de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial. Foi 
neste momento que surgiu o trabalho assalariado e o proletariado. 
Na segunda metade do século XIX surgem as escolas técnicas, para 
formar mais trabalhadores especializados, pois existe uma demanda 
de produção que exige um trabalhador com conhecimentos técnicos 
em máquinas mecânicas e elétricas.

Neste mesmo século se destaca a criação do telefone, onde 
muitos estudiosos já haviam lançado pesquisas e esforços para criá-lo, 
no entanto foi Alexander Graham Bell, precisamente em 1876 que o 
inventou. Segundo Meirelles (2012, p. 1): “Após numerosos ensaios e 
tentativas, conseguiu, por fim, Graham Bell encontrar a forma defini-
tiva do telefone, exatamente como ele é ainda empregado: as ondas 
sonoras, partindo da nossa boca, batem num disco, situado no bocal 
do telefone” (MEIRELLES, 2012, p. 1). Essas ondas chegam a grandes 
distâncias, ampliando o contato entre as pessoas.

Para participar de uma sociedade democrática e interativa, é 
preciso ter acesso às informações que possibilitam a tomada de deci-
sões coerentes, a opção consciente e a participação no debate sobre 
as questões, quanto ao uso dos meios tecnológicos. Referente a isso, 
afirma Libâneo:
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Ao contrário, pois, do que alguns pensam, existe lugar 
para a escola na sociedade tecnológica e da informação, 
porque ela tem um papel que nenhuma outra instância 
cumpre. É verdade que essa escola precisa ser repensada. 
E um dos aspectos mais importantes a considerar é o de 
que a escola não detém sozinha o monopólio do saber. 
Há hoje um reconhecimento de que a educação acontece 
em muitos lugares, por meio de várias agências. Além da 
família, a educação ocorre nos meios de comunicação, 
nas empresas, nos clubes, nas academias de ginástica, 
nos sindicatos, na rua (LIBÂNEO, 2011, p. 27).

Baseando-se na citação do autor se vê que esse novo contexto, 
requer uma escola integrada com a sociedade, que contribua para que 
alunos sejam capazes de compreender e vivenciar a cidadania, permi-
tindo-lhes conhecer os meios tecnológicos, garantindo a participação 
nesse “mundo novo”, onde todos tenham direito a melhores empre-
gos, melhores instituições de estudo e também se relacionar melhor.

O CAMINHO PERCORRIDO

INCLUSÃO DIGITAL X EXCLUSÃO DIGITAL

A sociedade do conhecimento ou digital é apresentada nesse 
contexto mundial e atual, como um novo paradigma fundamentado 
nos avanços tecnológicos e da informação. Esses avanços intensifica-
ram-se, a partir de meados do século XX, mudando a forma de transmi-
tir informações e conhecimentos. O que era passado presencialmente 
e com uma exigência maior de tempo, agora passa-se a milhas de 
distância e em uma rapidez impressionante. Segundo Libâneo:

A importância que adquirem, nessa nova realidade mun-
dial, a ciência e a inovação tecnológica tem levado os 
estudiosos a denominar a sociedade atual de sociedade 
do conhecimento, da sociedade técnico informacional 
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ou de sociedade tecnológica, o que significa que o 
conhecimento, o saber e a ciência assumem um papel 
muito mais destacado do que anteriormente (LIBÂNEO, 
2010, p. 2).

Em 2020, alunos de todo país tiveram suas escolas fechadas, 
ficaram em casa respeitando o isolamento social. Então porque não 
utilizar a tecnologia para aprimorar trabalhar com esses jovens? Dian-
te disso, propôs-se amenizar, minimizar ou resolver problemas que 
ocorreriam com o afastamento físico do ambiente escolar. A intenção 
foi trabalhar de forma lúdica, contextualizada e atual. Segundo Moran 
(2009, p. 31) “Com as tecnologias atuais, a escola pode transformar-se 
em um conjunto de espaços ricos de aprendizagens significativas, 
presenciais e digitais, que motivem os alunos a prender ativamente, a 
pesquisar o tempo todo, a serem proativos, a saber tomar iniciativas 
e interagir”. Foi criado o projeto de intervenção escolar: Ceic em casa, 
que teve como intenção oportunizar melhoramentos educacionais 
para, estudantes, mas muitos apresentaram dificuldades diante da ab-
sorção de conteúdos disponibilizados em salas de aula virtual, grupos 
de WhatsApp, Facebook, criados pela gestão, coordenação pedagógica 
e docentes do Colégio Estadual Imaculada Conceição para os alunos da 
1ª e 3ª séries, na Cidade de Araci, Estado da Bahia, em face da imensa 
necessidade de manter o vínculo com o alunado.

Neste cenário, no Colégio Estadual Imaculada Conceição ainda 
se viu, uma maioria, excluídos do acesso a esses meios, tanto por ques-
tões financeiras, quanto por morar em localidades rurais sem acesso 
à internet. E este público precisa obter pelo menos domínios básicos 
e ferramentas que os auxiliarão neste contexto tecnológico e informa-
cional. A dificuldade de acesso ficou evidente na Pesquisa diagnóstica 
– CEICEMCASA realizada entre os dias 11 de maio de 2020 e 20 de 
maio de 2020 com esses alunos e professores através dos formulários 
Google Forms. Por outro lado, ainda que em menor número, houve 
também aprendizado e descoberta na utilização desses meios.
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Na pesquisa teve a participação total de 194 alunos e alunas 
dos 1.040 do Ensino Médio matriculados no colégio Estadual Imacula-
da Conceição em 2020, algo que já chamou atenção devido a apenas 
20% conseguir ter contato com a pesquisa, sendo que a mesma foi 
amplamente divulgada em vários grupos de WhatsApp e redes sociais. 
Destes alunos e alunas, 25,8% do 3º ano, 35,1% do 2º Ano (técnico), 
15,5% do EJA, 11,3% do 1º Ano (regular). Destes, 57,2% estudam no 
turno matutino, 36% no noturno, e a minoria no vespertino. Esses 
alunos e alunas residem 61% na sede e 38,1% na zona rural. A maioria 
que respondeu a pesquisa possui internet, 72,7% e 20% possui, mas de 
forma limitada, o restante não possui acesso.

Os que possuem internet, 55,7% apenas wi-fi, 19,6% wi-fi e redes 
móveis, 12,9% apenas redes móveis, 11,9% utiliza internet, no entanto 
é muito fraca para acessar vídeo, conteúdos. Quando questionados qual 
o dispositivo que mais utilizam, o celular liderou com 82,5% enquanto 
apenas 9,8% utilizam computador. Também foi questionado quais 
ferramentas e práticas pedagógicas conseguiam acompanhar em casa, 
74% afirmou ser o grupo de WhatsApp administrado e acompanhado 
pelo professor. Para finalizar a pesquisa foi questionado se estavam 
conseguindo aprender com os estudos de forma remotas (atividades 
domiciliares via redes sociais) 43,3% responderam que em parte, 41,8% 
responderam que não estavam conseguindo aprender e apenas 14, 9% 
disseram que estavam aprendendo de forma eficaz. Como bem identifi-
cam e explicitam as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN):

Com a perspectiva de um imenso contingente de 
adolescentes, jovens e adultos que se diferenciam por 
condições de existência e perspectivas de futuro de-
siguais, é que o Ensino Médio deve trabalhar. Está em 
jogo a recriação da escola que, embora não possa por 
si só resolver as desigualdades sociais, pode ampliar as 
condições de inclusão social, ao possibilitar o acesso à 
ciência, à tecnologia, à cultura e ao trabalho (BRASIL, 
2012, grifo nosso).
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O domínio e acesso de alguns aparatos tecnológicos é condição 
relevante para enfrentar as exigências do mundo contemporâneo e prin-
cipalmente nessa pandemia, propiciando-lhe o acesso a informações 
sobre saúde, direitos, serviços etc. que afetam várias dimensões da vida 
cotidiana. Até mesmo para acompanhar o processo de escolarização, 
assim como zelar por seu desenvolvimento emocional e cultural.

O TRABALHO DOCENTE

Trabalhar como docente nesta modalidade é uma tarefa desa-
fiadora, pois, para ser um profissional atuante, flexível se deve começar 
por uma formação adequada.

Seria muito eficaz se houvessem formações de professores 
específicas para os cursos de Ensino Médio que fossem longas, con-
textualizadas e contínuas, não apena no período pandêmico, mas essa 
realidade não ocorre.

Diante disso, é notório que o professor deve ir além das práticas 
que lhes são proporcionadas nos cursos de formação, oficinas, seminá-
rios e treinamentos, pois as mesmas não são suficientes para atender 
as demandas reais em sala de aula. Freire menciona que: “Não posso 
ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os 
conteúdos de minha disciplina, mas não posso por outro lado, reduzir 
minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos” (FREIRE, 
1996, p. 116). O professor que não se transforma, atualizando-se, 
não tem como acompanhar os processos de mudanças que ocorrem 
no mundo e se refletem na escola. Nesse sentido, seria apreciável o 
educador conhecer e utilizar os recursos tecnológicos da mesma forma 
como sabe sua própria prática docente e conhece o seu público alvo. 
Nas palavras de Freire:
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Para o educador-educando, dialógico, problematizador, 
o conteúdo programático da educação não é uma doa-
ção ou uma imposição – um conjunto de informes a ser 
depositado nos educandos –, mas a devolução organiza-
da, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles ele-
mentos que estes lhe entregou de forma desestruturada 
(FREIRE, 1987, p. 83-84).

Como pode ver na citação de Freire, o conhecimento que é 
construído na escola tem um papel decisivo na vida do sujeito. Para 
humanizar a tecnologia é essencial dominá-la. A tecnologia, portanto, 
pode ser entendida como um processo de construção humana, sugeri-
da da necessidade de interpretação do mundo e seus fenômenos pelo 
homem, por isso é influenciado pelo contexto social e econômico. 
Assim, um educador consciente procura sempre realizar uma reflexão 
coletiva do seu exercício como profissional em busca de práticas com 
reais significados.

Mas, é real ainda encontrar educadores presos a limitações, 
algumas impostas pela falta de recursos e outras pela própria postura 
do educador que faz com que acabem se excluindo de aprender e 
por consequência de utilizar esses meios em suas aulas. Na pesquisa 
enviada aos 51 professores, apenas 21 responderam, em relação ao 
uso dos recursos tecnológicos, destes que responderam 47% disseram 
utilizar diferentes recursos tecnológicos, 19% disseram que não utiliza 
recursos tecnológicos e 33% disseram que as vezes utiliza. A utilização 
desses recursos faz muita diferença para o processo de ensino apren-
dizagem. “Os fatos contemporâneos ligados aos avanços científicos e 
tecnológicos, à globalização da sociedade, à mudança dos processos de 
produção e suas consequências na educação, trazem novas exigências 
à formação de professores, agregadas às que já se punham até este 
momento [...]” (LIBÂNEO, 2010, p. 76).

O educador deve se valer da tecnologia para aprimorar o pro-
cesso de ensino e aprendizagem dos seus alunos. O professor do novo 
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século tem a função de despertar para direcionar cidadãos mais críticos, 
incluídos socialmente, envolvidos com o desenvolvimento e os dilemas 
de sua realidade local e global, que dominem os saberes do seu contex-
to, que tenham atitudes de autonomia e compromisso coletivo.

Por isso, necessita-se de uma maior reflexão ao planejar. Obser-
var melhor o currículo escolar, o público atendido. Nessa perspectiva 
o conhecimento, senso crítico, do educador são fundamentais, pois, 
permite organizar melhor os conteúdos propostos, dando lhes um real 
significado, para poder utilizar os meios tecnológicos e informacionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir esta pesquisa sobre o uso das tecnologias no Ensino 
Médio durante a pandemia, percebeu-se a sua importância para estu-
dos e práticas posteriores. O processo investigativo dessa pesquisa fez 
acreditar que o uso da tecnologia no Ensino Médio na prática docente 
pode facilitar o processo de reflexão e construção de conhecimentos 
dos alunos, quanto para os professores. O estudo verificou que nas 
práticas pedagógicas e uso das tecnologias por professores de Ensino 
Médio, observando seus limites e possibilidades, a grande necessidade 
de oferecer aos professores e alunos da escola pesquisada uma for-
mação continuada. De acordo as observações e entrevistas e poste-
riormente análise de dados, percebeu-se as seguintes limitações: Falta 
de acesso à internet total ou acesso limitado; muitos não possuem 
computadores ou celulares; os alunos pouco tinham acesso ao labora-
tório de informática; na falta de conexão entre o que o aluno utiliza a 
internet no seu cotidiano e o que a escola propõe em suas atividades.

Contudo, também foram percebidas as possibilidades para o 
uso dos meios tecnológicos: a maior parte dos professores apesar de 
nunca terem tomado um curso específico para o uso da tecnologia, 
possuem domínios básicos, o que os habilita a utilizar; enxergam a tec-
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nologia como aparato importante nas práticas pedagógicas no contex-
to escolar e fora dele também; os alunos tem desejo de aprender com 
os meios tecnológicos. Ficou claro que apesar das dificuldades, não 
há como descartar o uso das tecnologias, é uma das estratégias mais 
ricas e importantes para promover a aprendizagem com significado e 
utilidade prática ligada ao contexto atual. Os jovens quando chegam 
à escola possuem diferentes experiências e vivências, mas desejam 
aprender mais, ser mais, conseguir mais. Eles consideram que o uso da 
tecnologia na escola ou fora dela dinamiza conhecimentos que os pro-
fessores, dominam, mas que poderiam ser ensinados, de forma mais 
atrativa. O que nos leva a crer que realmente a pesquisa em pauta é 
relevante para o meio educacional.
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RESUMO
No ano de 2020 o isolamento social decorrente da pandemia Sars-CoV-19, 
trouxe desafios para a efetivação do processo ensino-aprendizagem. Frente 
a esta nova e inesperada realidade surge a problemática: o brincar pode 
ser uma estratégia da Educação Social em Saúde com criança com câncer 
na pandemia? Em face disto, o objetivo deste texto é demonstrar como o 
brincar pode ser utilizado como estratégia na prática da Educação Social 
em Saúde de crianças com câncer no Ensino Remoto de Emergência – ERT. 
A metodologia do trabalho foi pesquisa de campo, com abordagem quali-
tativa, por meio da realização de onze encontros utilizando a ferramenta 
Google Meet. Foi desenvolvida uma revisão de literatura sobre práticas 
lúdico-pedagógicas em ambientes virtuais e análise das atividades realiza-
das. O referencial teórico foi fundamentado em Paulo Freire (1967, 1989, 
2002) e Vygotsky (1988, 1998). Os resultados apontaram que as ações 
lúdicas em ambiente on-line promoveram a construção de conhecimentos 
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com as crianças e contribuem na formação de professores que atuam como 
pesquisadores, onde por meio das brincadeiras foi assegura o acesso à 
educação durante o período de pandemia.
Palavras-chave: Pandemia. Educação Social em Saúde. Ludicidade. Câncer 

INTRODUÇÃO

O ato de conduzir (Educere) ou educar, no âmbito educacional, 
ganha novas considerações no contexto da pandemia, pois, a experiên-
cia presencial deu lugar à interação virtual entre crianças, adolescentes 
e os professores.

Em decorrência do estado de emergência na saúde causada 
pelo novo coronavírus (Sars-CoV-19), notificado inicialmente em 31 
de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, China, e devido à rápida 
disseminação comunitária em todos os continentes, bem como o grau 
de letalidade entre os contaminados, a OMS (Organização Mundial de 
Saúde) declarou que estamos vivenciando uma pandemia. Para con-
tê-la, este órgão recomenda três ações básicas: tratamento dos casos 
identificados, testes em larga escala da população e distanciamento 
social. No Brasil em portaria emitida em 3 de fevereiro, o Ministério da 
Saúde do Brasil, declarou emergência nacional em saúde. Por conse-
guinte, as autoridades adotaram medidas em que estados e municípios 
vêm editando decretos e outros instrumentos normativos legais para 
o enfrentamento da pandemia, estando, entre elas, a suspensão das 
atividades escolares presenciais, a fim de conter esta doença que se 
tornou uma ameaça crescente e gerou impactos na vida dos seres hu-
manos, incluindo a educação (ALMARZOOQ; LOPES; KOCHAR, 2020).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a realização deste estudo foi adotada uma abordagem 
qualitativa, por meio do estudo de campo, com vistas à compreensão 
do problema a ser pesquisado. Conforme Terence e Escrivão Filho 
(2006) a pesquisa qualitativa é utilizada para interpretar fenômenos, 
na qual o pesquisador busca se aprofundar no estudo de um tema. De 
acordo com Vergara (2005) a pesquisa qualitativa é uma alternativa 
para explorar o objeto de estudo e delimitar o campo de estudo.

Quanto à fundamentação teórica foi desenvolvida uma pesqui-
sa bibliográfica para aprofundar os conceitos e pressupostos teóricos 
que nortearam essa investigação. Segundo Gil (2007, p. 64) a “pesquisa 
bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, cons-
tituído principalmente de livros e artigos científicos”. Neste estudo, 
para a construção dos dados na literatura temos um roteiro para o 
levantamento bibliográfico.

Os estudos teóricos que tratamos neste texto partem da prá-
tica desenvolvida em um projeto de extensão de Educação Social em 
Saúde em que são pautados perspectiva da educação libertadora do 
educador Paulo Freire, que tem como premissa a dialogicidade entre 
os sujeitos. Neste projeto da Educação Social em Saúde um referen-
cial teórico que complementa as referências da Educação Social são 
os princípios de Gazzinelli et al. (2005, p. 204) os quais consideram 
relevante o trabalho de promoção da autonomia das pessoas:

Ressalta-se a formação de uma rede de solidariedade 
entre educadores e educandos, na qual se busca o com-
partilhamento e o desenvolvimento de potencialidades 
na tentativa de ultrapassar limites e dificuldades, outor-
gando autonomia dos sujeitos envolvidos (GAZZINELLI et 
al., 2005, p. 204).
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Assim, a perspectiva, nas ações de Educação Social em Saúde, 
os sujeitos são considerados pessoas com histórias de vida, que ex-
pressam desejos, sentimentos e possuem aptidões para reinventarem 
modos de vida e formas de organização social. A Educação Social em 
Saúde concebe suas práticas educação como ações de liberdade e 
empoderamento, assim como já como afirma Freire (1967).

Para a consecução das estratégias metodológicas foi utilizada 
a ferramenta Google Meet que é um recurso para fazer chamadas de 
videoconferência. Esta ferramenta permitiu que 11 encontros remotos 
fossem realizados em tempo real, nos quais ocorreu a interação com 
as crianças que participaram do projeto de extensão por meio de 
brincadeiras e ações literárias mediante os princípios pedagógicos da 
Educação Social em Saúde.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Ao se pensar a reclusão nos espaços domésticos em que a 
vida das crianças e também é permeada por esses acontecimentos 
que indica e que levanta enquanto questões, a reconfiguração das 
ações docentes, os campos de estudos e os tempos do aqui e ago-
ra, há uma necessidade de ampliar discussões sobre a atuação dos 
projetos de extensão que ocorrem junto à comunidade. Diante desta 
perspectiva é importante pensar a questão: o que é o Ensino Remoto 
de Emergência (ERT)?

Em busca de responder a esta questão tem-se definição de que:

[...] o Ensino Remoto de Emergência (ERT) é uma mu-
dança temporária para um modo de ensino alternativo 
devido a circunstâncias de crise. Envolve o uso de solu-
ções de ensino totalmente remotas para o ensino que, 
de outra forma, seriam ministradas presencialmente 
ou como cursos híbridos, e, que, retornarão a esses 
formatos assim que a crise ou emergência diminuir ou 
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acabar. O objetivo nessas circunstâncias não é recriar 
um sistema educacional robusto, mas fornecer acesso 
temporário a suportes e conteúdos educacionais de 
maneira rápida, fácil de configurar e confiável, durante 
uma emergência ou crise (HODGES et al., 2020, p. 6).

Em virtude da situação de emergência a utilização do ERT é 
uma maneira de manter o vínculo das crianças, adolescentes e jovens 
com a possibilidade de acesso à educação em tempos de pandemia e 
de isolamento social.

A utilização ERT, como um dos indicativos a elaboração e 
encaminhamento de ações de ensino e aprendizagem necessita de 
atividades lúdicas que possam ser feitas no ambiente doméstico e 
sob a supervisão dos pais ou responsáveis, que são essenciais para a 
efetivação e realização das ações propostas no projeto de extensão, 
que teve suas cujos os princípios pedagógicos foram fundamentados 
na Educação Social em Saúde.

A Educação Social em Saúde pode ser compreendida como uma 
área de estudos da educação que contempla o atendimento educacio-
nal de crianças, adolescentes, jovens e idosos que estejam vivenciando 
tratamento de saúde temporário ou não, visando a promoção da au-
tonomia do sujeito, considerando-o como protagonista de sua história 
e a partir disto realizar a leitura de mundo de modo crítico e reflexivo, 
tendo em vista transformar a realidade.

Os estudos e a práticas da Educação Social em Saúde estão 
fundamentadas nos pressupostos teóricos e metodológicos da peda-
gogia de Paulo Freire, que defende a “pedagogia fundada na ética, 
no respeito à dignidade e à própria autonomia do educando (FREIRE, 
2002, p. 7).

No ano de 2020, devido à pandemia decorrente da covid-19, 
em razão das medidas de isolamento social, novos direcionamentos 
foram estabelecidos para realizar encontros com grupo de crianças em 
tratamento de câncer em um projeto de extensão.
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Os 11 encontros semanais, ocorreram por meio de chamadas 
de videoconferência Google Meet, entre os meses de agosto a novem-
bro de 2020. Em um primeiro momento se perguntou se as crianças 
gostariam de participar dos encontros, concomitantemente foi solici-
tada a autorização do pai ou responsável de cada participante.

As crianças ficaram bem empolgadas de participarem das ati-
vidades, pois, muitas não estavam tendo nenhum contato com outras 
crianças. Os pais foram bem receptivos com a proposta da realização 
das atividades de forma on-line, pois, a questão do isolamento era algo 
que os preocupavam, pois, sentiam a necessidade de seus filhos terem 
contato e de poderem brincar com outras crianças. A ferramenta Goo-
gle Meet, foi utilizada uma vez por semana com duração de uma hora. 
A partir da escolha do Meet, buscou-se uma breve formação entre os 
próprios educadores/pesquisadores que foram tentando e descobrin-
do entre eles sobre a utilização da ferramenta, apesar dos esforços 
para que as aulas chegassem às crianças participantes, percebeu-se 
que não são todos que possuem acesso aos meios digitais.

Nos encontros foram propostas as seguintes brincadeiras: 
careca-cabeludo, morto-vivo, elefantinho colorido, advinha, histórias 
inventadas com objetos, hora do desenho, qual a profissão. Além des-
sas atividades, contamos algumas histórias como “A girafa sem sono” 
da autora Liliana Iacocca (2015), “Os direitos das crianças” de Ruth 
Rocha (2014).

Assim, por meio das brincadeiras que foram realizadas a cada 
encontro, foi possível conhecer e compreender a construção social e 
da realidade destas crianças durante o momento de pandemia, em que 
se encontram isoladas em suas casas, distantes da escola, dos colegas, 
dos professores e da escola.

Nas atividades pedagógicas realizadas no ambiente on-line, as 
brincadeiras que foram realizadas apresentavam em seu conteúdo ele-
mentos para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 
uma vez que envolviam conceitos de objetos (cores, formas, tamanho), 
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memória, atenção, linguagem oral e escrita, linguagem matemática. 
De acordo com Vigotski, Luria e Leontiev (1998) as funções psicológi-
cas superiores do ser humano se desenvolvem por meio das interações 
humanas mediadas por signos e instrumentos.

Isto demonstra que ao utilizar a brincadeira como estratégia de 
intervenção se pode afastar a concepção de que ao brincar a criança ape-
nas realiza alguma atividade em seu tempo livre. Na concepção teórica 
do psicólogo russo Vygotsky (1988) a brincadeira é um dos elementos 
que integra o processo de desenvolvimento humano que é mediado 
socialmente, no qual a interação social e a construção de significado 
influenciam no desenvolvimento cognitivo, social cultural e emocional, 
propiciando a interação entre aprendizado e desenvolvimento.

De acordo com Cotonhoto et al. (2019, p. 4):

Na perspectiva de Vygotsky o brincar pode ser definido 
como uma maneira de interpretar e assimilar o mundo. 
As crianças, durante os jogos e brincadeiras, estabele-
cem relações e representações, o que desencadeia o 
desenvolvimento de capacidades sociais, cognitivas e 
afetivas na medida em que elas “extrapolam” seu mun-
do habitual. Ao brincarem, as crianças planejam, criam 
hipóteses, desenvolvem a imaginação, constroem rela-
ções, tomam decisões e elaboram regras de convivência.

Assim posto, ao se pensar em crianças que estão passando por 
tratamento de saúde, o Brasil possui legislações específicas que busca 
garantir o direito a eles como o direito de brincar, o lúdico e à cultura, 
porém, ainda há muito que se discutir sobre essa questão. O lúdico, a 
arte, a brincadeira, a literatura são meios de permitir que estas crian-
ças, mediante a situação de vulnerabilidade, permaneçam inseridos 
em ambientes que possibilitem seu desenvolvimento cognitivo, social 
e cultural. Sabe-se que a brincadeira não deve ser considerada um 
mero passatempo, pois ela possibilita que a criança crie relações com 
seus pares e passe a compreender a si mesmo e ao mundo.
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O brincar de faz-de-conta (sic), por sua vez, possibilita 
que as crianças reflitam sobre o mundo. Ao brincar, as 
crianças podem reconstruir elementos do mundo que 
as cerca com novos significados, tecer novas relações, 
desvincular-se dos significados, tecer novas relações, 
desvincular-se dos significados imediatamente percep-
tíveis e materiais para atribuir-lhes novas significações, 
imprimir-lhes suas ideias e os conhecimentos que têm 
sobre si mesma, sobre as outras pessoas, sobre o mundo 
adulto, sobre lugares distantes e/ou conhecidos (BRASIL, 
1998, p. 171).

Ao brincar, a criança procura reproduzir sua relação com o outro, 
muitas vezes, aquele com quem possui maior interação, ao reproduzir 
essas ações a criança começa a ter a capacidade de se colocar no lugar 
do outro, passa a ter autonomia, dando voz aos seus desejos e inquie-
tações durante a brincadeira. E essas questões não são diferentes para 
as crianças e adolescentes que se encontram em tratamento de saúde.

Quando se pensa no brincar para crianças em tratamento de 
saúde, não se pode desconsiderar os indivíduos que fazem parte da 
sua realidade, sendo em sua maioria os familiares que são os mais pró-
ximos e estão presentes no tratamento e nas atividades do cotidiano, 
como as atividades escolares e a participação em projetos destinados 
a eles. Por meio da brincadeira, as crianças começam a compreender 
o mundo de uma outra maneira, passam a construir sua própria iden-
tidade, a se autoconhecer.

É brincando que a criança constrói sua identidade, 
conquista sua autonomia, aprende a enfrentar medos e 
descobre suas limitações, expressa seus sentimentos e 
melhora seu convívio com os demais, aprende entender 
e agir no mundo em que vive com situações do brincar 
relacionadas ao seu cotidiano, compreende a aprender 
a respeitar regras, limites e os papéis de cada um na vida 
real; há a possibilidade de imaginar, criar, agir e interagir, 
auxiliando no entendimento da realidade (MODESTO; 
RUBIO, 2014, p. 3).
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Com base nas ideias de Modesto e Rubio (2014), entende-se 
que o brincar é primordial para o desenvolvimento, pois por meio da 
brincadeira, do faz de conta a criança cria oportunidades, e passa a 
refletir e compreender sobre seus direitos, assim Lopes e Paula (2012) 
corroboram com essa discussão ao apresentar que:

Através do brincar a criança expressa sua visão de si e do 
mundo no qual vive, reproduz e recria comportamentos 
culturais. Ao brincar, o foco não está mais na doença e 
no tratamento, mas no lúdico e em todo o universo de 
possibilidades que a ação de brincar convida a criança 
a participar e compartilhar estas ações com amigos 
(LOPES; PAULA, 2012, p. 170).

Quando mesmo em tratamento de saúde é permitido às crian-
ças brincarem, elas passam a compreender que mesmo se encontran-
do em um estado de vulnerabilidade eles possuem direitos, assim é 
fundamental a eles pensarem sobre seus corpos, suas especificidades, 
suas vivencias, sobre os tratamentos, como também o direito a brincar, 
à educação e, fundamentalmente, o direito de ser respeitado, tendo 
como base as inquietações postas por eles e seus familiares.

Paula e Foltran (2007) relatam como é importante a brincadeira 
para essas crianças que estão passando por tratamento de saúde, pois 
segundo as autoras:

Quando uma criança ou um adolescente hospitalizado 
brinca ou consegue ter momentos de distração e de 
divertimento no contexto hospitalar, mergulham em 
um universo de possibilidades, pois nestes espaços 
eles recriam e enfrentam situações vividas por eles no 
seu cotidiano. É por isso que crianças e adolescentes 
precisam usufruir dos benefícios emocionais, intelectu-
ais e culturais que as atividades lúdicas proporcionam 
(PAULA; FOLTRAN, 2007, p. 3).
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É por meio da brincadeira e do diálogo que a criança começa 
a expressar seus sentimentos, suas alegrias, sonhos e angústias, ao se 
relacionarem com o outro, eles vão criando laços de afetividade, em que 
contribui para seu desenvolvimento, e aprendizado. Fica evidente que a 
brincadeira e a afetividade formam um par inseparável o qual permite 
que as crianças vivenciem novas experiências, novas relações e novas 
conquistas, que potencialmente possibilita diferentes aprendizagens.

Pequenos gestos como sorrir, escutar, refletir, respeitar 
são, entre tantos outros, necessidades que levam o 
sujeito a investir na afetividade, que é o “combustível” 
necessário para a adaptação, a segurança, o conheci-
mento e o desenvolvimento da criança (MELLO; RUBIO, 
2013, p. 7).

Durante as atividades lúdicas propostas no projeto de extensão 
foi possível possibilitar que as crianças pudessem narrar suas experiên-
cias em relação à pandemia e ao fato de permanecerem em casa sem 
poder estabelecer contato com os colegas, a professor e o ambiente 
escolar. Tal experiência remete às questões da Antropologia da infân-
cia, cujo foco epistemológico é a relação com o outro, evocada a partir 
do contexto social e cultural no qual o indivíduo está imerso.

Do ponto de vista antropológico a criança é compreendida 
como sujeito social e como tal, é preciso compreendê-la em seu con-
texto sociocultural e criar possibilidade para que expressem seus pen-
samentos e sentimentos em relação ao mundo na qual estão inseridas 
(COHN, 2005).

Conforme Cohn (2005, p. 35) “[...] as crianças elaboram sen-
tidos para o mundo e suas experiências compartilhando plenamente 
de uma cultura. [...] os sentidos que elaboram parte de um sistema 
simbólico compartilhado com os adultos”, neste momento, as crianças 
em tratamento de câncer, assim como milhares de outras crianças ao 
redor do mundo e no Brasil, estão vivenciando a pandemia.
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Dentro deste contexto, os recentes estudos que aportam no 
mundo acadêmico-científico, que abordam a pluralidade das infâncias 
e das crianças (PASTORE, 2020), o funcionamento e desenvolvimento 
psicológico das crianças (LINHARES; ENUMO, 2020) e estabelecimento 
de rotinas para crianças (OLIVEIRA; GOMES; BARCELLOS, 2020), trazem 
consigo as marcas dos efeitos do isolamento prolongado e do afasta-
mento do espaço escolar, bem como seus impactos no cotidiano das 
crianças, pois, atualmente “o playground não é o lugar para brincar” 
(GUIZZO; MARCELLO; MULLER, 2020) e nem no pátio da escola na hora 
do recreio.

Portanto a participação das crianças neste projeto de extensão 
contribuiu para que elas pudessem realizar ações novas em seu coti-
diano por meio das brincadeiras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Social em Saúde é um campo de práticas e de co-
nhecimento que tem se ocupado diretamente com a criação de víncu-
los entre a ação e o pensar e o fazer cotidiano de indivíduos que estão 
em tratamento da saúde e que precisam que seus direitos de acesso 
à educação sejam assegurados em todos os espaços. Neste sentido, o 
Projeto de Extensão tem contribuído para a integração e promoção do 
desenvolvimento de crianças que participam do projeto, bem como 
para a formação de professores/pesquisadores.

Com a realização deste estudo se pode constatar que a brin-
cadeira é fundamental para o processo do desenvolvimento, porém, 
é preciso saber como utilizar o brincar para que de fato ocorra o 
desenvolvimento, nem todo momento eles irão querer brincar, há 
momentos que estarão indispostos devido ao tratamento, em outros 
não se sentiram à vontade por medo de se exporem, assim é preciso 
respeitar o espaço e o tempo da criança e do adolescente, de forma 
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a contribuir para o seu bem-estar e não causando nenhum tipo de 
constrangimento.

Desta forma temos que o brincar além de possibilitar novas 
relações ele é considerado uma forma criativa de proporcionar para as 
crianças novas formas de conhecimentos e possibilitar o seu desenvol-
vimento integral.

O contato com as crianças por meio da ferramenta Google Meet 
neste projeto trouxe para os educadores/pesquisadores que desen-
volvem o projeto o conhecimento da realidade que as crianças estão 
vivenciando durante a pandemia. O conhecimento desta realidade se 
tornou o elemento fundante da prática pedagógica, pois, contribuiu 
para conhecer a vida cotidiana e assim, as necessidades lúdicas destas 
crianças. Fica a certeza de que projetos de extensão que visam ações 
lúdicas em ambiente on-line são necessários para a sociedade, em 
particular neste período de distanciamento social da pandemia em 
decorrência do Sars-CoV-19.
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM 
TEMPOS DE PANDEMIA: ANÁLISE DE 

PESQUISAS REALIZADAS NO BRASIL NO 
ANO DE 2020

Maria Eurácia Barreto de Andrade
Sineide Cerqueira Estrela

RESUMO
O presente estudo se focaliza nas produções acadêmicas que discutem, re-
fletem e problematizam o cenário da EJA no contexto da pandemia causada 
pelo vírus Sars-Cov-2. Para tanto, o objetivo norteador do trabalho se pauta 
em analisar as pesquisas realizadas no Brasil sobre Educação de Jovens e 
Adultos, no contexto da pandemia (covid-19), sob a perspectiva das publi-
cações do Google Acadêmico, no ano de 2020. O aporte teórico utilizado 
se baseia nas contribuições de Arroyo (2017), Freire (2005), Haddad (2018) 
e Moreira (2018). No âmbito metodológico, trata-se de uma pesquisa de 
natureza qualitativa, fundamentada na revisão sistemática de Gouch (2007). 
Nesse sentido, optou-se pela plataforma do Google Acadêmico, utilizando 
como critério de inclusão trabalhos que tratam do tema em pauta, escritos 
em língua portuguesa, com os termos “EJA e a Pandemia” no título, no re-
sumo ou nas palavras-chave. Diante de todo o processo de leitura e análise, 
os resultados da pesquisa revelam a necessidade da escrita de uma nova 
narrativa para a Educação de Jovens e Adultos, pois foi anunciada em todos 
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os estudos, assim como a atualidade do pensamento de Freire para a busca 
de enfrentamentos que provoquem uma nova perspectiva para o campo da 
educação, sobretudo para a modalidade da EJA.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Pandemia. Covid-19. Revisão 
Sistemática.

INTRODUÇÃO

“É exatamente a vida que, aguçando a nossa 
curiosidade, nos leva ao conhecimento; é o direito  

de todos à vida que nos faz solidários; é a opção  
pela vida que nos torna éticos” 

(Paulo Freire).

Discutir e refletir sobre o cenário da Educação de Jovens e 
Adultos em tempos de pandemia, a partir dos estudos realizados, 
disponibilizados pela plataforma Google Acadêmico, representam 
um movimento necessário, ousado e extremamente relevante, dada 
toda a complexidade que envolve a temática em tela, principalmente 
neste momento em que crises e divórcios sociais de diversas ordens se 
instalam perigosamente no país.

A epígrafe que abre este estudo convida-nos a refletir sobre a 
vida e sua importância neste cenário social tão assustador. Freire mo-
biliza-nos a pensar e promover movimentos de resistência em favor da 
vida, em favor do ser humano, dos oprimidos. Mais uma vez, destaca 
o sujeito, o ser humano, os homens e as mulheres como centralidade, 
como aporte fundante para qualquer ação.

A escolha pela vida é essencialmente um ato de conhecimento, 
de solidariedade e de ética. A opção pela vida deve/deveria mobilizar 
as ações humanas, no sentido de compreendê-la como centralidade 
que atravessa as reflexões, os projetos, as políticas e as intervenções. 
É pensando nesta perspectiva que destacamos a epígrafe, no sentido 
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de alertar todos e todas para o momento de crise sanitária, política, 
econômica, ética, ecológica, dentre tantas outras, as quais provocam 
muitos divórcios sociais, afetando diretamente a sociedade brasileira, 
sobretudo o público que compõe a Educação de Jovens e Adultos.

O país e o mundo enfrentam uma das maiores crises sanitárias 
de todos os tempos, responsável pelo luto de mais de um milhão e 
meio de famílias. São mais de 220 mil famílias brasileiras (até o mo-
mento da escrita deste artigo) que choram pelo interrompimento de 
vidas, de trajetórias, de sonhos, de projetos. São mais de 220 mil vidas 
perdidas no nosso país e um percentual significativo destas se com-
põe de jovens, adultos e idosos, da classe trabalhadora, negros, com 
subempregos, residentes nas periferias – marcas que caracterizam o 
perfil do público da modalidade da Educação de Jovens e Adultos.

Em meio a essa crise pandêmica que modificou radicalmente a 
vida das pessoas e as rotinas das instituições e espaços sociais, vivemos 
em tempos de conservadorismo extremo, de não ciência, de tabus e 
retrocessos que afetam diretamente a educação brasileira. Nesse ínte-
rim, refletir, estudar e problematizar a articulação das pesquisas que 
dedicam seu olhar a Educação de Jovens e Adultos neste momento 
pandêmico, marcado por incertezas, retrocessos e negação da ciência 
e de legados históricos, é, antes de tudo, um ato de resistência, de 
coragem e de enfrentamento.

É neste contexto que surge a intenção deste estudo, a fim de 
dedicar atenção às pesquisas que vem sendo desenvolvidas no país, 
tentando compreender as diferentes tessituras a partir das aborda-
gens que atravessam estas duas temáticas tão relevantes e urgentes 
neste momento atual: a EJA e a pandemia. Desta forma, a pesquisa 
se mobiliza a partir da seguinte questão: o que discutem/refletem as 
pesquisas realizadas no Brasil sobre Educação de Jovens e Adultos, no 
contexto da pandemia (covid-19)?

No intuito de contemplar a pergunta que movimenta a pesquisa, 
o objetivo direcionador do estudo se traduz em analisar as pesquisas 
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realizadas no Brasil sobre Educação de Jovens e Adultos, no contexto 
da pandemia (covid-19), sob a perspectiva das publicações do Google 
Acadêmico, no ano de 2020.

Para tanto, debruçamo-nos sobre estudos, por meio da plata-
forma do Google Acadêmico, no mês de janeiro de 2021, utilizando 
como critério de inclusão trabalhos que tratam do tema em pauta, 
escritos em língua portuguesa, com os termos “EJA e a Pandemia” no 
título, no resumo ou nas palavras-chave, no ano de 2020. Foi utilizado, 
inicialmente, o método de revisão sistemática e, em seguida, uma 
análise qualitativa dos dados encontrados na pesquisa. De um total de 
449 resultados, após leitura cuidadosa dos títulos, foram selecionados 
39 com maior proximidade com a temática; após leitura do resumo e 
palavras-chave, foram selecionados 11 trabalhos. Dentre estes estudos 
selecionados, foi observada a utilização na sua quase totalidade do 
termo “Educação de Jovens e Adultos” e não “Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos”. Exatamente por isso optamos por assumir, neste 
trabalho, o termo mais utilizado pelas pesquisas analisadas.

Desta forma, sistematizamos o artigo em quatro seções: a in-
trodução problematiza a temática pesquisada e apresenta a intenção 
do estudo realizado. Logo após, descrevemos a trilha metodológica, 
seguida da análise e reflexão dos dados produzidos a partir do levanta-
mento realizado. Por fim, apresentamos as considerações finais, com 
os resultados sistematizados com base na pesquisa realizada.

CAMINHOS METODOLÓGICOS TRILHADOS

A opção metodológica neste estudo se inscreve na revisão 
sistemática, por compreender, segundo Gouch (2007), um processo de 
análise e síntese da literatura existente acerca da temática pautada, 
além de possibilitar a resposta para uma pergunta sobre um tema 
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apontado por meio do estudo da literatura existente, o que compreen-
de exatamente a nossa intenção na pesquisa.

Conforme anunciado por alguns autores, dentre os quais se 
destacam Briner e Denyer (2012), alguns processos são necessários para 
uma revisão sistemática. Assim, destacam, pelo menos, cinco passos im-
portantes para uma investigação qualificada, quais sejam: inicialmente 
o planejamento da pesquisa, considerando a definição do problema, 
dos objetivos e processos; em seguida, recomendam a localização dos 
estudos, com a definição das bases, critérios de inclusão e exclusão, bus-
ca e documentação; logo após, realiza-se a avaliação das contribuições, 
com a análise dos resumos e palavras-chave para iniciar o próximo passo 
que consiste na análise e síntese das informações; por fim, produz-se o 
relato dos resultados, com a sistematização do trabalho.

Diante dos passos apresentados pelos autores supracitados, 
procuramos segui-los cuidadosamente, depois da definição do pro-
blema mobilizador da pesquisa e objetivo definimos a base para a 
produção dos dados e a opção foi pelo Google Acadêmico, por ser uma 
fonte confiável com trabalhos importantes de todos as regiões do país. 
Como critérios de seleção utilizamos: trabalhos realizados no Brasil, 
tendo como descritor “EJA e a Pandemia”, publicados no ano de 2020 
e disponíveis para download gratuito.

Para a busca, utilizamos, inicialmente, o descritor “EJA e a Pan-
demia”, aspeado, para assegurar maior aproximação e não variação, 
e definimos o ano de 2020, considerando o período pandêmico ter 
se instalado no país neste ano. No entanto, não foram encontrados 
resultados. Resolvemos, então, pesquisar pelo descritor sem uso de 
aspas. Na busca foram encontrados aproximadamente 499 trabalhos. 
Depois da leitura dos títulos foram extraídos 39 com maior proximida-
de com a temática e, após leitura do resumo e palavras-chave, foram 
selecionadas 11 pesquisas que constituem a base dos dados da inves-
tigação em pauta. Assim, estes trabalhos foram baixados e salvos em 
uma pasta e depois da leitura foram sistematizadas as informações, 
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contemplando título, autor/es, objetivo/questão, palavras-chave, 
metodologia e principais resultados, sendo utilizadas no momento da 
análise e discussões.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Depois de todo movimento de leitura e seleção dos trabalhos a 
partir das reflexões acerca da EJA e a pandemia, elegemos 11 trabalhos 
que estão mais diretamente articulados aos objetivos deste estudo. 
Estes foram classificados por categorias, seguindo os pontos a seguir:

• objetivo(s);
• palavras-chave;
• metodologia de pesquisa;
• resultados.

Estas categorias foram analisadas tomando como referência 
as teorias aqui priorizadas. Assim, os 11 trabalhos que constituem as 
bases deste estudo apresentam importantes reflexões sobre a mo-
dalidade da Educação de Jovens e Adultos no contexto da pandemia 
da covid-19. São estudos de extrema relevância que problematizam, 
discutem, refletem, anunciam e denunciam este canário tão anômalo 
que o Brasil enfrenta desde o início do ano de 2020.

As palavras-chave desses estudos apresentam diversas aborda-
gens que convergem com o foco desta pesquisa: a EJA no contexto 
da pandemia. Desta forma, conforme já esperado, as palavras que 
apareceram com maior frequência foram a Educação de Jovens e 
Adultos com nove ocorrências e Pandemia com sete ocorrências. 
Além disso, outras foram contempladas, tais como: Ensino Remoto, 
covid-19, Educação não presencial, Educação a Distância, Políticas 
Educacionais, Educação Profissional Integrada, Trabalho e Educação, 
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Currículo, Etnomatemática, Ecolonialidade, Projeto Interdisciplinar, 
Ensino Médio, Reinvenção, Tecnologia, Prática Pedagógica, Educação 
Básica, Formação Continuada, Cultura digital, Formação humana, Po-
líticas Públicas, Crise ecológica, Aprendizagem, Bem-estar planetário 
e Tecnologias da Informação e Comunicação. Todas estas abordagens 
foram contempladas nas pesquisas realizadas no ano de 2020, como 
uma forma de “grito em silêncio”, mas com possibilidade de ecoar nos 
mais diversos espaços e territórios, no sentido de visibilizar temáticas 
tão importantes nos mais diversos enfoques.

No campo metodológico, percebemos que, na sua totalida-
de, os trabalhos analisados assumem a abordagem qualitativa da 
pesquisa e olhar interpretativo e exploratório. Contempla estudos 
de natureza documental e bibliográfica, além de sistematização de 
experiências por meio de pesquisa interventiva, com destaque para 
as práticas pedagógicas, debates formativos e análises embasadas 
em teorias da decolonialidade associadas à etnomatemática. As pes-
quisas aqui evidenciadas, embora trilhando por diferentes caminhos 
metodológicos e abordagens específicas, são complementares e estão 
diretamente relacionadas. Todas as pesquisas dialogam e as reflexões 
traduzem questões atuais e necessárias no campo da EJA articulada ao 
contexto da pandemia. Todas elas apresentam resultados de estudo/
intervenção/experiências formativas que muito contribuem para este 
momento marcado por tantas crises e divórcios representativos na 
sociedade atual, no intuito de possibilitar a ampliação de um debate 
tão necessário e importante, mas, sobretudo, fazer ecoar as vozes dos 
pesquisadores e sujeitos envolvidos em cada experiência/pesquisa.

Analisamos os objetivos ou questões de pesquisa juntamente 
com os resultados, a fim de encontrarmos circularidade entre eles, ou 
seja, resposta para as questões levantadas pelos autores. Não foram 
identificados os objetivos e/ou questões em todos os trabalhos, mas a 
partir de leitura cuidadosa objetivamos a intenção da pesquisa a partir 
dos apontamentos apresentados no resumo e introdução, de modo 
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que pudéssemos ter um norteamento do estudo realizado. Buscamos 
identificar possíveis relações entre o objetivo/problema e os achados, 
no entanto, em alguns trabalhos não ficou explícita a relação. Contudo, 
dada a riqueza dos estudos em suas várias abordagens contempladas, 
consideramos a validade e legitimidade de todos os trabalhos aqui 
analisados. Desta forma, buscamos avaliar o objetivo/questão, o argu-
mento dos autores e suas considerações a respeito da temática.

Com o estudo intitulado Educação não Presencial na EJA do Pa-
raná em Tempos de Pandemia, Francisca Vieira Lima, Aldemar Balbino 
da Costa, Cléber Lopes e Sonia Maria Chaves Haracemiv apresentam 
ampla abordagem sobre a educação não presencial, tomando como 
parâmetro o contexto da pandemia da covid-19 e suas implicações 
na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para tanto, objetivam “refletir 
sobre os documentos que regem a educação não presencial no estado 
do Paraná e sobre as contradições de sua efetivação na modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos, considerando a urgência de colocar 
em pauta a importância da EJA frente ao cenário atual” (LIMA et al., 
2020, p. 106). Os autores apresentam uma contextualização da con-
juntura pandêmica, fazendo alusão a outro momento de crises social, 
econômica e sanitária, a Gripe Espanhola, no século passado; trazem 
reflexões importantes acerca da modalidade de Educação a Distância 
(EaD) e seu conceito marcado por tensões históricas, políticas e so-
ciais. Além disso, refletem e problematizam sobre a modalidade EaD 
no contexto da Educação de Jovens e Adultos, de modo a atender as 
especificidades dos sujeitos que são diversos e com trajetórias trun-
cadas e de negação de direitos. Apresentam resultados de pesquisas 
no estado do Paraná, legitimando as reflexões destacadas, além dos 
documentos normativos estudados, os quais dialogam com as modali-
dades EaD e EJA no contexto da pandemia do referido estado. Quanto 
aos resultados e discussões, os autores apresentam, refletem e pro-
blematizam as resoluções priorizadas que dialogam com a temática 
em pauta, evidenciando que a objetividade e a impessoalidade destes 

https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/21022
https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/21022
https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/21022
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instrumentos normativos, quando se referem às díspares formas de 
interação e seus suportes tecnológicos, não levam em consideração 
os sujeitos do processo, desconsiderando as necessidades, interesses 
e expectativas; uma proposta que se aproxima de uma educação ban-
cária, tão fortemente criticada por Freire. Depois do resultado deste 
estudo, realizado no estado do Paraná, apresentamos reflexões sobre 
a pesquisa realizada por João Batista Pereira Alves e Carlos Fabian de 
Carvalho, intitulada Educação Profissional na EJA de Vitória (ES) Em 
Tempos de Pandemia, que apresenta uma ampla abordagem, contex-
tualizando a EJA no Plano Municipal de Educação, com destaque para 
as práticas pedagógicas.

O estudo apresenta apontamentos e problematizações sobre 
o mundo do trabalho na atualidade, trazendo reflexões e articulações 
com os estudantes da EJA. Evidencia e denuncia a exploração do 
trabalho pautado na lógica do capital, sendo o público da EJA vítima 
de uma lógica social, política e econômica perversa, excludente e an-
tidemocrática. Além disso, os autores apontam alternativas possíveis 
para qualificação e ressignificação do currículo da EJA profissional con-
templando para além da conjuntura pandêmica, mas na perspectiva 
do pós-pandemia, a partir da experiência vivenciada, tomando a práxis 
pedagógica como centralidade. Para tanto, a pesquisa objetivou “apro-
fundar as contribuições acerca da Educação Profissional integrada à 
política de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município de Vitória, 
capital do Espírito Santo” (ALVES; CARVALHO, 2020, p. 791).

Nesta perspectiva, depois de longa reflexão, problematização 
e denúncia acerca da experiência, os autores destacam a urgência da 
busca da construção de um futuro “[...] eticamente mais justo, demo-
crático e humano” (ALVES; CARVALHO, 2020, p. 780). Dessa forma, 
somos todos desafiados a construir colaborativamente uma proposta 
pedagógica para a modalidade, que tenha como centralidade o sujeito, 
de modo que possa garantir aos jovens, adultos e idosos inseridos o 
direito de acesso e permanência qualificada, a fim de superar as mar-

http://costalima.ufrrj.br/index.php/RTPS/article/view/705
http://costalima.ufrrj.br/index.php/RTPS/article/view/705
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cas da desigualdade social, exclusão e negação de direitos sofridos ao 
longo da trajetória. Nesse sentido, conforme anunciado por Alves e 
Carvalho (2020), é necessário construir esse futuro desde já. Assim, os 
autores concluem a pesquisa evidenciando que:

A experiência de construção conjunta possibilitou-nos a 
formulação de algumas proposições que consideramos 
relevantes no percurso de ressignificação e movimento 
permanente de construção curricular, e que certamente 
poderão contribuir no período pós-pandêmico. Ao 
propor a Auto-organização e Economia Solidária, como 
temas possíveis para serem inseridos no currículo para 
a EJA nesse momento de retorno às aulas, é porque 
acreditamos que as inserções de temas vinculados 
à discussão da vida cotidiana, da cultura popular, do 
trabalho, da ciência, da cidadania, poderão contribuir 
para ressignificar o currículo da EJA numa perspectiva de 
educação popular. Também reconhecemos que é uma 
forma de enfrentamento do círculo vicioso da pobreza 
e do desemprego que atinge muitos estudantes da EJA 
(ALVES; CARVALHO, 2020, p. 791).

Depois da contribuição deste trabalho de tanta relevância, 
partimos para as reflexões apresentadas por Maria Cecilia Fantinato, 
Adriano Vargas Freitas e Júlio Cesar de Moura Dias, na pesquisa “Não 
olha para a cara da gente”: ensino remoto na EJA e processos de 
invisibilização em contexto de pandemia, o qual objetiva “verificar o 
crescente processo de implementação de ensino realizado de forma 
remota na educação de jovens e adultos (EJA)” (FANTINATO; FREITAS; 
DIAS, 2020, p. 104). O estudo apresenta ampla reflexão sobre o pro-
cesso de invisibilização da EJA, trazendo questionamentos acerca da 
pertinência da educação não presencial para a EJA, considerando que 
“[...] uma grande parcela de seus estudantes vive em contextos de 
grande desigualdade social e vulnerabilidade” (FANTINATO; FREITAS; 
DIAS, 2020, p. 105). Os autores questionam: de que forma possibilitar 
que as práticas alcancem os estudantes, alvos do processo, permitindo 

https://www.revista.etnomatematica.org/index.php/RevLatEm/article/view/598
https://www.revista.etnomatematica.org/index.php/RevLatEm/article/view/598
https://www.revista.etnomatematica.org/index.php/RevLatEm/article/view/598
https://www.revista.etnomatematica.org/index.php/RevLatEm/article/view/598
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que os métodos/estratégias estejam direcionados às especificidades 
dos sujeitos?

Diante disso, apresentam uma relevante abordagem sobre a 
decolonialidade, os sujeitos subalternos e a etnomatemática, buscan-
do aproximações entre estes conceitos e a pandemia no contexto da 
EJA. Além disso, apresentam os caminhos da pesquisa com foco na 
análise da Educação não presencial no contexto da EJA e os processos 
de invisibilização sob a perspectiva dos educadores pesquisados. Para 
tanto, buscaram ouvir os estudantes da modalidade que se encontram 
silenciados com a implementação das aulas remotas. Nas narrativas 
dos estudantes é visível a ampliação das desigualdades por meio do 
ensino remoto. Assim, os autores reafirmam e defendem que manter 
o ensino remoto na EJA representa a manutenção e ampliação do 
processo colonizador que busca a padronização e não o respeito às 
diferentes culturas, acentuando, portanto, a grave problemática da 
evasão escolar.

Diante destas relevantes reflexões apresentadas e problema-
tizadas pelos referidos autores, no que se refere ao ensino remoto da 
EJA no contexto da pandemia, algumas questões podem ser colocadas 
em pauta: como realizar o processo de extensão, levando em conta a 
conjuntura pandêmica? Como articular a tríade ensino, pesquisa e ex-
tensão na EJA neste momento de contágio humano? Tais questões po-
dem ser melhor discutidas por Josué Vidal Pereira e Sebastião Cláudio 
Barbosa na experiência extensiva intitulada Docência em EJA no IFG: 
extensão no contexto da pandemia covid-19, a qual objetivou relatar 
experiência da ação de Extensão, desenvolvida por dois professores do 
Instituto Federal de Goiás.

A experiência refletida refere-se a um minicurso formativo 
oferecido para a docência da modalidade da EJA, no intuito de aten-
der a necessidade de formação, sobretudo no momento pandêmico, 
visto que exige novas estratégias e possibilidades outras de alcance 
aos professores e estudantes jovens e adultos. Os debates e diálogos 

https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/66489
https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/66489
https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/66489
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formativos foram priorizados em articulação com as teorias e experi-
ências vivenciadas pelos participantes.

Os autores, ao contextualizarem o momento atual, discutem 
sobre a formação continuada em docência na Educação de Jovens e 
Adultos, salientando as implicações, os instrumentos normativos, as 
políticas públicas e a reflexão do processo vivenciado à luz das teorias 
que legitimam a ação desenvolvida. Após todas as reflexões, problema-
tizações e descrição do processo, avaliam que a ação foi “considerada 
muito exitosa, apontando para a necessidade do fortalecimento das 
ações de extensão do IFG, dado o seu papel social de oferta pública e 
gratuita de educação com qualidade socialmente referenciada” (PE-
REIRA; BARBOSA, 2020, p. 2).

Em diálogo com a experiência formativa apresentada por Perei-
ra e Barbosa (2020), a pesquisa Cultura digital na educação de jovens 
e adultos: contribuições em tempos de pandemia, realizada por Elaine 
da Silva Santos Goulart, Maria José do Amaral e Silvana Ferreira Rodri-
gues, também reflete sobre a EJA frente a este momento pandêmico. 
Nesse sentido, propõem a reflexão sobre as atividades remotas e todas 
as dimensões que atravessam essa nova forma de ensinar e aprender. 
Para tanto, o foco foram os profissionais da equipe pedagógica da Rede 
que atuam na EJA, com o intuito de qualificar e ressignificar o fazer 
pedagógico, tendo em vista o atendimento das necessidades do públi-
co. Os resultados do estudo possibilitaram afirmar, segundo Goulart, 
Amaral e Rodrigues (2020), que a experiência favoreceu momentos de 
compreensão, utilização e criação a partir de ferramentas digitais, bem 
como possibilitou fortalecer a prática educativa.

A proposta crítico-reflexiva intitulada Projeto interdisciplinar e 
desenvolvimento da aprendizagem na EJA em tempos de covid-19 foi 
também objeto de interesse neste estudo. Essa pesquisa, de autoria 
de Wanderleya Magna Alves, Francisco Vieira da Silva e José Cezinaldo 
Rocha Bessa, foi aqui priorizada dada a sua relevância para compreen-
dermos a realidade da Educação de Jovens e Adultos neste momento de 

https://online.unisc.br/seer/index.php/signo/article/view/15765
https://online.unisc.br/seer/index.php/signo/article/view/15765
https://online.unisc.br/seer/index.php/signo/article/view/15765
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contágio humano com a covid-19. Os autores buscaram analisar critica-
mente uma proposta de ensino por meio de um projeto interdisciplinar 
para o III segmento da EJA por professores da área de linguagens.

Alves, Silva e Bessa (2021) apresentam excelentes apontamen-
tos sobre a etapa do Ensino Médio na modalidade da EJA, com foco nos 
sujeitos, processos e possibilidades; além disso, discutem, refletem e 
problematizam acerca dos projetos interdisciplinares na modalidade, 
evidenciando-os como a busca por sentidos outros no processo de 
ensino. Apresentam, também, importantes apontamentos/reflexões 
sobre estes projetos articulados ao momento de crise sanitária, fa-
zendo uma descrição analítica e detalhada da experiência em pauta. 
Portanto, destacam que a experiência realizada

[...] aponta que diante de tantas novidades, demandas 
e habilidades a serem desenvolvidas por professores 
e alunos no contexto pandêmico, a realização de um 
projeto interdisciplinar na EJA com os propósitos preten-
didos constitui-se um desafio para o qual a superação de 
possíveis percalços em sua execução pode resultar não 
apenas da concepção mediante o trabalho coletivo, mas 
sobretudo da formação teórica de cada professor para 
planejar e adequar processos de ensino e de aprendiza-
gem bem delineados, consistentes e exequíveis (ALVES; 
SILVA; BESSA, 2021, p. 181).

O trabalho intitulado Ensino online na Educação de Jovens e 
Adultos em Época de Pandemia, de autoria de Ademilde Aguilar Morei-
ra, discute e reflete sobre os desafios docentes para manter o vínculo 
com os estudantes da EJA. Moreira (2020) evidencia a necessidade do 
alcance e relação estreita neste momento de isolamento social, tanto 
na dimensão afetiva quanto pedagógica. No entanto, dadas todas as 
especificidades que atravessam os sujeitos da EJA, a experiência revela 
que nem todos os estudantes estão sendo contemplados na diminui-
ção da dificuldade de acesso. A maioria dos discentes que necessitam 
de acolhimento, diálogo, tendo em vista todo processo de mudança 

https://periodicos.ufms.br/index.php/IntegraEaD/article/view/11887
https://periodicos.ufms.br/index.php/IntegraEaD/article/view/11887
https://periodicos.ufms.br/index.php/IntegraEaD/article/view/11887
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em função da pandemia, ainda se encontra excluída. Para os profes-
sores e professoras grandes desafios são apresentados. É momento 
de reinvenção, de aprender formas outras de ensinar e aprender, de 
modo que busquem possibilidades para o alcance dos estudantes.

Convergindo com as reflexões de Moreira (2020), no que se re-
ferem às limitações de acesso às tecnologias e desafios da atuação do-
cente, encontra-se o estudo de autoria de Taciana Aparecida Marques 
Moreira, Adelson Afonso da Silva França Júnior e Ana Paula Ferreira 
Pedroso, com a temática Impactos da covid-19: Limitações do Uso das 
Tecnologias pelos Alunos da Educação de Jovens e Adultos. Nesse es-
tudo, os autores buscam realizar uma análise cuidadosa dos impactos 
da pandemia na utilização dos meios tecnológicos pelos estudantes 
da EJA. Após longo processo de investigação bibliográfica, os dados 
revelaram que o uso da tecnologia no cotidiano da sala de aula vinha 
emergindo de maneira branda em toda a educação básica, principal-
mente na modalidade da EJA. No entanto, com o contexto pandêmico, 
as tecnologias ganharam espaço em pouco tempo, mesmo havendo, 
para os sujeitos da EJA, limitação de acesso, provocando ainda mais 
exclusão e desigualdade.

No bojo destas reflexões, podemos destacar o trabalho de 
Walkíria dos Reis Lima, Luciene Lima de Assis Pires e Paulo Henrique 
Souza, forjado a partir da reflexão crítica sobre a EJA, considerando 
o perfil do educando, seu acesso e permanência no espaço escolar, 
bem como expectativas e desafios enfrentados, antes e durante a 
pandemia. Com o trabalho intitulado A Educação de Jovens e adultos: 
o educando e o contexto da pandemia, os autores supramencionados 
apresentam uma reflexão analítica do cotidiano da EJA em diferentes 
municípios, considerando os entraves refletidos na evasão e repetên-
cia no que se refere ao ensino de Ciências e Matemática. Após longo 
processo investigativo, o estudo revela a grande dificuldade enfrentada 
pelos estudantes da modalidade quanto ao processo de aulas remotas, 

http://periodicos.cesg.edu.br/index.php/educacaoecultura/article/view/503
http://periodicos.cesg.edu.br/index.php/educacaoecultura/article/view/503
http://periodicos.cesg.edu.br/index.php/educacaoecultura/article/view/503
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apontando para urgência de um projeto pedagógico que tenha como 
centralidade os sujeitos da EJA, suas especificidades e necessidades.

Em diálogo com estas reflexões, ressalta-se o trabalho Estra-
tégias e desafios da atuação docente no contexto da pandemia da 
covid-19 por meio da vivência de uma professora de matemática, no 
qual as autoras Ana Maria Mota Oliveira Scalabrin e Solange Mussato 
buscam descrever e analisar as práticas pedagógicas vivenciadas pela 
professora na dimensão do ensino remoto em uma escola militariza-
da de Boa Vista, Roraima. Por meio de longo processo de estudo, as 
autoras apresentam importantes possibilidades pedagógicas para este 
momento histórico marcado por restrições, isolamentos e crises das 
mais diversas ordens, as quais podem ser continuadas pós-pandemia.

Após analisar todos esses estudos que convergem com o 
nosso objeto de pesquisa, destaca-se mais um que muito contribui 
para ampliar estas reflexões, no entanto, com um viés outro, pois foi 
forjado na intenção de traçar um paralelo com todos os trabalhos aqui 
evidenciados. Assim, citamos a pesquisa de Timothy Denis Ireland, 
com a abordagem intitulada Mesmo em tempos de covid-19, não 
dá para lavar as mãos de Paulo Freire. Esta pesquisa parte de uma 
retomada das várias publicações do autor, considerando as reflexões 
forjadas neste momento pandêmico e em toda sua trajetória como 
pesquisador; conforme Ireland (2020), “[...] sem necessariamente me 
referir constantemente ao opus de Paulo Freire, pretendo demonstrar 
a perenidade do referencial teórico deixado por ele para entender e 
agir sobre as novas realidades que enfrentamos no intuito de transfor-
má-las” (IRELAND, 2020, p. 428).

Diante de tantas lições deixadas por Paulo Freire – patrono da 
educação brasileira e patrimônio documental da humanidade – para a 
Educação de Jovens e Adultos, o autor destaca que um grande desa-
fio ainda continua posto para todos nós que temos essa modalidade 
da educação como bandeira de luta: articular EJA na perspectiva da 
educação popular de modo que possa preparar os estudantes para 

https://www.revistasbemsp.com.br/REMat-SP/article/view/432
https://www.revistasbemsp.com.br/REMat-SP/article/view/432
https://www.revistasbemsp.com.br/REMat-SP/article/view/432
https://www.revistasbemsp.com.br/REMat-SP/article/view/432
https://www.revistasbemsp.com.br/REMat-SP/article/view/432
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participarem, ativa e autonomamente do processo democrático. Para 
tanto, Ireland (2020) apresenta alguns componentes que são funda-
mentais para qualquer momento histórico e social. Assim, denuncia 
o modelo deficitário atual que não se encontra esgotado e convida 
para uma nova narrativa da EJA pós-pandemia, mas, para isso, é ne-
cessário retomar as referências atuais para superá-las. Não há como 
pensar nesta nova narrativa sem a referência central a partir das lições 
deixadas por Freire.

O autor retoma o ponto de vista histórico e problematiza a 
pandemia se baseando na influenza H1N1 e apresenta abordagem 
sobre a origem e o impacto destas infecções humanas, trazendo ques-
tionamentos e reflexões provocativas sobre as funções potencias da 
EJA neste contexto. Além disso, afirma que esta conjuntura pandêmica

[...] serviu para demonstrar a falsidade da noção de 
que habitamos num mundo interconectado em que 
comunicação fácil e rápida seja acessível para todos. O 
acesso às tecnologias de informação e comunicação é 
tão desigual quanto a distribuição de renda. A grande 
maioria de adultos e jovens que compõe o público da 
EJA são aqueles que não possuem acesso às TIC. Portan-
to, precisamos repensar nossas estratégias de entrega 
para a EJA (IRELAND, 2020, p. 434).

Em que pese toda essa realidade elucidada, o autor apresen-
ta possibilidades para uma mudança de narrativa da EJA, trazendo 
abordagens provocativas com anúncios, denúncias, mas, sobretudo, 
com possibilidades que dialogam com as temáticas “Educando para 
a saúde”, “Pandemia como sintoma da crise ecológica”, “A educação 
como grande teste da democracia” e, por fim, as considerações com as 
“Lições da pandemia”. Todas as discussões, reflexões, apontamentos 
e problematizações se correlacionam no sentido de anunciar que “A 
pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2 é o produto da relação per-
versa do ser humano com a natureza” (IRELAND, 2020, p. 439). É dian-
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te deste contexto que a Educação, sobretudo a Educação de Jovens e 
Adultos, assume um importante e urgente espaço para escrever uma 
nova narrativa pautada em uma nova perspectiva em que o legado de 
Freire se torna centralidade. Conforme considerações do autor:

O contexto atual demonstra com força que aprendiza-
gem e educação de pessoas adultas é mais necessária 
que nunca e, sem ela, a luta para superar os novos 
desafios da nossa civilização será quase impossível. Ao 
escrever a nova narrativa da EJA, os desafios já estão 
postos: a saúde como uma questão de educação e de 
prevenção e não somente da medicina curativa, a crise 
ecológica que coloca em evidência a importância da 
diversidade de vida e a forma em que nos organizamos 
para viver em sociedade. Temos uma história rica em 
práticas alternativas de educação. No final da década de 
1950, começo da década de 1960, Paulo Freire se valeu 
de “todas as peças do nosso passado” para reescrever a 
narrativa da EJA. Com a sua inspiração, a tarefa de tecer 
uma nova narrativa é urgente (IRELAND, 2020, p. 440).

Inspiradas neste convite de Ireland (2020) e em todas as lições 
deixadas por Paulo Freire corroboramos as tessituras apresentadas 
pelos pesquisadores e pesquisadoras que dedicaram momentos das 
suas vidas nesta difícil conjuntura pandêmica de isolamento e dis-
tanciamento social para pensar, refletir e problematizar a Educação 
de Jovens e Adultos neste período marcado por uma crise sanitária 
grave, com alto percentual de letalidade que afeta principalmente o 
público da EJA. Mulheres e homens, da classe trabalhadora, com baixo 
poder aquisitivo, para os quais a busca pela sobrevivência é elemento 
prioritário. Precisamos, sim, repensar todas as denúncias e todos os 
anúncios traduzidos nas pesquisas priorizadas neste estudo e buscar 
escrever uma nova narrativa para a EJA e para a sociedade brasileira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“A esperança nasce do coração mesmo da pedagogia 
que tem o oprimido como sujeito. Pois ela implica uma 
denúncia das injustiças sociais e das opressões que se 

perpetuam ao longo da história. E ao mesmo tempo 
anuncia a capacidade humana de desfatalizar esta 

situação perversa e construir um futuro eticamente mais 
justo, politicamente mais democrático, esteticamente 
mais irradiante e espiritualmente mais humanizador” 

(Leonardo Boff).

A epígrafe que inicia as considerações deste estudo é provo-
cativa e traduz a nossa defesa da educação como possibilidade para 
construção de um novo tempo histórico, um tempo marcado pela 
defesa do ser humano, da vida, da educação para todos e de uma nova 
sociedade, mais justa, democrática e ética. A necessidade da escrita de 
uma nova narrativa para a Educação de Jovens e Adultos foi anunciada 
em todos os estudos analisados, assim como a atualidade do pen-
samento freireano para a busca de enfrentamentos que provoquem 
uma nova perspectiva para o campo da educação, sobretudo para a 
modalidade da EJA.

Os trabalhos analisados, somados às reflexões destacadas nes-
te estudo, convidam-nos a refletir e, para além disso, convidam-nos ao 
movimento de luta e militância pela causa que é tão nobre e urgente. 
A pandemia veio mostrar a força da educação, veio revelar a emergên-
cia de se buscar uma educação para a saúde, para a ecologia, para a 
economia solidária, para a democracia, para a vida. Veio, sobretudo, 
evidenciar a necessidade de visibilizar a EJA, de modo que se possa 
escrever uma nova narrativa.

Os estudos reafirmaram os processos de exclusão dos sujeitos 
da EJA e os retrocessos marcados pela conjuntura política atual. O lu-
gar de visibilidade, de luminosidade precisa ser conquistado por todos 
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e todas que assumem a EJA e a educação pública como bandeira de 
luta. As marchas e a militância devem ser mobilizadas em todos os 
territórios, inclusive neste contexto pandêmico em que as vozes dos 
estudantes desta modalidade se encontram silenciadas, considerando 
as dificuldades de diálogo principalmente com os que vivem em áreas 
rurais, com acesso limitado à internet.

Portanto, concluímos estas reflexões retomando a epígrafe 
que abriu este estudo. “É exatamente a vida que, aguçando a nossa 
curiosidade, nos leva ao conhecimento; é o direito de todos à vida que 
nos faz solidários; é a opção pela vida que nos torna éticos” (FREIRE 
apud BARRETO, 2004, p. 11). Reafirmamos, assim como Freire, a 
nossa opção pela vida, pela libertação e emancipação dos sujeitos. 
Reafirmamos a urgência da escrita de uma nova narrativa para o nosso 
país, para a nossa sociedade e para a Educação de Jovens e Adultos, 
de modo que possa ser visibilizada nos diversos espaços. Este respeito 
e defesa da vida e a escrita de uma nova educação em tempos tão 
difíceis não podem ocorrer sem os princípios basilares anunciados há 
muitas décadas por Paulo Freire.
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ENSINO DE CIÊNCIAS EM TEMPOS 
DE PANDEMIA E ENSINO REMOTO: 

REFLEXÕES DE PROFESSORES  
EM FORMAÇÃO

Cleyton Machado De Oliveira
Mônica Patrícia de Almeida

RESUMO
A pandemia causada pelo vírus coronavírus tem provocado impactos signifi-
cativos em todos os segmentos sociais, inclusive para o Ensino de Ciências. 
Desenvolvemos este trabalho de caráter qualitativo, com objetivo de com-
preender as percepções e implicações de pós-graduandos em Educação para 
a Ciência e a Matemática acerca dos desdobramentos da pandemia para o 
Ensino de Ciências e a formação de professores, sendo esses dois termos 
fundamentos teóricos para as reflexões. Para isso, utilizamos como instru-
mento de coleta um questionário on-line, com três questões abertas sobre a 
temática. As respostas obtidas foram categorizadas e analisadas por meio da 
análise de conteúdo, das quais emergiram duas categorias reflexivas: o ensi-
no de ciências e as inovações tecnológicas e as transformações no processo 
de formação de professores. Os resultados obtidos neste estudo sinalizaram 
interpretações correlatas ao ensino remoto e suas variáveis, aproximando as 
discussões acerca deste momento histórico, das dificuldades, dos desafios 
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e das possibilidades que podem nortear as discussões e reflexões teóricas, 
epistemológicas e práticas para o ensino de Ciências.
Palavras-chave: Pandemia. Ensino de Ciências. Formação de Professores.

INTRODUÇÃO

Defender e lutar por uma educação que supere os limites da 
perspectiva tradicional, do ensino fragmentado e descontextualizado, 
é uma vivência de muitos profissionais da educação que anseiam por 
ensinar não somente para a construção do conhecimento científico, 
mas também para a formação humana. Diante dessa perspectiva, a 
formação de professores, inclusive dos atrelados ao Ensino de Ciên-
cias, deve se preocupar em oportunizar debates com questões que 
envolvam conceitos e/ou conteúdos científicos, contextualizações 
históricas, socioeconômicas e culturais e que problematize visões ingê-
nuas e equivocadas da ciência (SANTOS, 2001; ADÚRIZ-BRAVO, 2006).

Contudo, se em um cenário de normalidade histórica as mu-
danças ocorrem lentamente e, em muitas circunstâncias sofrem resis-
tências, imagine diante de uma pandemia em escala global, tomada 
de inúmeras incertezas. Esta situação evidenciou ainda mais o quanto 
o Ensino de Ciências e a formação de professores carecem ser repen-
sados, pois todos os dias emergem definições de senso comum além 
de notícias falsas que deturpam as evidências científicas comprovadas.

No âmbito educacional, o “ensino remoto” se tornou do dia para 
a noite uma possibilidade (ou exigência) para (re)mediar a ausência de 
aulas no espaço escolar, acometida pela pandemia. Concordamos que 
os instrumentos tecnológicos são importantes e alinham as necessi-
dades de uma sociedade cada vez mais dependente das tecnologias. 
Entretanto, entendemos que forçar ou acelerar essas inserções podem 
provocar defasagens no processo de ensino e aprendizagem, bem 
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como na formação de professores e, no âmbito humano, ampliar as 
desigualdades socioeconômicas.

Este novo cenário trouxe diversas indagações, uma delas 
proposta neste ensaio: refletir sobre a formação de professores de 
Ciências e do próprio Ensino de Ciências. Assim, nos debruçamos em 
investigar: quais os desdobramentos esperados e vivenciados na pan-
demia que podem repercutir no processo de formação de professores 
para o Ensino de Ciências?

No intuito de refletir e discutir sobre essa questão central, 
objetivamos apresentar as implicações apontadas por pós-graduandos 
stricto sensu em Educação para Ciência e a Matemática (atuantes dire-
tamente ou não na Educação Básica) sobre a formação de professores 
e o Ensino de Ciências em tempos de pandemia causada pela covid-19.

REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS E O USO DE 
TECNOLOGIAS

Ainda que os debates em torno do Ensino de Ciências e suas 
variáveis tenham aumentado significativamente nas últimas décadas, os 
dados sobre essa realidade continuam alarmantes. Guimarães (2014, p. 
1) destaca que “79% dos brasileiros não conseguem entender um manu-
al de instrução para usar aparelhos domésticos, ou seja, não dominam 
a linguagem científica necessária para lidar com situações cotidianas”.

No contexto educacional, a busca por novas metodologias ou 
recursos que despertem interesse dos alunos tem sido um dos grandes 
desafios no processo de ensino, incluindo o Ensino de Ciências. As Tec-
nologias de Informação e Comunicação (TIC) podem ser consideradas 
uma importante aliada para a construção desses novos percursos e tal-
vez contribuir para mitigar parte da deficiência do letramento científico.

Concordamos que as TIC ampliam as possibilidades, tanto para 
professores quanto alunos. Todavia, inserir-se na sociedade da infor-
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mação não significa somente ter acesso. Se faz necessário mecanismos 
que permitam a utilização dessas tecnologias para compreender me-
lhor o mundo e atuar nele e sobre ele. Se reinventar e aprimorar os 
conhecimentos acerca do uso de tecnologias nos dias atuais é preciso. 
“Tanto professores como alunos temos a clara sensação de que muitas 
aulas convencionais estão ultrapassadas. Mas como mudar? Como 
ensinar e aprender mais numa sociedade interconectada?” (MORAN; 
MASSETO; BEHRENS, 2010, p. 11).

Entendemos que mudanças estruturadas e planejadas nos di-
recionam para um percurso conhecido ou menos trabalhoso. Contudo, 
mudanças abruptas podem gerar problemas na mesma velocidade 
que os novos recursos vão surgindo. Em meio ao desenvolvimento de 
novas tecnologias no ambiente escolar, surgem rumores em torno da 
“substituição” do professor. No entanto, concordamos com Gasperetti 
(2001) que, o professor será, com sua inteligência e participação, o 
personagem que irá inventar e personalizar a didática na internet, 
transformando uma aula instrucional em lições multimídia. A mudança 
é necessária, já a substituição do humano pela máquina, incerta.

Assim, em um cenário de pandemia, marcado por crises (sani-
tária e socioeconômica), isolamento, distanciamento social e ensino 
remoto, talvez repensar o Ensino de Ciências seja oportuno. Conforme 
propõe Marinho (2008 apud SILVA; FERREIRA; VIEIRA, 2017, p. 294), 
“explorar o contexto histórico no desenrolar do ensino de temas cien-
tíficos é oportunidade para tornar o ensino significativo e interessante 
aos olhos do estudante e abordar interdisciplinarmente temas no 
âmbito da filosofia e sociologia”. É com esse “novo normal” que refle-
timos a seguir sobre os elementos necessários para que professores 
reflexivos compreendam o contexto.
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FORMAÇÃO REFLEXIVA DE PROFESSORES PARA A 
COMPREENSÃO DO CONTEXTO

Os efeitos da pandemia são diversos, desde a perda de entes 
queridos, evidências de problemas sociais (desemprego, desigualdade 
social entre outras), inseguranças sanitárias, políticas e jurídicas, entre 
outros. Se não bastasse, soma-se a esse caos à disseminação de no-
tícias falsas, via redes sociais e midiáticas, de divergências científicas 
(atreladas aos interesses do capital), além da sobreposição do senso 
comum (viés ideológico) dos fatos científicos.

É neste contexto que direcionamos nossos olhares para o 
processo de formação de professores de Ciências, tendo em vista a ne-
cessidade de formar cidadãos críticos e participativos e que entendam 
essa dinâmica “transformada e transformadora” que, de acordo com 
Sasseron (2015, p. 52), exige-se “um alto grau de comprometimento 
com a percepção de que o mundo está em constante modificação”.

Ser formador de sujeitos críticos e participativos exige que os 
professores reflitam sobre suas ações. A carência de uma formação 
crítica e reflexiva do professor são fatores limitantes que compro-
metem o Ensino de Ciências, bem como, a capacidade dos alunos de 
compreender a ciência como construção humana e suas relações com 
o contexto (OLIVEIRA, 2013).

Sobre os desafios da formação de professores, Schön (1997) 
pontua que “as duas grandes dificuldades para a introdução de uma 
prática reflexiva são, por um lado, a epistemologia dominante nas 
universidades e, por outro, o currículo profissional normativo”.

Para Cachapuz et al. (2011), ao evidenciar que conhecimento 
epistemológico contribui diretamente para que os professores possam 
afinar suas concepções de ciência e, principalmente, a fundamentar suas 
ações didático-pedagógicas e ainda, obriga os professores a explicitarem 
seus pontos de vista e compreender suas relações com a sociedade.
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Ao reconhecer as especificidades do percurso epistemoló-
gico existentes, o professor constrói elementos para compreender a 
dinamicidade do currículo, seja o formativo ou básico, que vai seguir 
na Educação Básica ou no Ensino Superior. Assim, interpretar que o 
currículo vai muito além dos conteúdos é saber que “o currículo é fruto 
de uma seleção da cultura e é um campo conflituoso de produção de 
cultura, de embate entre sujeitos, concepções de conhecimento, for-
ma de entender e construir o mundo” (LOPES, 2004, p. 111).

Neste sentido, ao fazer a leitura das possíveis mudanças que 
ocorrem para além dos conteúdos científicos, ou seja, que possibilite 
uma leitura do mundo, os professores terão capacidade e, por conse-
quência, autonomia para refletir sobre suas ações. Além disso, con-
tribui para auxiliar o professor a superar uma das visões deformadas 
da ciência, “uma visão descontextualizada, socialmente neutra que 
esquece dimensões essenciais da atividade científica e tecnológica” 
(CACHAPUZ et al., 2011).

A seguir, discutimos como os professores em formação estão 
fazendo a leitura dos novos desafios, associados a pandemia, frente 
às possíveis rupturas socioeconômicas, históricas e culturais. Sabemos 
que, no Ensino de Ciências a “alfabetização científica pode ser um viés 
a contribuir com a formação docente, por possibilitar o desenvolvi-
mento cognitivo baseado na ciência, viabilizando a escolha de decisões 
coerentes em meios às problemáticas da vida moderna” (CARVALHO 
et al., 2017, p. 2).

METODOLOGIA

O presente estudo recorreu a uma investigação de natureza 
qualitativa, que visa a compreensão de comportamentos, atitudes e 
principalmente, as interpretações dos sujeitos sobre uma determina-
da realidade (SOUZA, 2005). Assim, ao assumir esse posicionamento, 
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compreendemos que o pesquisador deve ter uma postura receptiva 
a todas as manifestações, “partilhando da cultura, das práticas, das 
percepções e experiências dos sujeitos da pesquisa, procurando com-
preender a significação social por eles atribuídas ao mundo que os 
circunda e aos atos que realizam” (CHIZZOTTI, 2005, p. 82).

A pesquisa transcorreu no âmbito do Programa de Pós-gradua-
ção em Educação para a Ciência e a Matemática de uma Universidade 
Pública do estado do Paraná – Brasil, envolvendo 19 pós-graduandos 
participantes do componente curricular Formação de Professores para 
o Ensino de Ciências. Para manter a confiabilidade dessa produção, 
todos os participantes tiveram suas identidades preservadas e seus 
respectivos nomes substituídos pelas codificações (PG1, PG2, ... PG19).

Na atual conjuntura, utilizamos as técnicas possíveis e dispo-
níveis, além de seguras, para desenvolver esse artigo. Após explana-
ção e orientação sobre a pesquisa, solicitamos que os participantes 
respondessem as questões norteadoras num formulário on-line, com 
perguntas contextualizadas e abertas sobre a temática central. Ainda 
sobre as questões elaboradas, alinhando com a proposta teórica – me-
todológica desta produção, as indagações seguiram três eixos centrais: 
a) Quais as implicações da pandemia no processo de formação inicial 
e continuada de professores de Ciências?; b) Quais os efeitos do en-
sino remoto para a educação em Ciências?; c) Quais os efeitos e as 
renovações no processo de ensino e aprendizagem de Ciências a curto 
ou médio prazo?;As três questões supracitadas foram articuladas no 
intuito de construirmos uma linha estratégica para a análise dos dados, 
onde optamos pelos pressupostos teórico-metodológicos de Análise 
de Conteúdo, em conformidade com Bardin (2011, p. 153) que se de-
senvolve por “desmembramento do texto em unidades, em categorias 
segundo reagrupamentos analógicos”. Para o desenvolvimento dessa 
análise, seguimos as etapas representadas na figura 1:
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Figura 1 – Etapas para análise dos dados.
Fonte: Elaborada pelos autores. 

Neste sentido, os critérios para análise das respostas do 
questionário on-line se fundamentaram na observação dos aspectos 
alinhados aos desdobramentos da pandemia ao Ensino de Ciências e a 
formação de professores.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No que se refere ao perfil dos interlocutores desta investigação, 
todos são licenciados e abrangem quatro áreas, a saber: Ciências Bio-
lógicas, Matemática, Química e Pedagogia. Conforme demonstrado no 
quadro 1, havia o predomínio de participantes formados em Ciências 
Biológicas e Matemática. Vale mencionar que neste conjunto, oito 
participantes declararam que estavam atuando na Educação Básica, 
seja Educação Infantil, Ensino Fundamental (Séries iniciais e finais) e/
ou Ensino Médio.



CÓDIGO DO PG
GRADUAÇÃO / 
LICENCIATURA

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
ÁREA DE 

ATUAÇÃO NA 
EDUCAÇÃO

TEMPO DE 
ATUAÇÃO

PG1 Matemática Mestrado Profissional -- --

PG2 Ciências Biológicas Mestrado em desenvolvimento -- --

PG3 Ciências Biológicas Mestrado em desenvolvimento -- --

PG4 Matemática Mestrado em desenvolvimento -- --

PG5 Pedagogia Especializações Educação Básica 20 anos

PG6 Matemática Mestrado em desenvolvimento -- 8 anos

PG7 Química Especializações Educação Básica 14 anos

PG8 Ciências Biológicas Mestrado Profissional Educação Básica 7 anos

PG9 Química Mestrado em desenvolvimento -- --

PG10 Ciências Especialização/Mestrado Ensino Técnico 9 anos

PG11 Química Mestrado em desenvolvimento -- --

PG12 Ciências Biológicas Especialização/Mestrado Educação Básica 44 anos

PG13 Matemática Mestrado em desenvolvimento -- --

PG14 Matemática Especializações Ensino Superior 5 anos

PG15 Ciências e Química Especialização e Mestrado -- --

PG16 Ciências Biológicas Especializações Educação Básica 7 anos

PG17 Matemática Mestrado em Educação
Educação Básica e 
Ensino Superior

22 anos

PG18 Matemática Especialização e Mestrado Educação Básica 5 anos

PG19 Ciências Biológicas Não Informado -- --

Quadro 1 – Perfil dos pós-graduandos participantes da investigação.
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Com relação a idade dos participantes, 58% declararam estar 
na faixa etária de 20 a 30 anos, 26% de 30 a 40 anos, 11% de 40 a 
50 anos e por fim, 5% acima dos 60 anos. Consideramos a heteroge-
neidade do tempo de atuação e das faixas etárias dos participantes 
fatores importantes para as análises e discussões, evidenciando que 
os dados apresentariam perspectivas diversas e com olhares teóricos 
e práticos dos envolvidos. Alinhando os objetivos deste artigo com 
os dados interpretados, à luz das etapas da análise de conteúdo de 
Bardin (2011), alcançamos duas categorias que mais evidenciaram os 
desdobramentos quanto à temática investigativa proposta: o Ensino de 
Ciências e as inovações tecnológicas e as transformações no processo 
de formação de professores.

Ainda que não fosse o objetivo central desta investigação, 
é importante destacar o quanto os pós-graduandos, que vivenciam 
diretamente (ou não) o espaço escolar, apresentam conceitos ainda 
muito arraigados aos aspectos epistemológicos empiristas-racionalistas. 
Em uma roupagem tecnológica, alguns responderam que o Ensino de 
Ciências deve se adequar aos recursos tecnológicos, “o próprio ensino 
remoto é uma inovação no ensino de Ciências” (PG1). Também percebe-
mos esse discurso apontando para a formação de professores, quando 
(PG3) conclui que “a inserção imediata da tecnologia no âmbito escolar 
fez com que os professores se reinventassem, e isso é bom, na qual ele 
busca outras metodologias para passar o conteúdo” (grifo nosso).

CATEGORIA 1: O ENSINO DE CIÊNCIAS E AS INOVAÇÕES 
TECNOLÓGICAS

Os apontamentos desta categoria foram expressos de forma 
mais direta por aqueles professores que mencionaram estar atuando 
diretamente na Educação Básica. De modo geral, percebemos a vincu-
lação direta com os meios tecnológicos envolvidos no ensino remoto, 
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dos quais estão participando. Dividimos os relatos em duas frentes: 
os benefícios e possibilidades do Ensino de Ciências e os desafios e 
dificuldades do Ensino de Ciências neste contexto, conforme quadro 2: 

Quadro 2 – Categoria 1: O Ensino de Ciências e as inovações tecnológicas.
Fonte: Elaborado pelos autores.

De fato, o uso das tecnologias de forma mais efetiva em sala 
de aula como citaram PG7; PG8; PG14; PG13; PG16, pode ser uma 
possibilidade a contribuir para a superação dos moldes tradicionais, 
uma vez que elas podem ser articuladas com o contexto do estudante, 
promovendo articulações entre o científico e a realidade, como pro-
põe por exemplo, o ensino com enfoque CTS. Neste sentido, em um 
ensaio denominado “A cruel pedagogia do vírus”, o sociólogo portu-
guês Boaventura de Sousa Santos (2020, p. 12), sintetiza “que todo 
esse contexto nos convida a pensar o Ensino de Ciências de forma mais 
ampla, articulada com as relações que envolvem Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Meio Ambiente, como sempre deveria ser realizado”.

As incertezas que a pandemia nos apresenta são inevitáveis e 
criam um paradoxo no mínimo curioso. Afinal, se por um lado pre-
cisamos reconhecer que não sabemos se essa inserção forçada dos 
recursos tecnológicos será produtiva ou não, por outro, enquanto 
agentes formadores e norteadores, precisamos agir e não abando-
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nar os principais protagonistas, os alunos. A incerteza entre os dois 
lados propostos, pode ser vista quando analisamos por exemplo a 
descrição do PG5 “o ensino remoto é extremamente necessário para 
se manter o contato entre professores e alunos. Considerando que o 
distanciamento social causa prejuízos, as ferramentas tecnológicas são 
fundamentais para minimizar os impactos gerados pela pandemia” e 
a do PG19 “a permanência é mais aparente nos meios digitais, que 
contribuem nos processos de afastamento interpessoal, tornando as 
relações mais líquidas”.

Problemas tecnológicos e socioeconômicos também foram 
destacados pelos participantes, alguns bem pontuais, o cansaço e 
exigência maior que o ensino remoto requer citado por PG2. Castells 
(1999) ressalta a importância de (re)equilibrar a relação entre tecno-
logia e, por consequência, a educação científica e a sociedade, isto é, 
se não mudarmos essa relação, corremos o risco de transformar todo 
esse potencial tecnológico criativo em fonte de autodestruição socio-
econômica e cultural.

CATEGORIA 2: AS TRANSFORMAÇÕES NO PROCESSO DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

As leituras e interpretações dos conteúdos nos direcionam para 
diferentes reflexões quanto ao processo de formação de professores, 
principalmente nas mudanças que os envolvidos na investigação apon-
taram ou perceberam neste momento de pandemia. Quanto aos des-
dobramentos esperados, apresentamos os resultados e as discussões 
em três vertentes: a formação de professores e as transformações tec-
nológicas; a formação de professores sob a perspectiva sociocultural e 
histórica, e a formação de professores sob viés reflexivo.
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Categoria 1 – As transformações no processo de formação de professores

Subcategoria Indivíduos Unidades de registro (exemplo)

A formação de 
professores e as 
transformações 
tecnológicas

PG7; PG8;
PG11; 
PG14

“Nesse cenário (Pandemia) o professor 
precisou se reinventar [...] levar ao professor 
na formação inicial mais alternativas/
métodos de ensino e a utilização das 
tecnologias digitais” (PG11).

A formação de 
professores sob a 
perspectiva
 ociocultural e 
histórica

PG4; 
PG12;
PG5; PG10

“o ensino remoto, por exemplo, só vem 
acentuar ainda mais tais desigualdades, 
além de sobrecarregar professores e alunos” 
(PG12).

A formação de 
professores sob 
viés reflexivo

PG2; PG6;
PG15; 
PG19

“tornar-se professor é refletir sobre suas 
ações, é analisar sua própria forma de ensinar 
e buscar meios e formas de oportunizar um 
ensino de qualidade e por fim, acreditar no 
que faz” (PG6)

Quadro 3 – Categoria e subcategorias acerca das transformações no processo de 
formação de professores.
Fonte: Elaborado pelos autores.

No discurso de PG11 assim como de outros participantes, 
percebemos a sinalização que a inserção de ferramentas tecnológicas 
pode proporcionar, isto é, mudanças atitudinais ou procedimentais dos 
professores. O PG8 ressalta que “Este evento implicou na necessidade 
de repensar a formação docente, pois acelerou-se [...] o desenvolvi-
mento de competências de como inovar, transformar e criar”.

Consideramos de muita valia as contribuições, no entanto, 
alertamos que, pensar que a inserção destes, por si só, serão os 
propulsores formativos de professores, acreditamos ser um exagero. 
Neste contexto, Faria (2004 apud GARCIA; BRUNO; CORREA, 2019, p. 
12) salientam que:



225COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

[...] a diferença didática não está na utilização (ou não) 
de recursos tecnológicos, mas no conhecimento de 
suas possibilidades e limitações. O diferencial consistirá 
na forma como professores e estudantes, parceiros de 
trabalho, farão uso de tais recursos tecnológicos, explo-
rando seu potencial para a produção de novos projetos 
educacionais.

É interessante notar o reducionismo ou generalização que os 
discursos indicam entre os recursos tecnológicos, a formação de pro-
fessores e o Ensino de Ciências. Esse fato também pode ser notado no 
relato de PG7 “os professores estão tendo oportunidade de se adaptar 
às novas tecnologias [...] Tais mudanças podem trazer benefícios para 
uma possível renovação no ensino de Ciências”.

Vale mencionar que não somos contrários ou resistentes à inser-
ção de recursos tecnológicos no processo de formação de professores 
tampouco no Ensino de Ciências, ao contrário, concordamos com Diniz 
(2001, p. 23) quando evidencia que “a tecnologia não é uma panaceia 
para a reforma do ensino, mas ela pode ser um catalisador significativo 
para a mudança e uma ferramenta para apoiar a indagação, composi-
ção, colaboração e comunicação dos alunos e professores”.

Em alguns relatos percebemos a intenção do participante em 
correlacionar os desdobramentos tecnológicos (catalisados) pelos 
efeitos da pandemia com um viés mais sociocultural e histórico. O 
excerto de PG4 é muito esclarecedor,

Primeiro, considerar que o ser humano é histórico, polí-
tico e cultural e por isso mesmo suscetível à mudanças. 
Portanto, as tecnologias como elementos “facilitadores” 
do processo comunicativo e educacional devem ser vis-
tos como relevantes mas não exclusivos. A curto prazo, 
pode-se considerar a promoção do resgate da coerente 
alfabetização científica, recontextualizada e significativa, 
servindo como princípios para ações de formação a mé-
dio e longo prazo que consideram a “evolução” e acesso 
dos elementos de TICs (PG4).
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O conteúdo apresentado amplia as discussões para os fatores 
que estão para além dos conteúdos teóricos da academia e das insti-
tuições escolares, ou seja, traz para a reflexão os fatores que compõem 
a sociedade e seus elementos sociais, históricos, políticos e culturais. 
Para exaltar esse posicionamento, resgatamos a ideia vinculada de 
Sasseron (2015) sobre formar cidadãos que entendam essa dinâmica 
“transformada e transformadora”, assim, exigindo muito compromisso 
com o ato de perceber que o mundo está em constante modificação.

Apresentamos os argumentos sociológicos em complemento 
aos discursos dos professores, acerca dos fatores sociais, pois também 
acreditamos que os problemas associados às desigualdades sociais se 
avolumarão, principalmente nas camadas mais vulneráveis. Concorda-
mos que “as ações educativas dos professores, nas escolas, obviamen-
te não podem resolver os problemas da sociedade por elas mesmas, 
por outro, elas podem contribuir para construção de sociedades mais 
justas e mais decentes” (ZEICHNER, 2008, p. 546).

Tratando-se das discussões associadas à terceira vertente 
sobre a formação de professores, retomamos a preocupação citada 
por Oliveira (2013) quando conclui que a carência de uma formação 
crítica e reflexiva são fatores limitantes e que comprometem o Ensino 
de Ciências. Entretanto, é fato que alguns professores em formação 
apontaram a importância das reflexões sobre suas próprias ações, bem 
como, as reações que interferem sobre suas práticas. PG2 destaca que 
“todo esse contexto nos convida a pensar sobre a formação e o ensino 
de Ciências de forma mais ampla, articulada com as relações CTSA, 
como sempre deveria ser realizado”.

Compartilhamos das críticas propostas por Zeichner (2008), em 
torno da formação docente reflexiva, na qual deveria aportar em lutas 
sociais. Somos conscientes que todos os professores são reflexivos de 
alguma forma, o que precisamos ficar atentos é na qualidade dessas 
reflexões, ou seja, das conexões entre os conhecimentos científicos 
e suas correlações atitudinais e/ou procedimentais. Com esse olhar, 
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percebemos no relato de PG6 esses cuidados, “tornar-se professor 
é refletir sobre suas ações, é analisar sua própria forma de ensinar e 
buscar meios e formas de oportunizar um ensino de qualidade e por 
fim, acreditar no que faz”.

Diante do exposto, fica a provocação para refletirmos se nos 
discursos emergem elementos que nos posicionam acerca das influên-
cias epistemológicas, teóricas ou metodológicas dos participantes e, 
também sobre nossas perspectivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não temos qualquer certeza dos desdobramentos desta pande-
mia, no máximo projetamos alguns cenários a partir das considerações 
dos participantes deste trabalho, entretanto, entendemos como um 
passo importante para discutirmos e refletirmos sobre esse momento 
que se constituirá em aprendizagens a todos atores educacionais.

Nossa intenção, em nenhum momento, foi apresentar uma 
lista de possibilidades ou manual de como enfrentar tal crise instalada. 
Porém, os relatos e as discussões indicaram algumas situações expe-
rienciadas na prática, bem como, interpretadas nas pesquisas. Quanto 
ao Ensino de Ciências, constatamos que muitos professores em pleno 
processo de formação continuada, ainda manifestam em seus relatos, 
aspectos epistemológicos de caráter empiristas-racionalista. No que 
tange aos recursos tecnológicos, de um lado, alguns apontam que 
estes são essenciais e se constituirão como elemento fundamental no 
processo educacional. Todavia, outros sinalizaram que as informações 
sem seu devido tratamento são inoportunas e podem ser prejudiciais, 
tanto para o indivíduo, quanto para o coletivo.

Os dados obtidos revelaram três vertentes, que consideramos 
convergentes. A formação de professores associadas às mudanças 
tecnológicas, aos desdobramentos sociocultural e histórico e a impor-
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tância de o professor refletir e ser reflexivo sobre sua prática. Desta 
maneira, continuaremos debruçados e refletindo sobre os possíveis 
desdobramentos e implicações que essa pandemia nos oportunizou/
oportunizará. Contudo, retornamos ao excerto inicial de Nóvoa (2020), 
e concluímos que tanto nós autores, como os que participaram da 
investigação, não queremos “aquela” normalidade insatisfatória.
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O PAPEL DO/A PROFESSOR/A DE EJA 
PARA A EDUCAÇÃO E VIDA DE PESSOAS 

IDOSAS NA CONTEMPORANEIDADE
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Patrícia Barcelos Martin

RESUMO
O presente trabalho visa enfatizar a importância do papel do/a professor/a 
da modalidade Educação de jovens e adultos (EJA) para o processo de ensino 
e aprendizagem e para a vida das pessoas idosas no momento presente (de 
pandemia), assim como no que está por vir (pós-pandemia). A pesquisa é de 
caráter qualitativo, de abordagem teórica sendo utilizado para o levantamento 
bibliográfico autores como Freire (1980, 2002, 2003, 2004), Giroux (1990), 
Gadotti (2013), Ramos (2013) e Veras (2004). Frente às demandas advindas do 
novo cenário, serão apresentadas as especificidades da atuação docente junto 
aos estudantes idosos, como: curiosidade, pesquisa, afetividade, criticidade, 
e percepção de inacabamento, destacando a importância do professor/a para 
transformação social. Observou-se que a melhora na autoestima do idoso e 
no seu sentimento de autorrealização tendem a ser fomentadas quando o/a 
professor/a percebe e compreende o idoso/a como um ser pensante, capaz de 
agir, que possui emoções e busca pela razão de sua existência.
Palavras-chave: Professor. Pessoas Idosas. Atuação Docente. Educação de 
Jovens e Adultos. Pandemia.
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INTRODUÇÃO

A escolha pela temática que relaciona atuação docente, edu-
cação, pessoas idosas e pandemia surge de inquietações, ou melhor, 
de provocações oriundas da postura da atual Presidência da República 
(2021) de nosso país e do Ministério da Educação e Cultura – MEC fren-
te ao contexto de pandemia contra a covid-19, em que já se somam 
inúmeras vidas perdidas e poucas foram às iniciativas tomadas a fim 
de garantir o direito à vida e à educação de toda população brasileira.

O contexto da educação brasileira, mais especificamente sobre 
a condição do analfabetismo junto aos idosos, também foi outro as-
pecto que motivou a condução desta pesquisa no sentido de refletir 
sobre os dados pesquisados no IBGE (2019) onde 6 milhões de idosos 
se encontram ainda em estado de analfabetismo. Observado que 
são 11 milhões de pessoas analfabetas (com mais de 15 anos), os 6 
milhões de idosos nesta condição representam mais de 50% da popu-
lação brasileira considerada em estado de analfabetismo. Inquietadas 
por esses números e pelas consequências que são acarretadas para a 
vida das pessoas idosas, percebe-se que ter acesso a uma educação 
de qualidade, pautada no respeito à diversidade, na criticidade é um 
direito garantido pela lei maior, a Constituição da República Federativa 
do Brasil (1988). Contudo, mesmo diante desta “posta garantia”, o 
analfabetismo junto aos idosos ainda está presente nas comunidades 
brasileiras e a formação docente voltada para trabalhar com esse 
público que ainda não se considera alfabetizado também necessita de 
mais atenção por parte das políticas públicas.

Diante deste cenário, o presente trabalho visa enfatizar a 
importância do papel do/a professor/a da modalidade EJA para o 
processo de ensino e aprendizagem e para a vida das pessoas idosas1 

1  De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS é considerada pessoa 
idosa em países em desenvolvimento, indivíduo que possui 60 anos ou mais de idade 
(como é o caso do Brasil) e, em países considerados desenvolvidos, aquele com 
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no momento presente (de pandemia), assim como no que está por vir 
(pós-pandemia).

Essa pesquisa de natureza qualitativa e de abordagem teórica 
é sustentada pelas contribuições de renomados autores como Freire, 
Gadotti, Giroux, Ramos, Charlot, Veras, Laffin. O texto está organizado 
em dois tópicos: “O contexto pandêmico relacionado à vida dos ido-
sos” abarcando a apresentação de dados sobre covid-19, bem como 
análises sobre os seus impactos na vida das pessoas com mais de 60 
anos; e o tópico intitulado “Atuação docente e Educação” discorrendo 
sobre o cenário da educação, principalmente da EJA e a importância 
do docente na educação e vida de pessoas idosas.

O CONTEXTO PANDÊMICO RELACIONADO À VIDA DOS 
IDOSOS

De acordo com os dados divulgados pelo governo brasileiro2, 
até o dia 9 de fevereiro de 2021, o Brasil já contabilizou 9.548.079 
casos de infectados por covid-19 e de 232.170 óbitos, representando 
69% deste número de morte de pessoas com 60 anos ou mais de ida-
de. Contudo, os noticiários3 têm enfatizado que o governo ao decidir 
“maquiar” os números reais de vítimas faz com que a população passe 

65 anos ou mais de idade. Cabe salientar que países considerados desenvolvidos, 
as pessoas idosas dispõem de melhores condições de vida do que em países em 
desenvolvimento, bem como desfrutam de maior autonomia, possuem convívio com 
seu grupo etário e participação ativa da sociedade.
2  Dados extraídos do site do governo no Painel interativo Coronavírus Brasil com 
os boletins epidemiológicos diários. No referido site podem ser observados ainda o 
percentual de contaminados e óbitos por regiões e estados brasileiros. Disponível 
em: https://COVID.saude.gov.br/. Acesso em: 12 maio 2021.
3  Refere-se a dois noticiários: sendo um intitulado Brasil é destaque no mundo por 
não divulgar dados de mortes por covid-19 (BCC NEWS, 2020) e outro, intitulado 
Mudança de divulgação ocorreu após Bolsonaro exigir número de mortes por 
covid-19 abaixo de mil por dia (JORNAL ESTADO DE MINAS, 2020).

https://COVID.saude.gov.br/
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a ter a falsa ideia de que tudo está sob controle, porém cabe lembrar 
que, o aumento no fluxo de pessoas em locais de circulação pública 
tende a acelerar a disseminação do novo coronavírus.

É importante destacar que, logo no início desta pandemia, 
especialistas da área da saúde divulgaram a necessidade de algumas 
medidas de prevenção para a covid-19 por meio da expressão “acha-
tar a curva”4, no intuito de desacelerar a disseminação do vírus em 
nosso país, ou seja, era preciso espalhar o número de casos ao longo 
do tempo em vez de haver picos logo no início da pandemia. Assim, o 
controle por meio das medidas de prevenção à covid-19, busca evitar 
a sobrecarga dos serviços de saúde a fim de minimizar o número de 
mortes principalmente de pessoas idosas e com comorbidades (como 
diabetes, obesidade, hipertensão etc.), assim como impedir um colap-
so no sistema de saúde.

Em nossa sociedade, a morte parece ser mais facilmente aceita 
ou mesmo tolerada quando se refere a uma pessoa de mais idade, 
contudo para quem consegue chegar aos 60 anos de idade, conviver 
com essa situação não é nada confortável, aliás, em plena pandemia 
por covid-19, considerar que os mais jovens possuem prioridade em 
relação aos mais velhos na condição de continuar a viver, significa ferir 
o princípio constitucional da equidade e dignidade da pessoa humana.

Apesar da nossa Constituição, a Política Nacional do Idoso e o 
Estatuto do Idoso preconizar direitos e garantias a toda pessoa idosa, 
o preconceito contra o idoso, denominado de “etarismo”, ainda está 
muito presente em nossa sociedade. Esses preconceitos, geralmente, 

4  Essa expressão que já era utilizada antes mesmo do novo coronavírus, 
principalmente por epidemiologistas. Para eles, uma curva epidêmica representa a 
progressão de um surto, em que reflete o número de pessoas que ficam doentes 
por um período determinado de tempo. Desse modo, uma curva muito acentuada 
significa que uma grande amostra de indivíduos está sendo diagnosticada na mesma 
época. E uma curva mais plana, por outro lado, sugere que o número de casos de 
uma doença específica, como a covid-19, está se propagando com menos força e por 
um período de tempo maior, sem picos.
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são oriundos de algumas crenças que precisam ser banidas em nossa 
sociedade, como o fato de considerar que pessoas idosas não conse-
guem mais aprender algo novo, não são capazes de estudar, que todas 
as pessoas velhas são iguais, que elas são frágeis e não conseguem 
resolver suas necessidades básicas, que só sabem viver de lembranças, 
que perdem o desejo sexual, entre outros.

Nesse período de isolamento social5 advindo da pandemia, não 
foi muito diferente, o cuidado se reconfigurou como controle e opres-
são, em narrativas do tipo “velhinho saindo de casa”, como anulação 
em narrativas do tipo “velhinho teimoso”, como opressão, nas falas 
“por causa desses velhos tenho que ficar em casa”, de genocídio, no 
discurso6 do “presidente da República Jair Bolsonaro ao dizer que “não 
existe motivo para pânico porque, segundo acreditava, iriam morrer 
apenas idosos e pessoas com deficiência”, ou mesmo, de empresários 
ao dizerem que “só vão morrer velhinhos doentes, a economia não 
pode parar, pois só ela vai salvar o país”.

Veras (2004) enfatiza que, muito embora o aumento do tempo 
de vida da população esteja relacionado com a melhoria dos parâme-
tros de saúde, essa conquista se dá de forma desigual, isso porque vai 
depender de cada país e de seu contexto. Por conseguinte, a ampliação 
da expectativa de vida traz implícito em suas nuances o desafio de “[...] 
manter as pessoas de mais idade socialmente atuantes e participati-
vas” (VERAS, 2004, p. 9).

Portanto, compreende-se, assim como Ramos (2013, p. 19) que 
não existe uma única velhice (no singular) e sim, velhices (no plural), já 
que se refere a “um fenômeno heterogêneo por excelência”, ou seja, 

5  O presidente Jair Bolsonaro desde o início da pandemia defendeu o fim do 
isolamento social para que houvesse a retomada das atividades econômicas em 
nosso país. O que tudo indica é que o lucro fala mais do que vidas preservadas.
6  Na entrevista com Mirian Goldenberg com o tema Lutar contra a velhofobia é 
lutar pela nossa própria velhice, a mesma destaca a situação ressaltando a postura 
do Presidente Jair Bolsonaro (PORTAL NOTÍCIA, 2020).
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compreende pessoas diferentes que se encontram nessa fase da vida 
em situações sociais, culturais, históricas, familiares, de saúde, entre 
outras, muito diferenciadas.

Muitas pessoas idosas tendem a considerar o momento vivido 
de grande importância, ou seja, manifestam uma visão mais positiva 
frente à velhice, notadamente aquelas que dispõem da capacidade de 
tomar suas próprias decisões e são capazes de manter o controle sobre 
suas vidas (RAMOS, 2013; CORREIA, 20077).

Entretanto, não podemos esquecer que grande parte da popu-
lação idosa vive em condições precárias em nosso país, em que muitas 
ainda vivem do trabalho informal porque a aposentadoria é insufi-
ciente para adquirir a comida do mês, assim como possuem pouca ou 
nenhuma escolarização. Vivem sem condições adequadas de moradia, 
de saúde, de alimentação, o que dirá de acesso à educação, informa-
ção, aos demais meios digitais e ao lazer, de modo que pouquíssimos 
conseguem driblar as adversidades para fazer valer o seu direito de 
estudar na EJA.

ATUAÇÃO DOCENTE E EDUCAÇÃO

Com relação à Educação de Jovens e Adultos, a Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos (1948) foi de suma importância, pois de 
forma clara e objetiva tratou de firmar mundialmente o seu compro-
misso perante o ser humano, ao preconizar os direitos fundamentais 
aplicáveis a todo homem e a toda a mulher do planeta sem nenhuma 
distinção, cuja luta é contra a opressão e a discriminação. Cabe lembrar 
que a Declaração consolidou as exigências de liberdade, igualdade e 

7  Segundo Correia (2007, p. 12) a velhice bem-sucedida só se verifica em uma 
longevidade com as seguintes condições: saúde biológica e mental, interação social, 
competência social, controle e autonomia, bem-estar, atividade.
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dignidade dos seres humanos, assegurando a cada cidadão uma digna 
convivência, livre e isonômica8. Gadotti (2013, p. 26) reforça que,

[...] a luta pelo direito à educação não está separada 
da luta pelos demais direitos. E não basta oferecer um 
programa de Educação de Adultos. É preciso oferecer 
condições de aprendizagem, transporte, locais ade-
quados, materiais apropriados, muita convivência e 
também bolsas de estudo. Há, em nosso país, muitas 
bolsas de estudo para pós-graduados que se dedicam, 
exclusivamente, aos estudos, e nenhum auxílio para os 
analfabetos que precisam trabalhar para se sustentar e 
enfrentam as piores condições de estudo.

Frente ao momento pandêmico a luta por esses direitos ficou 
ainda mais latente. A necessidade de medidas preventivas e de segu-
rança voltadas para a manutenção da vida, assim como a alteração 
do calendário escolar e a provisória alteração na oferta de ensino, ou 
seja, de ensino presencial para o remoto9, são ações que deveriam 
contemplar a todos, incluindo os idosos; contudo até o momento, a 
população com maior vulnerabilidade social e educacional pouco tem 
sido pensada pelo atual governo brasileiro, de modo que a pandemia 
veio expor de forma escancarada às desigualdades sociais, regionais, 
educacionais, raciais, entre outras.

Portanto, na urgência de fazer valer o direito à educação aos 
estudantes da EJA foi necessário que as escolas públicas, mesmo sem 
um plano nacional de medidas educacionais por parte Ministério da 

8  De acordo com o dicionário da língua portuguesa (SACCONI, 2010, p. 1212), esse 
adjetivo é relativo à isonomia cujo significado é “[...] igualdade de direitos, leis ou 
privilégios [...]”.
9  O ensino remoto que se faz distintamente da Educação a Distância (EaD), 
busca uma adaptação o ensino presencial no formato on-line. O ensino remoto é 
caracterizado pelo distanciamento físico entre os/as estudantes, e é mediado pelas 
tecnologias digitais. Um dos diferenciais em relação à EaD é que, a princípio, nos 
horários que seriam das aulas presenciais, são transmitidas as aulas por meio de 
ferramenta midiáticas (como o vídeo aulas pelo Zoom, Meet, YouTube).
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Educação e Cultura (MEC), buscaram algumas estratégias pedagó-
gicas; contudo na urgência de preservar vidas, sequer houve tempo 
suficiente para que os profissionais da educação pudessem analisar as 
condições, o alcance e os impactos frente à adesão ao ensino remoto 
na educação.

Cabe frisar que no Brasil há um expressivo número de pessoas 
idosas não alfabetizadas ou com pouco estudo, mas, somente algumas 
delas chegam à Educação de Jovens e Adultos para dar início ou conti-
nuidade aos estudos. Assim, ano após ano, elas marcam presença (ain-
da timidamente) na escolarização da EJA, todavia essa permanência 
não se traduz em visibilidade, basta lembrar que a própria nomencla-
tura da modalidade sequer incorporou o público idoso, como também 
poucos são os documentos legais da EJA que evidenciam os idosos e 
até mesmo a velhice.

A partir do exposto, surge a seguinte indagação: afinal, qual 
o papel do/a professor/a para a educação dos/as estudantes idosos/
as frente aos desafios para garantir o direito à educação e à vida na 
contemporaneidade?

Primeiramente, entende-se que todo/a professor/a precisa 
possuir formação específica no campo em que atua, portanto, no 
campo da EJA não deveria ser diferente, já que essa modalidade de 
ensino pertence à educação básica, todavia isso implica a necessidade 
de alteração nas diretrizes curriculares de Licenciaturas dos Institutos 
e Universidades Federais em nosso país a fim que a formação inicial, 
assim como a continuada, possa abarcar a diversidade e as especifi-
cidades tanto dos professores quanto dos seus estudantes (jovens, 
adultos e idosos), incluindo as metodologias e os referenciais teóricos 
do campo em questão.

A partir destas constatações, a indagação de como está a for-
mação dos professores no Brasil é uma questão recorrente que nos 
provoca a pensar sobre a sua real importância na vida dos estudantes 
idosos. Como já afirmava Freire (2003, p. 13):
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Não há docência sem discência, as duas se explicam e 
seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não 
se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem 
ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 
aprender.

O professor como um mediador no processo de ensino e 
aprendizagem aponta os caminhos e instiga à reflexão de seus estu-
dantes na direção de que estes desenvolvam sua própria consciência 
crítica. Desta forma, a atuação do docente, na perspectiva freireana, 
corrobora na emancipação do cidadão, a qual problematiza a realidade 
na dimensão de denúncia, anunciando as possibilidades em direção a 
reconstrução, já defendia Freire (2004). Oposta à educação bancária10, 
que deposita algo no suposto vazio do sujeito e que enaltece a me-
morização e reprodução de conteúdos curriculares; se dá a educação 
progressista, que tendo um/a professor/a pautado/a na educação 
libertadora, fundamenta-se em privilegiar as relações que emergem 
entre os contextos do/a estudante, professor/a e conhecimentos, a 
partir de um viés problematizador.

O/a professor/a impulsionado/a pela curiosidade humana, 
instiga a criatividade e trata o sujeito não como algo passivo; mas ativo 
que se permite também ser modificado. Neste sentido, as pessoas 
idosas são muito motivadas pela figura e ação de seus professores que 
os motivam a desejar conhecer o desconhecido por meio da atividade 
dialógica e reflexiva.

Assim, o perfil do/a professor/a tem forte influência no pro-
cesso de ensino e aprendizagem de todo/a e qualquer estudante e, 
por assim afirmar, acredita-se que cada professor/a possui um papel 
relevante no processo de transformação social no contexto de vida das 
pessoas idosas. Enfatizamos ainda que a melhora na autoestima do/a 

10  Podemos definir essa prática de um ensino verbal como uma herança deixada 
pelos primeiros educadores (os jesuítas), caracterizada pela repetição e pela 
memorização sem criticidade. É uma educação que valoriza a leitura mecânica.
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idoso/a e no seu sentimento de autorrealização tendem a ser fomen-
tados quando o/a professor/a percebe e compreende o/a estudante 
idoso/a como um ser pensante, capaz de agir, que possui emoções e 
busca pela razão de sua existência.

Como cita Freire (2003, p. 45), “O exercício da curiosidade 
convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de con-
jecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto ou do achado 
de sua razão de ser”. Portanto, essa curiosidade do docente que re-
verbera na curiosidade dos discentes idosos, deixa de ser ingênua, e 
passa a ser mais rigorosa metodologicamente, através da pesquisa que 
constrói conhecimentos no exercício da relação teoria e prática. Assim, 
na atuação docente não há espaço para a neutralidade e nem para o 
adestramento tecnicista. Pelos pressupostos de Freire (2003):

Creio que nunca precisou o professor progressista 
estar tão advertido quanto hoje em face da esperteza 
com que a ideologia dominante insinua a neutralidade 
da educação. Desse ponto de vista, que é reacionário, 
o espaço pedagógico, neutro por excelência, é aquele 
em que se treinam os alunos para práticas apolíticas, 
como se a maneira humana de estar no mundo fosse ou 
pudesse ser uma maneira neutra (FREIRE, 2003, p. 50).

Portanto, a ação pedagógica que visa o compromisso com 
as pessoas – incluindo aqui as de mais idade – parte da valorização 
dos sujeitos e de seus saberes por meio da relação dialógica (entre 
estudantes e professores) a qual visa a uma conscientização crítica 
da realidade, uma vez que o oprimido, (o que acaba se percebendo 
analfabeto)11 precisa se descobrir nessa relação para entender que o 

11  De acordo com Freire (2004, p. 32) “[...] o oprimido é aquele que tem sua 
humanidade diminuída pelos opressores, e ter a humanidade diminuída implica 
se reconhecer inacabado, inconcluso, reconhecendo assim sua desumanização. 
É também, sobretudo, a partir dessa dolorosa constatação, que os homens se 
perguntam sobre a outra viabilidade – a de sua humanização.
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opressor é quem mantém essa dicotomia de desumanização, de injus-
tiças e de exclusões, pois só assim terá a convicção de que a mudança 
é possível e necessária para a transformação das inúmeras desigualda-
des que lhes afetam.

Freire (1980, p. 40) salienta que todo “[...] homem [ou toda 
mulher] não pode participar na história, na sociedade, na transforma-
ção da realidade, se não é auxiliado a tomar consciência da realidade e 
de sua própria capacidade de transformá-la.

E é neste sentido que o/a professor/a participa na educação, au-
xiliando no despertar da consciência da realidade do/a idoso/a, a fim de 
que ele ou ela transforme os seus contextos, por meio da luta e exigência 
por seus direitos à saúde, moradia, educação e lazer de qualidade.

Assim, dentre tantas especificidades da atuação docente, 
podemos, fundamentados em Freire (2003), acrescentar a percepção 
de inacabamento do ser que impulsiona o querer ser, o respeito à “ba-
gagem” do/a estudante idoso/a como base para o desenvolvimento 
da autonomia, da esperança (não aquela do verbo esperar, mas sim 
do esperançar) que interage no processo de ensinar e aprender; e da 
afetividade que através da amorosidade, acredita na capacidade e 
potencialidade do ser humano de “estar sendo”, mostrando assim a 
interface do movimento dinâmico da educação.

Portanto, o ensino da EJA precisa possibilitar tanto no Ensino 
Fundamental quanto no Ensino Médio, que os/as estudantes idosos/
as se percebam protagonistas nas suas histórias pessoais, no seu con-
texto social, no compartilhamento de saberes e no compromisso com 
a transformação social, visto que o modo como professores e estudan-
tes “[...] leem o mundo, [...] está inextricavelmente ligado a formas de 
pedagogia que podem funcionar ou para silenciar e marginalizar os 
alunos ou para legitimar suas vozes, num esforço para os empower12 
como cidadãos críticos e ativos” (GIROUX, 1990, p. 19). Na mesma 
direção, Laffin também afirma que:

12  Significando dar poder, poder de decisão, emancipar. 
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[...] os quais buscam novas alternativas de inserção so-
cial, atividades e oportunidades de aprendizagem. Entre 
elas, estão políticas de alfabetização e de Educação de 
Jovens e Adultos que oferecem uma oportunidade de 
combate ao preconceito uma vez que o idoso compre-
ende que a educação é um caminho para a sua inclusão 
social (LAFFIN, 2016, p. 3).

Em momento de pandemia, mesmo que o modo de contato 
com o/a estudante idoso/a esteja sendo realizado por meio do ensino 
remoto emergencial que aborda atividades impressas e/ou on-line 
(através de videoaulas, lives, uso de WhatsApp, PowerPoint ou mesmo 
outros ambientes virtuais de aprendizagem), cabe ao/a professor/a 
buscar essa inserção social, na medida em que conhece melhor a reali-
dade de cada estudante, suas condições e dificuldades de estudo, pois 
o conhecimento que se pretende é de formação humana, para que se 
perceba um sujeito, possuidor de história e de cultura, um ser em re-
lações, um ser inacabado, que age no e sobre o mundo, produzindo-se 
e sendo produzido (por esse mundo) ao mesmo tempo, assim, vai-se 
refazendo (CHARLOT, 2000; FREIRE, 1980, 2002, 2004).

Distante de ser o ideal, esse ensino remoto busca manter a 
continuidade da oferta da EJA. Contudo, a problematização repousa 
sobre a qualidade tanto do ensino quanto da aprendizagem. A falta 
de interação presencial, do acesso à internet e de equipamentos de 
áudio visuais de qualidade, do próprio domínio tecnológico, do afeto, 
do contato com o/a professor/a e com seus pares, tende a reverberar 
em sentimentos de solidão e desmotivação.

É salutar despontar que a superação requer um grande esforço 
por parte do/a professor/a, que mesmo com pouca ou nenhuma ca-
pacitação e estrutura que deveriam ser fornecidas pelo poder público, 
principalmente nestes momentos de pandemia; estão se desdobrando 
em sobrecargas de trabalho home office, pesquisas, elaboração de 
vídeos e materiais didáticos.
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Do outro lado, há uma pequena parcela de sujeitos idosos, 
que possuem redes de suporte próprias como a família, que buscam 
superar o isolamento social, interagir com os professores, realizar suas 
atividades e leituras mais autonomia. O grande desafio para o público 
mais idoso, que está em processo de alfabetização, por exemplo, é o 
acesso e domínio dos ferramentais tecnológicos. Na visão de Godinho 
(2010, p. 7) essa acessibilidade “consiste na facilidade de acesso e 
de uso de ambientes, produtos e serviços por qualquer pessoa e em 
diferentes contextos”.

Laffin (2012), em seus estudos e pesquisas, vem destacando 
como desafio nos processos educativos de idosos (e adultos), a neces-
sidade de “[...] articular o conhecimento já apropriado pelos sujeitos 
nas suas atividades cotidianas com as novas aprendizagens escolares 
e com as formas sistematizadas de resolver os problemas” (LAFFIN, 
2012, p. 145).

Todavia, apesar de todos os obstáculos, as ações de superação 
por parte dos/as professores/as e estudantes idosos/as, o que pode-
mos chamar de “inéditos viáveis”13, voltam-se a manter o processo de 
aprendizagem vivo, conservando a esperança de que logo as relações 
poderão se conectar de forma mais humana e calorosa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreende-se aqui, que a educação é um ato político e de luta, 
por isso, é preciso exigir dos governantes mais políticas públicas voltadas 
para a EJA que privilegiem uma formação específica para os professores 
destinados a essa modalidade e uma prática pedagógica que considere 

13  O inédito-viável é a materialização historicamente possível do sonho almejado. É 
uma proposta prática de superação, pelo menos em parte, dos aspectos opressores 
percebidos no processo de conhecimento que toma como ponto de partida a análise 
crítica da realidade (FREIRE, 2004, p. 34).
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as necessidades das pessoas idosas, tendo como base o diálogo14, pois 
só assim os estudantes buscarão sair da condição de oprimidos.

A ineficiência de muitas políticas públicas e programas de 
alfabetização, além de não instrumentalizar devidamente os/as 
professores/as e estudantes idosos e idosas, dão uma falsa ideia à 
sociedade de que estão atuando no cumprimento do seu papel social. 
Promover formações docentes pautadas na criticidade, considerando 
os contextos tantos destes profissionais quanto dos/as estudantes que 
estão sob suas responsabilidades, corroboram para a transformação 
da realidade educacional, sendo na perspectiva freireana, um modo 
de promover a libertação das classes populares para criar uma leitura 
de mundo própria. Assim, o papel do/a professor/a como mediador/a 
e facilitador/a no processo de ensino aprendizagem, mesmo no ensino 
remoto, deve buscar apontar os caminhos que despertem à consci-
ência crítica que podem conduzir a novas relações do sujeito idoso e 
idosa com suas realidades.

Concluímos que mesmo com o cenário de emergência na qual 
a educação se deparou a partir do ano de 2020 com a pandemia pro-
vocada pela covid-19, os/as professores/as estão se empenhando na 
superação dos desafios, revelando inéditos viáveis, através da busca 
por capacitações, lives, compartilhamento de experiências, elaboração 
de novos materiais didáticos e atividades em meio eletrônico.

Constatamos também que, a atuação docente ainda neste con-
texto pandêmico continua permeada por especificidades que giram em 
torno da atividade dialógica (mesmo que esse diálogo seja por chat ou 
microfone, vídeo), da percepção da inacabamento (perpassado por per-
guntas e questionamentos), do respeito à “bagagem” do/a sujeito idoso 

14  Segundo Freire (2003), o diálogo permite que cada pessoa com seu conhecimento 
e visão de mundo possam realizar transformações nos eventos sociais, especialmente 
ao dizer que “[...] estou interessado em explorar possibilidades que tornem claro que 
estar nas ruas não é um evento natural, mas sim um evento social, histórico, político, 
econômico [...]” (FREIRE, 2003, p. 37).
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/a, da esperança e da afetividade que através da amorosidade (mesmo 
que seja por meio de palavras escritas ou faladas de forma amorosa).

Por fim, salientamos que todo professor ou professora que se 
considere libertador/a precisa acreditar na capacidade e potencialida-
de do ser humano de “estar sendo”, mostrando assim a interface do 
movimento dinâmico da educação. Enfatizamos ainda que a melhora 
na autoestima do idoso e no seu sentimento de autorrealização ten-
dem a ser fomentadas quando o/a professor/a percebe e compreende 
o idoso/a como um ser pensante, capaz de agir, que possui emoções e 
busca pela razão de sua existência.
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PROPOSTA DE ENSINO DE FILOSOFIA: 
PARA ALÉM DO CÂNONE – UM SABER 

QUE SE FAZ NA DIVERSIDADE1

Nalberty Medeiros Santos 

RESUMO
Nesse trabalho, deliberar-se-á sobre a educação em tempos de crise, espe-
cificamente sobre o ensino de filosofia. Dessa forma, será formulado uma 
proposta de ensino para o momento de aulas remotas, na qual descreverei, 
primeiramente, os embargos do antolhar o ensino na atualidade, como tam-
bém do pensar filosófico que se dá na diversidade, para além do “Cânone”. 
Conseguinte, meditar-se-á sobre alguns dos conteúdos a serem laborados via 
aula remota, nos quais apresentarei filósofas e filósofos que são olvidados 
pela academia e pelos livros didáticos, como também refletirei com esmero 
sobre as metodologias de ensino centradas na educação-dialógica e pró-di-
versidade. Tendo como finalidade, o pensar o educar em tempos pandêmi-
cos, em que a educação se apresenta como modo de resistência, conforto e 
esperança para o doravante.
Palavras-chave: Educação. Filosofia. Aulas Remotas. Pandemia.

1  Esse trabalho foi financiado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior – Brasil (Capes) – Código de Financiamento 001.
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INTRODUÇÃO

No decurso desse artigo, elaborarei uma proposta de ensino 
para esse momento de pandemia e de aulas remotas, como também 
apresentarei um ensino de filosofia seguindo uma visão temática/
historiográfica, ou seja, o ensino a partir de temas, sobre os quais a/o 
discente e a/o docente se debruçarão. Por essa razão, tomarei como 
base alguns dos temas propostos no livro: “Filosofando: Introdução à 
filosofia” (ARANHA; MARTINS, 2009). No entanto, não limitar-me-ei 
aqueles, ou melhor, modificarei tais temas em virtude da possibilida-
de de inclusão de um ensino de filosofia para a diversidade, ou seja, 
incluir temáticas e filosofias que mormente não aparecem no texto 
supracitado. Conseguinte, analisarei algumas metodologias de ensino 
que ser-se-ão aplicadas nesse momento de exceção. Todavia, antes de 
proceder com tais cousas, esclarecerei algumas das querelas sobre o 
pensar o ensino em tempos de pandemia.

O cenário atual levanta-nos variegados desafios, seja devido a 
enorme desigualdade brasileira, que em momentos de pandemia im-
pede que a maior parte dos (das) brasileiros /as fiquem em quarentena, 
seja a nossa conjuntura política, em que as pessoas responsáveis pelo 
controle da pandemia mantêm-se omissas (mas o que esperar de um 
governo que é alienante, negacionista, racista, machista e sexista?), ou 
o que é mais atroz, tomam medidas que ajudam na disseminação do 
vírus. Assim, estamos submetidos a austeras situações, de forma que: 
“temos que lutar contra ambas as doenças moral e a viral” (BUTLER, 
2020). Todavia, o cenário é ainda pior, visto que essa omissão e nega-
ção a “gripezinha” já deixou mais de nove milhões de infectados e mais 
de 220 mil mortos no Brasil, resultando em hospitais saturados, com 
falta de leitos e até mesmo de oxigênio.

Anelo a tais funestos, faz-se assunção: as milhares de famílias 
passando fome, pessoas em periferias e favelas em situações de risco, 
isentas de direitos básicos a vida, sem-teto à mercê do vírus e de outras 
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doenças-mortais, o aumento da violência doméstica e do feminicídio, 
as situações precárias e desumanas nos campos de refugiados e imi-
grantes, o abandono de idosos e o darwinismo social, (SANTOS, 2020, 
p. 15-20), ou darwinismo social/econômico, em que o mercado vale 
mais do que as pessoas, em que esse ser invisível (expressão maior 
do neoliberalismo) é tido como o único (ou o primeiro, mais sumário) 
a ser salvo, em que este mesmo: “é construído sobre essa disposição 
de sacrificar vidas em nome do lucro” (DAVIS; KLEIN, 2020, p. 9). Em 
que em tempos de pandemia, ouvimos discursos obscurantistas e de-
sumanos por parte de um lunático que nomina aquela de “gripezinha”, 
ou de “histeria”, em que faz gafe das vidas perdidas utilizando-se de 
uma retórica homofóbica ao dizer: “tudo agora é pandemia, tem que 
acabar com esse negócio, pô [...] Todos nós vamos morrer um dia [...] 
Tem que deixar de ser um país de maricas” (BOLSONARO, 2020).

Conseguinte (para estupor geral), até mesmo quem deveria 
ter uma visão humana e solidária, finda pronunciando impropérios, 
como é o caso do filósofo Giorgio Agamben, que em desatino critica 
as medidas tomadas pela mídia, pelos governos e pela OMS para 
frear a pandemia, em que nomina tais de: “medidas de emergência 
frenéticas, irracionais e completamente injustificadas” (AGAMBEN et 
al., 2020, p. 17).

Em tempos de pandemia, em que o ato de tocar ou está pró-
ximo é interrompido, em que o semblante coberto por uma máscara 
e tantas vidas perdidas impedem-nos de sorrir, em que o não-tocar2 
e o não aglomerar metamorfoseiam-se em ato de amor ao próximo, 
de garantir a vida do outrem – somos levados a repensar a realidade, 

2  Sobre essa expressão, Žižek aufere: “O que significa essa injunção ‘não me 
toque?’ As mãos não podem alcançar a outra pessoa; é somente de dentro que 
podemos aproximarmo-nos do outro – e a janela para “dentro” são nossos olhos. 
Nestes dias, quando você conhece alguém e mantém uma distância apropriada, um 
profundo olhar para dentro dos olhos pode revelar mais do que um íntimo toque” 
(ŽIŽEK, 2020, p. 1-2).
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a questionar nossa vivência no mundo, a meditar sobre os problemas 
sociais, políticos e ambientais que nos circundam.

Nesse contexto, a educação (ensino/pesquisa) é fundamental, 
pois nos permite repensar o mundo, criar vacinas, meditar sobre nos-
sas ações e no que elas têm causado, como também em pensar no 
que estamos fazendo no período de pandemia e no que faremos no 
pós-pandemia.

Nesse momento, a educação vem-no como modo de esperan-
ça, porque se no não tocar salvamos vidas – no educar possibilitamos 
a criação de novas realidades. E, com as aulas remotas, possibilitamos 
uma união tão necessária para esse momento de crise. Para que solidá-
rios uns aos outros, possamos construir vínculos em vista de suportar e 
superarmos esse tempo cruel.

Aqui, a educação é-nos a esperança para podermos resistir, 
persistir e acreditar que dias melhores hão de vir. Educar é o laço que 
liga a nós Todes, Todas e Todos, como também: “Educar é possibilitar o 
humano. A experiência primeira do humano é com o outro” (SOFISTE, 
2007, p. 98). Ou melhor, educar é possibilitar além do humano, é a 
esperança para com todos os seres vivos. Educar é um dos caminhos, é 
a premissa de nossa união. Logo, não se volve ao mero “eu”, mas é no 
“outro” e para Todes. Educar é amar o outro, é ser-metta: “o desejo para 
que todos os seres vivos possam estar bem” (JAYASARO, 2013, p. 62).

Consequentemente, tomo como substrato a visão da filosofia 
enquanto ato criador, ato para a diversidade, para além do ser-canô-
nico, enquanto: “uma abertura intelectual que celebre a diversidade, 
acolha a divergência” (HOOKS, 2013, p. 50). Um ensino de filosofia que 
se volve a construção, a humanização e o possibilitar o ser-criador, ser 
que respeita e que aprende com o outro em sua “outredade”, que é 
um ser-aberto para todas as formas de expressão da realidade humana 
e não humana.

Assim, a filosofia e seu ensino são apercebidos para além dos 
“clássicos”, do filosofar Ocidental (grego, eurocêntrico e branco). Aque-
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la é vislumbrada enquanto ensino que possibilite tanto os “clássicos” 
como também as filósofas e filósofos marginalizados, um pensar para 
além do norte global, um volver à ecologia dos saberes, ao pensamen-
to pós-abissal, um volver a: “ideia da diversidade epistemológica do 
mundo, o reconhecimento da existência de uma pluralidade de formas 
de conhecimento além do conhecimento científico” (SANTOS, 2009, 
p. 45). Portanto, debruçamo-nos sobre a filosofia para e pela diversi-
dade, que não exclui ninguém, mas que une a todos. Mas para que tal 
modo de pensar tenha um doravante ditoso, é essencial mudarmos 
a concepção Ocidental de filosofia, é necessário: “repensar a escola, 
descolonizar os currículos” (GOMES, 2017, p. 139).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Aqui, apresento alguns dos assuntos a serem dialogados nas 
aulas remotas, na qual parto, inicialmente, do livro didático Filo-
sofando: Introdução à filosofia (ARANHA; MARTINS, 2009). Este é 
dividido em sete unidades, nas quais é laborado um ensino temático/
historiográfico, ou seja, em que as autoras apresentam um tema, o 
contextualizam e o aplicam na contemporaneidade. Já ao que se refere 
a esse artigo, toma-se como referência cinco das unidades do texto 
supracitado, a saber: O que é filosofia, Teoria do conhecimento, Ética, 
Filosofia política e Estética.

Primeiramente, sobre a questão O que é a filosofia, laborarei 
sobre os parâmetros, as indagações e a problemática na compreen-
são do que seja a filosofia, sobre sua origem ou origens. Sobre o seu 
sentido enquanto filosofia grega (suas formas na época romana e sua 
relação com o cristianismo), já que o modo como a conhecemos e 
como foi estruturado o pensamento Ocidental tem como substrato o 
pensamento greco/romano – apontarei as aporias sobre a sua origem, 
como também sobre o que essas indagações acarretam aos alunos, a 
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saber: qual a necessidade do pensar para além da visão “canônica”, um 
pensar que não restringe, mas que inclui – a partir do momento em que 
excetuarmos a filosofia grega como centro ou origem do pensar filosó-
fico e, inserimo-la como um dos primeiros modos de pensar o mundo. 
Ou seja, ao laborar sobre a origem da filosofia, apresentá-la tanto no 
seu sentido ocidental, como também mostrar que há modos de pensar 
o mundo antes e na Época Clássica dos gregos que não estava centrado 
na Grécia, no Ocidente, a saber: o pensamento brâmane (hinduísmo), 
a origem de Buddha e as mais diversas escolas que formar-se-ão a 
partir dele, até mesmo na inclusão da mulher, das Bhikkhuni enquanto 
criadoras do conhecimento, enquanto aquelas que também tornar-se-
-ão Dhamma, ou ainda a filosofia chinesa com Laoutsi, Confúcio e sua 
escola e as demais matrizes/correntes que tiveram advento a partir da 
intersecção entre os supracitados e entre o budismo etc.

Conseguinte, ao laborar sobre o conhecimento ou as Teorias do 
conhecimento, trabalhar os pré-socráticos, a visão platônica do saber, a 
indagação sobre a busca da verdade, o mito da caverna, o sair em busca 
do sol, do belo, do bom em si (a teoria das ideias/formas). Apreender 
em Aristóteles a sua crítica ao mundo das formas, a formulação (sistê-
mica) dos princípios básicos da lógica Clássica/Antiga. Depois, captar 
na modernidade (em Kant) o ato de colocar a razão sobre um tribunal, 
como também a anterior insídia entre racionalismo e empirismo.

E, para além da filosofia Ocidental, mirar nas teorias do conhe-
cimento do pensamento Árabe, das terras do Islã, a saber: as obras de 
Averróis (AL-Hafīd), Alfarabi (Abû Nasr al-Fârâbî) e Avicena (Ibn Sīnā). 
Contemplar também a filosofia budista e o seu pensar sobre a verda-
de, sobre o homem/alma, o eu e o não eu. O meditar que se funda 
no conhecimento do caminho para a superação de toda dolência, que 
tem como fulcro as quatro nobres verdades, que chega ao caminho 
Óctuplo e mergulha no nibbana. Ou ainda o silêncio, o vazio e a crítica 
a linguagem do zen-budismo (expresso em Dōgen Zenji e Matsuo 
Basho), ou ainda a filosofia da vacuidade em Nagarjuna.
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Ao laborar sobre Ética, trazer para os alunos a crítica nietzschia-
na à moral. A diferenciação entre moral e ética, as questões de liber-
dade, igualdade, dever e moralidade. A crítica daquele ao pensamento 
judaico-cristão, a indagação mesmo sobre os sistemas morais e o seu 
postular sobre a transvaloração.

Em seguida, apresentar a sumidade do cristianismo no discurso 
sobre a liberdade, sobre o livre-arbítrio. Laborar sobre Kant e a ética 
do dever, ou mesmo os limites do dever, a saber: até que ponto posso 
pensar a moralidade, ou as querelas sobre a definição de dever, moral 
e de ser-ético. E, nesse caso, as questões da ética contemporânea 
estudadas pela bioética, como a questão do aborto esmiuçada por 
Philippa Foot, a relação degradação do meio-ambiente e homo faber 
em Hans Jonas, ou ainda a análise sobre o meio ambiente adimplida 
pelo pensamento Oriental, ou seja, as indagações de Isao Takahata e 
Hayao Miyazaki, o pensar filósofo e a ética para o meio ambiente a 
partir das suas dramaturgias.

E, ainda no tópico de Ética, lucubrar sobre a liberdade racial 
e sexual proposta desde o século XIX, isto é, o pensamento ético no 
mundo contemporâneo, as questões que envolvem o racismo, femi-
nismo, colonialismo e o patriarcalismo. As indagações sobre o ser para 
a escolha, o: “eu escolho o meu destino”. A crítica ao neocolonialismo 
– e o colocar o pensar que se dá na “outretade” enquanto crítica ao 
imperialismo, a escravidão, a perda das liberdades, aos genocídios e 
epistemicídios que decorreram com os povos do Sul global.

Posteriormente, ao laborar sobre Filosofia política, mostrar Pla-
tão e a construção da cidade-ideal, o guardião e a guardiã, o rei filóso-
fo. Já em Aristóteles e em sua Política, labutar sobre o animal político, 
as indagações sobre a tirania, a aristocracia e a república. Trabalhar o 
pensamento de Sun Tzu exposto no seu tratado sobre as guerras. Ver 
Confúcio e sua visão sobre a administração do Estado (o seu volver 
a tradição), o anelar entre o povo e o governante (a harmonia entre 
ambos). Em sequência, a formação dos Estados Modernos e o Jusna-
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turalismo. Locke e o seu tratado sobre o governo, como também sua 
Carta sobre a tolerância. Maquiavel e os seus estudos sobre as repú-
blicas e os principados. Hobbes e o seu contrato social apresentado no 
Leviatã, no qual delibera sobre o pacto social (a delegação dos direitos 
naturais para um poder coercitivo), ou seja, em que os homens saem 
do estado de guerra, “abdicam” de sua liberdade, do direito natural 
em troca da paz.

Seguidamente, estudar Marx e o marxismo. A Revolução Russa 
e o pensamento de Lênin, Trótski e Alexandra Kolontai. Meditar sobre 
a crítica feita por Rosa Luxemburgo ao marxismo, a social democracia 
e a Revolução Russa. Estudar ainda Hannah Arendt e Marilena Chauí, a 
crítica de ambas aos sistemas totalitários. Foucault e o nascimento da 
Biopolítica e a Necropolítica na voz de Achille Mbembe.

Consequentemente, meditar sobre a filosofia moderna e esmiu-
çar as ideias propostas nos tratados sobre a natureza humana. Traçar 
uma linha geral entre o liberalismo de Jeremy Bentham e John Stuart 
Mill, o discurso sobre a liberdade, sobre os governos representativos 
e sobre a sujeição das mulheres. Examinar o movimento feminista e 
a busca por igualdade sexual, representado nas filosofias de Angela 
Davis, Bell Hooks, Shulamith Firestone, Simone Weil, Margaret Mead, 
como também o feminismo latino-americano/amefricano, pelos 
nomes de Lélia Gonzalez, Maria Lacerda de Moura e Marcia Tiburi. 
Examinar também a crítica ao racismo estrutural (Silvio Almeida) e 
recreativo (Adilson Moreira), como também deliberar sobre o lugar de 
fala (Djamila Ribeiro) – sendo a compreensão de todos esses assuntos 
pressupostos para uma sociedade mais justa e solidária.

Ainda no tópico sobre política, lucubrar sobre a crítica ao 
liberalismo e ao neoliberalismo adimplida por Judith Butler, Naomi 
Klein, Noam Chomsky, Slavoj Žižek – crítica a privatização do estado e a 
mercantilização dos direitos coletivos, como também o neoliberalismo 
e sua representação no Brasil por meio de políticas de desmonte do 
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estado, anelo ao discurso de ódio e a ascensão da extrema-direita, 
decorrendo em negacionismo e loucura como política de estado.

Conseguinte, ao elucubrar sobre Estética, laborar sobre a pro-
blematização do conceito de arte, sobre as mais diversas teorias sobre o 
belo e o sublime. Apresentar a crítica de Platão a poesia, como também a 
representação do belo nos textos clássicos da Grécia e Roma antiga, nos 
livros sagrados indianos, chineses e nas culturas/costumes dos povos 
ameríndios. O belo e sua representação na filosofia de Schopenhauer, 
Hegel, Schelling e Heidegger. O apolíneo e o dionisíaco em Nietzsche.

Em sequência, a problemática do belo na contemporaneidade, 
tendo como base, as lucubrações propostas pela escola de Frankfurt 
sobre a relativização do belo/gosto. Como também, laborar sobre o belo 
subsumido ao mercado, o corpo como mercadoria para o consumo, 
ao lado da crítica de Byung Chul Han ao belo enquanto curtida, ou em 
Zygmunt Bauman e o ser enquanto objeto para o consumo, ou a crítica 
de Eva Illouz ao amor na contemporaneidade, a saber: a relação entre 
gosto, belo, amor e discurso psicanalítico, com o amor/relações/laços 
sendo antolhadas como cousas a serem mensuradas e controladas.

Laborarei também a relação entre belo e a sociedade falocên-
trica, ou seja, a crítica de Naomi Wolf ao Mito da Beleza. Além disso, 
auferirei sobre a relação belo/poesia e filosofia na obra da filósofa Ma-
ría Zambrano, como também o belo e sua representação na formação 
cultural das sociedades contemporâneas: na música, nos filmes e nas 
mais diversas artes.

DISCURSÃO E RESULTADOS

A despeito da metodologia de ensino que terei como subs-
trato das aulas de Filosofia, tomo como base o ensino-dialógico, um 
ensino antidogmático e pró-diversidade, em que, amiúde apresento 
uma temática e, a partir dessa se advém o constante diálogo com a 
turma. Em que, no decurso da aula, apresento algumas indagações 
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aos alunos sobre os conteúdos em análise (seguindo a temática e os 
subtópicos do livro da turma, anelo a modificações e acréscimos meus 
e dos/das discentes) e, na medida em que os alunos apresentam suas 
proposições sobre o tema, descrevo sobre a sumidade de seus pensa-
mentos enquanto modo de filosofar, como também cotejo-os com os 
argumentos das filósofas e filósofos (que aparecem no tópico do livro 
ou que eu acrescento). E simultaneamente a tudo isso, apresentando 
também as minhas deliberações. De forma que, pelo ensino-dialógico 
podemos repensar tanto os conhecimentos apresentados como tam-
bém podemos construir novos saberes, possibilitando um novo modo 
de aprender/ensinar, e com isso tecer: “a arquitetura de uma nova 
docência, mediante o diálogo e a investigação, superadora do mero 
ensino, ou seja, da aula falada pelo professor e copiada pelo aluno” 
(SOFISTE, 2007, p. 88).

No entanto, para que o ensino-dialógico se concretize, devemos 
extirpar/negar o simulacro que é a proposição dos que tomam o diálo-
go como um bate-papo, que negam o/a discente enquanto ser para o 
conhecimento. Logo, devemos ter em mente que: “O diálogo não pode 
ser convertido num ‘bate-papo’ desobrigado que marche ao gosto do 
acaso” (FREIRE, 2020b, p. 163). Não devemos compreender a dialogi-
cidade enquanto mera conversação, porque tal acepção induz a ideia 
de que o/a docente não tem volição pelo ensinar/aprender, pelo ato de 
preparar o material pedagógico ou o de rever os textos filosóficos.

A proposição supracitada parte do pressuposto (eis um de seus 
muitos problemas) de que o professor que toma o diálogo como modo 
de ensinar é um ser para o ócio, um ser-desobrigado, ou até mesmo 
sem esperança para com a possibilidade de educação e do ensino de 
filosofia. Tal sentença parte também da compreensão mimética, su-
pérflua e eurocêntrica daqueles que apercebem a filosofia como um 
saber que não pode ser ensinado na Educação Básica, porquanto au-
ferem que tal cousa diminuiria ou diluiria o sentido e a sumidade dos 
textos filosóficos. Tais proposições são estereotipadas, são per si por si 
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a negação da educação enquanto esperança, enquanto emancipação 
que se dá na superação e no não subsumir (revolta) ao status quo. 
Tais elucubrações negam o ser para a construção, nega o: “eu posso 
construir a minha vida”, nega o “eu” e o “outro” enquanto ser que 
pensa, que constrói.

Logo, o diálogo não pode ser compreendido como uma “conver-
sa lúdica”, na verdade, ele conduz-nos à construção da nossa cognos-
cibilidade e do mundo. É um ato de emancipação, de protagonismo, 
de não se submeter. É essencialmente um ato de união e, sem essa, o 
ser-emancipado soçobra-se no “eu” (no egoísmo/não solidariedade). 
Portanto, o ser-consciente deve afirmar o “nós”, o que não quer dizer 
que negará a individualidade, mas compreendê-la-á enquanto uma 
entre infinitas maneiras de ver o mundo, enquanto relação (a partir 
do diálogo, da realidade que advém do ser-aberto) entre o “eu”, o “ou-
trem” e os “mundos”, em outras palavras: “O diálogo é esse encontro 
dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se 
esgotando, portanto, na relação eu-tu” (FREIRE, 2020c, p. 109).

Dessa forma, a educação-dialógica tem como alicerce um 
mundo para além da verticalidade, não é o “eu” sobre todos, ou da 
mera acepção de que existe um “eu” que quer tudo aqui e agora, que 
não se importa com o outro e com o mundo, ou que nega a existência 
desse em vista de sua “egoidade”. Logo, o ensino-dialógico enquanto 
prática para a criação é para além do “eu”, é uma assunção do mundo, 
do outrem, do nós, visto que: “como não há homem sem mundo, nem 
mundo sem homem, não pode haver reflexão e ação fora da relação 
homem-realidade” (FREIRE, 2020a, p. 20).

Conseguinte, para que a dialogicidade tenha êxito, é requerido 
que todos os sujeitos envolvidos no ensino-aprendizado tenham uma 
abertura para o novo/desconhecido, para o outro. Para que a partir de 
tal seja possível expandir os horizontes, repensar mesmo as metodolo-
gias utilizadas, ou para indagar aos discentes sobre as suas necessida-
des, o que ensejam aprender, ou sobre o que aprenderam em filosofia. 
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Assim, a categoria do ser-aberto/ser-dialógico é essencial para pensar 
o mundo a partir daqueles, para meditar sobre a contribuição deles no 
ensino-aprendizado. E para que isso aconteça, é fundamental partir 
da perspectiva de que: “ninguém educa ninguém, como tampouco 
ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, 
mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2020c, p. 96).

Assim, partimos do pressuposto de que a/o docente e a/o dis-
cente são ambos sujeitos do conhecimento, como também partimos 
da negação da visão eurocêntrica/colonialista/bancária de que o /a 
professor /a é: “Todo conhecimento, que sabe tudo”. Negamos essa 
acepção, porque ela conspurca o sentido da filosofia enquanto ser para 
a diversidade, como também extirpa o ser-incompleto, ser que busca, 
que pensa, que age, que sente. Tal proposição nega o método-diálogo: 
o conhecimento para além do “eu”. Logo, o docente: “não é um anjo, 
não é um extraterrestre, é uma pessoa concreta, com todos os limites 
e condicionamentos presentes em qualquer outra pessoa” (MATOS, 
2013, p. 27), ou seja, não é: “todo o conhecimento”, mas é um ser que 
anelo ao discente constrói e reconstrói a si mesmo.

Portanto, o diálogo é palavra-chave nessa proposta pedagógi-
ca, no ensino para a diversidade, que se volve para além do “clássico”, 
e que se afirma no ser para Todes. Todavia, tal ensino/aprendizado 
será debalde se o/a discente for antojado como um ser passivo e o 
professor como toda a cognoscibilidade, ou ainda, caso a filosofia seja 
antolhada como um saber pronto/incólume, negando assim as filoso-
fias que não estão no “cânone”. Logo, a filosofia e seu ensino devem 
ser entendidos como ausência de totalidade (de verdades imutáveis), 
como também devem ser compreendidas como busca pelo/do “outro” 
que não conheço e, jamais enquanto um saber inalterável (pois todo o 
conhecimento é provisório, é passivo de mudança, de reconstrução), 
mais que está sempre a se modificar, a possibilitar novas cousas. Dessa 
forma: “se todo saber é provisório, professores e alunos, juntos, devem 
se dedicar à produção de conhecimento” (MOSÉ, 2014, p. 55).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destarte, depois de propor o ensino enquanto modo de união 
em tempos de crise, de deliberar sobre a filosofia para a diversidade, 
tendo como substrato a aula temática/historiográfica, foi-nos possível 
meditar asinha sobre as aulas remotas, como também vislumbrar o 
imprescindível papel da educação na superação dos embargos que 
cingem nossa fronte, ao ter como égide não o discurso do ódio, ou a 
negação da ciência/educação, mas ter no ensino o baluarte de espe-
rança para os dias vindouros.
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ADAPTAÇÕES DE ATIVIDADES NO 
ENSINO REMOTO: RESSIGNIFICAÇÃO  

DA PRÁTICA DOCENTE

Lucilla Peres Lins
Adriana Rodrigues Cunha

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo apresentar as vivências do Atendimento Edu-
cacional Especializado – AEE da Escola Professora Norma Coelho no período 
de isolamento social, ocasionado pelo novo coronavírus. Como professoras 
do AEE buscamos uma aproximação virtual eficiente que promova a aces-
sibilidade, contribuindo com a inclusão dos nossos estudantes. E para tal, 
precisamos envolver toda a comunidade escolar, para que nossos estudantes 
tenham uma educação de qualidade, com igualdade de oportunidades, 
porém com equidade. Diante disso, buscamos ofertar conhecimentos aos 
docentes sobre adaptação de atividades e flexibilização do currículo no 
ensino remoto, buscando na literatura embasamento teórico, levando a com-
preensão da tecnologia como aliado pedagógico, focar no estudante como 
ser global trabalhando a integralidade e a interdisciplinaridade. Além disso, 
em nossos atendimentos remotos elencamos as competências e habilidades 
necessárias levando os estudantes de forma autônoma construírem o seu 
conhecimento diante de sua realidade. As metodologias se embasavam nas 
linguagens artísticas, corpo e movimento, letramento, raciocínio lógico-ma-
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temático partindo do interesse e realidade dos discentes. Levamos atividades 
impressas, para os alunos que não têm acesso à internet garantindo o acesso 
à educação para todos.
Palavras-chave: Inclusão. Adaptação. Ensino Remoto.

INTRODUÇÃO

Nós professores, precisamos voltar para a nossa prática peda-
gógica e refletir avaliando os avanços dos objetivos desejados. Mas, 
sabendo da pluralidade de uma sala de aula, os docentes, não podem 
lançar objetivos de aprendizagem olhando para os discentes como 
seres únicos, cada um tem sua história cultural e social o que os fazem 
serem singulares, logo não podemos ter uma ação pedagógica linear.

Inclusão escolar é: “propor uma escola única e para todos, em 
que a cooperação substituirá a competição, pois o que se pretende 
é que as diferenças se articulem e componham o que os talentos de 
cada um sobressaia” (MANTOAN, 2006, p. 198). Nesse sentido, nossas 
práticas pedagógicas ao serem pensadas e planejadas, deverão levar 
em consideração todas as especificidades que compõe o ser humano. 
Pensar em diversas possibilidades para alcançar a todos, garantindo 
os direitos de aprendizagem em que o professor traçou para a turma.

Incluir não é trazer o discente para sala de aula e ofertar a per-
manência na mesma, é fazer com que ele participe ativamente de todo 
processo de ensino-aprendizagem, partindo de suas vivências enquanto 
pessoa. Segundo Leite et al. (2011), a inclusão se dá no momento que 
respeitamos as diferenças individuais, culturais, sociais, raciais, religiosas 
e políticas. O ensino remoto, trouxe realidades até então esquecidas por 
toda sociedade e tivemos o desafio de pensar em aulas que atingissem 
a todos, inclusive aos educandos que não estão incluídos nesse novo 
sistema de ensino oferecendo a inclusão digital.
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Além dessa problemática, ainda deveríamos levar em conside-
ração que algumas famílias não dão condições das crianças estudarem, 
são casas pequenas, com vários membros na família, as crianças que 
ocupam os afazeres domésticos, abusos sexuais, físicos e morais, 
dentre outras problemáticas fazendo com que nossos estudantes se 
afastem ou percam o interesse pelos estudos.

Sobre essa questão Leite et al. afirma que:

o uso de objetivos flexíveis, considerando as necessi-
dades de cada aluno no acompanhamento da proposta 
educacional e a realização de adaptações de atividades, 
de modo que o professor tenha possibilidade de mudar 
as atividades ou a maneira como ele atinge os objetivos 
educacionais, ou ainda, realizar diferentes adaptações 
que possam ser implantadas simultaneamente (LEITE et 
al., 2011, p. 3).

Reiteramos, pois, a importância de entender que a distância 
física entre professores e estudantes impede de conhecê-los e reco-
nhecer as reais necessidades, seus diversos ritmos e aprendizagem e 
como podemos mediar esse conhecimento de forma remota.

Por outro lado, o ensino remoto pode proporcionar uma res-
significação da prática docente, pois professores tiveram que buscar 
novos conhecimentos, inovar, utilizando diversas ferramentas de 
ensino como a gamificação para poder dar uma roupagem nova as 
aulas remotas, tirando assim o medo de se abrir ao novo e consequen-
temente, ocasionando nos alunos um poder de autonomia na busca 
de aprendizagens.

O conceito de tecnologia apresentado por Kenski (2012, p. 
23), “engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro 
humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de uso, suas 
aplicações”. Ou seja, tecnologia parte da curiosidade e da necessidade 
do ser humano em adaptar ou melhorar aparelhos, objetos ou equipa-
mentos para facilitar sua vida diária.
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As linguagens orais e escritas, que antes eram as únicas traba-
lhadas na escola, agora já dividem espaço com a linguagem digital, pois 
a mesma comunica, interage e aprende, rompe com as narrativas cir-
culares e repetitivas da linguagem oral e o encaminhamento continuo 
e sequencial da escrita, como assegura Kenski (2012). Mas a autora 
faz uma ressalva sobre o uso correto da tecnologia, pois quando não 
são compreendidas e incorporadas pedagogicamente não realiza uma 
diferença qualitativa no ensino.

O processo de ensino aprendizagem não pode estagnar em 
metodologias que se restringe apenas ao cognitivo, educação não é 
reprodução. Na sociedade atual não se há espaço para pessoas depen-
dentes, hoje se deseja indivíduos autônomos, criadores, investigativos, 
éticos, morais e que sejam capazes de se adaptar às mudanças, muitas 
vezes, repentinas e inusitadas.

Antunes (2009, p. 99) afirma que: “a boa escola será aquela 
que, ao dar adeus à linguagem verbal exclusiva, saudará de muitas 
linguagens simbólicas”. O conhecimento deve estar atrelado à aplica-
ção na prática, respeitando toda a função do estudante que perpassa 
por suas funções cognitivas, sociais, afetivas e emocionais partindo da 
herança cultural e social. 

OBJETIVO GERAL

Buscar alternativas no ensino remoto garantindo a qualidade 
do ensino e a permanência dos estudantes com deficiência nas salas de 
aulas virtuais da Escola Professora Norma Coelho – CAIC – Olinda-PE.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Entender as reais necessidades dos estudantes e suas famí-
lias durante o isolamento social e o ensino remoto;

• promover a formação continuada para o corpo docente 
acerca do tema inclusão, bem como os tópicos, adaptações 
e flexibilização do currículo;

• buscar, através de formações continuadas, ferramentas 
pedagógicas para diversificar os atendimentos remotos;

• compreender o estudante como ser integral, trabalhando 
as diversas habilidades e competências.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O ensino remoto, ocasionado pela pandemia do novo coro-
navírus fez com que adaptássemos nossos atendimentos para sala 
de recursos da Escola Professora Norma Coelho – CAIC no bairro de 
Peixinhos em Olinda para um ensino on-line.

Para isso criamos dois grupos WhatsApp como forma de comu-
nicação com as famílias e também espaço das aulas assíncronas. Nesses 
grupos utilizamos as diversas ferramentas tecnológicas como: Kahoot, 
Google Forms, gamificação de diversas plataformas ou aplicativos, 
jogos produzidos no Wordwall, gravador de tela com o PowerPoint, 
vídeo chamada pelo WhatsApp, interação no grupo de WhatsApp da 
SRM trabalho em conjunto com professores de artes e músicas da 
escola, parcerias com amigos na gravação de contação de histórias e 
gravação de aulas de educação física visando uma melhor qualidade e 
a diversificação das aulas remotas.

Contudo tivemos que nos aperfeiçoar e manter nossa formação 
continuada nas tecnologias da informação e comunicação através de 
cursos on-line. Realizamos o curso de 180 horas de tecnologias digitais 
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pela universidade Federal do Ceará, participamos também do Kahoot, 
Jamboard, ofertado pela gerência de tecnologia da cidade do Recife à 
escola Ricardo Gama, Tecnologia para educação pelo CECINE – UFPE, 
Dialogando sobre o TEA, que foi ministrado pelas professoras do AEE 
da Escola Municipal Severina Lira e o curso Educação Inclusiva ofertado 
pela rede de Olinda.

Também ofertamos momentos de aulas síncronas, estabele-
cendo as quartas-feiras como momento de corpo e movimento através 
do Google Meet, buscamos sempre trabalhar o ser como global alcan-
çando o aprofundamento intelectual, emocional, físico, espiritual, cria-
tivo e estético, atingindo as metas da educação inclusiva assim como a 
ideia de educação de Teixeira (2007) no qual pensava na educação com 
atividades práticas e em tempo integral.

Utilizamos a plataforma do Google Meet, para formação de do-
centes na temática da educação inclusiva, adaptações e flexibilização 
do currículo e tecnologias na educação e o estúdio Streamyard trans-
mitindo as lives que intitulamos “Live do Saber Especial” em encontros 
semanais (quintas-feiras). Por fim, entramos em contato via telefone 
com os estudantes que não tinha acesso à internet e a gestão da escola 
ajudou com anúncio na rádio comunitária do bairro avisando das aulas 
on-line ou das atividades impressas que deixávamos a cada 15 dias na 
escola para todos, inclusive para os que não tinham acesso à internet.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O ensino remoto desafiou a profissão docente em planejar 
para uma sala de aula marcada pela diversidade levando em conta a 
problemática do acesso aos meios digitais. Inclusão se dá quando to-
dos participam ativamente de todo processo que é proposto para um 
grupo de pessoas. Portanto, não é aceitável que alguma pessoa fique 
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fora de uma proposta por serem julgadas por suas limitações sejam 
elas físicas, emocionais, cognitivas ou comunicacionais.

Aceitar de que os seres humanos são essencialmente dife-
rentes jamais podem servir de pretexto para estabelecer hierarquia 
entre melhores e piores, entre certos e errados. Não podemos fazer 
seleção de crianças ou jovens e separá-los por níveis cognitivos com 
atividades com objetivos diferentes. O que se discute aqui é que haja 
a necessidade de uma flexibilização do currículo que proporcione, de 
forma equitativa, o acesso de todos a atividades proposta.

Para iniciar os atendimentos remotos nas salas de recursos, 
fomos orientadas pela divisão de inclusão em manter o vínculo que 
já tinha iniciado no curto período presencial do ano letivo de 2020. 
Optamos em realizar chamadas de vídeo com as famílias para saber a 
situação de cada uma, de modo a entender como elas estavam durante 
o período de isolamento social.

Esse primeiro contato foi para manter o vínculo, mapear toda a 
situação e tentar compreender e redirecionar o trabalho pedagógico e 
manter o vínculo que já tinha construído no início do ano letivo. Man-
ter vínculo foi essencial nesse momento como mostra o Parecer CNE/
CP nº 5/2020, que sugeri em mantermos a comunicação como forma 
de orientar e planejar as famílias e os alunos no ensino a distância.

Nosso trabalho partiu do pressuposto que o ser humano não 
é só razão, mas também emoção que o bom aluno, também é bom 
em relação pessoais, esportes, artes e outras áreas do conhecimento 
quebramos os estigmas do velho modo de ensinar e vivenciamos um 
trabalho interdisciplinar, aliando a cognição, ao sócio afetivo de modo 
que os estudantes possam nos dar a devolutiva que esperamos utili-
zando as diversas formas de registro.

Dialogamos com as ideias de Alves (2018) em que ele discorre 
sobre a educação dos sentidos, em que professores a estudantes 
vivenciam juntos as experiências da aprendizagem partindo do 
pressuposto que o ócio, o lúdico, a brincadeira, o corpo, o externo, 
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os desafios, são mais significativos para um verdadeiro processo de 
ensino aprendizagem.

Sendo assim, escutamos e diagnosticamos que o mais difícil 
para a maioria das famílias era o isolamento social e a mudança de 
rotina e o trabalho de atendimento partiu da adaptação a essa nova 
realidade. A primeira temática, vivenciamos o tema coronavírus como 
forma de enfatizar a prevenção da doença, mas dando ênfase na com-
preensão de proteção.

No decorrer dos atendimentos, nas visitas virtuais por chama-
das de vídeos, buscamos o que era de mais significativo e do cotidiano 
das crianças, vivenciamos os temas família, depois veio o tema animais, 
amigos e sentimentos e músicas, entre outras temáticas.

Partimos de atividades dos interesses dos estudantes, da mes-
ma forma que Leite et al. (2011), quando constaram em sua pesquisa 
que professores necessitavam de orientação de planejamento siste-
mático e estruturados partindo da realidade do aluno para atender as 
reais necessidades.

Ao longo das atividades remotas do ensino regular uma pro-
fessora do terceiro ano nos procurou, enquanto professoras da sala 
de recursos, para compreender como poderia adaptar uma atividade 
de português que solicitava que o estudante escrevesse o percurso de 
casa até a escola.

Antes de atender à solicitação da professora se fez necessário 
conhecer a plataforma de ensino que foi adotada pela rede e uma visita 
a primeira semana de atividades, do primeiro ao quinto ano, sugerimos 
que as professoras pudesse solicitar registros tanto escritos, quanto 
orais por gravação de áudios ou vídeos ou até por desenhos, como foi 
o caso do estudante do terceiro ano, pois ainda em fase pré-silábica 
não registrou através da escrita, mas através do desenho e foi além 
dos objetivos traçados pela professora, pois ela avaliou sua percepção 
visual, capacidade de tridimensionalidade e o espaço geográfico traça-
do graficamente.
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Os autores Floriani e Fernandes (2009) trazem a importância 
de sabermos da diferença da adaptação de atividades e flexibilização 
do currículo. O primeiro termo está ligado a um ajuste mecânico, físico 
e localizado, ou seja, olhava-se apenas para a deficiência da pessoa 
e não levava em conta a sua singularidade. Já flexibilização identifica 
primeiro as diferenças individuais. Portanto, a adaptação das ativida-
des deverá acontecer no plano individual, mas deverá estar alinhado 
ao currículo, pois é ele que define a direção, o caminho e a construção 
social, cultural e ideológica, atentando para o projeto político pedagó-
gico da escola que é uma a construção coletiva e democrática.

Depois dessa primeira professora, dúvidas foram surgindo com 
os outros professores da escola, daí passou a existir a necessidade de 
procurarmos ofertar alguns momentos de formação levando em con-
sideração as temáticas inclusão, adaptação e flexibilização do currículo 
visando a reflexão da prática orientado por pela teoria.

Em sua pesquisa, Santos e Galasso (apud ROSALEN, 2020), 
constataram da necessidade da aprimoração da qualidade do ensino e 
da constância na formação após a graduação. Os autores nos relatam 
da importância da atualização nessa formação pela complexidade 
da educação inclusiva, que não basta ter domínios acadêmicos, mas 
deverá estar atento à diversidade.

Para isso garantimos a formação continuada do corpo docente 
divido em dois momentos, o primeiro restringiu os professores apenas 
da nossa escola e o outro momento, queríamos estender o conheci-
mento a um maior número de profissionais.

O primeiro momento foi ministrado pelas professoras do AEE 
da Escola Professora Norma Coelho, Lucilla Peres Lins e Adriana Rodri-
gues Cunha com a temática “A verdadeira inclusão escolar” em que se 
abordou os fundamentos e metas da educação inclusiva e de como o 
professor deve vivenciar essas práticas em sala de aula. Depois tivemos 
a oportunidade de convidar as técnicas da divisão de inclusão que 
acompanham a escola Rosiane Sá e Suzana Brainer, para orientar o tra-
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balho sobre “Uma escola para todos” ofertado para todos os segmentos 
da escola os levando a refletir da importância da empatia e de saber 
acolher a diversidade na escola. Por último convidamos a professora 
Luciana Lopes Silva, professora do AEE da rede de ensino de Recife a 
fim de trabalhar sobre “Os desafios da educação inclusiva em tempo de 
distanciamento social: a importância da intersetorialidade e da partici-
pação da família”, buscando levar a compreensão do valor das diversas 
áreas para o bem-estar e a equidade da qualidade da educação.

Para o segundo momento organizamos por meio do Google 
Meet um webinário que enfatizava o uso das tecnologias na inclusão, 
dentre eles o rádio, o teclado inteligente (TiX) e a comunicação faci-
litada. Todas as palestras foram ministradas por professores da rede 
Municipal de Olinda e/ou Recife com a participação de Geisse Martins 
o idealizador do TiX. Foram três dias com mais de 200 inscritos de 
vários estados do Brasil. Ainda mantemos as lives do saber especial, 
no qual trazíamos um especialista da área para abordar diversos temas 
que perpassavam desde a inclusão, tecnologias na educação até o auto 
cuidado em tempos de isolamento social.

A esse respeito, Machado, Rodrigues e Lins (2008, p. 153) cons-
tataram em sua pesquisa que as formações são um “espaço positivo de 
atualização, trocas, estudos, reflexões e confronto com suas práticas”. 
Além disso, os professores, nesse espaço, podem manter uma relação 
com colegas de profissão ocorrendo mudanças e redirecionamento do 
fazer pedagógico.

Além das formações do corpo docente, também buscamos nos 
aperfeiçoar na área de tecnologias digitais. Buscamos cursos on-line 
para trazer uma gama de novas ferramentas diversificando os atendi-
mentos e alcançando os nossos objetivos que era trabalhar o estudan-
te na sua integralidade. Kenski (2014, p. 45) afirma que uma vez bem 
aplicada pedagogicamente, as tecnologias na educação “provocam 
novas mediações entre a abordagem do professor, a compreensão do 
aluno e o conteúdo veiculado”. Sendo assim, o ensino passa a ser sig-
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nificativo elevando a qualidade do aprendizado e o aprofundamento 
dos conteúdos.

O objetivo era aperfeiçoar os nossos conhecimentos buscando 
aulas motivadoras e o trabalho com as diversas áreas do conhecimen-
to, utilizando diversas ferramentas tecnológicas tentando assim, viven-
ciar os direitos de aprendizagem de forma interdisciplinar e visando a 
integralidade do ser.

Procurou-se trazer aulas motivadoras, assim como ocorreu na 
pesquisa de Leite et al. (2011, p. 7), que observou que os professores 
quando queriam fazer adaptações utilizavam “atividades curtas, visu-
ais, orais, atividades que despertem habilidades e atividades nos quais 
os alunos possam se expressar por meio de desenhos”.

Foi assim que se buscou aprender mais sobre as tecnologias 
da informação e comunicação TIC aplicada a educação, conhecendo 
e aprendendo a manusear para posteriormente saber usar de forma 
correta e pedagógica para auxiliar o educando na busca de caminhos 
levando à construção da aprendizagem “alunos-cidadãos a formação e 
a aquisição de novas habilidades, atitudes e valores, para que possam 
viver e conviver em uma sociedade em permanente processo de trans-
formação” (KENSKI, 2014, p. 64).

De tal modo, o estudante constrói de forma autônoma, ana-
lisando criticamente e realizando um ensino qualitativo, pois teria a 
capacidade de ir ao encontro do desafio de aprender e o professor foi 
ao encontro do desfio de aprender a mediar garantindo a articulação 
entre o processo do conhecimento do senso comum ao conhecimento 
científico.

Desta forma, segundo Freire (2011), o trabalho docente não é 
apenas o que transfere o conhecimento mantendo o status quo, mas 
é aquele em que estudantes e professores estão em troca mútua, em 
relação horizontal, partindo do diálogo, surgindo as problematizações 
e os saberes que antes eram do senso comum passam a seres saberes 
científicos.
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Nos atendimentos remotos, evitamos hierarquia de saberes ou 
de linguagens, levamos em consideração a formação política, sonhos, 
sexualidade, desejos, curiosidades, sentimentos e experiências pesso-
ais e agregar aos saberes e linguagens escolares. Cuidadosamente foi 
pensado em uma vez por semana realizar as aulas síncronas de corpo e 
movimento proporcionando além de um espaço de aprendizagem, um 
espaço de escuta das crianças para se pensar e redirecionar os temas 
geradores das próximas semanas.

Freire (2002) alerta para que o professor seja um educador crí-
tico, progressista, problematizador, criando possibilidades para que o 
educando possa realizar sua produção e sua própria construção sendo 
sujeito do conhecimento partindo da curiosidade epistemológica.

Também devemos lembrar que a aprendizagem não pode ser 
isolada esperando devolutiva através de um sistema avaliativo. Sabe-
res não podem ser acumulados, tem que ser desenvolvido na prática. 
Esses novos conhecimentos deverão ser compreendidos que são úteis 
no dia a dia, podem ser vivenciados dentro da casa do docente, em 
suas realidades.

Desta forma, em um dos momentos das lives promovida pela 
SRM, momento denominado de “Sextou com Excelência”, mostrando 
talentos de alunos e ex-alunos, através da música, da dança e as artes 
plásticas, eles relataram que descobriram e construíram suas habilida-
des artísticas nas escolas da rede pública de ensino. Em depoimentos, 
falaram do valor dos professores incentivadores mostrando que os 
talentos são pontos de partida na sala de aula trazendo aprendizado 
significativo para o discente.

No atendimento educacional especializado remoto usamos 
de compreensão dos sentimentos e emoções que muitos conhecem 
como empatia. Essa visão empática nos trouxe a possibilidade de se 
colocar no lugar do outro e tentar compreender o que era pertinente 
no momento, elencando as competências e habilidades.
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Alves (2018) afirma que todos nós carregamos duas caixas, a 
de ferramentas que está ligada as coisas úteis, e a caixa de brinquedos, 
que está ligada das coisas da ordem do prazer. A caixa de brinquedo 
por conter algo que nos diverte sempre é transformada em ludicidade, 
por isso nos dar alegria, a caixa de ferramenta, mesmo sendo algo útil, 
é nos dado de forma impensada, nos são oferecidas as ferramentas, 
mas não sabemos para que usá-las. Então, o autor nos faz refletir que a 
escola deveria oferecer as ferramentas necessárias para que possamos 
habitualmente usá-las de forma divertida.

É este ponto que devemos nos deter, em tempos difíceis, 
deve-se ensinar os alunos a amar, a traçar seus próprios caminhos a 
descobrir novas possiblidades de escrever, de ouvir, de sentir, de criar, 
de pensar de aceitar o novo e descobrir possibilidades que até então 
não foram aguçadas.

Mais uma vez, no atendimento educacional especializado remo-
to, levou em consideração a importância de olhar o ser como integral, 
não deixando de lado a notoriedade do aprofundamento intelectual, 
pois é essa a função primordial da escola. De forma interdisciplinar, 
buscou trabalhar as habilidades e competências individuais de forma 
significativa, ou seja, olhando o estudante em sua totalidade.

No âmbito emocional levando em conta que todos somos e 
estamos reagindo diferentes a esse momento atípico; o físico, não 
esquecendo que as pessoas são sinestésicas, aprendemos também pe-
los sentidos e atividades que exercitem o cérebro e o corpo também; 
o Espiritual, trabalhando a cidadania e ética e o âmbito criativo e o 
estético instigando as diversas linguagens artísticas.

A esse respeito, Goleman (2002, p. 42) afirma que: “O inte-
lecto não pode dar o melhor de si sem o emocional”. Assim, o que 
se espera é que ocorra um equilíbrio inteligente entre a razão e o 
sentimento para atingir a completude, enfatizando a harmonia entre 
a cabeça e o coração.
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Pensando na participação efetiva da pessoa com deficiência 
na sociedade organizamos a semana da pessoa com deficiência, de 
forma remota (live), trouxemos a temática esportes e lazer para todos 
e com depoimentos de paratletas e de fundadores dos projetos praia 
sem barreiras em Porto de Galinhas e a escolinha de surf inclusivo da 
praia do zé pequeno em Olinda. Muitos foram os depoimentos e o 
desejo que se olhe para a pessoa sem enxergar a deficiência, pois já 
realizamos um juízo de valor sem conhecer a pessoa construindo um 
pré-conceito. Daí importância de:

Formar professores que não possuam somente um dis-
curso racional acerca do outro, mas sem a experiência 
que é do/s outro/s, o panorama continuará obscuro e 
esses outros continuarão sendo pensados como anor-
mais”, que devem ser controlados por aquilo que “pa-
recem ser” e, assim, corrigidos eternamente (SKILIAR, 
2006, p. 32).

Ou seja, se não nos colocarmos no lugar do outro para poder 
compreender suas reais necessidades, não estaremos contribuindo 
para uma educação de práxis.

No transcorrer do ano, as formações continuadas para profes-
sores do ensino regular deram frutos, pois uma professora que tem 
um estudante incluso no primeiro ano com transtorno de espectro 
autista (TEA), que tinha aversão a escrita de lápis e papel, sugeriu que 
a mãe, colocasse um pouco de areia em uma caixa e a criança começou 
a fazer registros escritos. A professora já demonstra com essa atitude 
de empatia, a compreensão das diversas possibilidades e adequações.

Nessa concepção de adaptar para incluir Garcia (2007) nos traz 
a ideia de currículo flexível a um trabalho pedagógico inclusivo, que 
atenda ao mesmo tempo a diversidade humana e à identidade cultu-
ral local. Portanto não podemos apenas pensar em adaptações para 
incluir estudantes com deficiência, as adaptações são para atender as 
singularidades, as diversidades social, cultural e local.
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Por fim, como garantia ao direito do acesso à educação a todos 
os estudantes, deixamos na secretaria da escola um bloco de exercí-
cios impressas para que responsáveis buscassem essas atividades que 
trabalham competências diversas de acordo com os múltiplos níveis 
de aprendizado.

Assim, o trabalho pedagógico vem sendo ressignificado, mes-
mo diante de tantas mudanças começando pelo processo de ensino 
aprendizagem que este ano, sem preparo prévio, passou do presencial 
para o remoto e marcados também pelas desigualdades sociais que 
colocam estudantes em destoantes oportunidades de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatamos a importância do professor de ter um olhar diver-
so sobre sua sala de aula, baseando o seu trabalho nos fundamentos 
da inclusão que perpassa pelo aceitação de que somos singulares e 
não podemos considerar a hierarquização de saberes, que todos são 
emoção e razão e a construção do conhecimento tem cargas dos dois 
lados trazendo para sala de aula o cognitivo e o sócio afetivo, que os 
diversos saberes e linguagens devem ser vivenciados em iguais opor-
tunidades, enfatizando a integralidade e a interdisciplinaridade e de-
vemos evitar a educação bancária, no qual alunos adquirem conteúdo 
sem saber aplicá-los na prática não trazendo sentido para transformar 
as competências em habilidades no dia a dia.

As vivências até o presente momento do atendimento educa-
cional especializado remoto em Olinda na escola Professora Norma 
Coelho, foram exitosas, no momento em que se busca conhecer a rea-
lidade do discente, mantêm o vínculo tentando trazer uma organização 
de estudos e propõe aulas remotas motivadoras que visa as metas da 
educação inclusiva que é o trabalho com o ser global trabalhando as 
competências e habilidades para terem aplicabilidade no cotidiano.
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O trabalho da sala de recursos foi além dos atendimentos, tam-
bém atingiu as adaptações das atividades e flexibilização curricular, 
necessárias para a inclusão dos estudantes no ensino regular. Essas 
adaptações foram refletidas para que não houvessem segregação no 
ensino. Foi discutido com o corpo docente a necessidade de compre-
ender as diversas possibilidades de ensino que rompe como tradicional 
e dar espaço a empatia.

Também utilizou-se ferramentas da tecnologia da informação 
e comunicação aliados a educação. Precisou que o professor compre-
endesse a função pedagógica, através de aperfeiçoamento de cursos 
em formação continuada para diversificar e deixar as aulas mais mo-
tivadoras e atingindo as diversas especificidades que os estudantes 
requeriam. A tecnologia foi de grande valia, pois em momento de 
distanciamento social a educação continuou e a tecnologia pôde apro-
ximar docentes e discentes e ambos descobriram a forma autônoma 
e criativa de continuar as aulas. Mesmo aqueles que não tivessem 
acesso a aparelhos de comunicação e internet, alcançamos por meio 
de atividades impressas.

Enfim, o ensino remoto foi possível porque houve compromisso 
com o fazer pedagógico, não deixando se abater diante das adversida-
des e se usou da criticidade e da criatividade para ousar e inovar.
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GINCANA DE LEITURA:  
OS DESAFIOS DE UM ENSINO REMOTO

 Denise Dias de Carvalho Sousa 

RESUMO
Este trabalho tem o intuito de relatar a experiência da XVII Gincana de Leitura 
do Centro Territorial de Educação Profissional do Piemonte da Diamantina II, 
Jacobina-Ba, na reorganização do cotidiano escolar e das práticas pedagógicas 
durante o período de suspensão das aulas em razão da pandemia da covid-19. 
A Gincana de Leitura apresenta vários objetivos, entre eles, o fomento à leitura 
literária, por meio da vivência de diversos gêneros textuais e discursivos, bem 
como o aprimoramento das competências ler e escrever. Como embasamento 
teórico, retomaram-se os estudos de Bakhtin (2011), Cândido (1995), Freire 
(2019), Marcuschi (2002, 2008), Porto (2006), Orlandi (2000) e Rojo (2013), 
em uma perspectiva de dialogicidade das atividades propostas. A partir de 
Planos de Estudo, foram desenvolvidas atividades síncronas e assíncronas 
com os estudantes dos terceiros e quartos anos dos Cursos de Administração 
e Informática, organizadas na área de Linguagens, no componente curricular 
Língua Portuguesa, utilizando as plataformas digitais WhatsApp, Google Meet, 
Google Classroom, Google Forms, Spirit Fanfics, YouTube, o correio eletrônico 
e as redes sociais Instagram e Facebook, que facilitaram o processo ensino e 
aprendizagem, fomentando a participação dos alunos nas atividades propos-
tas, tais como: YouTuber Literário, Fanfiction e Literaturando.
Palavras-chave: Gincana de Leitura. Literatura. Ensino Remoto.



278COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

COMO TUDO COMEÇOU: CONTEXTUALIZANDO O RELATO 
DE EXPERIÊNCIA

A escola é um espaço de formação, vivência, socialização e (re)
invenção. E é com esse sentimento freiriano (2019) de possibilidades e 
mudanças e, reconhecendo a importância do processo educativo, que 
a XVII Gincana de Leitura do Centro Territorial de Educação Profissional 
(Cetep) do Piemonte da Diamantina II ganhou nova roupagem e sentido.

Desde 2000, percebeu-se no Cetep que os alunos do ensino 
fundamental e médio não apresentavam comportamentos leitores, 
resultando, assim, na dificuldade de compreensão e interpretação de 
gêneros textuais diversos. Partindo desse contexto, apresentou-se a 
proposta interdisciplinar “Gincana de Leitura” na Educação Profissio-
nal, a qual consiste em proporcionar aos discentes um contato com 
diversos gêneros literários, com a perspectiva de aprimoramento da 
leitura e da escrita, bem como estímulo às práticas/posturas/ações 
que levem em consideração a atuação eficaz dos discentes no mercado 
de trabalho, tais como: o trabalho em equipe e a administração de 
tarefas e conflitos; a ambiência e o clima organizacional; responsa-
bilidade; comprometimento; estímulo à iniciativa e à criatividade; a 
organização, o planejamento e o desenvolvimento das atividades lo-
gísticas; bem como a organização de eventos e seus protocolos. Além 
de propiciar aos estudantes uma vivência prazerosa com os livros, visto 
que a leitura é socializada através de atividades que se transformam 
em tarefas, envolvendo modalidades artísticas que procuram atender 
as aptidões dos subgrupos de cada equipe.

Com o surgimento da pandemia da covid-19 e a suspensão das 
aulas em 19 de março de 2020, tornou-se urgente repensar o cotidiano 
escolar e as práticas pedagógicas, a fim de minimizar os impactos da 
suspensão das aulas presenciais e evitar o afastamento dos estudantes 
do ambiente escolar, bem como o possível desestímulo à continuidade 
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dos estudos1. Dessa forma, todas as atenções se voltaram para a esfera 
da comunicação e interlocução em rede virtual, surgindo, assim, cami-
nhos de ensino e aprendizagem até então ignorados.

Assim aconteceu com a Gincana de Leitura, na sua 17ª edição, 
que começou a ser pensada de um outro jeito, ou seja, de maneira 
virtual, com o intuito de incentivar os estudantes dos 3° e 4° Anos à 
leitura de contos, romances, poemas, peças de teatro e novelas, bem 
como à escrita de textos, visando mantê-los ativos no seu processo de 
aprendizagem.

Como embasamento teórico, retomaram-se os estudos de 
Bakhtin (2011), Cândido (1995), Freire (2019), Marcuschi (2002, 2008), 
Porto (2006), Orlandi (2000) e Rojo (2013), em uma perspectiva de 
dialogicidade das atividades propostas. A partir de Planos de Estudo, 
foram desenvolvidas atividades síncronas e assíncronas com os es-
tudantes dos terceiros e quartos anos dos Cursos de Administração 
e Informática, organizadas na área de Linguagens, no componente 
curricular Língua Portuguesa, utilizando as plataformas digitais What-
sApp, Google Meet, Google Classroom, Google Forms, Spirit Fanfics, 
YouTube, o correio eletrônico e as redes sociais Instagram e Facebook, 
que facilitaram o processo ensino e aprendizagem, fomentando a 
participação dos alunos nas atividades propostas, tais como: YouTuber 
Literário, Fanfiction e Literaturando.

A LITERATURA CAIU NA REDE: (RE)INVENTANDO O ENSINO

O contato com os alunos começou pelo Google Classroom, via 
e-mail institucional. Todas as turmas foram cadastradas na sala virtual, 
a fim de que todos os participantes da Gincana Literária pudessem ter 

1  Em função da situação de emergência de Saúde Pública provocada pelo coronavírus, 
as aulas foram suspensas em toda a Bahia, conforme decretos nº 19.529/2020, de 16 
de março de 2020, e nº 19.542/2020, de 18 de março de 2020, do Governo do Estado.



280COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

acesso aos planos de estudo e tirar as dúvidas sobre o processo de 
organização e consecução da proposta. O diálogo se estendeu pelo 
WhatsApp por meio dos líderes de turma e das equipes, as quais foram 
formadas de acordo com dois critérios: a afinidade entre os estudantes 
e das obras literárias.

Foram formadas de 2 a 4 equipes por sala, conforme o número 
de alunos, com base na escolha de romances, contos e peças teatrais, 
destacando-se temas, autores e movimentos literários, incluindo as 
obras exigidas nas provas do Exame do Ensino Médio (Enem) e vesti-
bulares, tais como: A morte e a morte de Quincas Berro D´Água (Jorge 
Amado), Vidas secas (Graciliano Ramos), O alienista (Machado de 
Assis) e A pena e a lei (Ariano Suassuna). Mas os estudantes, também, 
tiveram a oportunidade de escolher obras de sua preferência, como 
os best-sellers A culpa é das estrelas, de John Green, e Simplesmente 
acontece, de Cecelia Ahern.

Depois de formados os grupos, o líder de cada equipe enviou os 
dados para o e-mail da professora responsável, que os organizou em 
uma planilha, compartilhada no Google Classroom. Fez-se necessário 
realizar alguns encontros on-line no Google Meet para dirimir dúvi-
das e manter aceso o contato com os alunos durante o processo. As 
equipes deveriam cumprir três tarefas: YouTuber Literário, Fanfiction 
e Literaturando.

Para iniciar a 1ª tarefa, YouTuber Literário, orientou-se a leitura 
individual (em casa), que, após lida por todos os participantes das 
equipes, foi socializada entre os pares no formato resumo pelo What-
sApp e/ou e-mail. A tarefa YouTuber Literário constou na elaboração 
de um vídeo, a fim de divulgar os livros lidos, na condição de youtubers 
literários. O objetivo principal foi seduzir o internauta para a leitura li-
terária, com base em capas, enredos, personagens, características dos 
movimentos literários, autores, gêneros, entre outros. Os discentes le-
varam em consideração um planejamento de pré-produção, produção 
e pós-produção. A primeira etapa serviu para montar o roteiro, posi-
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cionamento, cenário, os alunos que iriam participar da filmagem (um, 
dois, todos) e o ensaio. A segunda fase foi a organização da gravação. 
Já a pós-produção se destinou à fase dos cortes para deixar os vídeos 
mais ágeis, com efeitos, de acordo com a proposta de cada equipe; 
legendas para enfatizar falas; análise de conteúdo adicional (trailers, 
teasers, música, vídeos extras etc.) e edição da foto de capa.

O YouTuber Literário se tornou uma atividade que gerou grande 
engajamento, pois os alunos encontraram nessa atividade uma ruptura 
com o tradicional e a associação com à área técnica de estudo, como 
relata Bruno Santos, aluno do 3º Ano Informática e líder de classe: “A 
gincana virtual é um projeto maravilhoso, através da qual nós, amantes 
da literatura, podemos desenvolver várias atividades, como o YouTuber 
literário, no qual usamos a leitura e a informática” (BAHIA, 2020). Algo 
de novo e interessante estava acontecendo. Apesar de tudo, um sopro 
de alegria e envolvimento!

Figura 1 – Alguns vídeos postados no YouTube referentes à tarefa YouTuber Literário.
Fonte: Acervo pessoal da autora (2020).
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Na segunda tarefa, denominada Fanfiction, os discentes reali-
zaram produções textuais colaborativas, que favoreceram a valorização 
do gênero literário no espaço digital. A fanfiction é uma história criada 
por fãs a partir da leitura de livros (ou filmes, séries etc.), e pode ser 
publicada livremente em diversas plataformas digitais. Uma caracterís-
tica bem marcante nas fanfictions é que não há regras para escrever, 
ou seja, os textos criados pelos fãs podem variar, por exemplo: mudar o 
início, meio ou final da história, acrescentar personagens, falas, mudar 
as ações dos protagonistas e/ou antagonistas. O importante é propor 
fortes emoções, conflitos, aventuras, entre outras características típi-
cas de livros de ficção

A plataforma escolhida foi a Spirit Fanfics, que garantiu a inte-
ratividade entre as equipes durante o processo de escrita, visto que a 
construção do texto foi coletiva, com a participação aberta de todos 
os alunos e do público externo. Essa troca dialógica entre os discentes 
ajudou na compreensão, colaboração, análise e escrita das ideias sob 
distintas perspectivas textuais (interpretativa, estética, estilística e 
linguística). Os discentes seguiram um roteiro do passo a passo para 
cadastro na plataforma e suas diretrizes, com elaboração de sinopses, 
seleção de imagens e produção dos textos, com acompanhamento do 
processo de reescrita pela docente responsável.
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Figura 2 – Produção de Fanfiction – Equipe EkiLobato – Conto “negrinha”, de 
Monteiro Lobato – Terceiro Ano A – Administração.
Fonte: Acervo da autora (2020).

Já na terceira tarefa, Literaturando, as competências de leitura 
e escrita ganharam espaço através do Google Forms, trazendo ques-
tões referentes à estrutura do texto literário escolhido por cada equipe 
(enredo, linguagem, estilística, técnicas de narração e vocabulário), 
além de questões do Enem. Critérios como a análise, interpretação e 
aplicação de recursos expressivos das linguagens, entre outros, foram 
considerados para o melhor acompanhamento dos trabalhos. Para a 
estudante Edvanilda Silva Santos, 3º Ano de Administração, essa inicia-
tiva foi muito importante para o seu aprendizado:

Estamos tendo a oportunidade de continuarmos a de-
senvolver mais a leitura e a escrita, através da literatura. 
Gosto muito dessa gincana, porque aprendemos mais 
sobre os autores literários, seus livros, conhecendo a 
história de vida de cada escritor, as narrativas, os temas, 
os movimentos literários. A atividade nos capacita mais 
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para o aprendizado da Língua Portuguesa e nos prepara 
para os vestibulares. Esta iniciativa veio de maneira 
exemplar, no momento certo, pois não podemos estar 
na sala de aula, mas estamos lendo, sendo orientados e 
acompanhados (BAHIA, 2020).

Além disso, a tarefa Literaturando procurou incentivar a escrita 
de textos dissertativos-argumentativos, com base nos temas abor-
dados nas obras literárias selecionadas, impulsionando os alunos a 
refletirem sobre a importância da literatura para a formação humana, 
ética e profissional.

Figura 3 – Tarefa Literaturando no Google Forms.
Fonte: Acervo da autora (2020).
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A aproximação entre Base Comum, Educação Profissional e 
Tecnológica através da XVII Gincana de Leitura promoveu engajamento 
dos estudantes, que deram continuidade aos estudos no formato vir-
tual, demonstrando envolvimento com a Literatura e aprimoramento 
na leitura e escrita de textos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora pareça que tudo ocorreu de maneira plena, é preciso re-
latar que nem todos os alunos dos terceiros e quartos anos participaram 
ativamente das tarefas propostas. Entretanto, há que se considerar que 
muitos desejaram participar, mas não conseguiram, alguns por não pos-
suir equipamentos tecnológicos, outros pela falta de acesso à internet e 
outros ainda por questões emocionais e de saúde e por ausência física 
do professor. Mas, em um momento tão adverso para o mundo e para 
a escola, fez-se necessário estabelecer o vínculo com o corpo discente, 
buscando alcançá-lo de todas as formas possíveis. E, a Gincana de Lei-
tura demonstrou que o se reinventar, aliado à disposição de superar as 
adversidades do ensino remoto, sobrelevou o receio da dissuasão e da 
desistência, a exemplo do testemunho da aluna Karen Quézia, do 3ª ano 
de Administração: “É gratificante estarmos unindo algumas ferramentas 
e recursos para manter a nossa rotina de estudos, de forma produtiva e 
saudável em meio a este momento de quarentena” (BAHIA, 2020).

Ao longo desses 17 anos de aplicação do projeto Gincana de 
Leitura, mesmo numa situação de ensino e aprendizagem atípica, 
constatou-se engajamento dos alunos com a leitura e a escrita; a 
capacidade de iniciativa e exposição de ideias com autoconfiança e 
autonomia; bem como planejamento, sistematização, criação, ação e 
interação em grupo. Em suma, a XVII Gincana de Leitura demonstrou 
percepção da multiplicidade de sentidos dos sujeitos-leitores em sua 
historicidade de vida, tentando associar saberes e sabores literários, 
numa dinâmica de reflexão e transformação.
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JANELAS DE ESPERANÇA NA 
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APRESENTAÇÃO

Neste trabalho, temos o intuito de apresentar uma dentre 
tantas possibilidades de se pensar e investigar a formação docente, a 
partir dos círculos de leitura realizados pelo Projeto de Extensão Ler e 
Compartilhar: práticas de formação solidária, na Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).

O cerne de nossa iniciativa advém da importância que atribu-
ímos às práticas pedagógicas que despertam as/os graduandas/os de 
Pedagogia para uma práxis ancorada em espaços-tempos de escuta e 
de sensibilidade em prol de uma aprendizagem coletiva. Concebemos 
a leitura em voz alta como um dos fios condutores na construção de 
uma sala de aula “afetada pelo nosso interesse uns pelos outros, por 
ouvir a voz uns dos outros, por reconhecer a presença uns dos outros” 
(HOOKS, 2017, p. 17).
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Em 2020, os caminhos trilhados pelo projeto foram drasticamen-
te afetados. A grave pandemia do novo coronavírus atravessou, abalou 
e deslocou nossos rumos. Nesse contexto, nos indagamos: como dar 
continuidade à ação educativa de dar a ler sem o gesto-ato de olhar nos 
olhos, captar as expressões/emoções e sentar em roda, juntas/os? Que 
ambiente gerador de leitura seria capaz de acolher leitoras/es com os 
cuidados requeridos pela pandemia? Quais as funções sociais, políticas 
e culturais do Ler e Compartilhar, enquanto instrumento formativo, em 
uma realidade de tamanha calamidade e desigualdade?

Nesse vendaval de dúvidas e incertezas, interrogando o des-
conhecido, optamos pela prevalência do agora, do espontâneo, do 
fazer, do experimento, do saber advindo da experiência (LARROSA, 
2014). Migramos das salas de aula, das bibliotecas e do cotidiano uni-
versitário para o ambiente virtual, com todas as suas peculiaridades, 
instabilidades e desafios.

OBJETIVOS

No decorrer dos encontros do Ler e Compartilhar desenvolve-
mos a leitura oralizada de textos literários em roda, sejam poemas, 
contos ou crônicas. Temos, sobretudo, o objetivo de criar condições 
para a formação de professores-leitores aptos a lerem e se inscreve-
rem na palavramundo (FREIRE, 2000), fomentando a reflexão tecida 
pelo viés da literatura e pela criação de sentidos autênticos e diversos, 
gestados através da escuta e da fruição.

 Outro objetivo que nos norteia é resgatar a pedagogia da troca, 
da ciranda e da partilha, alicerçada em costumes ancestrais (YUNES, 
2009), pois ler em círculos possibilita a abertura para as impressões e 
expressões do outro, ao mesmo tempo em que também extravasamos 
as nossas.
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 A partir da narrativa humanamente ecoada e sentida, busca-
mos uma reinvenção da prática docente, apostando na tessitura do 
saber coletivo e semeando as vivências do instante “[...] aqui e agora, 
onde quer que estejamos” (TRINDADE, 2013, p. 60).

METODOLOGIA EM TRANSFORMAÇÃO: O QUADRADO DA 
TELA SE CONVERTE EM CÍRCULO

Em meados de 2014 nasceu o projeto Ler e Compartilhar: prá-
ticas de formação solidária. Nossos encontros de leitura começaram 
semanalmente, na Biblioteca Infanto-Juvenil da Unirio. Posteriormen-
te, fruto de uma parceria, desenvolvemos essa prática leitora no Es-
paço Cultural de Angola, no Rio de Janeiro (2017-2018), no Espaço de 
Convivência do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade 
(2018), nas salas de aulas (2019), até migrarmos para a plataforma 
virtual Google Meet (2020).

Com a intenção de atender a comunidade acadêmica e o público 
em geral, especialmente as/os estudantes de Pedagogia, nos comprome-
temos esteticamente, eticamente e politicamente com a escuta atenta 
dos interesses de leitura de cada leitor/a na organização de cada círculo, 
pensando como coletivo. Compreendendo cada ser humano como sin-
gular, ressaltamos a alteridade que atravessa não apenas os diferentes 
momentos da vida daquelas/les que se juntam para ler conosco, mas as 
vozes e mundos interiores e exteriores a nós (SKLIAR, 2019).

Ao sentarmos em roda, como leitoras-guias, partilhamos dife-
rentes textos literários e convidamos as/os participantes a assumirem 
esses papéis, a partir do desejo e da livre expressão que as/os impelem. 
Nesse movimento, remetemos às práticas de leituras ancestrais, onde 
mais velhos e mais novos se uniam em aldeias africanas para contar 
histórias e experiências, nutrindo princípios de geração em geração, 
em liberdade. 
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Juntas/os, trançando a rede, sentindo e pensando a formação 
docente, partilhamos lembranças, saberes e rastros do vivido, escutan-
do uns aos outros após a leitura e fortalecendo a horizontalidade. “[...] 
A narrativa oral de ações pedagógicas múltiplas é, sempre, o resultado 
da interação entre o que está sendo narrado, o público que ouve e a 
memória que tem sobre outras ações pedagógicas” (ALVES, 2001, p. 36).

Após a conversa, cada leitor/a escreve frases de efeito e sen-
sações na folha de registros denominada Meu(s) sentido(s), tanto nos 
círculos presenciais como nos virtuais.

Devido à pandemia, nosso caminhar metodológico vem sendo 
reinventado a cada mês. As cadeiras em círculo e os olhares próximos 
foram transformados pelas telas de celulares e computadores a dis-
tância, cada um/a em seu lar, na sala Google Meet. Mesmo assim, 
reatamos a presença e a conexão.

As leituras em voz alta passaram a ser projetadas e ouvidas 
através dos microfones. Narrativas escritas das/os participantes se 
deslocaram para os formulários de sentidos do Google Drive. Paula-
tinamente, a cada encontro, o ambiente virtual que mesclava leituras 
e silêncios foi sendo atravessado por iniciativas das/os leitoras/es 
de abrir a câmera para falar e imprimir marcas singulares. O desejo 
de estarmos juntas/os, fazendo coisas juntas/os (SKLIAR, 2019) foi o 
ponto de partida que mobilizou a experiência com graduandas/os de 
Pedagogia oriundas/os das turmas atendidas em 20191 e com o público 
leitor das redes sociais2, entre outros.

1  Os círculos de leitura foram realizados em 2019 nas turmas Alfabetização, leitura 
e escrita e Literatura na Formação do leitor, ambas componentes curriculares do 
curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (Unirio).
2  Em 2020, começamos a divulgar amplamente os círculos de leitura do projeto nas 
páginas do Facebook (Disponível em: https://www.facebook.com/lerecompartilhar. 
Acesso em: 13 maio 2021) e Instagram (Disponível em: https://www.instagram.com/
lerecompartilhar/. Acesso em: 13 maio 2021). 
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Ao habitarmos desde junho de 2020 uma vez por mês a sala 
do Google Meet, procuramos corresponder aos interesses de cada 
leitor/a, dialogando com as diferentes artes que fazem parte de nossa 
cultura (músicas, vídeos, obras de arte, fotografias, trechos de palestras, 
lives etc.). A multiplicidade de linguagens e autoras/es permearam os 
roteiros compostos por nós e foram projetados pelas telas eletrônicas, 
conectando corpos pelos fios das artes e, especialmente, da literatura.

RESULTADOS/CONSIDERAÇÕES FINAIS: JANELAS QUE 
SEMEIAM ESPERANÇAS

É possível resgatar e semear a esperança de dias melhores por 
meio de um círculo de leitura, mesmo distantes fisicamente e repletos 
de incertezas? Como sentir e pensar a formação de professores-leito-
res em um contexto que vem provocando tantas transformações em 
nossas vidas e, concomitantemente, no espaço-tempo educativo?

Compreendendo a complexidade que nos afeta, num movi-
mento de atravessar fronteiras, recriar visões e atitudes, salientamos 
a necessidade da expressão das/dos estudantes, retomando a ideia de 
uma pedagogia engajada que gera o bem-estar, a coexistência, a par-
tilha e a confissão das/dos envolvidas/os no processo (HOOKS, 2017).

 Na incessante e errante busca, no devir, na pergunta e na 
incerteza, desejando atender a todas/os, ressignificamos o projeto Ler 
e Compartilhar ecoando saberes populares, cultivando a criatividade, 
a potência de vida e os valores civilizatórios afro-brasileiros (TRINDA-
DE, 2013). Estarmos juntas/os, conectadas/os através de celulares e 
computadores, foi a trilha encontrada para retomar nesses tempos de-
safiadores os princípios da cooperação e da circularidade, em roda; da 
musicalidade, em ressonância com as diferentes artes, sons e cantos; 
da oralidade, em sintonia com os primeiros viajantes e narradores; do 
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contato, ao convidarmos para o encontro de sensibilidades e interagir-
mos pelas câmeras (TRINDADE, 2013).

Todo esse movimento traz para os círculos de leitura virtuais 
um sentimento de acolhimento e de intimidade, fazendo com que uma 
sala “fria”, disponibilizada através de meios tecnológicos, torne-se um 
ambiente onde as/os participantes podem se sentir à vontade para ser, 
estar e falar. Um local onde durante um intenso encontro nos sentimos 
próximos. Um convite para o livre pensar e expressar de todas/os, em 
que a cada encontro voltamos abertas/os a pluralidade de vozes e 
sensorialidades que nos rodeiam.

 Com base nas narrativas das/dos graduandos-leitores, encon-
tradas nos formulários aplicados ao final de cada círculo, percebemos 
os sentidos e as conexões interiores e exteriores que vêm sendo 
construídas/os. Quando perguntamos “O que o círculo representou 
para você?”, lemos relatos como: Sopro de vida e esperança...moinho, 
motor para seguir. Remetemo-nos, assim, ao axé e à energia vital que 
nos sinalizam para a existência de vida em tudo o que nos rodeia, 
potencializa e permeia (TRINDADE, 2013).

Observamos nas/os participantes e nas leituras como o mo-
vimento em rede do círculo nos aproximou e nos motivou para en-
frentarmos as adversidades que estamos vivendo nesses tempos de 
pandemia. A esperança se nutria do estar juntas/os, da troca e dos 
sentidos que transbordavam em redemoinho de sentimentos, nos 
chacoalhando e fazendo com que as ideias e emoções fluíssem em 
sinergia. Nesse fluxo, após ler conosco poemas de Mia Couto, uma 
leitora-participante registrou:

Pensar nesse momento que estamos vivendo e que a 
vida exige tanta urgência que a impressão que eu tenho 
é de que estamos juntos, porém não enxergamos de 
verdade o outro; as questões, as sensações pelas quais 
o outro passa. E os textos do Mia fazem a gente refletir 
nessas questões de olhar o outro.
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 A literatura moveu a experiência vital de nos enxergarmos com 
o coração e o desejo (REYES, 2012), de nos refugiarmos em um espaço-
-tempo virtual e de nos presentificarmos como somos, atrás das telas. 
Através dessas janelas, reconhecemos e respeitamos a diversidade de 
subjetividades, luzes e sombras, que acordam o humano que mora em 
cada um de nós e brotam das palavras.

Uma formação pavimentada pela leitura compartilhada, aflora-
da pelo sensível e marcada pelos intercâmbios poéticos e do que nos 
afeta, é o que inspira nossos passos como mediadoras de leitura. Uma 
pedagogia da leitura literária é o que buscamos promover, mesmo em 
territórios desconhecidos. Um mundo habitável, em que saciamos 
nossa sede de beleza e de pertencimento, é o que seguiremos buscan-
do com esperança.
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EU CANTO MATEMÁTICA  
TAMBÉM NO YOUTUBE

Sidcley Dalmo Teixeira Caldas

RESUMO
Considerando o grande potencial das plataformas de compartilhamento de 
vídeos, mais especificamente o YouTube, o objetivo geral é apresentar uma 
experiência de concepção, criação e manutenção de um canal educativo do 
YouTube intitulado Eu Canto Matemática. Como base teórica, ideias acerca 
de conceitos de canção, concepções sobre cultura digital e aprendizagem 
ubíqua, estudos sobre a presença de canções na educação matemática e con-
tribuições da utilização de vídeos em práticas educativas. Os conhecimentos 
resultantes da experiência a compartilhar são fontes possíveis para que no-
vas reelaborações conceituais coletivas ocorram, bem como a socialização do 
tipo de prática aqui abordada, tudo isso visando melhorias para o processo 
de ensino e aprendizagem da matemática.
Palavras-chave: YouTube. Canal Educativo. Canção. Ensino e Aprendizagem 
de Matemática.
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INTRODUÇÃO

O objetivo é apresentar a experiência de concepção, criação e 
manutenção de um canal educativo de matemática no YouTube, o Eu 
Canto Matemática, que busca divulgar e discutir canções cujas letras 
abordam ideias e enunciados matemáticos relativos à educação básica. 
Para isso, serão considerados a relação entre mídias e a escola, suas ca-
racterísticas e formas de mediação, alguns conceitos de canção, a pre-
sença de canções em práticas educativas matemáticas, contemplando 
pesquisas recentes voltadas para esse tipo de estratégia didática, e a 
ideia do criador da Khan Academy, um dos maiores portais de video-
aulas do mundo. Dessa maneira, pretende-se contribuir para novos 
perspectivas acerca da temática bem como contribuir para discussões 
que promovam melhorias no processo de ensino e aprendizagem de 
matemática na Educação Básica.

A IDEIA DO CANAL

A vontade de criar um canal no YouTube surgiu a partir da cria-
ção de canções que abordavam, em suas letras, ideias e enunciados 
matemáticos da educação básica. Considerando que seria mais uma 
alternativa a contribuir para o processo de ensino e aprendizagem 
de matemática, decidi, assim, divulgar essas canções. Ainda antes de 
criar o canal, me identifiquei com o canal Matemática Rio, atualmente 
próximo de dois milhões de inscritos, o, qual busca dialogar sobre os 
conteúdos matemáticos, entreter, informar e deixar os seguidores 
mais familiarizados com as temáticas abordadas. Posteriormente, bus-
quei outros canais, como o Khan Academy (KHAN, 2013), destaque e 
expoente no que se refere a vídeos que abordam conteúdos matemá-
ticos. Entretanto, apresento algumas discordâncias acerca de algumas 
opiniões deste teórico, para quem os conteúdos mais básicos e diretos 
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devem ser apresentados mediante vídeos. Assim, eles dariam conta da 
mediação junto aos estudantes, não sendo necessária a intervenção 
do professor.

ESCOLA E MEDIAÇÕES

Ainda antes do atual contexto pandêmico, as representações 
midiáticas e a virtualidade apresentavam um movimento de crescimen-
to vertiginoso, consolidando-se duplamente tanto como produtos e 
processos quanto como mediações privilegiadas para conhecer, sentir 
e gostar (OROZCO, 2006). Cabe destacar que, segundo Morin (2013), 
a verdadeira mediação, a função do meio, acontece propiciando a co-
municação do real com o imaginário. Bem próximo do entendimento 
da afirmação de que o meio é a mensagem, feita por Mcluhan (2007), 
já sinalizando para as consequências sociais e pessoais da influência 
dos meios, Martín-Barbero (2006) defende que o sentido da mediação 
das invenções tecnológicas no campo da comunicação é a mutação da 
materialidade técnica em potencialidade socialmente comunicativa. 
Contudo, a escola parece ter estacionado no tempo.

As instituições educativas parecem não compreender, ainda, 
a magnitude da mudança, insistindo, inclusive com certa teimosia, 
em continuar com uma visão reducionista, só reparando no aspecto 
instrumental, tanto de mídias quanto de tecnologias, como argumenta 
Orozco (2006). Este autor lembra que antes o livro que o professor tra-
balhava na sala de aula tinha a última palavra. Agora, a última imagem 
está na tela e a última palavra quem tem são os sujeitos-audiência, e 
seus olhos: “Se vejo na tela, acredito, é verídico; se não vejo, posso 
duvidar e desconfiar” (OROZCO, 2006, p. 96). Martín-Barbero (2006) 
afirma que há uma diversidade de saberes que circulam por outros 
canais, difusos e descentralizados, comprovando que a escola está 
deixando de ser o único lugar de legitimação do saber. Paralelo a esse 



297COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

entendimento, Santaella (2012) salienta que os processos de aprendi-
zagens não são mais privilégio da formação escolar, considerando que 
a cultura digital já tornou isso evidente. Inclusive, isso fica mais nítido 
com aprendizagem ubíqua, que são formas de aprendizagem media-
das pelos dispositivos móveis, tão real e presente no nosso cotidiano 
(SANTAELLA, 2013).

Dessa maneira, cabe aos educadores críticos assumir a 
responsabilidade institucional da escola nesses tipos de mediação, 
possibilitando ressemantização, diálogo, debate e resposta sobre o 
que os alunos recebem na mídia, cotidianamente, como bem defende 
Orofino (2006). É necessário promover um debate, repensar os moti-
vos da educação e da comunicação considerando a grande mudança 
no contexto em que vivemos, como pontua Orozco (2006). Um tema 
integrante dessas discussões e que merece destaque é o fato de que 
a escola parece, ainda, ignorar as experiências musicais que são feitas 
pela mídia, fora do espaço-tempo da escola, como afirmam Souza e 
Nascimento (2012). Segundo eles, é incontestável que a onipresença 
da música através das mídias influencia a vida musical dos jovens. 
Salientando que os veículos de comunicação e as pessoas que nos 
rodeiam tratam de música como possuindo o mesmo significado de 
canção, esta, de acordo com Morin (1973), é o mais cotidiano objeto 
de consumo e, com relação à difusão permanente e ubíqua, melhor 
que qualquer outro produto da indústria cultural, difunde-se em todos 
os meios, em todas as classes e entre todas as idades da sociedade.

SOBRE A CANÇÃO

Visando que não se confunda música com canção, Tatit (2004) 
apresenta sua definição, pela qual a canção é uma extensão da fala, 
resulta da fusão, do entrelace da letra com a melodia. Nela, algo é dito 
de uma certa maneira. Essa certa maneira é representada pela melo-
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dia, enquanto o algo é representado pelas letras das canções, pelos 
conteúdos presentes nelas. Por outro lado, Tinhorão (2011), considera 
que canção popular é a música vocal acompanhada por instrumento 
harmônico, individualista, aquela entendida como composição de 
alguém, feita com verso dentro de uma melodia, que a gente senta, 
ouve, aprecia, face a face, como um dos tipos de interação abordados 
por Thompson (2011). Seja transitando por seus polos, valorizando os 
aspectos musicais ou linguísticos, a canção está presente na escola. 
Dessa forma, é cabível que se discuta esta presença.

A PRESENÇA DA CANÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

A canção, as canções, estão presentes na escola, como por 
diversos ambientes sociais. Seja como estratégia didática ou ação 
pedagógica que vise outras contribuições, a presença de canções em 
práticas educativas com matemática vem ocorrendo cada vez mais. 
Relacionada à identificação dos conteúdos conceituais, procedimen-
tais e atitudinais (CALDAS, 2013), valorizando o suporte linguístico das 
canções, ou visando a ludicidade (CALDAS, 2016b), as canções que 
abordam ideias e enunciados matemáticos apresentam algumas ca-
racterísticas quando presentes no processo de ensino e aprendizagem. 

Caldas (2016a) faz algumas observações quanto a isso, desta-
cando algumas vantagens e desvantagens que vão além das qualidades 
específicas dessa prática, mas, também, que se relacionam à sua apro-
priação pelo professor, assemelhando-se, dessa forma, com diversos 
outros recursos de ensino. Das vantagens: se comunicar melodicamen-
te, potencializando o poder mnemônico dessa forma de comunicar; 
possibilitar que os alunos experimentem instrumentos musicais, 
cantem, dancem e criem paródias e/ou novas canções, favorecendo 
o diálogo com o artístico e o sensível; e possibilitar tratar conteúdos 
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diversos mediante a linguagem artística, sensível, contribuindo para a 
redução da dualidade razão/emoção. 

Já acerca das possíveis desvantagens, Caldas (2016a) sinaliza: 
a possibilidade da letra da canção adormecer, perdendo o seu signi-
ficado e impedindo a efetiva comunicação do conteúdo pretendido; 
mobilizar reações como danças, batuques, entre outros, podendo não 
ser bem recebida por alguns professores que não valorizam expres-
sões artísticas; e, ao ser considerado somente o seu suporte linguístico 
(a letra) da canção, pode deixar de lado o elemento melódico, este 
que propicia e até obriga o uso de licenças poéticas e expressões 
conotativas não comumente utilizadas em textos que comunicam con-
teúdos matemáticos. Caldas (2016a) destaca a diminuta quantidade 
de pesquisas que se relacionam à presença de canções que abordam 
ideias e enunciados matemáticos. Seu estudo demonstrou que futuros 
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental possuem a crença 
de que esse tipo de canção pode contribuir para o processo de ensino 
e aprendizagem de matemática, principalmente por apresentar um 
caráter lúdico. 

No entanto, não foram verificadas argumentações que espe-
cificassem, de forma mais clara, como aconteceria a aprendizagem 
sugerida, o que requer maiores debates acerca de sua efetiva contri-
buição para a apreensão de objetos matemáticos. Ainda que não trate 
da linguagem da canção, os estudos de Cavalcanti (2011) apontaram 
indícios de que a composição de paródia musical atribuiu melhoras na 
aprendizagem do conteúdo circunferência. Assim, cabe lembrar que 
a paródia também é canção, já que contempla os suportes melódicos 
e linguísticos, ao mesmo tempo. Porém, as pesquisas citadas não 
chegam a discutir a presença de canções em práticas educativas com 
matemática no ambiente virtual, mais especificamente no YouTube.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS

DINÂMICA DO CANAL

Iniciei a disponibilização de dois vídeos por semana, nos quais 
eu apresentava uma canção e, no outro, realizava comentários sobre 
ela. Também, semana sim, semana não, postava um vídeo em que 
discorria sobre as possíveis vantagens e desvantagens da presença de 
canções na educação matemática e, na semana seguinte, um vídeo de 
paródia de canções populares. Atualmente, as postagens seguem um 
padrão diferente, já que busco uma diversidade de tratamento dos con-
teúdos, com três tipos de vídeos para cada temática. Um vídeo em que 
eu apareço, outro em que só aparecem as mãos e um terceiro em que 
utilizo uma mesa digitalizadora e o software sketchbook. Até meados 
do mês de agosto deste ano, já postei mais de 200 vídeos, chegando 
a um total de cerca de 3 mil inscritos e mais de 400 mil visualizações. 
Assim, então, é como se apresenta o canal Eu Canto Matemática.

EQUIPAMENTOS E SOFTWARES UTILIZADOS

Para iniciar as gravações, busquei reunir equipamentos básicos, 
como filmadora, gravador de áudio, softbox, tripé, tecido para fundo 
e iluminação. Par a iluminação, confeccionei o softbox com tubos de 
PVC e papelão. Aliás, não somente um, mas três, haja vista ter optado 
pelo sistema de iluminação de três pontos. Após dois anos, comprei 
novos. Inicialmente, usava a parede da sala como fundo branco, tendo 
mudado depois para o fundo preto, para o qual utilizo um tecido de 
malha preta. Utilizo microfones de lapela, os quais ligava no próprio 
smartphone (atualmente, adquiri uma câmera semiprofissional Canon 
SX500 IS). No entanto, edito a qualidade do áudio e retiro o do vídeo 
original. Para a edição final, uso o editor de vídeos wondershare e, 
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para capturar a tela do computador, o ocam. No mais, investigando e 
aprendendo a cada dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa ideia de construção do canal aqui relatado vem corroborar 
com as discussões trazidas, considerando a importância de educadores 
atuarem de forma contextualizada e integrada com as mais diversas 
dinâmicas sociais, especificamente no âmbito da aprendizagem ubíqua, 
esta que não se restringe às salas de aula e nem por isso deve se esquivar 
de considerá-la. Discutir os porquês de ter criado um canal no YouTube 
voltado para o ensino e aprendizagem de matemática contribui para 
novas reformulações conceituais e colaborativas nessa rede de conheci-
mentos contemporânea e fortemente presente no nosso cotidiano.
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MUDANÇAS METODOLÓGICAS  
NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

COM O “NOVO NORMAL”

Zuleick de Almeida Lima 

RESUMO
Este artigo se trata da apresentação de um trabalho realizado na disciplina de 
Língua Portuguesa com estudantes de 1º ano do ensino médio da Escola Esta-
dual Juscelino Kubitscheck de Oliveira, no município de Nova Xavantina-MT, 
em formato de relato de experiência, cujo objetivo foi destacar a necessidade 
de mudanças metodológicas no processo de ensino em virtude da pandemia 
covid-19 que provocou uma desestrutura em todos os campos sociais. Com 
essas mudanças e o chamado “novo normal”, foi necessário a apropriação de 
novas metodologias ativas como forma de contemplar o processo de apren-
dizagem dos estudantes no novo formato de educação que deixou de ser 
presencial para ser remoto. A metodologia utilizada se apoia nas concepções 
de Moran (2020) sobre o uso de metodologias ativas e TIC na educação, em 
Harasim (2005) que corrobora sobre o ciberespaço; nas concepções de Silva 
(2020) que retrata sobre os desafios trazidos pela pandemia no cotidiano 
social. Essa experiência resultou na busca de reinventar as práticas no ato de 
ensinar e aprender provocada por uma pandemia que chocou e desestrutu-
rou a vida humana. Foi um momento que estreitou laços entre estudantes e 
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a professora da disciplina de Língua Portuguesa, contribuindo para manter a 
linha de comunicação.
Palavras-chave: Educação. Aulas Remotas. Metodologias Ativas. Covid-19.

INTRODUÇÃO

O ano 2020 foi um período considerado para a educação como 
um ano desafiador. Foi preciso surgir uma pandemia na China em 
2019, a covid-19, que se alastrou pelo mundo para abalar, provocar 
uma desestrutura em todas as esferas sociais, políticas, econômicas 
e educacionais. Essa pandemia com seus fortes impactos obrigaram 
o Brasil e o mundo a sair da zona de conforto e almejar mudanças de 
postura e a busca de novas metodologias de sobrevivência. Na educa-
ção não foi diferente, exigindo mudanças drásticas para a atuação com 
a nova realidade através do ensino de forma não presencial. Em todos 
os estados brasileiros, as instituições de ensino viram a necessidade 
de viabilizar alternativas emergenciais com o uso das tecnologias de 
comunicação e informação a fim de continuar as atividades escolares.

Silva (2020) deixa evidente o quanto desafiadora foi a pande-
mia covid-19 no cotidiano social.

É inegável que a pandemia tenha alterado o cotidiano 
de pessoas nas diversas partes do mundo, visto que 
enquanto sociedade, temos desenvolvido atividades 
cada vez mais interdependentes. O ritmo da vida de um, 
depende da forma de organização e funcionamento da 
vida de outros. Os setores socioeconômicos estão inter-
ligados, o que faz com que a mínima alteração em um 
determinado fluxo reverbere em tantos outros (SILVA, 
2020, p. 2).

Infelizmente essa situação provocada pela pandemia covid-19 
contribuiu para o aumento da desigualdade de acessos e oportunidades 
no campo educacional, refletindo diretamente nas famílias mais pobres 
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e famílias que vivem no campo que não se dispõem de acesso à internet, 
de computadores e/ou celulares suficientes para atender a todos os 
filhos, visto que na maioria das vezes as famílias possuem mais de um 
filho em fase escolar e geralmente estudam no mesmo período.

Diante deste cenário, a Escola Estadual Juscelino Kubitscheck 
de Oliveira, localizada no município de Nova Xavantina-MT, assim 
como todas as outras escolas de Mato Grosso, também passou pela 
premissa de readaptações tanto no atendimento ao ensino remoto/
on-line como para o atendimento off-line. Para atender os casos de es-
tudantes sem acesso à internet ou em situações de possuírem poucos 
recursos para todos os filhos, a instituição trabalhou com as apostilas 
impressas, tendo esse recurso como alternativa para não deixar de 
oportunizar o acesso à aprendizagem.

E para acompanhar essa nova realidade, tive que me apropriar 
de novos conhecimentos e metodologias ativas para o ensino de Lín-
gua Portuguesa, principalmente com os trabalhos de leitura, produção 
escrita, compreensão e interpretação, buscando elaborar materiais 
capazes de atender tanto os estudantes que faziam uso de apostilas, 
quanto os estudantes que participavam das aulas on-line.

Considerando todos esses aspectos apresentados, surgiu o in-
teresse pela elaboração do relato de experiência de um dos trabalhos 
que foi desenvolvido com estudantes das turmas de 1º Ano do Ensino 
Médio matutino nesse momento tenso e intenso vivenciado por todos 
na escola para enfatizar as angústias e refletir sobre o triste cenário 
que vem transformando as nossas vivências e modificando as formas 
de se relacionar no processo de mediação do ensino.

A imagem abaixo é uma das partes que compõe o trabalho re-
alizado pelos estudantes, expondo dados de um cenário angustiante.
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Figura 1 – Trabalho dos estudantes.
Fonte: Acervo pessoal da autora.1

OBJETIVOS

O trabalho ora apresentado se trata de um relato de experiên-
cias que tem como objetivo apresentar e/ou expor vivências no campo 
educacional no ano 2020, por ter sido um ano marcado por profundas 
transformações ocorridas, devido ao aparecimento de uma pandemia 
que por um determinado momento fez o mundo parar.

As proporções dessa pandemia causaram espanto e ao mes-
mo tempo forçaram os diversos setores, inclusive o educacional a se 
reinventar. Professores, gestores, estudantes e famílias passaram a 
ter que lidar com novas formas de ensino e aprendizagem, sendo que 
boa parte desse público não possuía domínio tecnológico suficiente 
ou nenhum domínio para essa nova realidade, com o uso do que se 
denomina na rede tecnológica de “ciberespaço”.

Diante desse novo formato considerado remoto em que a esco-
la vai até o aluno, Harasim et al. cita que:

1  Para ter acesso a todo o material produzido pelos estudantes acesse o link disponível 
em: https://padlet.com/zuleickalmeidalima/lv26qo3ip4kxashm.
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Todos aprendem juntos, não em um local no sentido 
comum da palavra, mas num espaço compartilhado, 
um “ciberespaço”, através de sistemas que conectam 
em uma rede as pessoas ao redor do globo. Na apren-
dizagem em rede, a sala de aula fica em qualquer lugar 
onde haja um computador, um “modem” e uma linha de 
telefone, um satélite ou um “link” de rádio. Quando um 
aluno se conecta à rede, a tela do computador se trans-
forma numa janela para o mundo do saber (HARASIM et 
al., 2005, p. 19).

Para atender a esse requisito de chegar até o aluno, de conce-
ber uma prática que promovesse a aprendizagem remota, estimulando 
a turma a aprender, foi necessário ter como objetivo criar aulas com 
metodologias capazes de fazer o aprendiz a se interagir neste ciberes-
paço usando a plataforma de ensino adotada que é a Microsoft Teams 
e também outras ferramentas on-line capazes de assegurar a interação 
com o conteúdo e de torná-los protagonistas ativos nesse processo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O princípio metodológico se apoia em um estudo qualitativo 
sustentado nas concepções de Gil (2010), cuja finalidade é apresentar 
de forma descritiva uma das vivências como professora de Língua 
Portuguesa no processo de ensino remoto com estudantes de 1º Ano 
do Ensino Médio da Escola Estadual Juscelino Kubitscheck de Oliveira.

A partir do que preconiza Gil (2010) a pesquisa é um sistema ra-
cional e ordenado que objetiva propiciar explicações às problemáticas 
que são apresentadas. Assim, pretende-se expor sistematicamente a 
experiência com a realização de uma atividade de leitura de notícias de 
jornais sobre o assunto que transformou a vida das pessoas do mundo 
inteiro que é covid-19, com levantamentos dos impactos causados e a 
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construção de infográficos para serem divulgados no âmbito da escola 
e nas redes sociais.

Primeiramente, os estudantes foram conduzidos a lerem diver-
sas notícias sobre a pandemia, para tomarem conhecimento da pro-
porção que estava tomando, seus efeitos na sociedade e os impactos 
em número de mortes e em questões emocionais.

Na sequência, foi desenvolvido um estudo sobre o gênero 
textual “infográfico”, para conhecerem suas características, finalidade, 
locais de circulação. Além, disso os alunos foram orientados a colo-
car a mão na massa com a criação de infográficos. Para realizar essa 
experiência, tiveram acesso a tutoriais de dois aplicativos: visme e 
canva, que foram disponibilizados na plataforma de estudo e puderam 
manusear para elaborarem infográficos diversos e depois concluir com 
a proposta.

A culminância final da atividade aconteceu com a publicação 
dos infográficos e com a roda de conversa na plataforma Microsoft Te-
ams para feedback dos resultados e avaliação pelos estudantes sobre 
o que vivenciaram.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O trabalho faz parte de uma das propostas da disciplina de Lín-
gua Portuguesa e foi realizado com os estudantes de 1º Ano do Ensino 
Médio matutino da Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
no município de Nova Xavantina-MT.

Inúmeros desafios foram lançados em todos os âmbitos da 
sociedade com o surgimento de uma pandemia que abalou o mun-
do, exigindo profundas transformações e forçando o ser humano a 
conviver com o distanciamento social, reinventando suas práticas, 
principalmente no âmbito do trabalho.
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Nesse cenário de mudanças ocorridas por causa da pandemia 
covid-19, nos deparamos com diversas inquietações, por ter que lidar 
com novas metodologias, novas formas de ensinar. Além disso, ainda 
ter que enfrentar a situação de baixo estímulo e interesse tanto de 
famílias como também dos próprios estudantes. O espaço da sala de 
aula presencial foi tomado pelo espaço virtual e aos poucos víamos 
os estudantes sem estímulos e migrando para estudos com o uso de 
apostilas por ser mais cômodo e não exigir tanto tempo de estudo em 
frente ao computador ou celular, bem como abandonando os estudos 
por não se identificarem com o novo modelo de ensino ou por não 
dominarem as TIC.

Diante dessa realidade preocupante e tendo em vista que em 
cada turma com 35 alunos matriculados, estávamos com apenas uma 
média de 8 a 5 estudantes participando das aulas remotas, e ainda 
tendo em vista que estes que permaneciam manifestavam angústias 
com a pandemia, fez-se necessário pensar em uma prática que esti-
mulasse o prazer em estudar e que aquietasse os corações, com aulas 
que estimulassem a pesquisa, a leitura e a interpretação de dados para 
desenvolverem um trabalho de conscientização social.

Para dar visibilidade de seus trabalhos, foi apresentado aos 
estudantes a plataforma “Padlet”, que é um mural interativo e colabo-
rativo, onde puderam publicar seus infográficos e, em seguida, a divul-
gação dos trabalhos realizados foi feita em ambientes como Facebook 
e Instagram.

O trabalho se tornou significativo porque engajou os estudantes 
em atividades que os levaram à prática, que os fizeram protagonistas 
de suas aprendizagens e de multiplicadores de informações sobre essa 
terrível pandemia, bem como para a realização de rodas de conversa 
na plataforma de ensino para avaliação dos resultados e para reflexões 
acerca das angústias vividas pelas famílias, da falta de consciência 
humana e, principalmente como eles avaliaram o impacto de seus 
trabalhos para a construção de novas posturas diante da pandemia 
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e da importância de não desistir e serem persistentes diante das difi-
culdades e de tudo que é novo, que choca e provoca a necessidade de 
mudanças e de se reinventar.

A seguir, há uma imagem ilustrativa de dados apresentados, 
medidas de prevenção, boletins informativos.

Figura 2 – Dados apresentados.
Fonte: Acervo pessoal da autora.2 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse material foi produzido como forma de relatar uma das 
experiências vivenciadas no ano 2020 com estudantes do 1º Ano do 
Ensino Médio da Escola Estadual Juscelino Kubitscheck de Oliveira, no 
município de Nova Xavantina-MT. O relato visa dar ênfase a um tra-
balho realizado que contempla as preocupações com o novo formato 
de ensino diante da pandemia covid-19 e com objetivo de promover 
entre os estudantes a reflexão sobre a importância da aquisição de 
conhecimentos e informações acerca desse vilão que tornou as pes-

2  Disponível em: https://padlet.com/zuleickalmeidalima/lv26qo3ip4kxashm. Acesso 
em: 13 maio 2021.

https://padlet.com/zuleickalmeidalima/lv26qo3ip4kxashm
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soas do Brasil e do mundo vulneráveis e com expressiva necessidade 
de se engajarem em mudanças drásticas em todos os âmbitos sociais, 
inclusive no campo da educação.

Essa experiência contempla a busca de reinventar as práticas 
no ato de ensinar e aprender provocada por uma pandemia que cho-
cou e desestruturou a vida humana. Foi um momento que estreitou 
laços entre estudantes e a professora com a disciplina de Língua Portu-
guesa, contribuindo para manter a linha de comunicação e aumentar 
o estímulo dos poucos que ainda acompanhavam as aulas on-line na 
plataforma de ensino.

Essa atividade destacou o quanto fragilizada está a sociedade 
e o quanto a pandemia pegou de surpresa todo o mundo. O trabalho 
com os infográficos passou a ser um caminho que abriu a minha mente 
como professora para mudanças metodológicas mais ativas a fim de 
levar os alunos a pensar e a colocar a mão na massa, evitando que 
o pouco número de estudantes ainda presentes nas aulas on-line se 
afastassem por abandono ou por optarem ao uso de apostilas por ser 
mais cômodo e por ocupar menos tempo em frente ao computador ou 
celular para estudar.

É importante ressaltar que infelizmente a pandemia também 
aumentou a desigualdade de acesso a um ensino de qualidade, visto 
que muitos estudantes não participaram das aulas on-line por não 
possuírem acesso à internet, computador e/ou celular. E o estudo 
com o uso de apostilas não possibilitou a realização de experiências 
significativas, haja vista que os estudantes não tinham a oportunidade 
de acesso e comunicação com seus professores.
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REINVENTANDO AS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA NA PANDEMIA 
DA COVID-19: UM EXERCÍCIO DE 

APRENDIZAGEM DOCENTE

André de Holanda Sarmento
Clotildes Maria de Jesus Oliveira Cazé 

RESUMO
Destaca a necessidade de revisitar as práticas pedagógicas da Educação Física 
pela impossibilidade das aulas presenciais por conta da pandemia da covid-19 
que exigiu medidas de distanciamento social para diminuir a propagação do 
coronavírus. Apresenta a prática docente remota emergencial nas turmas do 
7º Ano do Colégio Militar de Salvador e as adequações necessárias para o 
ensino no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Texto colaborativo escri-
to a partir da experiência vivenciada pelos professores do ano; para o relato 
da experiência foram consultados o planejamento emergencial e o material 
produzido pelos alunos e professores, registrados no AVA. Com a utilização 
de metodologias ativas, de estratégias instigantes de aprendizagem e de 
acolhimento socioemocional, a maioria dos alunos respondeu positivamen-
te à mudança para o ensino remoto. A BNCC (2018), metodologias ativas, 
reportagens digitais sobre a pandemia foram alguns dos referenciais consul-
tados. Os debates, as reflexões sobre o fazer docente ao longo do processo, 
demonstram que do ponto de vista emergencial e conjuntural, o ensino 
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remoto, apesar dos entraves, supriu temporariamente as necessidades de 
aprendizagem dos alunos. Todavia, a atividade presencial, principalmente no 
componente curricular da Educação Física, é necessária para a aquisição das 
competências e habilidades perceptivo-motoras e cognitivas.
Palavras-chave: Educação Física. Pandemia Covid-19. Ensino Remoto. Tecno-
logias Digitais. Metodologias Ativas.

Covid-19, Sars-CoV-2, coronavírus, isolamento e distanciamen-
to social foram, sem dúvidas, os termos mais comentados em 2020. 
Todos eles relacionados a uma pandemia que atingiu em cheio os 
sistemas de saúde pública e que varreu o mundo levando contágio, 
morte, insegurança, ansiedade e incertezas.

Tudo veio à tona quando, em 9 de janeiro de 2020, a Orga-
nização Mundial de Saúde divulgou um tuíte sobre o surgimento de 
um elevado número de casos de pneumonia na cidade de Wuhan na 
China. Daí em diante, a disseminação foi global e devastadora.

Em sua trajetória de transmissão mundial, o vírus foi identifi-
cado no Brasil, em fevereiro de 2020. O primeiro caso registrado pelo 
Ministério da Saúde ocorreu em um homem de 61 anos de idade na 
cidade de São Paulo.

Na Bahia, segundo a Agência Brasil de Notícias, a pandemia da 
covid-19 teve seu primeiro caso registrado pela Secretaria Estadual de 
Saúde, no dia 6 de março de 2020. Tratava-se de uma mulher de 34 
anos, residente no município de Feira de Santana cidade a 100 km de 
Salvador. Essa mulher, em viagem pela Itália, passando pelas cidades 
de Milão e Roma, tornou-se o primeiro caso importado do estado. 
Péssima importação!

Diante da deflagração do processo de transmissão incontrolável 
do coronavírus e do rápido aumento de casos, os gestores do Estado da 
Bahia e da Prefeitura de Salvador publicaram as primeiras normatizações 
suspendendo diversas atividades econômicas e profissionais, dentre 
elas, as atividades educacionais com a suspensão das aulas presenciais.
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Assim, a partir do ordenamento dos governantes, no dia 17 
de março de 2020, as aulas presenciais foram suspensas em todo o 
estado da Bahia, atingindo também o Colégio Militar de Salvador1, que 
fica situado no bairro da Pituba, um dos bairros com maior índice de 
contaminação em Salvador, passando, inclusive, por vários períodos 
de lockdown. De acordo com o prefeito de Salvador, ACM Neto, em 
entrevista ao G1 BA:

O bairro da Pituba continua sendo o maior número de 
casos de coronavírus. Diante dos números, dos dados, 
estamos tendo o fluxo de veículos de 85%. Nós preci-
sávamos aguardar para consolidar os números [...] (G1 
BA, 2020).

Nesse panorama, a princípio, ainda acreditávamos que, apesar 
da gravidade, seria uma situação rápida, passageira, que não exigiria 
grandes mudanças e reorganização no planejamento de curso e no 
formato das aulas de Educação Física presenciais e eminentemente 
práticas do CMS.

O CMS é um colégio público federal subordinado à Diretoria 
de Ensino Preparatório e Assistencial2, órgão responsável pela condu-
ção do ensino básico, a partir do 6º Ano, no âmbito do Comando do 
Exército Brasileiro. Quatorze colégios militares, presentes nas regiões 
de norte a sul do país, compõem o Sistema Colégio Militar do Brasil3, 
dentre eles o CMS.

A Depa coordena as ações didático-pedagógicas dos colégios 
militares através de documentos nacionais e um currículo comum aos 
14 colégios, elaborado a partir das leituras da Base Nacional Comum 
Curricular4. Esse currículo por ano de ensino articula os Planos de 

1  CMS – Colégio Militar de Salvador.
2  Depa – Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial.
3  SCMB – Sistema Colégios Militares do Brasil.
4  BNCC – Base Nacional Comum Curricular.
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Sequências Didáticas5, seus desdobramentos nos Planos de Execução 
Didática6 e Planos de Aula.

Na práxis da Educação Física no CMS, a dimensão conceitual 
ocorria, antes da pandemia, associada à dimensão procedimental, 
a partir da necessidade do aluno em uma progressão espiralada de 
aprendizagem dos objetos de conhecimento. Em relação às questões 
avaliativas, observava-se a presença, a participação efetiva do aluno no 
decorrer da aula e seu aproveitamento, além da autoavaliação ao final 
do trimestre.

A partir das leituras do componente curricular Educação Física 
na versão final da BNCC (2018), percebemos que a atividade presencial 
tem um enfoque preponderante, visto que a base da Educação Física 
é a cultura corporal de movimento. Nesse viés, a BNCC aponta como 
responsabilidade da Educação Física na escola, o trato:

A Educação Física é o componente curricular que tema-
tiza as práticas corporais em suas diversas formas de 
codificação e significação social, entendidas como ma-
nifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, 
produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da 
história. Nessa concepção, o movimento humano está 
sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita 
a um deslocamento espaço-temporal de um segmento 
corporal ou de um corpo todo (BRASIL, 2018, p. 213).

As aulas de Educação Física no CMS, seguindo as diretrizes dos 
PSD, aconteciam no formato de rodízio dos objetos de conhecimento 
da cultura corporal de movimento para o 6º e 7º Anos e no formato de 
eletiva do 8º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. No rodízio, 
a cada oito a dez aulas, as turmas mudam de modalidade e de profes-
sor. Consideramos esse formato de trabalho enriquecedor e facilitador 

5  PSD – Plano de Sequência Didática, corresponde ao plano de curso.
6  PED – Plano de Execução Didática, corresponde ao plano de unidade.
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para o conhecimento e escolha das eletivas a partir do 8º Ano, com 
possibilidades de mudanças a cada trimestre.

Em março de 2020, com o aumento crescente dos casos de 
pessoas infectadas, a curva ascendente da pandemia e a consequente 
suspensão das aulas presenciais, esse formato não podia ser seguido, 
uma vez que o CMS passou a adotar o ensino remoto via Ambiente 
Virtual de Aprendizagem7. Esse recurso já era utilizado pelo corpo 
docente, porém de forma complementar ao ensino presencial.

Nesse movimento, os dias se passaram, uma semana se foi, e 
não retornamos ao convívio escolar, já que foram suspensas, em todos 
os níveis, etapas, modalidades e fases, as aulas presenciais das redes e 
sistemas de ensino brasileiro.

A partir dessa conjuntura, foi imperioso tomar uma decisão a 
fim de continuar as aulas para que não houvesse danos maiores no 
processo de aprendizagem dos alunos, nas dimensões cognitiva e 
emocional. O Comandante do CMS convocou uma reunião com o cor-
po docente para comunicar as decisões adotadas pelo corpo diretivo a 
partir das orientações da Depa.

Assim, no dia 23 de março de 2020, com a decisão de manter 
as aulas através do AVA, ocorreu a migração do ensino para o regime 
remoto, com o corpo docente trabalhando em home office, inicial-
mente de modo assíncrono, com o intuito de manter o necessário e 
importante isolamento e distanciamento social sem prejuízos maiores 
para o processo de aprendizagem.

Essa decisão ocorreu a partir de normativas publicadas pelos 
governos estadual e municipal, com base em documentos elaborados 
pelo Ministério da Educação8 em entendimentos com órgãos ligados 
à educação em nível nacional – a Portaria nº 345, de 19 de março de 
2020 é um desses documentos.

7  AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem.
8  MEC – Ministério da Educação.
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Destarte, no dia 19 de março de 2020, direcionado para a edu-
cação superior, o Ministério da Educação publicou a portaria nº 345 
no Diário Oficial, alterando a portaria 343, que trata da substituição 
das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durasse a 
situação de pandemia do novo coronavírus – covid-19.

O Art. 1º da Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020, 
vigorou com a seguinte redação após as alterações:

Art. 1º. Fica autorizada, em caráter excepcional, a subs-
tituição das disciplinas presenciais, em andamento, por 
aulas que utilizem meios e tecnologias de informação 
e comunicação, por instituição de educação superior 
integrante do sistema federal de ensino, de que trata o 
art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017 
(BRASIL, 2020b).

Ainda que direcionada para o ensino superior, de maneira 
incidental, a portaria nº 345/2020 apontou caminhos para o desenvol-
vimento de ações também no ensino básico. Seguimos a caminhada. 
Infelizmente, a pandemia da covid-19, com imensa virulência, conti-
nuou se espalhando em nível mundial e, rapidamente, as vagas nas UTI 
passaram a ter ocupação de 100%, pessoas, em sua maioria, idosas, 
morriam em números alarmantes. Consequentemente, covas eram 
abertas umas ao lado das outras, parentes não podiam comparecer 
aos enterros para prestar as últimas homenagens aos familiares. O 
clima era semelhante a filmes de ficção científica.

Com esse contexto assustador, um trimestre se passou e nós 
continuamos esperando, esperançosos, acreditando que a vida volta-
ria ao considerado normal, mas não voltou [...]. E o nosso desejo de 
retorno às aulas presenciais não se confirmou.

Nesse movimento, compreendemos que o planejamento 
emergencial já não daria conta das necessidades educacionais dos 
trimestres seguintes, era urgente rever as práticas pedagógicas e a 
atitude docente para atender à necessidade de reorganização dos pro-
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cessos de ensino frente ao distanciamento social e à impossibilidade 
das aulas de Educação Física presenciais.

A revisão das ações era necessária para tentar manter a aten-
ção e o engajamento dos alunos que, a essa altura, já se mostravam 
emocionalmente desmotivados. Nós também já estávamos extrema-
mente cansados pela sobrecarga de atividades e tendo que mobilizar 
e aprender habilidades para utilizar os recursos digitais que antes não 
faziam parte da nossa práxis diária.

Dessa forma, foi indispensável o replanejamento dos PED, 
alinhando os objetos de conhecimentos com as possibilidades apresen-
tadas no ensino remoto, além de buscar se apropriar de metodologias 
ativas e elaborar práticas inovadoras, no contexto da SEF, que alinhas-
sem a dimensão conceitual à dimensão procedimental nas aulas no AVA, 
utilizando os recursos digitais disponíveis para alunos e professores.

Muitos foram os problemas que ocorreram: internet que caía, 
aparelhos sem recursos apropriados, a inexperiência dos professores 
para desenvolver videoaulas, a resistência dos alunos ao trabalho com 
a dimensão conceitual com maior ênfase.

Assim, tornou-se necessário, e urgente, reaprender para rein-
ventar a nossa prática docente nas aulas de Educação Física Escolar no 
CMS. A tarefa foi hercúlea e demandou horas infindáveis de reuniões, 
discussões, tentativas, erros e acertos, principalmente para aprender a 
utilizar diferentes tecnologias digitais direcionadas para fins educacio-
nais, inclusive o AVA, o Google Formulário, o Google Meet, o Zoom, e 
outros recursos como animotica, canva, padlet, funretro, mentimeter, 
plataformas educacionais gratuitas como a Khan Academy e a Seneca.

Nesse quadro, a necessidade de buscar práticas inovadoras 
acionou a curiosidade e a criatividade. Sem nos darmos conta, nos 
tornamos professores-pesquisadores em tecnologias digitais e meto-
dologias ativas para elaborar atividades instigantes que exigissem dos 
alunos colocarem a “mão na massa” – uma metodologia apoiada no 
Movimento Maker, no qual o sujeito precisa desenvolver, e exercer, a 
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autonomia, a criatividade, a empatia, a responsabilidade, a colabora-
ção, a proposição de ideias. Habilidades necessárias para alcançar as 
dez Competências Gerais da BNCC (BRASIL, 2018).

O Movimento Maker é um termo usado para descrever a 
cultura do “faça você mesmo”. Ou seja, a ideia é de que 
qualquer pessoa – independente da sua idade ou expe-
riência – possa colocar a mão na massa, desenvolvendo 
com autonomia os mais diversos projetos e objetos. É 
um exercício de criatividade e de protagonismo – um 
conceito bastante explorado pela Base Nacional Comum 
Curricular [...] (MOVIMENTO, 2019).

Assim, as metodologias escolhidas que orientaram o plane-
jamento do 7º Ano para o ensino remoto, contemplaram atividades 
que possibilitaram a pesquisa de temas escolhidos, a elaboração de 
apostilas, a construção de jogos, a produção de vídeos sobre atividades 
físicas, entrevista com familiares mais velhos sobre jogos e brincadeiras 
da infância, trabalhos em grupos virtuais no WhatsApp e outras mídias 
sociais, a elaboração de trabalhos de forma colaborativa no Drive, a 
apresentação dos projetos via Google Meet, dentre outras.

No início, a mudança para as atividades no AVA trouxe enor-
mes desafios para o corpo docente, em especial para os integrantes 
da Seção de Educação Física. De um momento para o outro, sem 
aviso prévio, os professores tiveram que conhecer e se apropriar de 
tecnologias digitais de aprendizagem não utilizadas cotidianamente 
e adaptar o processo pedagógico tentando manter os alunos interes-
sados e participativos ainda que, naquele momento, não houvesse a 
possibilidade de realização das práticas corporais presenciais em um 
ambiente coletivo.

Com a migração para o ensino remoto, a atuação de todos os 
professores, em todos os anos se tornou inviável, uma vez que o número 
de professores na SEF não comportaria entrar em várias salas virtuais 
no mesmo horário. Diagnosticado o problema, adotou-se a lógica da 
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divisão dos professores por ano. Assim, cada docente assumiu as turmas 
de um ano específico, facilitando sobremaneira a ação pedagógica.

Posteriormente ao período inicial de adaptação, às atividades de 
Educação Física trilharam um rumo coerente no ensino remoto, com foco 
preponderante na dimensão conceitual e adotando como estratégias de 
ensino a aula participativa dialogada, a sala de aula invertida, a resolução 
de questionários, a elaboração de mapas conceituais e mentais, além da 
confecção de cards e do uso de outras plataformas educacionais.

Após diversos contatos com a seção de informática do CMS, 
adotamos as aulas síncronas através do Google Meet. Utilizar esse re-
curso digital possibilitou uma mescla entre metodologias tradicionais e 
metodologias ativas com a introdução de aulas expositivas e atividades 
interativas em tempo real.

Na reordenação do planejamento, três foram os principais ob-
jetivos elencados para orientar as atividades desenvolvidas no período 
do ensino remoto via AVA.

O principal objetivo de manter as aulas no ensino remoto foi 
tentar diminuir os danos no processo de aprendizagem, buscando 
atenuar as perdas cognitivas em relação aos objetos de conhecimento 
do ano escolar vigente. Foi necessário buscar estratégias de aprendi-
zagem que mantivessem o aluno interessado, curioso, investigativo, 
colaborativo. Assim, a maior valoração avaliativa esteve relacionada à 
atitude de aprender, à realização das atividades propostas dentro do 
prazo, à participação, à colaboração nas atividades coletivas.

Como o ensino remoto exige um certo grau de responsabilidade, 
disciplina, autonomia, planejamento e organização para gerir o tempo 
de aprendizagem e a resolução das atividades propostas, buscamos tra-
balhar metodologias e processos avaliativos que exigissem dos alunos 
o desprendimento e a disponibilidade para colocar a “mão na massa” 
e criar. Nesse viés, buscamos trabalhar com as competências elencadas 
pelo Fórum Econômico Mundial para o profissional do futuro.
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O terceiro objetivo, porém, não menos importante, relacio-
nou-se à gestão das questões socioemocionais. Com a necessidade 
do distanciamento social, os encontros no pátio, as conversas nos 
corredores, as brincadeiras em grupo, a troca de afeto fosse por um 
abraço, um toque de mãos ou simplesmente uma palavra de carinho 
não mais existiam. O medo se instalou, a ansiedade se sobrepôs e, 
muitos de nós, alunos e professores, passamos por crises de pânico, 
estresse, processos depressivos. Assim, manter os encontros virtuais 
no ensino remoto também foi uma forma de dizer: “Oi, estamos aqui! 
Estamos juntos! Respire, tenha calma, confie, vai passar e voltaremos 
a nos encontrar!”.

Não podemos esquecer que saúde física e saúde mental 
andam juntas. A duração prolongada do confinamento, 
a falta de contato pessoal com os colegas de classe, o 
medo de ser infectado, a falta de espaço em casa – torna 
o estudante menos ativo fisicamente do que se estivesse 
na escola [...] são fatores de estresse que atingem a 
saúde mental de boa parte dos estudantes da Educação 
Básica e das suas famílias. Estimular a solidariedade, a 
resiliência e a continuidade das relações sociais entre 
educadores e alunos nesse período é fundamental, pois 
ajuda a minorar o impacto psicológico negativo da pan-
demia nos estudantes (DIAS; PINTO, 2020, p. 546-547).

Acreditamos que os resultados foram melhores do que espe-
rávamos. De início, estávamos apreensivos com a resposta das turmas 
do 7º Ano. Todavia, a participação ultrapassou a nossa expectativa. 
Percebemos que trabalhar com a participação ativa dos alunos na 
elaboração das propostas de atividades auxiliou no engajamento da 
maioria dos alunos.

Essa experiência de exercício de aprendizagem docente rein-
ventando a nossa prática pedagógica no período pandêmico está 
registrada no planejamento e nas atividades realizadas no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem do CMS.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do ponto de vista emergencial e conjuntural, a ação pedagógica 
em ambiente virtual na educação básica supre momentânea e tem-
porariamente as necessidades de aprendizagem dos discentes. Entre-
tanto, a longo prazo, a atividade presencial vai se fazendo necessária 
e mostrando a sua importância no processo pedagógico. A presença 
física proporciona experiências multissensoriais e o compartilhamento 
de informações e conhecimento que não são possíveis através do 
ensino remoto.

O olhar de confiança entre alunos e professores, o afeto, as 
trocas entre pares, o acompanhamento diário das atitudes frente ao 
conhecimento, a produção e o desenvolvimento motor, cognitivo, 
afetivo e social dos alunos são pontos indispensáveis do processo 
pedagógico da educação básica que precisam, urgentemente, voltar a 
acontecer para nos conectar no abraço, no olhar, no afeto, que muitos 
de nossos alunos não percebiam antes da pandemia; e que, nos en-
contros virtuais, eles passaram a sinalizar com intensidade.

Nesse cenário de necessidade da presença física, ao final das 
aulas virtuais, utilizávamos hastags lembrando a necessidade dos 
cuidados para evitar a propagação do coronavírus, além de palavras 
de acolhimento. #Usemáscara, #Laveasmãoscomáguaesabão, #Álco-
olgel, #Quevenhaavacina, foram algumas dessas hastags criadas para 
alimentar a esperança do reencontro em segurança.

Diante desse cenário de reinvenção da prática docente da 
Educação Física, uma certeza ficou evidente: as metodologias ativas, 
os recursos digitais voltados para a educação e o ensino remoto são 
uma realidade cada vez mais crescente e essenciais para modernizar 
e complementar o processo pedagógico presencial também em um 
componente curricular essencialmente perceptivo-motor.

Hoje, dia 12 de fevereiro de 2021, ainda não retornamos às 
aulas presenciais. Uma segunda onda se instalou, surgiram variantes 
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mais agressivas em todo o mundo, pacientes graves têm sido transferi-
dos entre regiões do país. Permanecemos em ensino remoto, mas não 
desistimos. Que as inúmeras vacinas cheguem em número suficiente 
para nos imunizar. Continuamos esperançosos!

REFERÊNCIAS

ACM Neto alerta para possível lockdown em Salvador e defende uso de máscara. 
Metrópoles, 2020. Disponível em: https://www.metropoles.com/brasil/acm-neto-
-alerta-para-possivel-lockdown-em-salvador-e-defende-uso-de-mascara. Acesso em: 
3 fev. 2021.

BRASIL. Bahia registra primeiro caso do novo coronavírus. Agência Brasil, Brasília, 
DF, 2020. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/
bahia-registra-primeiro-caso-do-novo-coronavirus. Acesso em: 3 fev. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. BNCC – Base Nacional Comum Curricular: educação 
é a base. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: http://basena-
cionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso 
em: 1 fev. 2021.

BRASIL. Portaria nº 345, de 19 de março de 2020. Altera a Portaria MEC nº 343, de 
17 de março de 2020 Brasília, DF, 2020. Órgão: Ministério da Educação – Gabinete do 
Ministro. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-345-de-
-19-de-marco-de-2020-248881422. Acesso em: 1 fev. 2021.

DIAS, É.; PINTO, F. C. F. A Educação e a Covid-19. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio 
de Janeiro, v. 28, n. 108, p. 545-554, set. 2020. Disponível em: http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362020000300545&lng=en&nrm=iso. 
Acesso em: 10 fev. 2021.

G1 BA. Pituba entra na lista de bairros com interdições e trecho da orla será 
‘fechado’; confira. G1, 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/ba/bahia/noti-
cia/2020/05/11/pituba-entra-na-lista-de-bairros-que-passam-por-medidas-restriti-
vas-e-trecho-da-orla-sera-fechado-confira.ghtml. Acesso em: 1 fev. 2021.

G1 SP. Primeiro caso confirmado de Covid-19 no Brasil ocorreu em SP e completa seis 
meses nesta quarta. G1, 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/
noticia/2020/08/26/primeiro-caso-confirmado-de-covid-19-no-brasil-ocorreu-em-
-sp-e-completa-seis-meses-nesta-quarta.ghtml. Acesso em: 1 fev. 2021.

https://www.metropoles.com/brasil/acm-neto-alerta-para-possivel-lockdown-em-salvador-e-defende-uso-de-mascara
https://www.metropoles.com/brasil/acm-neto-alerta-para-possivel-lockdown-em-salvador-e-defende-uso-de-mascara
https://www.metropoles.com/brasil/acm-neto-alerta-para-possivel-lockdown-em-salvador-e-defende-uso-de-mascara
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/bahia-registra-primeiro-caso-do-novo-coronavirus
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/bahia-registra-primeiro-caso-do-novo-coronavirus
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/bahia-registra-primeiro-caso-do-novo-coronavirus
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-345-de-19-de-marco-de-2020-248881422
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-345-de-19-de-marco-de-2020-248881422
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-345-de-19-de-marco-de-2020-248881422
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362020000300545&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362020000300545&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362020000300545&lng=en&nrm=iso
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/05/11/pituba-entra-na-lista-de-bairros-que-passam-por-medidas-restritivas-e-trecho-da-orla-sera-fechado-confira.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/05/11/pituba-entra-na-lista-de-bairros-que-passam-por-medidas-restritivas-e-trecho-da-orla-sera-fechado-confira.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/08/26/primeiro-caso-confirmado-de-covid-19-no-brasil-ocorreu-em-sp-e-completa-seis-meses-nesta-quarta.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/08/26/primeiro-caso-confirmado-de-covid-19-no-brasil-ocorreu-em-sp-e-completa-seis-meses-nesta-quarta.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/08/26/primeiro-caso-confirmado-de-covid-19-no-brasil-ocorreu-em-sp-e-completa-seis-meses-nesta-quarta.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/08/26/primeiro-caso-confirmado-de-covid-19-no-brasil-ocorreu-em-sp-e-completa-seis-meses-nesta-quarta.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/08/26/primeiro-caso-confirmado-de-covid-19-no-brasil-ocorreu-em-sp-e-completa-seis-meses-nesta-quarta.ghtml


325COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

GAROFALO, D. Quais são os caminhos para ensinar no mundo digital? Nova Escola, 
2019. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/15057/quais-sao-os-ca-
minhos-para-ensinar-no-mundo-digital. Acesso em: 1 fev. 2021.

LINHA do tempo do Coronavírus no Brasil. Sanar, 2020. Disponível em: https://www.
sanarmed.com/linha-do-tempo-do-coronavirus-no-brasil. Acesso em: 1 fev. 2021.

MOVIMENTO Maker: como a cultura do “faça você mesmo” pode trazer resultados 
para a sua sala de aula. Sae Digital, 2019. Disponível em: https://sae.digital/movi-
mento-maker/. Acesso em: 7 fev. 2021.

PAIVA, D. Da descoberta de uma nova doença até a pandemia: a evolução da Co-
vid-19 registrada nos tuítes da OMS. G1, 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/
bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/03/da-descoberta-de-uma-nova-doenca-a-
te-a-pandemia-a-evolucao-da-covid-19-registrada-nos-tuites-da-oms.ghtml. Acesso 
em: 1 fev. 2021.

PIMENTA, M. Habilidades para o futuro: 50% dos profissionais tem até 2025 para se 
recriar. Marcelo Pimenta, 2020. Disponível em: https://marcelo.pimenta.com.br/men-
talidade-empreendedora/habilidades-para-o-futuro-2025/. Acesso em: 7 fev. 2021.

SANTOS, V. Aula ao vivo: conheça 4 ferramentas e dicas de como utilizá-las. Nova 
Escola, 2020. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/19874/aula-ao-vi-
vo-conheca-4-ferramentas-e-dicas-de-como-utiliza-las?. Acesso em: 5 fev. 2021.

SEMIS, L. Manual das ferramentas digitais: 103 dicas para planejar e inovar no 
ensino remoto ou híbrido. Nova Escola, 2020. Disponível em: https://novaescola.
org.br/conteudo/19827/manual-das-ferramentas-digitais-103-dicas-para-planejar-
-e-inovar-no-ensino-remoto-ou-hibrido. Acesso em: 5 fev. 2021.

TAVARES, P. de A. Metodologias ativas: entenda como elas favorecem a aprendiza-
gem. Nova Escola, 2018. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/12170/
metodologias-ativas-entenda-como-elas-favorecem-a-aprendizagem. Acesso em: 7 
fev. 2021.

TAVARES, P. de A. Metodologias ativas: o papel do professor como facilitador do 
aprendizado dos alunos. Nova Escola, 2019. Disponível em: https://novaescola.org.
br/conteudo/15340/metodologias-ativas-o-papel-do-professor-como-facilitador-do-
-aprendizado-dos-alunos. Acesso em: 9 fev. 2021.

https://novaescola.org.br/conteudo/15057/quais-sao-os-caminhos-para-ensinar-no-mundo-digital
https://novaescola.org.br/conteudo/15057/quais-sao-os-caminhos-para-ensinar-no-mundo-digital
https://novaescola.org.br/conteudo/15057/quais-sao-os-caminhos-para-ensinar-no-mundo-digital
https://www.sanarmed.com/linha-do-tempo-do-coronavirus-no-brasil
https://www.sanarmed.com/linha-do-tempo-do-coronavirus-no-brasil
https://sae.digital/movimento-maker/
https://sae.digital/movimento-maker/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/03/da-descoberta-de-uma-nova-doenca-ate-a-pandemia-a-evolucao-da-covid-19-registrada-nos-tuites-da-oms.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/03/da-descoberta-de-uma-nova-doenca-ate-a-pandemia-a-evolucao-da-covid-19-registrada-nos-tuites-da-oms.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/03/da-descoberta-de-uma-nova-doenca-ate-a-pandemia-a-evolucao-da-covid-19-registrada-nos-tuites-da-oms.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/03/da-descoberta-de-uma-nova-doenca-ate-a-pandemia-a-evolucao-da-covid-19-registrada-nos-tuites-da-oms.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/03/da-descoberta-de-uma-nova-doenca-ate-a-pandemia-a-evolucao-da-covid-19-registrada-nos-tuites-da-oms.ghtml
https://marcelo.pimenta.com.br/mentalidade-empreendedora/habilidades-para-o-futuro-2025/
https://marcelo.pimenta.com.br/mentalidade-empreendedora/habilidades-para-o-futuro-2025/
https://marcelo.pimenta.com.br/mentalidade-empreendedora/habilidades-para-o-futuro-2025/
https://novaescola.org.br/conteudo/19874/aula-ao-vivo-conheca-4-ferramentas-e-dicas-de-como-utiliza-las
https://novaescola.org.br/conteudo/19874/aula-ao-vivo-conheca-4-ferramentas-e-dicas-de-como-utiliza-las
https://novaescola.org.br/conteudo/19874/aula-ao-vivo-conheca-4-ferramentas-e-dicas-de-como-utiliza-las
https://novaescola.org.br/conteudo/19827/manual-das-ferramentas-digitais-103-dicas-para-planejar-e-inovar-no-ensino-remoto-ou-hibrido
https://novaescola.org.br/conteudo/19827/manual-das-ferramentas-digitais-103-dicas-para-planejar-e-inovar-no-ensino-remoto-ou-hibrido
https://novaescola.org.br/conteudo/12170/metodologias-ativas-entenda-como-elas-favorecem-a-aprendizagem
https://novaescola.org.br/conteudo/12170/metodologias-ativas-entenda-como-elas-favorecem-a-aprendizagem
https://novaescola.org.br/conteudo/12170/metodologias-ativas-entenda-como-elas-favorecem-a-aprendizagem
https://novaescola.org.br/conteudo/15340/metodologias-ativas-o-papel-do-professor-como-facilitador-do-aprendizado-dos-alunos
https://novaescola.org.br/conteudo/15340/metodologias-ativas-o-papel-do-professor-como-facilitador-do-aprendizado-dos-alunos
https://novaescola.org.br/conteudo/15340/metodologias-ativas-o-papel-do-professor-como-facilitador-do-aprendizado-dos-alunos
https://novaescola.org.br/conteudo/15340/metodologias-ativas-o-papel-do-professor-como-facilitador-do-aprendizado-dos-alunos


ENSINO REMOTO: O REINVENTAR  
NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

EM MEIO À PANDEMIA

Flávia Simões Sartori 

RESUMO
O presente estudo teve o destaque a grande preocupação dos professores 
de Educação Física em como transmitir algo para os alunos ou criar situações 
nas aulas de ensino remoto, para que todos estes conseguissem desenvolver 
atividade física, com uma realidade de difícil condições das crianças por per-
tencerem a uma comunidade muito carente, onde as condições financeiras 
são bem difíceis, mas com grande engajamento por parte das famílias das 
crianças na vontade que seus filhos aprendam e que consigam seguir os 
estudos, em uma perspectiva de melhores condições de vida. Nesse relato 
os professores se perguntavam em com um grande desafio da aprendizagem 
nas aulas de Educação Física de forma remota, sobre que tipo de ferramenta 
on-line de fácil acesso a todos que transcendem o “reinventar”, o “fazer” 
e “reproduzir”, traduzindo-se em apropriação de novos conhecimentos e 
significados para as crianças, visto a responsabilidade a elas atribuídas para 
a elaboração das atividades que foram propostas, enviadas e vivenciadas em 
aula. O relato se baseia na metodologia da Pesquisa-ação de abordagem qua-
litativa O relato se refere à experiência que ocorreu nos meses de março até 
dezembro do ano de 2020, em uma escola pública municipal de Pontal, com a 
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participação de 330 alunos das 1ª até 5ª Séries do Ensino Fundamental. Com 
a vinda da Pandemia Mundial, o processo de construção e vivência de novas 
brincadeiras nas aulas remotas fez com que os alunos compreendessem as 
aulas de Educação Física como um espaço de construção de conhecimentos 
dentro de suas próprias residências, de forma alegre e prazerosa na convi-
vência de seus familiares, que também por diversas vezes participavam nas 
aulas on-line.
Palavras-chave: Ensino Remoto. Educação Física. Pandemia.

INTRODUÇÃO

Com o novo cenário da covid-19, doença causada pelo novo 
coronavírus, e que “constituiu uma Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional” (OPAS, 2020), onde o ensino passou a ser 
remoto para oferecer oportunidade e vínculo com os estudos para os 
discentes das séries iniciais do Ensino Fundamental da rede municipal 
de Pontal, São Paulo. O desafio era enorme e, no início, não sabíamos 
como e o quê fazer com nossa disciplina por meio das telas, sem in-
teração, sem contato, sem transpiração ou sem calcular o batimento 
cardíaco de acordo com a intensidade do exercício proposto. O presen-
te estudo teve o destaque a grande preocupação dos professores de 
Educação Física em como transmitir algo para os alunos ou criar situa-
ções nas aulas de ensino remoto, para que todos estes conseguissem 
desenvolver atividade física, com uma realidade de difícil condições das 
crianças por pertencerem a uma comunidade muito carente, onde as 
condições financeiras são bem difíceis, mas com grande engajamento 
por parte das famílias das crianças na vontade que seus filhos apren-
dam e que consigam seguir os estudos, em uma perspectiva de melho-
res condições de vida. Nesse relato os professores se perguntavam em 
com um grande desafio da aprendizagem nas aulas de Educação Física 
de forma remota, sobre que tipo de ferramenta on-line de fácil acesso 
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à todos que transcendem o “reinventar”, o “fazer” e “reproduzir”, 
traduzindo-se em apropriação de novos conhecimentos e significados 
para as crianças, visto a responsabilidade a elas atribuídas para a ela-
boração das atividades que foram propostas, enviadas e vivenciadas 
em aula parecia que estávamos entrando em uma maratona em que 
o trajeto era de muitas subidas e obstáculos, porém sem conseguir 
visualizar o que vinha pela frente. E eis que surge, em nossas conversas 
iniciais de grupo, o espírito que um desportista leva consigo, de traba-
lho duro, trabalho em grupo seguindo o lema Olímpico, Citius, Altius, 
Fortius, que em latim significa “o mais rápido, o mais alto, o mais forte” 
e que foi criado pelo padre Henri Didon. Isso nos despertou uma força, 
visto que estar vinculado a uma obra da Companhia de Jesus, reforça 
nossa missão enquanto educadores para um mundo de constantes 
transformações. E assim seguimos, ainda sem entender como seria a 
“gincana recreativa”, “o interclasses”, “o campeonato estudantil” que 
estávamos adentrando. Várias perguntas surgiam em nossas mentes: 
qual intensidade, frequência e volume teríamos que planejar para nos-
sas aulas? E o tempo que duraria essa situação? Ah, o tempo… muitos 
de nós achávamos que poderia durar um, dois, talvez, três meses, mas 
não está sendo assim. Esse tempo nos faz revisitar, constantemente, 
nosso planejamento anual, tornando mais difícil a tarefa de segui-lo 
com todos os princípios preparados em 2019, tornando mais complexo 
e desafiador nosso trajeto, nossa caminhada.

Outros objetivos foram sendo incorporados a nossa missão, 
além dos que já tinham sido preparados. Nosso objetivo principal 
sempre foi o cuidado com a saúde emocional e física dos nossos 
discentes. Nós tivemos que desbravar as plataformas digitais para a 
realização das aulas de Educação Física, com atividades impressas e 
enviadas para a instituição escolar onde mudamos o local das aulas 
totalmente diferente das quadras, salas de danças, salas de ginástica, 
piscina, campos, entre outros espaços comuns ao ar livre. A prática da 
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atividade física seria dentro de nossas casas e as plataformas digitais 
seriam nosso ambiente de trabalho.

Com toda essa transformação o reinventar muito diversa, há 
professores com muitos anos de experiência na docência e outros mais 
novatos nessa caminhada; juntos formam uma equipe de muita qua-
lidade e que, neste momento de pandemia, apoiaram-se ainda mais 
para colocar o plano em ação, que tem sido desenvolvido com base 
nos objetivos de aprendizagem, nas normas legais da Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC, para o ano de 2020, e está sendo construí-
do também com algumas práticas pedagógicas que contemplem, além 
dos objetivos do plano de ação da rede municipal de ensino da cidade 
de Ponta, São Paulo.

Nosso dever de profissionais da saúde colocar crianças e jovens 
em atividade no ambiente doméstico, avaliar a evolução do aprendi-
zado, observar nossas estratégias de aula, de conteúdo. Foram alguns 
dos muitos desafios surgidos nesse tempo. Ajustar a rota sempre que 
necessário faz parte desse processo, que é contínuo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente estudo tem como objetivo relatar uma experiência 
de aulas de Educação Física de forma remota, que transcendem o 
“reinventar”, o “fazer” e “reproduzir”, traduzindo-se em apropriação 
de novos conhecimentos e significados para as crianças, visto a res-
ponsabilidade a elas atribuídas para a elaboração das atividades que 
foram propostas, enviadas e vivenciadas em aula. Pesquisa-ação de 
abordagem qualitativa que ocorreu nos meses de março até dezembro 
do ano de 2020, em uma escola pública municipal de Pontal, São Paulo, 
com a participação de 330 alunos das 1ª até 5ª Série do Ensino Funda-
mental. Com a vinda da pandemia mundial, o processo de construção 
e vivência de novas brincadeiras nas aulas remotas fez com que, os 
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alunos compreendessem as aulas de Educação Física como um espaço 
de construção de conhecimentos dentro de suas próprias residências, 
de forma alegre e prazerosa na convivência de seus familiares, que 
também por diversas vezes participavam nas aulas on-line.

Foi utilizado nesse relato de experiência, metodologias ativas, 
com o objetivo de incentivar o protagonismo dos discentes, estimulan-
do-os a aprenderem de forma autônoma e participativa. Com isso, as 
aulas de Educação Física foram formuladas em torno da resolução de 
problemas e situações reais, em que os alunos precisavam participar 
ativamente da construção do seu próprio conhecimento. Com isso, 
passei a ser uma docente facilitadora, ou seja, uma mediadora entre 
o discente e o conhecimento. Utilizamos ferramentas de recursos 
para as aulas remotas, como: celulares (WhatsApp) e computadores 
(e-mail) para a instituição escolar imprimir as atividades e entregar 
para os responsáveis pelos discentes, a cada 15 dias.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O ano de 2020, provavelmente, será lembrado como um perío-
do de muitas mudanças e adaptações. Ainda em março, nós, docentes 
de Educação Física, acompanhávamos as iniciativas dos colegas de 
profissão do mundo inteiro, com um olhar atento ao desafio inédito 
imposto pela pandemia da covid-19: o distanciamento social. Nós tive-
mos que desbravar as plataformas digitais para a realização das aulas 
de Educação Física, local totalmente diferente das quadras e utilizar o 
celular (WhatsApp), para a realização das aulas remota.

Para as crianças, foram utilizados jogos e brincadeiras antigas, 
ginásticas naturais e algumas modalidades esportivas, além de ativi-
dades que comtemplem a psicomotricidade, de forma on-line e im-
pressas (entregues para as famílias, para passar para seus filhos). Para 
isso, contamos com a parceria das famílias, pois em muitas atividades, 
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a criança necessita da interação com algum objeto ou pessoa para que 
seja alcançado o objetivo pretendido. Sabemos que na pandemia, as 
famílias tiveram suas vidas e suas rotinas transformadas significativa-
mente, o que torna o desafio da parceria professor e família impres-
cindível para que nossos estudantes continuem se desafiando, criando 
o seu mundo, por meio de experiências construtivas. É importante 
ressaltar que a Educação Física, mesmo em casa, promoveu a sensação 
de bem-estar, uma vez que com a pandemia e a quarentena as crianças 
ficam estressadas e com isso podem desencadear vários problemas 
como ansiedade e até depressão.

Nosso objetivo principal sempre foi o cuidado com a saúde 
emocional e física dos nossos alunos. Para os pré-adolescentes, temos 
o desafio da conquista. Atrair esta faixa etária, que oscila entre autô-
nomos dependentes, não é fácil, o que tem exigido dos professores 
revisitar suas estratégias de aula, e, assim, possibilitar ao público o 
aprendizado de novos conteúdos para manter o processo de apren-
dizagem motora e de aquisição de componentes de saúde física que 
compete a eles nesta fase de desenvolvimento. Atividades como desa-
fios esportivos, brincadeiras, ginásticas, dança e o esporte, o qual tem 
sido utilizado como estratégia de aprendizado para seguir com nosso 
propósito de manter as turmas em movimento.

Na disciplina de Educação Física, temos a certeza de que os 
alunos estão realizando as atividades, pois recebemos depoimentos, 
mensagens e tarefas individuais dos alunos praticando as aulas de re-
laxamento, yoga, circuitos funcionais, pular corda, desafios esportivos 
e até mesmo corridas estacionárias. Com isso, estamos comprovando 
a hipótese da importância do papel que a cultura do movimento 
humano traz como benefício para nossa saúde, se realizada de forma 
organizada, planejada e que atenda às demandas de nosso corpo, 
como transpirar, movimentar, ou seja, estar ativo mentalmente e fisi-
camente. Esclarecer os conceitos do “corpo perfeito” podem auxiliar 
muito na autoestima nessa fase da vida, entendendo o como, o porquê 
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e para que ter um estilo de vida saudável, com alimentação e repouso 
equilibrados, somados a uma rotina de exercícios físicos contribuem 
para uma vida plena de saúde.

A experiência das aulas remota de Educação Física apresentou 
resultados positivos no que se refere ao vínculo entre o docente e 
os discentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Emef Profa. 
Josepha Castro, na rede municipal de ensino da cidade de Pontal-SP.

As aulas remotas conseguiram alcançar seus objetivos propos-
tos de provocar reflexões, ampliar conhecimento e fomentar a intera-
ção ao vivo entre docentes e discentes diante das novas práticas para a 
retomada das atividades esportivas na pandemia. Com a ação das aulas 
remotas, as aulas de Educação Física tiveram a possiblidade de intervir 
e melhorar a realidade nos dias de Pandemia, e fazer da eficiência dos 
resultados obtidos para transformar o contexto das aulas propício ao 
ensino aprendizagem. Assim, nossa área tem enfrentado esse desafio 
de manter nossos alunos em movimento, de manter a saúde física e 
emocional. O desafio tem sido muito grande, mas a pedagogia Inaciana 
se faz muito atual nestes tempos, pois refletir, avaliar, contextualizar, 
agir e experimentar, e assim seguimos!

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As aulas remotas de Educação física conseguiram alcançar seus 
objetivos propostos de provocar reflexões, ampliar conhecimentos, 
fomentar a interação mesmo on-line entre os discentes com o docente 
na prática de atividades físicas na pandemia.

Com a ação das aulas remotas, a disciplina de Educação Física 
teve a possibilidade de intervir e melhorar a realidade nos dias de pan-
demia, e fazer da eficiência dos resultados obtidos para transformar o 
contexto vivido propício ao ensino-aprendizagem.
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A ROTINA DE ESTUDANTES NO  
ENSINO REMOTO E O ENGAJAMENTO 

DAS FAMÍLIAS

Nívia Angélica Dias Lima
Suelen Gonçalves dos Anjos

RESUMO
Com a suspensão das aulas em razão da pandemia da covid-19 (2020), no 
qual o ensino passou a ser mediado por ambientes virtuais de aprendiza-
gem, a Escola Classe 413 Sul (Brasília-DF), com objetivo de contribuir com 
as famílias propôs, como uma das intervenções pedagógicas, a construção 
de rotinas para as e os estudantes. Após um período sem aulas, a retomada 
via ensino remoto pelas secretarias de educação trouxe uma nova relação 
entre a escola, as famílias e o corpo docente e responsáveis pelo acompa-
nhamento da aprendizagem das e dos estudantes. Abordaremos o processo 
de construção de rotinas diárias conciliando as atividades de estudo com a 
jornada domiciliar. Assim como, sobre os possíveis horizontes para a relação 
família-escola quando do retorno híbrido e posteriormente no formato pre-
sencial das aulas.
Palavras-chave: Educação Remota. Rotina Escolar. Família-Escola.
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INTRODUÇÃO

Logo após a suspensão das aulas presenciais do ano letivo de 
2020 no Distrito Federal-DF, a prática do ensino remoto se apresentou 
como ferramenta de grande necessidade. As aulas se deram de maneira 
síncrona e assíncrona em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). 
As atividades escolares a distância bem como o manuseio, execução e 
devolutiva das tarefas propostas passaram a ser assistidas pelas famí-
lias. Frente à pandemia, toda comunidade escolar se deparou com no-
vos desafios, para os quais foram necessários o uso, a implementação 
e a adaptação de ferramentas tecnológicas para contribuir no processo 
de ensino-aprendizagem dos estudantes.

A experiência aqui relatada se deu no âmbito da Escola Classe 
413 Sul, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SE-
EDF). À época, a Unidade Escolar (UE) era composta por 20 turmas 
do Ensino Fundamental. Sendo dez turmas no período matutino que 
integram a educação integral e no período vespertino ensino regular.

Na composição da UE, as dez turmas do turno matutino fazem 
parte da Rede Integradora de Educação Integral e as demais turmas 
do turno vespertino são atendidas no regime da Educação Parcial. A 
proposta da Rede Integradora da qual a UE faz parte tem o atendi-
mento em dois espaços físicos diferenciados compostos por: Escola 
Classe e Escola Parque (EP), idealizado por Anísio Teixeira. O educador 
surpreendeu a sociedade com uma proposta inovadora para a Rede 
Pública de Ensino, na qual, além da oferta regular de aulas postas/
normatizadas na legislação de ensino, o contraturno do corpo discente 
ocorre em um outro estabelecimento:

[...] destinado a ministrar atividades que complementem 
com as Escolas-Classe o currículo pleno do Centro. O tra-
balho pedagógico é desenvolvido nas áreas de Educação 
Física, Artes Industriais, Artes Plásticas, Educação Musi-
cal e Artes Cênicas, organizadas em currículos que vêm 
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sofrendo alterações para adaptar-se às leis de ensino e 
às exigências da comunidade (BRASIL, 1974, p. 9).

Sobre a atualidade do atendimento da EP, constituída como 
escola de natureza especial com tipologias de atendimento e caracte-
rísticas diferenciadas das demais UE:

Escolas Parque (EP) são vinculadas administrativamente 
e pedagogicamente às respectivas Coordenação Regio-
nal de Ensino – CRE onde estão localizadas fisicamente. A 
organização e o funcionamento das EP deverão prover a 
oferta de Arte e Educação Física, podendo ser ofertados 
outros componentes curriculares que fazem parte do 
Projeto Pedagógico (PP) da UE, caso sejam de interesse 
da comunidade escolar, após análise e autorização da 
Suplav, com parecer da Subeb e da Sugep.

Às Unidades Escolares vinculadas à Rede Integradora de Educa-
ção Integral recebem o atendimento intercomplementar na EP:

[...] tanto a oferta dos Componentes Curriculares Arte e 
Educação Física bem como a oferta de Oficinas de Arte, 
Educação Física e do projeto de Promoção à Saúde e 
Formação Pessoal e Social [...] (BRASIL, 2020, p. 23).

A ideia de integração do indivíduo em um espaço dedicado à 
aprendizagem, às experimentações artísticas, corporais e funcionais 
diversas, aplicadas nas EP, envolve aspectos, com origem em todos 
os lugares e momentos da vida humana (FREITAS; ROCHA, 2020). O 
quadro de profissionais das escolas parque é composto por licenciados 
em artes e educação física.

No processo regular de ensino para as turmas da Educação 
Integral não há atividades para serem realizadas em casa, pois o tempo 
nas UE já contempla a realização dessas atividades.

Ainda sobre o perfil educacional, a UE recebe estudantes dos 
Jardins de Infância, de Remanejamento Escolar e das demais Unidades 
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Escolares da Rede. Dentro desse universo escolar há uma diversidade 
de estudantes com e sem necessidades educacionais especiais que são 
acompanhados pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – 
EEAA, a qual é definida como:

[...] um serviço técnico-pedagógico de caráter multidis-
ciplinar, constituído por profissionais com formação em 
Psicologia e Pedagogia que atuam nas UE com objetivo 
de promoção da melhoria da qualidade do processo de 
ensino aprendizagem, por meio de ações institucionais, 
preventivas e interventivas dentro do contexto escolar/
educacional conforme Orientação Pedagógica-OP (BRA-
SIL, 2020, p. 67).

Tais ações institucionais, preventivas e interventivas são com-
preendidas como o desenvolvimento de um trabalho que:

[...] facilite e incentive a construção de estratégias de 
ensino tão diversificadas quanto forem as possibilidades 
interativas de aprendizagem; promova a reflexão e a 
conscientização de funções, papéis e responsabilidades 
dos sujeitos que atuam, de forma relacional, no cotidia-
no da escola, e busque, com a equipe escolar, a supe-
ração dos obstáculos à apropriação do conhecimento 
(Marinho-Araújo; Almeida, 2005, p. 89).

O ano letivo de 2020 se constituiu apenas por 20 dias letivos 
presenciais e 160 dias letivos não presenciais (atendimento remoto). 
As aulas foram suspensas em 12 de março de 2020 e retomadas em 
13 de julho de 2020 via plataforma Google Sala de Aula para educação 
remota. As turmas possuíam diferentes percentuais de acesso ao AVA. 
Sendo que dos 451 estudantes apenas o percentual de 8% acessou o 
aprendizado apenas por atividades impressas.

Com a migração para o ensino remoto, aproximadamente qua-
tro meses após a suspensão das aulas presenciais, em momentos de 
escuta sensível com as famílias e/ou responsáveis legais dos discentes, 
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em conjunto com os profissionais da EC 413 Sul, percebeu-se a ne-
cessidade da criação de ferramentas, em estilo análogo a um procedi-
mento operacional padrão, para auxiliar na elaboração de rotina diária 
para o estudante. Esse procedimento foi de grande relevância uma vez 
que as famílias reportaram dificuldades na organização das atividades 
diárias a serem desenvolvidas pelo discente, assim como os possíveis 
impactos causados por esse novo formato de ensino, sejam eles de 
caráter socioemocional e/ou econômico. A proposta surgiu a partir da 
iniciativa da pedagoga da EEAA em parceria com os docentes, família 
e/ou responsável da e dos estudantes.

OBJETIVOS

No ambiente escolar rotina significa ter para o desenvolvimen-
to do trabalho diário por intermédio de horários e tarefas preestabe-
lecidas, em consonância com a identidade da instituição, sua proposta 
pedagógica, além do perfil da responsável docente e da turma.

Não é uma tarefa fácil estabelecer uma rotina, pois 
para o adulto, muitas vezes, é considerado algo ruim e 
repetitivo. Porém, para a criança, é fundamental que 
exista uma rotina para que ela se sinta segura, possa 
desenvolver a sua autonomia, bem como, ter o controle 
das atividades que irão acontecer. O primeiro passo para 
estabelecer a rotina é ver a criança como um sujeito his-
tórico e social, capaz de desenvolver suas curiosidades, 
afetos, sentimentos, amizades e sua identidade cultural 
(METZNER; BILÓRIA, 2013, p. 2).

Na educação remota há a ausência das referências físicas da 
escola, da presença da professora e demais servidores da escola e das 
relações sociais afetivas das crianças. Soma-se a isso a necessidade das 
famílias de cumprirem outras atividades.
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Assim, compor com as famílias uma rotina estruturada e indivi-
dualizada com as crianças, é o objetivo principal desta intervenção que 
passa por um debate da sua importância na formação das crianças e 
de um diálogo com as famílias sobre os tempos a serem instituídos ao 
longo do dia.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A intervenção é constituída por um processo interno da unida-
de escolar, com apresentação ao grupo de professores da proposta, a 
partilha com as famílias de um material genérico para a construção, por 
elas, das rotinas para as crianças. Após esse momento os estudantes 
com necessidades especiais e aqueles cuja dificuldade de adaptação à 
educação remota foram percebidas pelas docentes recebem o atendi-
mento individualizado.

De acordo com Vigostsky:

No início da vida escolar da criança, o processo de adap-
tação dela na escola gera modificação da rotina, tanto da 
criança quanto da família, e cria novas expectativas, que 
são naturais no processo de socialização. A adaptação 
ao ambiente e às pessoas, as experiências e as novas 
rotinas fazem parte do processo de aprendizagem (VY-
GOTSKY, 1989).

Ao implementarmos uma educação mediada por plataforma 
digital é preciso revisitar essas expectativas geradas, como dito pelo 
autor, e criar rotinas. Portanto, é necessário nova adaptação por todos 
envolvidos.

Dessa forma, após a indicação dos estudantes a receber a roti-
na, era marcada uma reunião com as famílias, em especial as pessoas 
responsáveis pelo acompanhamento da/do estudante.
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Durante o encontro com a família eram colhidas informações 
e percepções que refletiam a atual situação do contexto familiar, suas 
condições particulares (dispositivos eletrônicos; disponibilidade de um 
responsável para acompanhar o estudo; horário adequado para aces-
sar a plataforma; listagem das atividades; distribuição e/ou fraciona-
mento das tarefas de forma harmônica; estabilidade da internet etc.) 
e outras possibilidades para que, em conjunto, os atores envolvidos 
(professor, EEAA, responsável e estudante), pudessem estruturar uma 
rotina individualizada à especificidade do caso, em análise.

No contexto da pandemia, o estar em casa se apresenta já como 
uma experiência de certo sofrimento, cerceamento da mobilidade do 
contato com redes de afeto e cuidado.

A rotina escolar consta de aulas, atividades, tarefas, leitura, 
escrita, desenhos, brincadeiras, rituais e procedimentos que, algumas 
vezes, podem ser opressores ou libertários (FREIRE, 1981). Como 
grupo de educadoras dessa UE tememos que as novas formas de 
construção do conhecimento, tornem-se mais um fator de opressão 
a essas crianças. Assim, elas também eram ouvidas para que a rotina 
fosse construída.

O procedimento para a organização da rotina diária contou com 
os seguintes passos: listar as atividades/tarefas pretendidas para serem 
realizadas durante a semana (incluir demandas pessoais, as tarefas da 
escola e o cuidado com os que estão em casa); copiar o modelo da 
grade de rotina em uma folha de papel enviada pela UE; distribuir de 
forma equilibrada as atividades pessoais e as tarefas escolares durante 
os dias da semana, indicando o tempo reservado, por dia, para cada 
tarefa; registrar pequenas pausas de descanso, entre as tarefas pre-
vistas na rotina diária como, por exemplo: assistir TV, brincar, lanchar, 
relaxamento etc.; inserir atividades de criatividade e de ócio positivo 
como, por exemplo: práticas culinárias, leituras, jogos eletrônicos e de 
tabuleiro, desenho livre, pintura, construção de brinquedos usando 
materiais recicláveis etc.
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A rotina nos deixa mais seguros e conscientes das atividades 
que serão desenvolvidas naquele dia. Nos organiza temporalmente 
quanto aos acontecimentos previstos instituindo, dessa forma, ritmo 
de aprendizagem. O impacto inicial da incorporação de uma rotina 
ao ambiente familiar pode ser desafiador. Entretanto, com o apoio da 
família e da escola, essas barreiras são transpostas. Reforça-se que a 
proposta inicial da rotina poderá passar por modificações, desde flexi-
bilizações até a inclusão de novas atividades, frente às demandas e a 
adesão da/do estudante, e da própria família, às atividades propostas.

Associada à rotina diária, é importante estar atento ao: ambien-
te de aprendizagem doméstico; conhecimento do funcionamento da 
plataforma do Google Sala de Aula/AVA; comandos e às orientações do 
professor, a fim de gerenciar melhor a aprendizagem; acompanhamen-
to da família na execução da rotina instituída para possíveis ajustes, 
dado o contexto atual.

SUGESTÃO DE ROTINA DE ESTUDO ASSOCIADA À ROTINA DE CASA

Estudante: xxxx 
Ano: 4.º Ano “D” 
Professora: Suelen Gonçalves
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Quadro 1 – Dicas de exercícios encaminhados pela professora Denise – Corpo em 
Movimento 
Fonte: elaborado pelas Profas. Suelen e Nívia – EEAA.
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DISCUSSÃO

As famílias e a escola se depararam com uma realidade diversa 
daquela para a qual estavam habituadas. Um primeiro ponto é que 
diferente das professoras, cujo acompanhamento da turma é exclusivo 
ao longo do período de regências, as famílias precisaram dividir o 
tempo entre o trabalho remoto, para aquelas e aqueles que essa mo-
dalidade foi possível, os cuidados com o lar e muitos casos o cuidado 
com outros núcleos familiares, por conter pessoas em grupo de risco.

A literatura sobre a relação da rotina e a aprendizagem é bas-
tante difundida entre a pedagogia, as escolas e o início dos dias letivos 
são pensados para que a repetição auxilie os estudantes a se sentirem 
seguros e observarem o desenvolvimento de suas habilidades.

RESULTADOS

Os resultados foram obtidos de forma qualitativa, analisando-se 
as devolutivas das famílias e dos docentes, em reuniões virtuais, após 
a adoção de rotina estruturada e individualizada. Nesses encontros 
virtuais, os principais aspectos avaliados foram o quadro de ansiedade 
e inquietação da/do estudante e da família, o cumprimento dos prazos 
para execução e entrega das tarefas propostas e a distribuição do tem-
po, ao longo do dia e da semana, em relação as atividades escolares e 
as demandas pessoais dentro do ambiente familiar.

Entre as famílias que efetivamente incorporaram as sugestões 
de rotina, as principais constatações em seus relatos foram o fortaleci-
mento das relações escola-família, a melhor administração do tempo 
no contexto de ensino remoto (atividades da escola v. atividades de 
casa), a devolução das atividades escolares propostas na plataforma 
Google Sala de Aula de forma responsável e compromissada (cumpri-
mento de prazos estabelecidos) e a percepção da fluidez do processo 
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de aprendizagem, em comparação ao formato presencial inicial do ano 
letivo de 2020 e de anos prévios.

Ao mesmo tempo, em reuniões posteriores à apresentação da 
proposta inicial da rotina a algumas famílias, verificou-se a necessidade 
de readequação da rotina proposta, uma vez que demandas emergen-
ciais inviabilizaram a estruturação sugerida. Reforça-se que, mesmo 
com a necessidade de reorganização do processo, naquele momento, 
a reestruturação da rotina foi satisfatória e proporcionou, mesmo que 
demandando maior tempo, resultados positivos para o crescimento do 
educando.

Percebeu-se assim que, as famílias que buscaram o suporte 
interventivo junto ao professor regente e à EEAA, independentemente 
do grau da adversidade que emergira no contexto familiar, o estreita-
mento das relações de cooperação possibilitou ganhos para todos os 
atores envolvidos. Portanto, o principal resultado observado foi que o 
diálogo ativo entre a escola e a família, independentemente do desafio 
presente, foi fundamental para o desenvolvimento do estudante no 
contexto de ensino remoto em um ano atípico.

Destaca-se, portanto, a importância da escuta ativa, mesmo 
que seja para um apoio a princípio simples, caracterizando-se como 
essencial, seja, por exemplo, para o auxílio na construção de uma 
rotina estruturada ou em sua readequação para o desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem.

Em relação aos estudantes que não colocaram ou apenas expe-
rienciaram por poucos dias a rotina sugerida, os resultados observados 
suscitaram reflexões sobre o estado emocional do estudante e as reper-
cussões no seu desenvolvimento, bem como, a adoção de estratégias 
diferenciadas que alcançassem às especificidades desses estudantes, 
naquele momento. Nesses casos foram indicadas atividades distintas 
(áudio motivacional do professor; vídeo da turma; jogos on-line lúdicos 
etc.) ou encaminhamentos para apoio e acompanhamento da área de 
saúde, nesse contexto pandêmico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre os desafios da educação permanece o engajamento das 
famílias a um acompanhamento escolar para além dos movimentos de 
reuniões bimestrais. O estabelecimento de rotinas para tal tarefa pode 
ser um caminho para auxiliar na construção de momentos em que, 
mesmo rapidamente, os responsáveis possam também estabelecer 
parâmetros do desenvolvimento e as demais questões que compõem 
o processo de ensino e aprendizagem das crianças.

Na prática docente é comum os relatos de pouco contato das 
famílias com o caderno, com a escuta da leitura, da interpretação de 
texto de seus filhos. As rotinas podem também compor atividades 
que as famílias possam participar, como: a interpretação de uma letra 
de música, relatos de situações cotidianas na comunidade escolar da 
criança, leitura compartilhada de materiais que a criança julgue inte-
ressante, descrição de episódios televisivos de interesse da criança, 
criando assim, momentos de protagonismo da criança e reflexão das 
famílias sobre o que é consumido na infância contemporânea.
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O ENSINO DE IDIOMAS EM MEIO  
À PANDEMIA: A PERCEPÇÃO DO  
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RESUMO
A pandemia do coronavírus deu visibilidade ao ensino remoto, permitindo 
que os atores educacionais: gestores, professores e estudantes de modo 
geral, remodelassem suas estratégias didáticas e pedagógicas para constru-
ção de novos saberes. No caso do ensino de línguas estrangeiras, o ato de 
ensinar e aprender, tornou-se um desafio diante do isolamento social e a 
falta de interações. Esse trabalho, teve como finalidade analisar os níveis de 
satisfação dos alunos regularmente matriculados em uma das unidades do 
Centro Cearense de Idiomas (CCI), de forma que os resultados alcançados 
serviriam de base para subsidiar e orientar as novas ações traçadas para 
continuidade das atividades no período que eles continuariam participando 
das aulas virtualmente. Para tanto, adotamos a pesquisa do tipo explorató-
ria-descritiva (SEVERINO, 2007), de natureza quantitativa. O lócus empírico 
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da nossa investigação de campo foi o CCI Kennedy, instalado em um centro 
comercial, na cidade de Fortaleza. Durante o mês de junho de 2020, 275 
estudantes constituíram o grupo amostral participante e responderam um 
questionário on-line, no qual analisamos os aspectos da docência em meio 
ao ensino remoto. Em posse do material alcançado, inferimos que o ensi-
no-aprendizagem de qualquer língua estrangeira deve seguir e acompanhar 
a vanguarda das mudanças, ainda que a implantação do modelo de ensino 
remoto esteja sujeita às adaptações necessárias para facilitar a comunicação 
com o universo discente, permitindo a proximidade da língua estrangeira nas 
aulas virtuais, embora instrumentalizado para ser mediado por computador.
Palavras-chave: Ensino de Idiomas. Educação. Pandemia. Aulas Remotas.

INTRODUÇÃO

Os Centros Cearenses de Idiomas – doravante CCI – são uma 
realidade recente na história da educação do estado do Ceará. Criados 
em dezembro de 2017, por meio da Lei n˚ 16.455, tiveram seu funcio-
namento iniciado em 2018 nas duas primeiras unidades – Benfica e 
Crateús – inauguradas em março desse mesmo ano. Os CCIs pertencem 
à estrutura da Secretaria da Educação Básica – Seduc, com oferta de 
cursos de Língua Estrangeira Moderna – LEM para alunos das escolas 
públicas estaduais, que estejam cursando o Ensino Médio. De lá para 
cá, já são 13 unidades em funcionamento, assim distribuídos: seis em 
Fortaleza, subdivididos em dois para cada das três Superintendências 
das Escolas Estaduais de Fortaleza – Sefor; um em Crateús na região 
do Sertão dos Inhamuns, um em Iguatu na região Centro Sul, um em 
Itapipoca região Norte, um em Caucaia, um em Maracanaú, um em 
Maranguape, esses três localizados na região metropolitana e um em 
Juazeiro do Norte atendendo a região do Cariri.

O CCI Kennedy, situado em um centro comercial, em um bairro 
de classe média, na cidade de Fortaleza, foi lócus da pesquisa empírica 
relatada. Como instituição, visa a ampliação e o aprimoramento de 
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novas formas de expressão linguística, com o intuito de fortalecer e 
enriquecer o currículo da última etapa da educação básica. Tem como 
missão, capacitar alunos e professores da rede pública estadual de 
ensino para o desenvolvimento de competências comunicativas em 
Língua Estrangeira Moderna (LEM), bem como, promover a formação 
profissional continuada dos professores e gestores dos CCIs em parce-
ria com Instituições de Ensino Superior (IES) nacionais e estrangeiras. 
Seu principal objetivo é desenvolver as competências e habilidades 
linguísticas que favoreçam a comunicação fluente nas Línguas Estran-
geiras Modernas (LEM) para o acesso à cultura, à língua e à qualificação 
profissional inicial ou continuada.

A proposta do CCI está fundamentada por meio da Abordagem 
Comunicativa em sala de aula e caracteriza-se por ter foco no sentido, 
no significado e na interação propositada entre os sujeitos que estão 
aprendendo uma nova língua.

Seus cursos estão organizados semestralmente, podendo ter 
duração de até três anos divididos em seis módulos semestrais de 60 
horas, totalizando 360 horas. Para estudar no CCI, o aluno precisa estar 
regularmente matriculado nas escolas de Ensino Médio da rede pública 
estadual, com isso, as horas de estudos concluídas, são contabilizadas 
e passam a ser parte complementar do currículo final do aluno, como 
forma de ampliação de carga horária, permitindo assim a certificação 
modular, a cada semestre, ou integral, ao final de todo período cursado 
pelo estudante na instituição.

Ao longo do curso, espera-se que os discentes conheçam mais 
profundamente as relações linguísticas e culturais das línguas estran-
geiras modernas ofertadas e desenvolvam bom domínio do idioma em 
curso, no âmbito das quatro habilidades: ler, escrever, falar e ouvir.

Como se pode perceber, o CCI é uma instituição que busca a in-
teratividade, conectada à ação pedagógica dinâmica e interrelacional 
entre professores e alunos para o desenvolvimento da cognição. Para 
isso, sempre foi prioridade o contato presencial em sala de aula, para 
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o bom desenvolvimento das habilidades de comunicação exigidas na 
metodologia de abordagem comunicativa.

Portanto, o desencadeamento de uma epidemia em proporção 
mundial, impôs a suspensão das atividades escolares, não só dos Cen-
tros de Idiomas, mas também de todos os estabelecimentos de ensino 
do país. Estávamos diante de uma nova realidade, que era a adaptação 
ao ensino remoto. Essa necessidade trouxe um desafio até então 
inimaginável: como ensinar idiomas, na abordagem comunicativa, 
por meio do uso de tecnologias? Como fazer com que o aluno possa 
aprender, mesmo a distância? E, por fim, como garantir o engajamento 
de todos – estudantes e professores – nesse novo desafio, enfrentando 
todas as dificuldades naturais advindas da pandemia covid-19?

Para superar esses grandes desafios pedagógicos, professores, 
gestão e alunos se deram as mãos na busca de um formato que tornas-
se possível a aprendizagem, o engajamento e sua satisfação em relação 
ao ato de ensinar e o ato de aprender. Foram apresentados aqui não 
só a abordagem metodológica adotada, como o resultado do trabalho, 
baseado na pesquisa de satisfação realizada junto aos discentes do CCI 
Kennedy ao final do semestre letivo 2020.1, com a participação de 50% 
dos estudantes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A abordagem comunicativa, a qual seguem os CCIs, possui uma 
característica importante que a difere das demais abordagens meto-
dológicas para o ensino de uma língua estrangeira: o foco no sentido, 
na interação social entre sujeitos falantes de uma língua estrangeira. 
Nessa visão, a língua deve ser entendida como um veículo de comuni-
cação de significados, além de interação social. Dessa forma,
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para interagirmos eficazmente, precisamos desenvol-
ver uma competência comunicativa que engloba o 
conhecimento gramatical, o conhecimento lexical e o 
conhecimento do uso social da língua. Portanto, para 
nos comunicarmos eficazmente numa língua, o conhe-
cimento do léxico e das regras gramaticais é importante, 
mas é insuficiente, pois nos faltará o componente mais 
importante: o conhecimento das regras de uso da língua 
(SILVEIRA, 1994, p. 75).

Nota-se que essa linha metodológica, busca ir além da dicoto-
mia gramática x escrita, dando grande valor e importância ao lugar da 
fala, da comunicação e da interação entre os sujeitos da fala, na busca 
da compreensão linguística e da aprendizagem de uma língua. Em um 
sentido mais abrangente, podemos dizer que:

Se a língua é essencialmente comunicação (mais função 
do que forma, mais conteúdo do que estrutura), esta, 
ao ser usada em situações concretas de comunicação, 
revela, para além da intenção do falante, o seu grau de 
competência comunicativa. Assim sendo, o trabalho pe-
dagógico-didático da sala de aula deverá incidir, sobre-
tudo, na promoção do uso efetivo de uma língua prática, 
autêntica, real e verdadeira, incidir no desenvolvimento 
de todas as competências necessárias à comunicação e 
dar mais ênfase aos significados/conteúdos a transmitir 
do que à sua forma (ROQUE, 2005, p. 24).

Ênfase no significado, associada à prática real, autêntica e ver-
dadeira da língua estrangeira, deve ser encarada como principal vetor 
de produção de conhecimento, base de interação pedagógica, com 
especial atenção aos processos de comunicação e fala dos estudantes 
dessa mesma língua.

O docente precisa atuar de forma a dar precedência à fala 
do educando, permitindo-o experimentar, na prática, a interação 
linguística em sala de aula. Daí a importância, para a aprendizagem, 
da comunicação constante, da relação biunívoca entre professor e 
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aluno no espaço de sala de aula, para organização dos processos de 
aprendizagem.

Por conseguinte, a suspensão das atividades em meio à pande-
mia covid-19, acarretou um grande impacto na organização de aulas 
dos CCIs. Se, em seus princípios básicos de ensino estão a interação 
aluno x professor e a comunicação direta entre ambos, pareceu, 
inicialmente, um desafio para o qual não haveria uma alternativa 
adequada e viável. Felizmente, professores e gestão conseguiram, com 
pesquisa e planejamento, organizar um formato que pôde ser aplicado 
de maneira consistente e prática nas atividades e aulas programadas 
pelo CCI, em específico o CCI Kennedy.

O primeiro passo foi a organização das salas de aula na plata-
forma Google Classroom, seguindo o que preconizava Souza e Souza 
(2016). Tão logo as aulas foram suspensas, os docentes receberam da 
gestão orientação no acesso, manejo e organização das aulas on-line. 
Após essa condução pedagógica inicial, foi se constituindo a meto-
dologia diferenciada para atendimento da abordagem comunicativa, 
mesmo que por meio de ensino remoto.

Para tal, foram colocadas práticas denominadas metodologias 
ativas, visto que a utilização de métodos criativos e diferenciados, 
centrados na atividade do aluno, estariam em perfeito acordo com a 
abordagem comunicativa utilizada pelo CCI (BACICH, 2018).

A partir das ideias de Bacich (2015) e Camillo et al. (2018), 
firmou-se uma organização das salas de aula on-line que mesclaram 
vários formatos: vídeos explicativos, feitos pelos próprios professores; 
slides organizados de acordo com o conteúdo programático, videoaulas 
on-line semanais, onde o docente focava na habilidade de comunica-
ção oral, jogos – aplicados como atividades ou durante as videoaulas 
– atividades diferenciadas no Google Forms ou Google Docs, aplicadas 
com a frequência de duas vezes por semana, como forma de manter 
a rotina de estudo com 3 horas/aula semanais, divididas em dois dias, 
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nos quais os professores faziam contato direto com os alunos, seja por 
grupos de WhatsApp ou por videoaulas.

Além disso, seguindo as ideias de Lima (2001), a respeito da 
importância do uso do vídeo e meios tecnológicos para engajamento e 
participação dos alunos, a gestão passou a produzir vídeos interativos 
que também foram inseridos nas salas de aula on-line, além de lives 
programadas, informando os alunos sobre as atividades a serem cum-
pridas, calendários de avaliação, procedimentos vários e comunicação 
interpessoal com os alunos. Sendo assim, nossa perspectiva não era só 
de manter alunos informados, como também fazer a parte de acolhi-
mento, escuta ativa e contato gestão x alunos x comunidade.

Importante ressaltar que, os líderes de sala, alunos eleitos 
por seus pares e que atuavam na gestão democrática, com vínculos 
entre os docentes, gestão e seus colegas, em sua contínua ação de 
protagonismo estudantil, sob a orientação de seus professores (BA-
CICH, 2018) foram imprescindíveis na parceria com a gestão escolar, 
tanto como cooperação entre colegas, que enfrentavam dificuldades 
várias, a feedbacks sobre o que estava funcionado ou não nas ações 
metodológicas propostas.

METODOLOGIA

Método vem a ser o conjunto de procedimentos e atividades 
organizadas de forma sistemática e racional que permitissem, com se-
gurança, autonomia e objetividade, alcançar o conhecimento de forma 
validada e real, a fim de permitir ao cientista a detectar erros e a tomar 
decisões, para atingir os objetivos propostos no escopo da pesquisa 
pretendida (MARCONI; LAKATOS, 2010).
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CARACTERIZAÇÃO E ESTRATÉGIA DA PESQUISA

A pesquisa foi concebida como um instrumento de ação para 
que os conhecimentos de si advindos pudessem se tornar úteis à cole-
tividade (SANTOS, 2009).

Ademais, o método de pensamento reflexivo por ela trazido 
possibilitou o tratamento científico adequado para o tratamento dos 
objetos de estudados ou analisados (MARCONI; LAKATOS, 2010).

Portanto, o intuito principal deste trabalho foi o de analisar os 
níveis de satisfação dos alunos do CCI Kennedy, de forma a beneficiar a 
uma coletividade com os resultados obtidos.

Para esse fim, definiu-se utilizar a pesquisa exploratória-descri-
tiva. Esta partiu do pressuposto de buscar o levantamento de informa-
ções sobre o objeto de estudo, delimitando um campo de trabalho, e 
mapeando as condições de manifestação do objeto apresentadas no 
transcurso da pesquisa, ao mesmo tempo, descrevendo os processos 
observados ao longo do estudo realizado (SEVERINO, 2007).

Com isso, pretendeu-se verificar, de modo adequado, o pano-
rama apresentado pelo grupo de alunos analisados, tendo a descrição 
como aliada na organização dos dados recolhidos.

Quanto aos procedimentos, pôde-se definir como bibliográfica, 
visto que se utilizou de dados ou categorias teóricas já construídas e 
exploradas por outros pesquisadores e registradas devidamente em 
livros, artigos e teses, dentre outros (SEVERINO, 2007).

Esse procedimento permitiu que o objeto de pesquisa fosse 
conhecido de forma mais aprofundada, permitindo assim uma análise 
mais acurada do assunto relacionado ao trabalho que foi desenvolvido.

A pesquisa de campo foi utilizada com o objetivo de conseguir 
informações acerca do problema definido como objeto de estudo, 
buscando por meio dela, a resposta à hipótese levantada, na tentativa 
de descobrir os fenômenos envolvidos e, em pensamento ulterior, as 
relações estabelecidas entre eles (MARCONI; LAKATOS, 2010).
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Destarte, a seleção do CCI em questão, bem como da utilização 
da pesquisa de campo, foi de extrema importância para a organização 
dos dados e levantamento de informações necessárias ao problema 
de pesquisa.

Sua natureza foi selecionada como quantitativa, consistindo 
em investigação de pesquisa empírica cuja principal finalidade fosse 
o delineamento ou análise das características de fatos ou fenômenos 
(MARCONI; LAKATOS, 2010).

Para tal, foi utilizado questionário de pesquisa de satisfação, 
que foram respondidos pelos alunos, de forma on-line, por meio de 
link disponibilizado nos grupos de WhatsApp das salas de aula.

O CCI Kennedy, foi selecionado para efetivação dessa pesquisa 
pelo fato de ser a escola de ambientação de interesse dos pesquisado-
res, tendo a análise dos dados coletados baseado a reorganização das 
atividades letivas para o segundo semestre de 2020.

Para a pesquisa, a intenção, seria utilizar todo o grupo de ado-
lescentes que estudam no CCI Kennedy, o qual totalizava 550 alunos. 
Entretanto, a finalização da pesquisa se deu com apenas 50% dessa 
população amostral.

Utilizou-se o questionário, de natureza quantitativa, contendo 
dez itens, de perguntas fechadas, de múltipla escolha, em escala tipo 
Likert, polarizadas em cinco pontos, questões com opção dupla – sim ou 
não – e questões abertas, de ampla e irrestrita resposta. Sua proposta 
era a de verificar a satisfação do aluno em relação aos itens indicados 
e levando em consideração suas necessidades e anseios individuais. 

Para tal ação, foi estipulado o período de sete dias, entre os 
dias 24 a 30 de junho de 2020. Para a organização e tratamento de 
dados, foi feita a tabulação mecânica via computador, de acordo com 
o modelo de planilhas tipo Microsoft Office Excel®, bem como gráficos 
de resposta, disponibilizados pelo próprio Google Forms, garantindo a 
economia de tempo e diminuição de margens de erro.
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Por meio desta técnica de análise, foi possível analisar os dados 
coletados e buscar sua interpretação, de forma a medir adequadamen-
te o grau de satisfação da população selecionada para a pesquisa.

RESULTADOS E ANÁLISE DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
COM OS ALUNOS DO CCI KENNEDY

Realizada ao final do semestre de 2020, entre os dias 24 e 30 
de junho, a pesquisa de satisfação em relação às ações do CCI Kennedy 
buscou recolher também algumas informações básicas a respeito dos 
alunos pesquisados, tais como: o curso ao qual estavam ligados, o se-
mestre que estavam cursando e o tipo de acesso à internet que tinham 
para participarem virtualmente das aulas e atividades.

Gráfico 1 – Curso frequentado pelos alunos respondentes à pesquisa. 
Fonte: CCI Kennedy.

Como se vê, 65,5% dos alunos cursam Inglês e 34,5% cursam 
Espanhol. Esse é o número proporcional dos alunos matriculados nos 
dois idiomas no CCI Kennedy, sinalizando que a pesquisa retrata de for-
ma igualmente proporcional o quantitativo de alunos dos dois idiomas 
ofertados pelo CCI Kennedy.
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Gráfico 2 – Semestre cursado no CCI pelos respondentes. 
Fonte: CCI Kennedy.

Em relação ao semestre cursado no CCI Kennedy, gostaríamos 
de chamar a atenção para um fator: 45,8% estavam cursando o Módulo 
IV e 26,9% cursando o Módulo I. Esse é um dado que saltou aos olhos 
dos pesquisadores por algo que se sobressaiu durante a realização da 
pesquisa: o CCI Kennedy possuía 12 turmas de Módulo IV e 11 turmas 
de Módulo I. O fato de 45,5% dos alunos que responderam à pesquisa 
serem do Módulo IV e apenas 26,9% serem alunos do Módulo I, indica-
ria, na visão dos pesquisadores, uma falta de engajamento ou interesse 
de resposta por parte dos alunos novatos. É provável que, por terem 
tido pouco contato presencial e pouco convívio com o espaço e a equi-
pe do CCI Kennedy, não se tenha criado laços de pertença a esse grupo 
de alunos, gerando a disparidade de números ante a uma avaliação 
voluntária do trabalho desenvolvido por professores e gestão.
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Gráfico 3 –Tipo de internet utilizada para acesso às atividades. 
Fonte: CCI Kennedy.

Esse foi um importante dado coletado: dentre os que respon-
deram à pesquisa, 94,2% se utilizavam de acesso via wi-fi própria ou 
de terceiros para realizar as atividades de sala de aula. Um índice 
considerado alto, o que pode significar melhor acesso por parte 
desses alunos e, consequentemente, maior possibilidade de cumprir 
com os compromissos e agendamentos de aulas, provas e demais 
atividades organizadas pelos professores. Com acesso à tecnologia 
3G, foram identificados 1,5% dos alunos e tecnologia 4G, 2,9% deles. 
Nenhum aluno foi identificado usando a internet via rádio. Entretanto, 
1,5% dos alunos afirmaram não possuir acesso algum a internet. Se 
for considerado o total geral de alunos do CCI pesquisado, é um nú-
mero relativamente pequeno. Entretanto, significa que, mesmo com 
todos os esforços realizados, ainda houve uma pequena parcela de 
estudantes que não pode cursar o semestre normalmente pelo fato 
de não possuírem meios para tal. Esses, para cumprir suas atividades, 
segundo relato de professores, acessavam as atividades por meio de 
celulares de terceiros, emprestados especificamente para os momen-
tos de estudo.
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Gráfico 4 – Grau de dificuldade para realização das atividades. 
Fonte: CCI Kennedy.

Quando questionados sobre o grau de dificuldade para cum-
primento das atividades e avaliações propostas pelo CCI, 49,5% dos 
estudantes afirmaram ter pouquíssima dificuldade ou pouca dificul-
dade. No outro extremo, 19,6% deles afirmaram ter alta ou altíssima 
dificuldade para cumprir com o que fora proposto. No geral, esses da-
dos demonstram que, para a maioria dos alunos, a complexidade das 
atividades propostas pelos professores não seria um fator impeditivo 
para fazê-las. O que foi percebido depois, como ver-se-ia no questiona-
mento posterior, seriam dificuldades próprias dos alunos.

Gráfico 5 – Fator considerado mais difícil na resolução de atividades. 
Fonte: CCI Kennedy.

Ao serem questionados nesse quesito, os jovens tiveram a 
possibilidade de selecionar mais de uma alternativa, o que levou a um 
maior panorama de respostas. Mas se sobressaiu, expressivamente, a 
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questão da organização pessoal para realizar as atividades. Indicando, 
por parte dos estudantes, uma grande dificuldade em organizar suas 
rotinas de estudos e conciliar atividades da escola, de casa, do CCI e 
interesses pessoais. Confirmou-se uma preocupação que acompanhou 
todo o semestre tanto à gestão quanto os professores: a dificuldade de 
gerência e autogestão de momentos de estudo por parte dos jovens. 
Juntando-se a essa dificuldade, deve-se ressaltar a ansiedade própria 
de ter que conviver com uma doença desconhecida, que causou mui-
tos óbitos no país e a insegurança relacionada ao bem-estar de suas 
famílias no pós-pandemia.

Gráfico 6 – Grau de satisfação com os professores.
Fonte: CCI Kennedy.

Esse gráfico demonstrou que, para a maioria dos alunos do CCI 
Kennedy, a metodologia, organização e conteúdo das aulas e atividades 
propostas ao longo do semestre foram as mais adequadas para eles, 
visto que 88,8% dos estudantes afirmaram se considerar satisfeitos ou 
muito satisfeitos com o trabalho dos professores. Em contrapartida, 
4% dos respondentes afirmaram estar insatisfeitos ou muito insatis-
feitos com seus professores, o que indicaria uma análise posterior de 
dados e fatores que teriam causado tal manifestação, no intuito de 
aprimorar o trabalho realizado nas ações de ensino-aprendizagem. 
Quando questionados sobre quais aspectos geraram satisfação ou 
insatisfação (questão aberta proposta), os principais fatores apontados 
foram, respectivamente:
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a. Satisfação: o comprometimento com os alunos e a res-
ponsabilidade de mesmo com muito trabalho, a visão dos 
alunos com olhos humanos; paciência e agilidade nas aulas 
on-line; comunicação e acessibilidade para com os alunos; 
confiança até mesmo na hora de corrigir o aluno, fazendo 
com que a pessoa se sinta motivada a aprender e não tenha 
medo em errar; ter proporcionado o conteúdo de forma 
excelente, depois de um tempo de adaptação, explorando 
diversos recursos que foram dispostos pela plataforma.

b. Insatisfação: falha na agenda de aulas on-line; dificuldade 
de acesso quando procurados para tirar dúvidas; falta de 
feedback das atividades realizadas.

Gráfico 7 – Grau de satisfação com a gestão.
Fonte: CCI Kennedy.

Em proporções similares, 86,2% dos pesquisados relataram es-
tar satisfeitos ou muito satisfeitos com o trabalho da Gestão. Enquanto 
4,3% afirmaram estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Quando 
solicitados a relatar os principais motivos de satisfação ou insatisfação, 
os fatores mais relacionados foram, respectivamente:

a. Satisfação: organização; responsabilidade; atenção às difi-
culdades dos alunos; simpatia e prestatividade; gentileza e 
cuidado com todos; entrar em contato sempre que notava 
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que o aluno estava ausente; informação prévia de todas as 
atividades; ação presente e comunicação constante; dedi-
cação e compromisso com os alunos e com o CCI.

b. Insatisfação: mais atenção aos que não tinham acesso à in-
ternet; não estar sempre perto dos alunos; organização das 
tarefas na plataforma; prazos estabelecidos para entrega 
das atividades.

Como se pôde observar, em relação aos que se consideraram 
satisfeitos, muitos dos pontos estariam relacionados à questão do 
acompanhamento, da comunicação e acolhimento dos estudantes. 
Além da dedicação e compromisso, natural para o trabalho da Gestão. 
Não foram considerados fatores extraordinários, mas indicaram que 
uma ação simples, direta e orientada, poderiam fazer a diferença em 
relação ao sucesso do aluno e ao apoio ao professor no desenvolvi-
mento de suas atividades pedagógicas. Em situação oposta, mas com 
o mesmo viés, todas as manifestações de insatisfação estavam relacio-
nadas a esse mesmo acompanhamento, significando que, mesmo para 
uma pequena parcela dos estudantes, seriam necessários mais apoio, 
organização e acompanhamento por parte da Gestão do CCI.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a pandemia do novo coronavírus (covid-19), o isolamento 
social se tornou uma necessidade para preservação da vida, foi reco-
mendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e foi adotado em 
todos os países para se evitar a propagação do agente causador da do-
ença e novas infecções. Contudo, essa nova realidade impôs mudanças 
na rotina de todos os brasileiros, em diversos setores, em especial na 
educação, inclusive no ensino de línguas estrangeiras. O que os CCI 
fizeram no semestre letivo 2020.1 e certamente farão no período con-
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secutivo, até que não seja regulamentada o retorno às atividades, seja 
na modalidade de ensino presencial ou híbrido, foi oferecer um ensino 
remoto de línguas estrangeiras, pesquisando, descobrindo e utilizando 
diferentes métodos e canais disponíveis na internet como sites, video-
aulas, podcasts e outros aplicativos que auxiliassem na transposição 
didática dos conteúdos e na mediação dos conhecimentos linguísticos.

Sendo assim, ao desenvolver essa nova proposta de trabalho, 
em um processo de construção contínua, marcada por erros e acertos, 
pelo seu ineditismo enquanto prática docente, foi percebida a neces-
sidade de uma reflexão sobre as vantagens e desvantagens que essas 
novas tecnologias trariam para atender às necessidades dos diferentes 
perfis dos estudantes do CCI Kennedy. Daí a necessidade de ouvi-los, 
atender suas demandas e pensar como o ensino remoto pode ser 
formatado de acordo com o que apresentaram na pesquisa realizada.

Poder-se-ia considerar também que, embora a maioria dis-
ponha de condições materiais para acompanhar as aulas de forma 
virtual, um pequeno percentual apontou dificuldades para dar conti-
nuidade aos estudos pela falta de recursos e de internet. Isso levou a 
Unidade CCI Kennedy a imprimir esforços com vistas a garantir acesso 
ao conteúdo programático. Os dados coletados revelaram que há um 
reconhecimento por parte dos alunos ao trabalho desempenhado pela 
gestão e professores da instituição, evidenciando que formação que 
receberam durante o ensino remoto contribuiu para o desenvolvimen-
to das competências comunicativas.

Portanto, a pesquisa realizada permitiu avaliar que mesmo 
tendo as interações sociais tão importantes e essenciais para aprendi-
zagem de uma língua estrangeira interrompidas, ela pode acontecer de 
forma individualizada e on-line. Nesse contexto, a partir do modelo de 
ensino remoto, foi constatado que o CCI garantiu condições de ensino 
e aprendizagem, simulando situações de uso real da língua estrangeira, 
em seus mais diversos contextos socioculturais.
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“MAS EU NÃO FUI FORMADO PARA 
ISSO”: POESIA, ACESSIBILIDADE E 

TECNOLOGIA (ASSISTIVA) NA FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA E 
LITERATURAS – EXPERIÊNCIA DURANTE 

O ENSINO REMOTO

Juliana Cristina Salvadori

RESUMO
Neste relato de experiência se entretecem-se inquietações que a autora, 
como mãe de um adolescente no Transtorno do Espectro Autista (TEA), 
professora formadora de professoras, pesquisadora e orientadora enfrenta, 
no entrecruzar dessas experiências, com alunas, orientandas e colegas, so-
bre a  ensino e aprendizagem de língua inglesa e literaturas; b. concepções 
que fundam nossas práticas pedagógicas, particularmente as de língua e 
comunicação; c  os impactos que a hierarquização das competências e ha-
bilidades linguísticas a partir da fala, mal entendida como oralização, pode 
gerar, principalmente para inclusão educacional de estudantes não falantes; 
e d  como ressignificar comunicação e diálogo com conceito de comunicação 
alternativa, que é uma tecnologia assistiva, pode nos abrir caminhos para 
pensar práticas inclusivas. Para tanto, relata-se uma prática/poiesis pedagó-
gica realizada no mês de outubro de 2020, em que, durante o itinerário de 
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literatura ofertado pelo Colegiado de Letras Língua Inglesa da Uneb Jacobina, 
propôs-se discutir tradução, acessibilidade e poesia de modo a elaborar com 
professores em formação uma prática que tinha como objetivo tornar um 
poema acessível a públicos diversos. Por fim, apresenta-se uma produção e 
se analisa seu processo de elaboração considerando o desafio da acessibili-
dade. A elaboração da prática mostrou como o exercício da tradução e uso de 
recursos da Comunicação Alternativa Ampliada tornaram o poema acessível 
não apenas para estudantes com necessidades educacionais e comunicativas 
específicas, mas para as próprias proponentes da atividade.
Palavras-chave: Acessibilidade. Comunicação Alternativa e Ampliada. Forma-
ção de professores. Prática Pedagógica. Poesia.

PARA COMEÇO DE CONVERSA

Sou professora da Universidade do Estado da Bahia, vinculada 
ao Colegiado de Letras Língua Inglesa e Literaturas e ao Departamento 
de Ciências Humanas Campus IV, Jacobina, desde 2012, e atuo em 
duas áreas, literatura e língua, sendo minha formação inicial em Letras 
(dupla habilitação em língua portuguesa e língua inglesa) e pós-gradu-
ação, mestrado e doutorado, voltada para literatura.

Parte das reflexões aqui relatadas advém das inquietações 
fundadas no meu processo de formação inicial docente; na minha 
experiência docente na área de Letras Língua Inglesa e tem borbu-
lhado e apurado desde 2012, quando me torno professora da UNEB; 
e, também, na atuação como pesquisadora e orientadora vinculada 
ao Mestrado Profissional em Educação e Diversidade (MPED) na te-
mática da inclusão educacional e da educação especial, pensando a 
formação continuada de profissionais que atuam na e em diálogo com 
a educação e que, dentre outros temas, tem discutido comunicação 
alternativa e ampliada.

Somadas à atuação profissional e acadêmica, estão reflexões que 
se fundam na minha experiência como mãe e, durante a vida escolar, 
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mas mais pronunciadamente durante a pandemia e o ensino remoto, 
como mediadora de filho/estudante com TEA, agora adolescente.

Em outras palavras, os desafios da acessibilidade e da inclusão 
no ensino remoto me atravessam em várias dimensões: como mãe 
que pensa o cuidado com seu filho; como professora formadora de 
professoras e professores – atuo na licenciatura em Letras – Língua 
Inglesa; como professora de uma Universidade pública, a Uneb, que se 
pensa em devir como inclusiva e popular, presente nos territórios de 
identidade da Bahia, de forma presencial e virtual.

Esses desafios são fundados, em parte, por uma compreensão 
capacitista para a qual pessoas com deficiência são compreendidas 
como incapazes de aprender. Essa visada se concretiza na formulação 
da questão sobre o lugar: deveriam estar eles aqui (educação básica, 
universidade)? Essa pergunta escorrega para desresponsabilização: 
deveríamos nós estudar isso? Cabe estudar comunicação alternativa 
em um curso de Língua Inglesa? E que, em consequência das respostas 
dadas até então, remetem para o fatal “não fui formado para isso”. 
Penso mais do que urgente tomar essa fala do não fui formado, que 
denuncia uma falta, para pensar o papel da formação inicial e ressigni-
ficar o conceito de formação que embasa essa manifestação.

A prática que apresento foi desenvolvida com discentes do 
Curso de Letra Língua Inglesa e Literaturas da Universidade do Estado 
da Bahia em setembro e outubro de 2020, por meio do Itinerário de 
Literatura ofertado na modalidade on-line em codocência com o pro-
fessor Dr. José Carlos Felix.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O CURSO DE LETRAS 
LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS

“Não fui formado para isso”. Nas pesquisas que tenho orientado, 
essa fala frequentemente emerge seguida de uma outra: precisamos 
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de formação, mas não queremos nada teórico, queremos algo prático. 
Primeiro, é preciso tensionar essa relação teoria/prática, e isso se faz 
pela poiesis, como argumento na seção 4, para deslocar a concepção 
de formação. É preciso parar de pensar a formação inicial como saco 
vazio na qual os currículos devem ser estufados com disciplinas e car-
gas horárias para tamponar faltas; em para além do lugar comum, de 
que formação é inacabamento – porque vamos nos constituindo gente 
e professoras no dia a dia e nas experiências – pensar a formação con-
tinuada e a autoformação como desdobramento da potência inscrita 
na formação inicial.

Dessa forma, destaco a dimensão da aprendizagem expe-
riencial retomada na rememoração/narrativa como dimensão (auto)
formativa – daí o lugar deste relato no tecer da minha experiência 
docente e acadêmica como desdobramento das potências inscritas 
nas experiências como professora, pesquisadora e mãe: para além do 
domínio das técnicas, o se (auto)formar é atualizar nossa potência, o 
nosso ser aí no mundo, ser professora e formar professores em uma 
escola/universidade inclusiva, acessível, mesmo que em devir, e no 
ensino remoto.

Nesse esteio, tenho (me) perguntado: como o tema da inclusão, 
de prática pedagógica inclusiva, tem emergido no curso em que atua e 
nas minhas/nossas práticas de ensino, pesquisa e extensão? Como te-
nho/temos nos corresponsabilizado pelo “não sermos formados” para 
isso que nossos egressos ecoam? E, por “isso”, entenda-se a inclusão 
educacional de pessoas com deficiência e não falantes em aulas de 
língua estrangeira/Língua Inglesa. A prática aqui apresentada é uma 
das respostas dadas às questões postas.

Na sala de aula de língua e literatura, mesmo que on-line, 
prevalece a perspectiva em que aprender língua se iguala a falar e 
falar é tomado como oralizar. Essa concepção empobrecida de língua, 
fundada em uma compreensão reducionista da abordagem comunica-
tiva da língua, é reproduzida pelos professores em formação em suas 
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futuras práticas, desconsiderando outros modos de produção textual 
e, logo, comunicação e interação, e se atendo a exercícios de fala que 
descontextualizam a língua, sua história, mudanças e heterogeneida-
de, assim como a de seus utentes, termo que na sua raiz etimológica 
“traz aquele que desfruta a língua”.

Mas, afinal, o que está no centro da abordagem comunicativa 
é a produção de textos para fins de interação – e a multimodalidade, 
ainda mais ubíqua em tempos de pandemia e mediação tecnológica, 
tem posto em questão essa separação entre oral e escrito. Logo, não 
podemos desconsiderar que proficiência em língua se constitui, ainda 
mais durante a pandemia de covid-19, em meio a vivências on-line em 
que a multimodalidade permeia as produções textuais e nossas formas 
de interagir.

A partir desses pontos, as questões que têm emergido, podem 
ser recontextualizadas ampliando o conceito de comunicação: “quem 
não oraliza – estudantes surdos, estudantes com TEA não falantes/
oralizadas, estudantes com Paralisia Cerebral (PC) e outros – é incapaz 
de aprender inglês e, logo, oras, de se COMUNICAR?” que resvala para 
“Deveriam estar aqui”?

A orientação pragmática entende comunicação como uma das 
dimensões da interação humana. O que me interessa nesse momento 
é discutir comunicação e o que tomamos como óbvio quando dizemos 
comunicação em abordagem comunicativa no ensino de línguas e 
como o debate sobre acessibilidade comunicativa pode nos permitir 
ressignificar o que tem /afundado nossas práticas como professores 
de língua estrangeira. Que outras concepções sobre comunicar podem 
fundar outras práticas? Como o debate sobre acessibilidade comuni-
cativa e comunicação alternativa e ampliada pode nos fazer ampliar 
nossa concepção sobre o conceito de comunicação no ensino de 
línguas e literaturas?
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ACESSIBILIDADE, TECNOLOGIA E POESIA: COMUNICAÇÃO 
ALTERNATIVA E AMPLIADA (CAA) NA PRÁTICA PEDAGÓGICA

Nessa seção, relato a experiência desenvolvida no terceiro 
módulo do Itinerário de Literatura da Licenciatura em Letras Língua 
Inglesa na Uneb Jacobina. Este módulo teve como gênero selecionado 
poesia e a temática base era tradução, entendida de forma ampliada 
a partir do diálogo com os conceitos de comunicação e acessibilidade, 
fundados nos preceitos freirianos de educação.

Antes de passar a prática e seu produto, que foi uma das 
atividades avaliativas e criativas propostas no módulo e realizada de 
forma processual e colaborativa, brevemente discutirei acessibilidade, 
Tecnologia Assistiva (TA) e Comunicação alternativa e ampliada (CAA) e 
como elas se relacionam. Esta foi a trilha proposta no módulo a todos 
os discentes: que para além de mapear a área de estudos da tradução, 
também explorasse materiais disponibilizados sobre TA, CAA, Libras, 
audiodescrição, desenho universal da aprendizagem para escolher 
uma dessas trilhas e seus textos como fundamento para elaboração 
de uma atividade em que um poema em Língua Inglesa se tornava 
acessível para estudantes brasileiros, com ou sem deficiência.

Segundo a Lei nº 13.146, conhecida como Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, compreende acessibilidade como a garan-
tia das possibilidades e condições de uso seguro e autônomo, pelas 
pessoas com deficiência, de instalações, bens e serviços, públicos ou 
privados. Essa garantia se dá, na perspectiva do modelo social de defi-
ciência que funda a LBI, por meio da superação das barreiras existen-
tes (como arquitetônicas e comunicacionais), que conta, entre outras 
possibilidades, com a área da tecnologia assistiva, entendida como 
“produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estra-
tégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, 
relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou 
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com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, 
qualidade de vida e inclusão social”.

No texto da LBI se destaca a definição de comunicação como 
“forma de interação dos cidadãos” e a ampliação das opções de in-
teração para além da oralização como o uso da Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), o Braille, os dispositivos multimídia e “os modos, meios 
e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as 
tecnologias da informação e das comunicações”.

É interessante destacar que a CAA (Comunicação Alternativa e 
Ampliada) é uma das modalidades de TA (Tecnologia Assistiva), e pode 
ser definida como um amplo leque de equipamentos, serviços, estra-
tégias e práticas estruturados para garantir às pessoas com deficiência 
formas de interação e, logo, a participação e a autonomia no mundo. 
O desafio, portanto, foi pensar a CAA como estratégia e recurso que 
estruturasse uma prática inclusiva na aula de Língua Inglesa e literatu-
ras, considerando um gênero literário, a poesia, que é pensado como 
de difícil acesso inclusive para estudantes sem deficiência. Pensamos 
então que as barreiras para acessibilidade a estes textos, poderiam ser 
dialogadas com barreiras que pessoas com deficiência cotidianamente 
enfrentam em âmbitos mais gerais, de forma a pensar em práticas 
pedagógicas inclusivas.

POIESIS PEDAGÓGICA: TORNAR UM POEMA ACESSÍVEL

Inicio por explicar porque poiesis pedagógica. Agamben (2012) 
retoma a distinção aristotélica entre a tríade theoría, poiesis e práxis/
techné para fundamentar o argumento de que a obra de arte, coop-
tada pela técnica na modernidade, empobrece-se e não atua mais de 
forma poética, criativa.

Retomo o argumento para pensar como essa lógica moderna 
tem invadido nosso debate sobre educação e formação de professores 
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e relacionado o fracasso escolar às técnicas (particularmente, às faltas, 
ao não domínio das técnicas, sejam elas digitais ou não). E este é o 
pulo do gato: tenho tentado superar essa lógica técnica e conteudista 
na educação e pensar formação e nossos fazeres como práticas desdo-
bráveis que convoquem produções criativas, isto é, poiesis – inclusive 
produções hipertextuais e transmidiáticas no on-line.

E por que não pensar nossas aulas, formação e fazeres como 
arte, como poiesis, é uma das provocações que que me instigaram a 
prática discutida nesse relato. Faço, então, a defesa de práticas poé-
ticas, práticas críticas, poético-críticas que podem se fundar e fundar 
práticas inclusivas e acessíveis para todas e todos.

Este desejo de fundar práticas poético-críticas e inclusivas pau-
taram a construção do Itinerário Formativo de Literatura, estruturado 
em cinco módulos, que ofertamos à comunidade acadêmica da Uneb, 
na modalidade on-line, de agosto a dezembro de 2020. Conforme 
proposta coescrita pelos docentes,

O desenho curricular da proposta se pautou nos princí-
pios da educação online, conforme Santos (2016, 2019) 
e Silva (2000; 2006), dentre os quais: a concepção do 
conhecimento como obra aberta, isto é, em constante 
ressignificação; o papel do professor na curadoria de 
conteúdos nos mais diversos formatos e linguagens, 
enfocando multiletramentos; uso de ambiências digitais 
diversas, como as próprias redes sociais; a aprendizagem 
colaborativa entre os participantes, que detêm maior 
agência para compartilhar, dialogar e socializar seus pro-
cessos formativos; interatividade entre os participantes, 
descentrando o professor como interlocutor privilegia-
do; atividades autorais que enfocam a co-criação (sic) e 
produção dos temas e conteúdos propostos; mediação 
docente ativa para trabalho colaborativo; avaliação 
formativa, baseada em competências, habilidades e 
atitudes, prevendo instância de hetero e autoavaliação, 
além de avaliação colaborativa.
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O uso de ambiências digitais diversas se estruturou da seguinte 
forma:

a. Google sala de aula: repositório de textos, critérios, ava-
liações, também foi usado para atribuições de atividades, 
feedback, engajamento e participação de vocês (por meio 
de postagens e respostas).

b. Lives/encontros on-line no YouTube: com periodicidade 
semanal, sendo previstos, em geral, três encontros por 
módulo. Estes encontros estão gravados e disponíveis no 
canal do Colegiado de Letras Língua Inglesa e Literaturas1 
como acervo do curso e do eixo de literatura.

c. Grupo no WhatsApp: para tirar dúvidas e manter contato.
d. Google Meet – encontros tira dúvidas no Google Meet, em 

pequenos grupos, demandados pelos participantes.

A prática relatada neste texto foi realizada durante o terceiro 
módulo que teve como tema geral Tradução: Produtos, Processos e 
Atores. O módulo previu quatro encontros, cada um com tema espe-
cífico e convidados. Neste texto trago o segundo e terceiro encontros, 
que fundam a prática/atividade proposta para o módulo – tornar um 
poema acessível. Destaco que essa constelação de ambiências como 
um ponto positivo do ensino remoto fundado nos pressupostos da 
educação on-line, pois permitiu às participantes coautorar a atividade 
em diálogo com os professores, permitindo o diálogo sobre o poema 
e suas traduções, para língua portuguesa e para imagens com uso de 
software específico, no documento on-line, no grupo on-line e nos 
encontros por videoconferência.

O segundo encontro, “Tradução e acessibilidade comunicativa, 
programática, pedagógica”, tomamos o tema da tradução e trouxemos 

1  Disponível em: https://urless.in/msU37. Acesso em: 13 maio 2021.

https://urless.in/msU37
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para o diálogo considerando a proposta de uma prática acessível com 
poesia, gênero considerado de difícil compreensão. O terceiro encon-
tro, “Tradução literária – tradução de poesia”, tratou especificamente 
da tradução de poesia chamando a atenção para os desafios que essa 
tradução implica e que pode ser resumido por aquilo que os poetas 
concretos tomam de Jakobson como impossibilidade: não se traduz 
poesia mas se faz transposição criativa, uma transcriação, conside-
rando que em poesia não se traduz sentido, palavra, mas também os 
recursos poéticos que o autor ou autora destaca: sonoros, imagéticos, 
textuais e discursivos.

O segundo encontro, portanto, foi pensado para tensionar o 
conceito de acessibilidade e o papel da tradução na perspectiva da sala 
de aula e das nossas práticas pedagógicas. Tivemos como convidadas 
duas discentes, uma de graduação e outra de pós-graduação, que 
respectivamente atuam ou atuaram como mediadora e intérprete de 
Libras em sala de aula, para compartilhar suas experiências em sala 
nesse entrelugar da mediação. Este encontro teve como proposta os 
seguintes objetivos, que fundavam a feitura da atividade/prática pro-
posta como avaliação para este módulo:

• (Re)traduzir o conceito de tradução para nossas práticas 
pedagógicas em sala de aula considerando sua relação com 
dimensões comunicativas, pedagógicas e programáticas.

• Compreender trabalho docente – planejamento, formação, 
aula e avaliação – como instâncias de tradução multicultu-
ral: traduzindo a cultura escolar, reconhecendo a heteroge-
neidade constitutiva da escola, inclusive a linguística.

• Reconfigurar nossas práticas em sala de aula para que nos-
sos planejamentos, salas, escolas aulas sejam comunitárias, 
compartilhadas, comuns – de todos e todas a partir do 
princípio da comunicação freiriana.
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Importante salientar que a atividade poderia ser realizada de 
forma individual, em duplas ou grupos pequenos. O primeiro passo era 
selecionar um poema em Língua Inglesa e proceder à sua tradução em 
dois âmbitos: linguístico, considerando leitores de Língua Portuguesa 
e também o acessível, considerando públicos que poderiam ter neces-
sidades específicas e/ou deficiências, usando os materiais disponíveis 
nas trilhas do segundo encontro (audiodescrição, tecnologia assistiva, 
comunicação alternativa e ampliada e Libras) para efetuar sua escolha.

Das práticas/atividades elaboradas pelos discentes mediante 
o desafio de “tornar um poema acessível”, apresento a tradução do 
poema Courage, escrito pela poeta estadunidense Anne Sexton, tor-
nado acessível por um grupo composto por quatro professoras em for-
mação, por meio do uso das estratégias oferecidas pela Comunicação 
Alternativa e Ampliada.

 Destaco essa experiência porque ela cumpriu vários dos 
objetivos propostos ao longo do itinerário e não apenas do módulo, 
como: trabalho colaborativo e aberto, não apenas às integrantes do 
grupo, e em diálogo aberto com os professores; a experimentação e 
uso de recursos de digitais como documento compartilhado e a versão 
gratuita do software Boardmaker2, que se embasa na no sistema de 
troca de figuras chamado Pecs (Picture Exchange Communication 
System) para permitir ao usuário criar pranchas de figuras usadas 
como forma de comunicação que pode ser alternativa, quando não 
há oralização, ou ampliada, quando o oral é complementado com as 
imagens; a exploração lúdica do poema e dos recursos on-line, bem 
como de recursos de tecnologia assistiva; compreensão da elaboração 
da atividade e suas instâncias de tradução como formas de leitura e 
compreensão do poema pelas próprias professoras em formação, 
aprofundando sua compreensão e dimensões linguísticas, textuais e 

2  Disponível para download em: https://www.clik.com.br/ClikDL.html. Acesso em: 
5 fev. 2021.
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discursivas do poema; a reflexão sobre o processo inscrita ao longo do 
documento compartilhado criado mas também nos diários de leitura 
on-line propostos também como atividade avaliativa do módulo.

 Dentre os processos registrados pela participante M., ela des-
taca:

• simplificamos a tradução de alguns versos;
• observamos a linguagem mais informal que a autora traz 

em seu poema e buscamos colocar isso na tradução;
• mudamos algumas expressões, procurando palavras que 

nós, pessoas falantes do PT-BR, costumamos ouvir/falar 
(por exemplo, alien virou E.T.);

• pensamos nas várias concepções de “Coragem” e como 
“Coragem” pode ser traduzida utilizando PECS;

• trouxemos as imagens das fases da vida para exemplificar 
qual delas está presente em cada estrofe, dentre outras 
coisas.3

CONSIDERAÇÕES 

O processo de ensino remoto, como foi denominado pela insti-
tuição, trouxe dimensão de proximidade quando, no desenho curricu-
lar proposto, via itinerário, e no módulo em específico, encontramos 
caminhos possíveis para pensar o artesanal da prática pedagógica 
significativa em meio ao digital, o artesanal no digital, e não o massi-
ficado ou homogeneizador que prescinde do outro como interlocutor 
do processo de ensino e aprendizagem.

3  Pela exiguidade do espaço no relato, disponibilizo o documento on-line para 
que o processo e o produto possam ser acessados e compreendidos em maior 
detalhamento: https://tinyurl.com/1szrhvqm. Acesso em: 5 fev. 2021.
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Essa prática artesanal foi construída a muitas mãos, na perspec-
tiva de se ressignificar também o papel do professor e dos professores 
em formação, tomando a sala de aula em língua e literatura, presencial 
ou virtual, como espaço multicultural, em que estamos em constante 
engajamento dialógico para comunicarmo-nos; nesse processo intera-
tivo de comunicação, destaco o papel da tradução, entendida de forma 
ampliada como Jakobson, como operação fundamental da linguagem. 
O desafio de traduzir para além da língua, mas pensando dimensão 
comunicativa em sentido amplo e acessibilidade, permitiu-me, como 
professora, explorar o poema com as estudantes de modo a aprofundar 
sua leitura. Foi apenas ao colocar no Boardmaker e surgir a imagem de 
coragem como a de um homem com peito estufado que as estudantes 
começam a entender como codificação que Boardmaker oferece em 
imagens se baseia em um imaginário de coragem compartilhado, as-
sociado a algumas experiências, e que não dialoga de forma nenhuma 
com a proposta do poema de Sexton, que vê coragem não como essa 
coisa estufada, mas coisa pequena e cultivada, e que de fato a coragem 
é fruto de tantas pequenas violências que superamos. Foi também a 
tradução para a língua portuguesa e para Boardmaker que trouxe à 
baila como as estrofes do poema, que são quatro, indicam uma pro-
gressão na vida de uma pessoa, começando da infância, juventude, 
vida adulta, até a morte (cada uma das três estrofes após a primeira 
marcadas por Later – depois).

A grande conclusão que o grupo chegou nesse ponto é como 
este trabalho de tradução pensando em tornar um poema acessível 
para outros estudantes com necessidades comunicativas e educativas 
específicas, foi importante para deixar o poema acessível para elas, 
ampliando sua leitura do poema. Além disso, o processo de conhecer o 
software e a CAA foi descrito como interessante, divertido, fascinante 
pelas participantes, que inclusive começaram a usar a CAA para se 
comunicar entre si, como um exercício de comunicação, interação e 
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aprendizagem de língua e tradução, deslocando-se como estudantes e 
professoras em formação.

Esse processo também foi acompanhado por meio dos diários 
de leitura on-line das estudantes (feito no Google Docs, Padlet ou 
outros) como um dos recursos para corporificar as anotações, notas, 
impressões, elucubrações sobre materiais indicados e processos.

Tem sido uma viagem, mas quem está na chuva para se molhar 
está é pulando poças e dançando nesse momento. Sem guarda-chuva. 
Porque é preciso coragem, como nos mostra Anne Sexton e essas 
professoras em formação.
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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO  
SUPERIOR A DISTÂNCIA NO ESTADO  

DO MARANHÃO

Katiana Oliveira dos Santos

RESUMO
Esta pesquisa visa analisar a nova prática de mediação entre alunos e conte-
údos disciplinares, tendo na representatividade a figura do tutor on-line. É 
necessário compreender que este mediador, vem ganhando uma represen-
tatividade muito significativa e o contexto da realidade educacional da Edu-
cação a Distância, com o intuito de verificar através de textos bibliográficos 
de natureza qualitativa e quantitativa sobre os índices referentes as políticas 
públicas da EaD. O principal objetivo é demonstrar, como ocorreram as pri-
meiras manifestações da educação a distância e sua evolução ao longo dos 
últimos anos. A pesquisa traz uma contextualização dos primeiros adventos 
da Educação a Distância (EaD), desde a utilização de cartas para a formação 
profissional do cidadão até os dias atuais. Destacando algumas das barreiras 
surgidas ao longo deste período, mas recentemente, no ano de 2020, este 
tema ganhou destaque, principalmente, no que se refere ao planejamento 
das políticas públicas. Devido a necessidade de utilizar e adequar a este tipo 
de ensino. Esta pesquisa de cunho bibliográfico, constitui um aporte teórico 
evidenciado em autores como, Brasil (2011), Alves (2009), Cunha (2007), Do-
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mingo (2010) e outros que abordam sobre a temática em questão, trazendo 
contribuições de pesquisas e dados que subsidiarão este trabalho.
Palavras-chave: Educação. On-line. Mediador. Tecnologia.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa, pretende enumerar as propostas viáveis para 
que este tipo de ensino não tenha entraves, como se tem verificado 
nos últimos anos, desde a abordagem da qualificação profissional dos 
responsáveis por transmitir o ensino em EaD, até a difusão de uma 
internet de qualidade e que recursos podem ser destinados para um 
ensino democrático. O trabalho também vai mostrar a realidade da 
educação a distância no Maranhão, de forma a incentivar o uso de 
novas tecnologias, não deixando de observar as peculiaridades das 
instituições escolares e a realidade econômica do Estado, seguindo 
de propostas que viabilizem e torne este ensino de qualidade para a 
população do Estado, reformulando estratégias que possam contribuir 
de forma significativa e qualitativa. Esta temática será de extrema 
relevância para estudantes, docentes, profissionais educacionais, para 
que possam refletir com clareza sobre as transformações que já ocor-
reram e as que ainda virão. A importância de se pesquisar sobre esta 
temática, envolve a oportunização de debater um assunto que está em 
evidência no atual contexto da sociedade mundial.

Neste ano de 2020, o mundo foi surpreendido com um vírus 
que foi denominado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), de 
covid-19, descoberto no final do ano de 2019, mas aqui no Brasil, os 
primeiros casos surgiram em fevereiro de 2020.

Em poucos dias e devido à gravidade da situação foi necessário 
determinar o isolamento social, devido à extensão e disseminação da 
doença, que necessariamente era transmissível através do contato 
físico, com qualquer pessoa ou objeto utilizado pela pessoa que estava 
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com a covid-19. Neste período o termo lockdown de origem inglesa, 
ficou bem conhecido e significa a paralisação total, de empresas pú-
blicas e privadas, exceto os serviços essenciais, que ficaram a cargo de 
suas respectivas prefeituras.

Neste sentido nas escolas, públicas, privadas e Universidades 
foram suspensas as aulas, na região metropolitana de São Luiz, isto 
ocorreu no dia 19 de março de 2020, pode-se dizer que a partir daí, 
inicia uma nova para os pilares da educação a distância.

Depois de alguns meses, era necessário traçar metas para que 
os discentes não ficassem prejudicados quanto ao ano letivo e anda-
mento de seus cursos, sem a retenção da doença e o prolongamento 
da quarentena, o EaD, foi a alternativa mais viável e necessária, a partir 
disto as problemáticas quanto a esta questão vieram à tona, em um 
país onde já estava expresso na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LBD) de 2005.

De acordo com a LDB (2005):

Como modalidade educacional na qual a mediação 
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendi-
zagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professo-
res desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 
tempos diversos (Art. 1º).

A normatização sobre a lei do Ensino a Distância já existia, 
mas como alinhar este ensino para mais de 40 milhões de crianças, 
adolescentes e jovens em fase de estudos, e 2 milhões de professores 
e profissionais da educação, que naquele momento estavam trancados 
em suas casas.

Nunca na história da humanidade, foi tão necessário fazer 
utilização das tecnologias. Segundo Napolitano (2018):
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Nos últimos anos tem sido cada vez mais frequente o 
uso de novas linguagens não somente para motivar os 
alunos, como também para atualizar a concepção de 
fonte (de aprendizado), incluindo-se neste campo as 
imagens, paradas ou em movimento, produzidas por 
uma determinada sociedade e veiculada por um meio 
específico. O problema é que, em muitos casos, o uso 
escolar das imagens requer um tipo de abordagem dife-
rente da reservada ao documento escrito (NAPOLITANO, 
2018, p. 13).

Isso levou as pessoas a repensarem as práticas sobre este en-
sino, as dificuldades que eles estavam tendo em casa, desde acesso à 
internet, capacitação dos profissionais, acesso a material didático de 
qualidade e metodologias de ensino.

Pois a abordagem deveria ser diferenciada, principalmente se 
tratando de velocidade de internet, isso prejudicava muito, sem men-
cionar a quantidade de estudantes que não tem acesso à internet, por 
questões sociais, culturais e econômicas.

Segundo os PCN:

As novas tecnologias da comunicação e da informação 
permeiam o cotidiano, independente do espaço físico e 
criam necessidades de vida e convivência que precisam 
ser analisadas no espaço escolar. A televisão, o rádio, a 
informática, entre outras, fizeram com que os homens 
se aproximassem por imagens e sons de mundos antes 
inimagináveis [...] Os sistemas tecnológicos, na socieda-
de contemporânea, fazem parte do mundo produtivo e 
da prática social de todos os cidadãos, exercendo um 
poder de onipresença, uma vez que criam formas de 
organização e transformação de processos e procedi-
mentos (PCN, 2000, p. 11-12).

Esta análise visa debater sobre as políticas públicas da EaD, a 
democratização do ensino, e metodologias que tornem as aulas a dis-
tância, dinâmicas, interativas e de qualidade. O Ensino Híbrido, já existia 
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em muitos contextos escolares, mas essa nova realidade exige um 
posicionamento acerca de possíveis metodologias que serão utilizadas.

A informatização a qual toda população mundial está tendo 
acesso atualmente por estes e outros meios, levam educadores e co-
ordenadores a repensarem nas suas metodologias tradicionalistas de 
ensino, as crianças estão tendo acesso cada vez mais cedo à utilização 
das tecnologias, e o ambiente escolar que não necessariamente seja o 
espaço físico, em que esta antiga e ainda atual, na maioria das situações, 
possa ocorrer o processo de ensino-aprendizagem. Esta nova roupagem 
do ensino deve entrar em vigor a partir do momento que estes objetos 
possam dinamizar e trazer interatividade dentro deste ambiente.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As atividades desenvolvidas serão primeiramente fundamenta-
das em pressupostos bibliográficos, prosseguindo com pesquisas em 
sites e revistas, que trazem materiais para a coleta de Dados para ad-
quirirmos informações que venham contribuir com a execução deste 
trabalho.

Segundo Gil:

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 natu-
reza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir 
de fontes bibliográficas. Boa parte dos estudos explora-
tórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas. 
As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se 
propõem à análise das diversas posições acerca de um 
problema, também costumam ser desenvolvidas quase 
exclusivamente mediante fontes bibliográficas (GIL, 
2002, p. 44).



385COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

No caso do projeto sobre a realidade educacional do estado 
do Maranhão, fundamentos que serão utilizados deverão ser baseados 
e estruturados de acordo com o que condiz o Instituto Brasileiro de 
Pesquisa e Estatística (IBGE), utilizando dados estatísticos.

Segundo Prodanov e Freitas:

Quanto às etapas da pesquisa bibliográfica, destacamos, 
aqui, alguns itens essenciais que se caracterizam como 
etapas imprescindíveis para a realização da pesquisa 
bibliográfica: 1) escolha do tema; 2) levantamento 
bibliográfico preliminar; 3) formulação do problema; 4) 
elaboração do plano provisório do assunto; 5) busca das 
fontes; 6) leitura do material; 7) fichamento; 8) organiza-
ção lógica do assunto; 9) redação do texto (PRODANOV; 
FREITAS, 2013, p. 55).

Será feito com a utilização de meios eletrônicos, computado-
res, smartfones e outros similares, para obtenção de informações que 
acrescente nesta pesquisa.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Este tipo de ensino teve seus primeiros relatos com as cartas, 
o processo ocorria através de correspondência, e através desta prática 
milhares de pessoas tiveram acesso e condições de concluir um en-
sino profissionalizante, o conceito de democratização começou a ser 
compreendido a partir destas instâncias, esta ficou conhecida como a 
primeira geração que teve acesso a EaD, no Brasil.

Já a segunda geração, teve acesso aos cursos profissionalizan-
tes, e até mesmo a conclusão do seriado da educação básica, através 
de fitas de áudio e vídeo, que tornaram mais dinâmico e interativo a 
transmissão dos conteúdos escolares.

Segundo Blikstein e Zufto (2008):
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A internet é a mais valiosa para a educação como maté-
ria prima de construção do que como mídia. Assim, em 
vez de entrar em um ambiente pré-construído, que os 
próprios alunos construam seus ambientes. Em vez de 
confiar a um grupo centralizado a produção de material 
didático, que os próprios alunos, de forma descentraliza-
da produzam documentação para ajudar outros alunos. 
Em vez de criar proibições, estimular as possibilidades e 
a responsabilidade cidadã de cada aprendiz (BLIKSTEIN; 
ZUFTO, 2008).

Com o advento da internet e a rapidez do envio de informações, 
a sociedade começa a ter um novo olhar, para as diversas funcionalida-
des que esta pode oferecer, a responsabilidade de atribuir um ensino 
de qualidade, é que tem ganhado destaque, pois apesar do conceito 
de democratização do ensino, muitos alunos ainda continuam sem 
acesso a computadores e até mesmo a internet.

Segundo Lima (2001):

Com a disseminação da informática, o computador 
chega também às escolas e passa a ser absorvido não 
só pela administração, mas também no processo ensino 
aprendizagem, revestido de uma modernidade que 
exerce grande fascínio sobre os educandos, pois vem 
acompanhado da explosão da multimídia, dos progra-
mas que misturam jogos e informações educativas, das 
enciclopédias virtuais e outras oportunidades que possi-
bilitam uma forma diferente de acesso a informações e 
ao conhecimento (LIMA, 2001, p. 10).

Estas são algumas das características deste tipo de ensino, pois 
permite adequar uma série de funcionalidades que serão capazes de 
agregar no processo de ensino e aprendizagem. Este tipo de ensino a 
distância dinamiza tempo, espaço, material impresso, profissionais da 
escola e outros.

As aulas podem ser transmitidas ao vivo, ou podem ser gravadas, 
ficando à disposição dos discentes, que passam a ser os protagonistas 
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do sistema escolar, ficando totalmente responsáveis pela organização 
e direcionamento de seu cronograma de aulas.

Segundo Savazoni e Cohn (2009):

O barateamento do computador pessoal e do telefone 
celular, aliado à rápida evolução das aplicações em sof-
tware livre e dos serviços gratuitos na rede, promoveu 
uma radical democratização no acesso a novos meios de 
produção e de acesso ao conhecimento. A digitalização 
da cultura, somada à corrida global para conectar todos 
a tudo, o tempo todo, torna o fato histórico das redes 
abertas algo demasiadamente importante, o que de-
manda uma reflexão específica (SAVAZONI; COHN, 2009, 
p. 9).

Assim como citado acima, a democratização do acesso, pode 
ser e tem como aliado, os preços acessíveis de computadores e celula-
res, que são capazes de transmitir as informações, e otimizando essa 
forma de ensino. Os inúmeros aplicativos que as pessoas têm acesso 
de forma gratuita, vem facilitado a interação entre docente e discente, 
diante do mais recente quadro que assolou a saúde mundial, inclusive, 
as crianças tiveram que se adequar a esta nova realidade do ensino.

Segundo Salgado (2008).

A educação a distância pode se processar de diferentes 
maneiras, lançando mão de diferentes tecnologias. Por 
exemplo: Inteiramente à distância, com a utilização da 
internet. Teleconferências, vídeos, material impresso 
etc. Pode-se utilizar um dos meios apresentados ou 
vários deles. Semi-presencialmente (sic), utilizando dife-
rentes mídias digitais (TV, vídeos, computador, internet, 
CD Rom, DVD), bem como materiais impressos especial-
mente preparados para os cursistas, com a intercalação 
de alguns encontros presenciais sob a orientação de um 
tutor (SALGADO, 2008, p. 10).
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O ensino tradicionalista precisou se adequar a esta nova for-
ma de propagar o conhecimento, levando em consideração que este 
proporciona muitas vantagens, dentre elas podemos citar o alcance 
simultâneo de milhares de pessoas, onde seria inviável o agrupamento 
destes em um local físico, e para o docente existe múltiplas formas de 
repassar essas informações.

Segundo o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005.

A EAD é caracterizada como: […] modalidade educacio-
nal na qual a mediação didático-pedagógica nos proces-
sos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização 
de meios e Tecnologias da Informação e Comunicação, 
com estudantes e professores desenvolvendo atividades 
educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 
2005).

Existem a mediação, que deverá ocorrer através de um pro-
fissional qualificado, este tem sido alguns dos debates sobre esta 
temática, e sobre a implantação de propostas que viabilizem, e torne 
o EaD, de qualidade. Os responsáveis pelo contexto educacional, não 
estão conseguindo acompanhar o processo de propagação do Ensino 
a distância e isso tem prejudicado a forma de aquisição do conheci-
mento, por parte dos alunos, por este motivo muitos tem considerado 
enfadonho e desconexo.

De acordo com a portaria do MEC, o MEC nº 4.059, de 10 de 
dezembro de 2004.

Art. 1º. As instituições de ensino superior poderão in-
troduzir, na organização pedagógica e curricular de seus 
cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas 
integrantes do currículo que utilizem modalidade semi-
presencial, com base no art. 81 da Lei nº 9.394, de 1.996, 
e no disposto nesta Portaria (BRASIL, 2004, p. 34).
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Até o mês de abril de 2020, este era o decreto que estava em 
vigência sobre a implantação da disciplinas que poderiam, ser ofere-
cidas de forma remota, presencial ou semipresencial, esta realidade 
mudou com a covid-19, atualmente em novembro de 2020, o ensino 
nas universidades, escolas públicas e privadas da educação básica, 
tem oferecido o EaD, de forma totalmente on-line, caso não tivesse 
sido permitido, e isso ocorre na maioria dos estados brasileiros, os 
discentes ficaram muito prejudicados, quanto a continuidade de sua 
estrutura curricular, disponível de acordo com cada instituição escolar.

Segundo Schmidt e Rosenberg (2015).

Três poderosas vertentes tecnológicas convergiram para 
mudar de maneira drástica o campo de jogo na maioria 
das indústrias. Primeiro, a internet tornou a informação 
gratuita, abundante e onipresente – quase tudo está 
on-line. Segundo, os dispositivos móveis e as redes 
tornaram o alcance global e a conectividade contínua 
amplamente disponíveis. Por fim, a computação em 
nuvem proporcionou um poder computacional e de ar-
mazenamento quase infinitos e disponibilizou inúmeros 
aplicativos e ferramentas sofisticadas de forma barata e 
pré-paga. Hoje, o acesso a essas tecnologias ainda não 
está disponível para grande parte da população mun-
dial, mas não vai demorar até que essa situação mude 
e os próximos cinco bilhões de pessoas se conectem 
(SCHMIDT; ROSENBERG, 2015, p. 28).

Este tem sido uma das principais barreiras impostas neste pro-
cesso, a internet não está ao alcance de todos, uma grande parcela da 
população não tem acesso de forma gratuita e não possui condições 
financeiras de obter uma velocidade de qualidade. Sobre isto que deve 
ser pensado em políticas que assegurem esta inserção e inclusão desta 
grande parcela da sociedade.
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REALIDADE EDUCACIONAL DO MARANHÃO

O estado do Maranhão fica localizado no Nordeste do Brasil, 
possui uma área de 329.642, 182 km2, uma população estimada em 
7.114.598 pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatísticas (IBGE), no ano de 2020.

De acordo com IBGE, em 2000, 28,4% da população maranhen-
se com 15 anos ou mais eram analfabetos e 49,4% das pessoas com 10 
anos ou mais eram analfabetas funcionais, e o nível de escolaridade 
por pessoa, é de 2,8 anos.

Algo extremamente preocupante se tratando de avanços edu-
cacionais, apesar dos esforços do governo estadual, até mesmo com 
o programa educacional, Escola Digna”, implantado em 2015, e que já 
recuperou mais de 800 estabelecimentos escolares e outros. O estado 
ainda é considerado um dos que menos investe na educação, segundo 
dados do Anuário Brasileiro de Educação Básica, tanto em recursos 
para os discentes, como até mesmo em qualificação para os docentes, 
segundo esta mesma pesquisa mostra que pouco mais da metade dos 
professores que estão na rede de ensino possui nível superior completo.

E mesmo sendo um estado que tem seus problemas econô-
micos e sociais, vale ressaltar que apesar dos baixos indicadores da 
educação, o Maranhão nos últimos quatro anos, conseguiu subir de 
0 para 51, escolas de ensino de tempo integral, e os docentes deste 
estado estão na posição que melhor é remunerado, da rede estadual, 
o salário base em 2019, chegava a ser R$ 5.750,84.

Sobre as estratégias enfrentadas pelo governo do estado, para 
que os alunos não ficassem prejudicados durante o período da pande-
mia da covid-19, foi a distribuição de chips, com internet de 20 gigas 
mensal, para que estes pudessem participar das aulas e planejamentos 
das atividades curriculares, esta medida já beneficiou 90 mil estudan-
tes da 3º Série do Ensino Médio, assim como algumas instituições de 
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ensino superior pública, adotaram as mesmas medidas, beneficiando 
àqueles que não possuem acesso e condições financeiras.

Apesar deste notório esforço, politicas devem ser pensadas 
para que alunos de outras séries da educação básica sejam alcançados. 
Um déficit nesta proposta, é o fato de que muitos destas crianças e 
adolescentes, residem em localidades onde essa operadora que ofere-
ce o serviço de internet, não consegue ter cobertura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio desta pesquisa de cunho bibliográfico, pode-se consta-
tar que a EaD, é uma inovação na educação, pois ela consegue alcançar 
milhares de pessoas, e transmitir conhecimento. No entanto a quantida-
de de informações que a internet disponibiliza, necessita ser filtrada e 
repensada metodologias de ensino que alcance e qualifique este ensino.

Assim como, apesar das políticas de democratização de EaD, o 
estado possui muitas barreiras, quanto a inclusão e formas de inserir 
todos os alunos neste novo molde da educação. O contexto educacio-
nal passa por mudanças, e esta foi considerada a mais impactante dos 
últimos 20 anos, pois o mundo, não estava preparado para lidar com 
essa realidade, onde os alunos, teriam que ficar ausentes da sala de 
aula física e passar a frequentar uma remota.

Não se tem uma data de previsão de retorno das aulas físicas, 
mesmo algumas escolas, principalmente as privadas, já tendo feito 
este retorno, seguindo as normas internacionais de segurança à saú-
de. Ainda assim, milhares de alunos ainda estão sem acesso, e muitos 
professores não estavam capacitados, para esta adesão.

É necessário, pensar primeiramente uma maneira de capacitar 
todos os profissionais da área educacional, para saber trabalhar o 
ensino remoto, a partir disto, contextualizar com os alunos, esta nova 
realidade, principalmente, dando condições sociais para que os mes-
mos tenham acesso a esta forma de ensino.
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PARTICIPAÇÃO DOCENTE NA 
CONSTRUÇÃO DO ENSINO REMOTO 

EMERGENCIAL NO CEARÁ:  
PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES
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Danilo Cicero Rodrigues de Lima

RESUMO
Este trabalho é parte de um estudo sobre o silenciamento docente na cons-
trução do Ensino Remoto Emergencial. Sendo uma primeira aproximação, al-
meja verificar a participação dos professores e professoras na constituição do 
Ensino Remoto Emergencial na rede estadual de ensino do Ceará. Para tanto, 
parte de um formulário on-line respondido por alguns/algumas docentes da 
referida rede de ensino e da revisão bibliográfica de trabalhos que tratam do 
problema da constituição da identidade como Arroyo (2013) e Ribeiro (2019) 
e do silenciamento docente como Ferreira (2011). Concluímos que a proble-
matização do silenciar docente é de extrema relevância para compreensão 
do papel dos/as professores/as na construção dos processos educacionais, 
sobretudo no atual contexto de um Ensino Remoto Emergencial imposto pela 
covid-19.
Palavras-chave: Participação Docente. Ensino Remoto Emergencial. Identi-
dade Docente.
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INTRODUÇÃO

O direito a voz e a escuta são pontos estratégicos no fazer pe-
dagógico. Abordamos diariamente no contexto escolar a importância 
do protagonismo estudantil dentro e fora das escolas, a urgência em 
permitir que a criticidade seja construída a fim de que se aflore, através 
da voz desses indivíduos, um espírito democrático.

Todavia, percebemos nesse contexto uma contradição. Enquan-
to buscamos dar voz aos discentes e os auxiliamos na construção de 
sua cidadania, da sua identidade, nos encontramos distantes da nossa 
própria identidade docente.

A identidade educadora sofreu mudanças ao longo da história, 
incluindo o aumento das tensões identitárias voltadas à secundarizarão 
da “função educadora da docência” (ARROYO, 2013, p. 25) e a ausên-
cia da escuta desses profissionais quando o assunto é o seu campo de 
atuação. Grosso modo, podemos inferir que em meio a luta diária para 
garantir a voz e a identidade dos alunos na sociedade, podemos estar 
perdendo nosso espaço na construção de uma identidade docente por 
meio do silenciar de nossas vozes?

Aprofundando mais a questão, que não se esgotaram nas re-
flexões provocadas neste texto, podemos concluir que há no campo 
educacional um movimento de exclusão e de silenciamento da voz dos 
professores e professoras no processo de ensino e aprendizagem? No 
bojo dessa problemática, a emergência da constituição de um modelo 
de Ensino Remoto Emergencial – ERE, frente ao avanço da covid-19 no 
ano de 2020, trouxe consigo novas possibilidades de investigação da 
questão da escuta docente.

Quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a 
disseminação do novo coronavírus como pandemia, todos os governos 
do mundo precisaram adotar medidas sanitárias de isolamento social e 
tratamento dos casos identificados, além de iniciar um processo de tes-
tes massivos com a população e regulamentar o distanciamento social.
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No Brasil, em 20 de março de 2020, o Congresso Nacional 
aprovou o Decreto Legislativo nº 6 que reconheceu a ocorrência do 
estado de calamidade pública. A partir deste, iniciou-se um processo 
de regulamentação e reestruturação de diversas atividades sociais, 
inclusive as atividades escolares.

Em 28 de abril de 2020, o Conselho Nacional de Educação – CNE 
estabeleceu normas para orientar os sistemas e as redes de ensino do 
país, de todos os níveis, etapas e modalidades, considerando a urgência 
de reorganizar os calendários escolares e as atividades pedagógicas, 
por conta de ações preventivas à propagação da covid-19.

Os Conselhos de Educação locais de cada estado e município, 
sob a luz das orientações do CNE, também despacharam seus pareceres 
e resoluções acerca da reorganização da escola, do ensino e da apren-
dizagem diante do cenário de distanciamento social entre professores/
as, famílias e alunos/as, por meio da oferta de um ERE, no qual

Envolve o uso de soluções de ensino totalmente remotas 
para as aulas previamente elaboradas no formato pre-
sencial, podem ser combinadas para momentos híbridos 
ao longo da crise, em situações de retorno parcial das 
aulas e quantitativo de alunos e possuem duração 
delimitada pelo tempo em que a crise se mantiver. A 
educação remota emergencial pode ser apresentada 
em tempo semelhante à educação presencial, como a 
transmissão em horários específicos das aulas dos pro-
fessores, nos formatos de lives (ARRUDA, 2020, p. 9-10).

Nesse cenário, na urgência de se definirem as medidas sani-
tárias e de controle da covid-19 os médicos/as, principalmente os/
as epidemiologistas, foram os/as primeiros/as Partindo dos estudos 
de Furlani (2011), buscamos não utilizar uma linguagem sexista em 
nosso trabalho. Assim, não apoiamos utilizar a forma masculina como 
regra geral, por isso, priorizamos termos neutros em gênero, não co-
laborando com a manutenção do sexismo gramatical (MÄDER, 2015). 
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profissionais a serem consultados/as sobre quais ações deveriam ser 
tomadas. Há nesse sentido, um respeito à especialidade desses/dessas 
profissionais, determinada pela sua formação e pela sua experiência 
de vida e profissional no trato com a vida humana. E quando a dissemi-
nação da covid-19 impôs a reorganização da escola e de seus processos 
educacionais, a recíproca foi verdadeira, isto é, os/as professores/as 
no alto de sua profissionalidade foram escutados/as?

Frente ao cenário atual, acrescidos pelas vivências empíricas 
como professores/as em tempos de pandemia, nos encontramos 
motivados a pesquisar o silenciamento docente na construção do 
Ensino Remoto Emergencial como efeito de um processo mais amplo e 
antigo de exclusão da voz dos/as professores/as na constituição de sua 
identidade docente e na elaboração das políticas educacionais. Assim, 
este trabalho compreende uma primeira aproximação aos/às docentes 
como etapa exploratória da pesquisa de campo (GIL, 2002).

Buscamos verificar a participação dos professores e professoras 
na constituição do Ensino Remoto Emergencial diante do avanço da 
covid-19 em algumas escolas do estado do Ceará. Para tanto, optamos, 
a priori, pela aplicação de um formulário on-line (Google Forms) com 
docentes de diferentes escolas estaduais do Ceará como método para 
a coleta preliminar de dados, somado à revisão da bibliografia existen-
te para o devido embasamento teórico deste trabalho.

Escutamos 13 professores e professoras vinculados/as à rede 
pública estadual do Ceará que lecionaram em 2020, observando 
suas dificuldades, opiniões, e sua relação com ERE, bem como seu 
protagonismo, ou a ausência dele, nas decisões escolares em contexto 
pandêmico. Compreende-se ser de extrema relevância ouvi-los/las, 
primeiro, por estarem diretamente ligados/as ao processo educacio-
nal, e segundo, por serem os/as responsáveis por dar continuidade ao 
processo de ensino e aprendizagem dos/as discentes, mesmo em meio 
às tensões da covid-19.
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Cinco cidades participaram, Quixadá, Russas, Senador Pompeu, 
Ocara e Limoeiro do Norte. O estudo escutou 7 professoras e 6 pro-
fessores, com idades variando de 22 a 52 anos. Os/as docentes são 
formados/as em Filosofia, Sociologia, História, Matemática, Inglês, 
Português, Geografia e Educação Física. O perfil acadêmico envolve 
2 graduados/as, 8 pós-graduados/as, 2 mestrandos/as e 1 superior 
incompleto.

Partindo dos dados, discursos dos/as participantes, e docu-
mentos educacionais, dialogamos com Arroyo (2013), Ribeiro (2019), 
Orlandi (1992), Arruda (2020) e Ferreira (2011) que auxiliaram na 
discussão sobre a participação dos/as docentes na formação do ERE 
no Ceará.

APONTAMENTOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOCENTE NO 
ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

Em tempo de pandemia e de distanciamento social, que afetam 
diretamente os processos educacionais, este silenciamento se apresenta 
de diferentes formas aos sujeitos que compõem a escola, especialmente 
os/as professores/as. Os documentos educacionais que regulamentam 
e legitimam as políticas em educação são instrumentos que denunciam 
o silenciar por meio da imposição de possibilidades educacionais que no 
mínimo são alheias à opinião, a vez e a voz dos/as professores/as que 
estão na linha de frente do Ensino Remoto Emergencial.

Apresentaremos a seguir alguns apontamentos oriundos do 
formulário on-line aplicado, em gráficos, para facilitar a compreensão 
acerca da atuação profissional e suas experiências durante o referido 
período.

Em um primeiro momento, buscamos conhecer a concepção 
dos professores e professoras sobre o que seria o Ensino Remoto 
Emergencial partindo da seguinte pergunta: “O que você entende por 



398COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

Ensino Remoto Emergencial?”. Chamou-nos atenção o fato de que ao 
se depararem com a urgência da implantação do ERE, muitos destes 
docentes o confundiram com a modalidade de Educação a Distância 
(EaD) como nas respostas a seguir:

Ensino a distância através das tecnologias digitais em 
situações adversas (PROF03).
Ensino à distância não “oficial”, devido a algum tipo de 
imprevisto/inesperado. Por exemplo: a Pandemia do 
Corona Vírus (PROF11).
Ensino a distância de forma contingencial (PROF13).

Outros professores definiram o ERE como “Trabalho Domici-
liar” (PROF08) ou como “Uma forma alternativa de tentar adaptar o 
ensino presencial mediante a circunstância da pandemia” (PROF06). 
Tais respostas denunciam certo desconhecimento docente do que 
de fato seria o ERE, o que traz consigo consequentes dificuldades no 
desenvolvimento de seu trabalho docente nesta modalidade.

A fim de compreender como o ERE ocorreu inicialmente nas 
escolas, indagamos se os docentes fizeram parte do processo de estru-
turação das ações que seriam desempenhadas durante o ensino, ou 
se foram apenas notificados pelas secretarias sobre como proceder, 
como mostra o gráfico 1.
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Gráfico 1 – Apontamentos da Estruturação do ERE.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Diante dos dados apresentados, organizamos três grupos de 
respostas categorizadas por suas semelhanças de sentido, são elas: a) 
apenas notificados, o que significa que não tiveram participação na 
organização do ERE; b) notificados, porém decidiram em conjunto as 
novas mudanças, o que demonstra uma participação parcial no pro-
cesso; c) experimentando e adaptando em conjunto, que demonstra 
certa autonomia docente na organização do ERE por meio da experi-
ência e adaptação. Não houve, nas respostas coletadas, professores/as 
totalmente excluídos do processo.

Diante das respostas dos/as professores/as, observa-se que 
46,15% dos/as entrevistados/as foram notificados sobre o modelo de 
ERE e como deveriam prosseguir em sua aplicação, porém, adaptaram 
o modelo de acordo com as necessidades e dificuldades apresentadas 
ao longo do período; 38,46% afirmaram ter sido apenas notificados; 
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15,38% declararam que analisaram o contexto e foram experimentan-
do as ferramentas e metodologias adequadas em conjunto.

Chamamos atenção para o fato de que, mesmo discutindo so-
bre as ferramentas de ensino em conjunto com a comunidade escolar, 
o ERE seguiu as diretrizes impostas previamente pela Secretaria da 
Educação do Estado do Ceará – Seduc, através de suas Coordenadorias 
Regionais de Desenvolvimento da Educação – Credes. O papel dos/
as professores/as ganhou, nesse cenário, uma nova dimensão, onde 
foram obrigados/as não apenas a repensar suas práticas, mas também 
suas identidades docentes (ARROYO, 2013).

O modelo de ERE apresentado aos/às professores/as veio 
“pronto”, cabendo aos/às docentes sua adaptação e reorganização às 
realidades de suas escolas. Esse processo nos permite inferir que o 
papel do/a professor/a no ensino durante a pandemia não promoveu 
sua autonomia e criatividade docente, processo que analisado mais a 
fundo constitui um elemento de silenciamento frente a imposição de 
discursos e práticas prontas.

Segundo Orlandi (1992), o sentido político-ideológico do 
silêncio diz respeito aos limites ou recortes do dizer, podendo ser cate-
gorizados ora como um “silêncio constitutivo” ora como um “silêncio 
local”, isto é, como uma censura. Em seu estado local, o silêncio parte 
de uma percepção autoritária, de repressão das opiniões e críticas com 
vista à manutenção dos determinados costumes ou a imposição de 
certas práticas.

Já o silêncio constitutivo significa que ao falar ocorre o silen-
ciamento de outros discursos possíveis, de outros sentidos a serem 
elaborados, de outras possibilidades de ser.

Este tipo de silenciamento se encaixa não na interdição 
do dizer, mas sim na manipulação do que é dito. É preciso 
distinguir o ato de calar e o de silenciar: não se impede 
o dizer, mas se obriga a dizer algo a fim de não permitir 
que se diga outra coisa (FERREIRA, 2011, p. 5).
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Local ou constitutivo, o silêncio em seu estado político-social 
e ideológico denotam o autoritarismo de quem impõe seu discurso, 
ideias e sentido ao falar. O que podemos verificar são os diferentes 
caminhos usados para impor uma determinada percepção da realida-
de por meio dos discursos. No caso do Ensino Remoto Emergencial, 
como visto, por meio das determinações dos órgãos governamentais 
da educação.

Como afirma Ribeiro (2019, p. 273), os/as educadores/as “sa-
bem o que fazer, têm sua formação em curso superior, [...] enriquecida 
pela experiência”. Contudo, em um contexto atípico, como a pande-
mia, novas demandas surgiram, inclusive a necessidade em lidar com 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC em âmbitos 
diferentes dos quais estavam acostumados/as, problemas de acesso à 
internet, ausência de local apropriado para estudarem, planejarem e 
gravarem suas aulas1, além da carência de auxílio psicológico para lidar 
com tantas demandas profissionais e pessoais.

Nesse sentido, outro aspecto analisado neste trabalho prelimi-
nar diz respeito ao campo da formação continuada dos/as professores/
as como lugar de reflexão acerca das dificuldades encontradas pelos/
as professores/as durante o ano letivo de 2020, reconhecidamente 
atípico. Buscamos, a princípio, saber se foi ofertado esse espaço de 
formação para os/as professores/as ou não. As respostas a essa ques-
tão estão no gráfico 2.

1  Uma pesquisa do Instituto Península publicado em 27 de maio de 2020 aponta que 
cerca de 83% dos/as educadores/as do país não se sentem preparados, capacitados, 
para o ERE. Além disso, 55% dos/as entrevistados/as, não tinham recebido formação 
para lidar com a modalidade e ensino. Um total de 7.734 mil professores/as de todo 
o país participaram do estudo entre 13 de abril e 14 de maio de 2020.
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Gráfico 2 – Panorama das formações continuadas.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Os dados coletados evidenciam que a formação continuada 
dos/as professores/as no ERE foi uma preocupação da rede de ensino 
do Ceará. Dos/as 13 docentes escutados, 10 afirmaram que partici-
param de encontros formativos que versaram sobre a aplicação de 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) na educação. 
Desta constatação, emerge uma nova problematização a ser investiga-
da sobre quais foram os subsídios dados aos/as professores/as pelas 
formações e se estas foram suficientes para sanar as dificuldades 
enfrentadas no novo cotidiano escolar.

Além disso, convém verificar se outros desafios relacionados à 
prática docente não foram acentuados durante esse processo, com o

Crescente precarização do trabalho docente; a baixa 
remuneração e a desvalorização social da profissão; 
a pressão por resultados e por sucesso nas avaliações 
externas; a burocratização do trabalho na escola; as 
dificuldades na gestão da sala de aula; a violência dentro 
das escolas e em seu entorno; o crescimento das doen-
ças da profissão, dentre outros (RIBEIRO, 2019, p. 259).
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 Logo, há no contexto do ERE uma gama de problematizações a 
serem verificadas e discutidas amplamente, com pena de que se omitem 
ainda mais as vozes e os que fazeres docentes na educação brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim como os/as médicos/as se encontram na linha de frente 
do enfrentamento à pandemia da covid-19, devendo, portanto, serem 
ouvidos/as e reconhecidos/as como sujeitos importantes no processo 
de superação desse cenário, os/as professores/as são os/as profissio-
nais que estão à frente do processo de ensino e aprendizagem, mas pa-
recem ocupar, na visão dos governos e dos órgãos regulamentadores da 
educação nacional, o posto mais distante na definição das estratégias 
educacionais, sendo, assim, os últimos a serem consultados (quando 
o são) ou informados acerca dos aspectos políticos e pedagógicos do 
seu trabalho docente.

Acreditamos que a constituição do Ensino Remoto Emergen-
cial trouxe novamente à tona a negação da vez e da voz docente na 
definição das políticas educacionais, dando-a contornos ainda mais 
evidentes. A exclusão e o silenciamento docente parecem operar nas 
relações de poder dentro do ambiente escolar, onde imperam vertical-
mente as determinações dos órgãos normativos da educação a nível 
nacional e local e as determinações das instituições políticas sobre o 
fazer pedagógico dos/as professores/as durante a pandemia.

Logo, buscamos em nossos estudos iniciais ouvir professores e 
professoras da rede estadual de ensino do Ceará, entendendo que a 
liberdade de expressão é necessária, favorece o debate público sobre 
ensino, educação, aprendizagens, e outros processos pedagógicos da 
escola. Pressupomos que essa escuta fortalece o processo democrático 
e se torna primazia fundamental para a consolidação de uma educação 
mais igualitária.
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Desta feita, concluímos que, na construção do ERE, houve, em 
um primeiro momento, uma relativa participação dos professores e 
professoras no processo de implantação das diretrizes nacionais e 
locais para o ensino não presencial. De acordo com os relatos dos/
as professores/as, verificamos que reuniões de alinhamento foram 
realizadas com esses profissionais, a fim organizar e estruturar o ERE 
nas escolas onde atuavam.

No entanto, embora seja possível perceber traços de uma 
participação docente na implantação do ERE, e de uma discreta 
consciência dos professores dessa participação, verificamos que boa 
parte do “roteiro” de como se daria o Ensino Remoto Emergencial 
se encontrava pronto e previamente determinado pelos órgãos res-
ponsáveis pela implantação das políticas educacionais. Dito de outro 
modo, o ERE chegou aos/as professores/as por meio dos documentos 
oficiais estabelecidos, sendo eles apenas notificados a participarem do 
processo de implantação, sem, no entanto, terem sido ouvidos quanto 
às possibilidades e desafios que esse modelo de ensino acarretaria.

Nessa perspectiva, consideramos que a questão da participa-
ção docente na constituição do ERE ainda necessita ser debatida e 
melhor aprofundada por suas complexas problemáticas, e por envol-
ver outros aspectos educacionais, como a formação docente, a gestão 
democrática do ensino e a avaliação escolar no contexto do ERE. Deste 
modo, outras questões problematizadoras emergem no debate acerca 
do processo de silenciamento docente, a saber: os/as docentes foram 
ouvidos em maioria pelas escolas, porém, suas escutas foram transfor-
madas em ações práticas? Seria essa escuta o suficiente para efetivar 
a participação docente na formação não só do ERE, mas do ensino 
como um todo? Essa e outras questões deverão ser aprofundadas na 
continuidade deste estudo e em outras investigações localizadas no 
campo educacional.
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O ENSINO REMOTO NA REDE ESTADUAL 
DO PIAUÍ A E PANDEMIA DA COVID-19

Marlúcia Lima de Sousa Meneses 

RESUMO
A pandemia da covid-19, doença causada pelo coronavírus, trouxe a suspen-
são das aulas, na rede estadual do Piauí foi implantado o ensino remoto. 
Buscamos analisar a situação do estudante piauiense no contexto das aulas 
remotas. Apresentamos os dados coletados em consulta pública à comuni-
dade escolar da rede estadual, realizada pelo comitê da Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação-Comitê-PI e Sindicato dos Trabalhadores em Edu-
cação Básica Pública do Piauí – Sinte-PI. O trabalho apoiado nos estudos de 
Santos (2020), que trata do contexto da pandemia, de Davis et al. (2020), 
Gomes (2020), entre outros. Esta situação se constituiu em desafios para 
toda comunidade escolar, causando pouca participação dos estudantes ou 
um silencio, ferindo o direito.
Palavras-chave: Pandemia. Conectividade. Ensino Remoto.

INTRODUÇÃO

 Este texto procurar analisar as mudanças ocorridas nas rela-
ções entre professor aluno no contexto da pandemia, na rede esta-
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dual de ensino com a implantação do ensino remoto, bem como suas 
consequências na vida do estudante em especial. Neste contexto de 
mudanças, pretendemos apresentar os resultados apresentados pelos 
participantes da consulta pública realizada com a comunidades esco-
lar, pais, estudantes, gestores e professores no mês de junho de 2020, 
realizada pela Campanha Nacional pelo direito a Educação – Comitê-PI 
e sindicato dos trabalhadores em Educação do PI, para contribuir na 
discussão do tema.

Ao analisarmos a relação do estudante com o novo formato de 
ensino, surge a questão das condições precárias de acesso à internet 
principal elemento de ligação entre professor e aluno para que ocorra 
ensino e provavelmente aprendizagem. Sobre isso muitas perguntas 
surgem então: quais as condições reais deste aluno? Quais as dificul-
dades encontradas pelos estudantes? Será que o estudante aprende 
no ensino remoto? Nesse sentido, temos uma importante função, sa-
ber as reais condições sociais, econômicas até emocionais dos nossos 
estudantes. O ensino remoto, provocou um silencio na educação da 
rede estadual piauiense, desrespeitando o direito a educação.

O CONTEXTO PANDÊMICO NA REDE ESTADUAL DO PIAUÍ

A pandemia da covid-19, trouxe mudanças significativas na vida 
da população, que tem que lidar com um inimigo invisível, o isolamento 
e distanciamento social era algo essencial para evitar a contaminação 
pelo vírus letal, o coronavírus. As consequências logo apareceram, pois 
diante de uma economia paralisada a fome e o desemprego surge de 
fora assustadora, e as mortes por causa da contaminação aumenta-
vam. Embora se relatavam que a doença era democrática, estudiosos 
divergiam, pois, o que se apresentavam eram a situação de crise atin-
gir as minorias, de forma escancarada como relatou (SANTOS, 2020). 
O referido destacou que as minorias da população, principalmente 
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negros e mulheres, são as mais atingidas. Isto ocorre em virtude das 
condições precarizadas que acometem essa população por conta do 
capitalismo do desastre1 (DAVIS et al., 2020). Ressaltando, o impacto 
na vida dessas categorias é maior devido às condições já vivenciadas 
por eles em período normal. Nesse sentido, o autor reforça que até 
mesmo os países bem preparados foram atingidos. Destacam que a 
doença não atingiu da mesma forma os países. Consequentemente, 
diferem nos seus grupos e pessoas as desigualdades de condições, es-
cancaradas em alguns, refletindo a perversidade do sistema neoliberal 
que oprime as raças, gêneros, classes e gerações (GUIMARÃES; CARRE-
TEIRO; NASCIUTTI, 2020) e acentuando as desigualdades econômicas 
e sociais de mulheres, negros, pobres, migrantes e presos, já bastante 
difíceis antes mesmo da pandemia.

Gomes (2020), ao analisar a questão racial no Brasil, destaca 
o escancaramento das desigualdades no Brasil e no mundo e ressalta 
ainda que não são só socioeconômicas, são também históricas e estru-
turais. O autor entende que este momento não é de ir às ruas, devido 
ao risco de contaminação, mas sinaliza uma possibilidade de se votar 
em candidatos progressistas, nas eleições estaduais e municipais.

A questão da violência doméstica passou a ser a realidade de 
muitos lares; o local de proteção passou a ser espaço de dor e sofri-
mento. Mulheres e crianças se tornaram alvos de seus esposos e pais; 
a casa se tornou um local perigoso. Estudos apontaram esse aumento 
e a necessidade de enfrentamento através de denúncias e conscienti-
zação por meio da educação (ROCHA, 2020).

No Brasil, o setor educacional implantou um modelo de ensino 
remoto, EaD ou emergencial, enfim, foi necessário o acesso ao conte-
údo escolar de forma virtual, o que se mostrou um desafio a todos os 

1  Teoria estudada por Naomi, que consiste no tratamento que é dado as catástrofes 
naturais, sendo compromisso com o lucro acima do interesse coletivo e de 
preservação ao meio ambiente.
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envolvidos: professores e estudantes tiveram que se adequar a novas 
formas de ensinar e aprender.

Repentinamente, devido à pandemia da covid-19, professores, 
tiveram que adaptar seus planos de aula, focar seus saberes em novas 
estratégias, montaram todo um sistema de educação obrigatória a 
distância para efetivar sua atividade fim que é a docência, adaptando 
os espaços da sala de suas residências, tornando-os uma sala de aula 
(ROSA, 2020, p. 2).

Neste contexto, consideramos o uso das tecnologias essencial 
para desenvolver as atividades de forma remota. “A televisão e o com-
putador movimentaram a educação e provocaram novas mediações 
entre a abordagem do professor, a compreensão do aluno e o conte-
údo veiculado” (KENSKI, 2012). A realidade do Piauí foi diferente, pois 
o mais comum foi o uso do celular através dos grupos de WhatsApp, o 
principal meio de disseminação dos conteúdos.

Na rede estadual do Piauí, a suspensão das aulas aconteceu em 
16 de março, foi antecipada as férias domes de julho, que terminariam 
em 30 de março, com o agravamento da crise sanitária foi implantado o 
ensino remoto, em 30 de abril de 2020, publicado o Decreto nº 18.966, 
que determinou a prorrogação da suspensão de aulas presenciais até 
31 de julho de 2020, ensino remoto, determinando que o acesso aos 
conteúdos deveria ocorrer através das plataformas digitais, Google 
Classroom, e-mail, grupos de WhatsApp e o Canal Educação. Desta 
forma, o desafio estava lançado, os professores deveriam acessar as 
condições para desenvolver essa nova forma de ensino com todas as 
suas implicações, da mesma forma estudantes com o apoio da família 
deveriam se adequar a países essa nova realidade, o lar teria cenários 
de escola e trabalho.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS

O artigo caracteriza pela abordagem qualitativa de investigação 
cientifica, que é a mais indicada, pois será analisada as questões apre-
sentadas com respostas para análise e interpretação.

A pesquisa foi realizada com 188 estudantes, de 14 municípios 
piauienses, em que ocorre o atendimento educacional na rede estadu-
al de educação do Piauí. Deste 82,4% são residentes na zona urbana 
e 17,6 da zona rural, as etapas de ensino são: 89,4% estudantes do 
Ensino Médio e 8,5% Ensino Fundamental.

Os dados foram produzidos a partir dos resultados apresenta-
dos na consulta pública e principalmente as questões que relativas as 
condições de acesso do estudante assim como sua participação ou não 
nas atividades remotas.

AS CONDIÇÕES DO ESTUDANTE PIAUIENSE NA PANDEMIA

Ao analisarmos as respostas observamos que os estudantes, 
são maioria da zona urbana, isto pode refletir nas respostas sobre as 
condições para estudo no espaço doméstico, conforme apresentado 
no gráfico a seguir.

Gráfico 1 – Condições para estudo dos estudantes no espaço doméstico.
Fonte: Comitê Piauí da Campanha Nacional pelo Direito à Educação (2020).
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Portanto, neste estudo, buscamos verificar essas condições que 
são importantes, pois os estudantes devem ter um ambiente silêncios e 
com o mínimo de estrutura de móveis que possa apoiar seus materiais.

A questão sobre a realização das atividades remotas, apresenta 
uma realidade preocupante conforme destaca autoras:

A Consulta revelou que 35,3% dos estudantes respon-
dentes dispõem das condições em seu espaço domés-
tico, no entanto totalizou 64,7% os que responderam 
que as condições estão entre parcialmente ou não 
satisfatória de condições em seu espaço doméstico 
para atividades remotas. Vale ressaltar que apenas ter o 
acesso à internet não representa a condição plena para 
o estudo domiciliar, pois é necessário levar em conside-
ração a ambiência da residência que inclui condições de 
concentração, espaço arejados, bem iluminados, dentre 
outros, como casos em que há residências com um 
único cômodo compartilhado para toda a rotina da vida 
familiar (MEDEIROS et al., 2020, p. 5).

Dessa forma, podemos constatar que o acesso as atividades e o 
tem uma relação importante para o trabalho do professor, assim como 
o desenvolvimento do aprendizado do aluno sem esta interação, não 
acontece nem mesmo o tão justificado vínculo com a escola, quanto 
menos o ensino-aprendizagem conforme gráfico a seguir.
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Gráfico 2 – Dificuldades para realização de atividades remotas pelos estudantes.
Fonte: Consulta Pública/ Comitê Piauí da Campanha Nacional pelo Direito à Educação 
(2020).

Nesse sentido, verificamos que a dificuldades para realizar da 
atividade refleti a ameaçar ao direito a educação (gráfico 2).

Os estudos realizados pela Campanha Nacional pelo Direito 
à Educação (2020) e outros movimentos que defendem o direitos 
humanos consideram as políticas de austeridade e corte dos gastos a 
partir de 2015 até os dias atuais como promotoras das desigualdades 
educacionais e sociais e reafirmam a necessidade da suspensão do 
Teto para que haja mais investimentos na educação, com formação 
continuada para professores no uso das tecnologias digitais e equipa-
mentos disponíveis para acesso dos estudantes.

A maioria dos estudantes (61,7%) não tem acesso ao Canal 
Educação, que seria uma forma de amenizar o acesso à internet, pois 
a programação é exibida na televisão, porém apresenta dificuldades 
para acessar por falta de uma ferramenta (gráfico 3).
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Gráfico 3 – Acesso ao canal educação (aulas disponibilizadas pela SEDUC/PI no 
YouTube ou na TV Antares) para estudos.
Fonte: Consulta Pública/ Comitê Piauí da Campanha Nacional pelo Direito à Educação 
(2020).

Logo, observamos que o estudante da rede estadual sem 
condições econômicas e sociais, não teve como acompanhar o ensi-
no remoto, mesmo com a variedade disponibilizada pela Secretaria 
de Estado da Educação – Seduc/PI, não foi suficiente para suprir um 
atraso tecnológico na rede, que se agrava com os cortes dos recursos 
da educação.

Nesse sentido, o estudante e sua família terão que assumir a 
responsabilidade intelectual e buscar alternativas de aquisição de 
conhecimento que, em determinados momentos, não foram oportuni-
zados pela rede estadual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste texto apresentamos alguns elementos para o debate 
sobre as condições de estudantes piauienses diante do ensino remoto, 
implantada na rede estadual após a suspensão das aulas presenciais, 
por conta da pandemia. Utilizados por várias redes escolares, com 
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objetivo de evitar a contaminação pelo coronavírus. É interessante 
destacar ainda, que as dificuldades de acesso à internet e até pelos 
mesmos aos aparelhos foi o motivo de isolamento educacional. O pro-
cesso de aulas teve maior utilização o aparelho celular que através dos 
grupos de WhatsApp eram repassadas as atividades on-line, deveriam 
ser respondidas a e devolvidas pelo mesmo canal de comunicação. No 
entanto, verificamos que essa forma não foi suficiente, pois muitos 
precisaram de atividades impressas.

Em nossas pesquisas e analisamos as várias formas de ensino 
adotada no país, sendo essa priorizada. A busca enfatizamos que o 
direito a educação mais uma vez foi atacado, as condições de acesso 
ao modelo de ensino remoto mostram a precariedade da rede as de-
sigualdades sociais escancaradas com a pouca participação ou silencio 
dos estudantes piauienses.
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DOCÊNCIA EM TEMPOS PANDÊMICOS: 
DISCUTINDO A AVALIAÇÃO NO SERTÃO 

CENTRAL DO CEARÁ

Edilene Ferreira de Sena
Ana Carla Araujo Barroso 

Francisco Marcones Moura Silva

RESUMO
Com o novo cenário, decorrente da covid-19, os estabelecimentos de ensino 
mudaram repentinamente suas estratégias e metodologias a fim de oferecer 
o Ensino Remoto Emergencial – ERE aos(às) seus(suas) estudantes1. Face a 
esse contexto, o presente estudo busca compreender quais recursos e con-
cepções de avaliação os/as docentes do Sertão Central do Ceará, aderiram 
na pandemia. Para isso, optamos por uma pesquisa bibliográfica, de cunho 
qualitativo, na qual dialogamos com Arroyo (2013), Vidal (2015), Villa Boas 
(2007), Luckesi (2018), entre outros/as autores/as que contribuíram com 
nossas discussões. Na coleta de dados optamos pelo uso de um questionário 
estruturado criado no formulário eletrônico (Google Forms) com dez pergun-
tas sobre a profissão docente, avaliação e problemáticas enfrentadas durante 
a pandemia da covid-19 no ano de 2020. As interrogações foram respondidas 

1  Concordando com os estudos de Furlani (2011), priorizamos o não uso de uma 
linguagem sexista em nosso trabalho, por entender que a utilização da forma masculina 
como regra geral seria a manutenção do sexismo gramatical (MÄDER, 2015).
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por 19 docentes da rede municipal de ensino de quatro municípios. A partir 
das falas, percebemos que a pandemia intensificou o hiato da desigualdade 
e exclusão social devido ao acesso restrito dos recursos midiáticos, das meto-
dologias aplicadas e da concepção de avaliação escolhida pelos/as docentes. 
Com isso, depreendemos previamente que os/as educadores/as, apesar das 
dificuldades, perscrutaram formações para auxiliar na metodologia e para 
ampliar o letramento digital.
Palavras-chave: Docência. Avaliação. Pandemia. Sertão Central do Ceará.

INTRODUÇÃO

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde 
– OMS, informou a disseminação comunitária da covid-19 em todos os 
continentes, caracterizando-se como uma pandemia global. A partir 
das definições apresentadas pela OMS, a portaria de nº 188, de 3 de 
fevereiro de 2020 declarou emergência em saúde pública de impor-
tância nacional em razão da infecção do novo coronavírus, e em 20 de 
março de 2020, o Congresso Nacional reconheceu por meio do Decreto 
Legislativo de nº 6/2020, o estado de calamidade pública.

O Governo Estadual do Ceará, bem como os governos munici-
pais baixaram uma série de decretos e outros instrumentos legais para 
o enfrentamento da pandemia declarando sobretudo, a necessidade 
de ações de isolamento social. Diante disso, em 28 de abril, o Conse-
lho Nacional da Educação – CNE expediu orientações2 aos sistemas 
e redes de ensino para a reorganização dos calendários escolares e 
atividades acadêmicas.

Com esse novo cenário, os estabelecimentos de ensino muda-
ram repentinamente suas estratégias e metodologias a fim de oferecer 
o Ensino Remoto Emergencial aos(às) seus(suas) estudantes. Partindo 

2  Baseado no CNE, o Conselho Estadual de Educação do Ceará, CEE, emitiu a 
Resolução nº 481/2020, para fins de reorganização e cumprimento do calendário 
letivo do ano de 2020.
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dessas modificações, não somente na estrutura escolar, como também 
em seu currículo, nosso trabalho objetiva compreender quais recursos, 
concepções de avaliação e metodologias os/as docentes do Sertão 
Central do Ceará adotaram na pandemia

Para a coleta de dados, criamos um formulário eletrônico 
(Google Forms) com dez perguntas sobre a profissão docente, ava-
liação e problemáticas enfrentadas durante a pandemia da covid-19 
no ano de 2020. Optamos pelo uso de um questionário estruturado, 
principalmente pela inviabilidade de entrevistar os/as docentes pre-
sencialmente.

O formulário foi respondido por 19 docentes das cidades de 
Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Solonópole, sendo 16 
professoras e 3 professores, com faixas etárias de 25 a 49 anos de ida-
de. As disciplinas ministradas pelos mesmos são: Língua Portuguesa, 
Língua Inglesa, Artes, Religião, História, Geografia, Ciências, Matemá-
tica, Educação Física, Atendimento Educacional Especializado, AEE, e 
Educação Infantil-Polivalente.

Trazemos como critérios de seleção dos participantes o vínculo 
com redes municipais. Além disso, escolhemos o Sertão Central por se 
localizar em uma região do semiárido, localizando-se em um espaço 
geográfico central do Ceará e com muitas localidades de difícil acesso 
e alto índice de pobreza3.

A partir desses apontamentos iniciais, discutiremos a temática 
“avaliação” de acordo com algumas discussões teóricas, relacionando 
as inquietações dos/as docentes com as categorias de análise da pre-
sente investigação, docência e avaliação.

3  Em relação ao total de pessoas pobres residentes no Estado se destacam entre 
outras regiões o Sertão Central (5,36%), de acordo com o IPECE Informe, p. 19, n. 
149, abril de 2019.
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AVALIAÇÃO NO CONTEXTO PANDÊMICO: ALGUNS 
APONTAMENTOS

Sendo essencial e indissociável da educação (GADOTTI, 1990), 
a avaliação está relacionada diretamente com os ordenamentos curri-
culares, explicitando suas intenções, finalidades e tensões. Com isso, 
buscaremos refletir sobre as práticas pedagógicas avaliativas que se 
deram no período pandêmico de 2020.

A Base Nacional Comum Curricular– BNCC (2018), menciona 
que o currículo e a própria BNCC, assumem papéis de comparticipação 
e complementação perante as ações e a realidade local. Logo, as for-
mas avaliativas devem ser organizadas e elaboradas considerando os 
contextos, tendo como referência uma matriz de avaliação processual.

A avaliação está estruturada no eixo da contextualização, reali-
zando conexões diretas com o cenário atual, influenciando diretamente 
o processo de ensino e aprendizagem. À vista disso, o período de pan-
demia exigiu transformações e adaptações nas práticas pedagógicas, 
pois empregar os mesmos padrões avaliativos utilizados no modelo 
presencial de ensino não atenderia as necessidades dos/as estudantes

No entanto, devido a cultura seletiva da avaliação que designa 
o/a discente em um parâmetro classificatório de aprovação ou repro-
vação; bom ou ruim; satisfatório ou não satisfatório, há também uma 
limitação4 dos/as educadores/as para exercitar a lógica reflexiva e 
consciente desse processo (LUCKESI, 2018).

O ato de avaliar apresenta muitas faces, incongruências e 
ambivalências, haja vista que os obstáculos se concebem no modo 
como a avaliação é compreendida e no desvendar de sua finalidade no 
cotidiano escolar.

4  Com essas restrições, as identidades educadoras também se transformam, criando 
tensões identitárias que são ampliadas devido a expansão do trabalho docente, 
onde a incorporação de novas atividades e papéis passam a fazer parte do cotidiano 
(ARROYO, 2013) escolar sem o consentimento ou escuta dos/as professores/as.
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No campo educacional, três tipos de avaliação da aprendiza-
gem se fazem presente: avaliação inicial, formativa e somativa (VIDAL, 
2015). Os tipos de avaliação possuem funções e processos diferentes, 
no entanto, estão integradas.

A avaliação inicial possui caráter investigativo e apresenta três 
interfaces: preditiva, prognóstica e diagnóstica5. A preditiva tem o 
intuito de realizar uma sondagem cognitiva antes de iniciar um deter-
minado conteúdo, objetiva adaptar o processo de ensino-aprendiza-
gem às necessidades dos/as alunos/as. A prognóstica consiste em uma 
análise inicial realizada por meio de formação de grupos de alunos ou 
classe, de modo a obter uma visão panorâmica da realidade discente. 
Enquanto a diagnóstica, refere-se a investigar individualmente as con-
dições de cada aluno/a.

A avaliação formativa tem como propósito romper com a 
concepção tradicional de classificação, seleção e exclusão. Seu ponto 
central é o processo de ensino e aprendizagem por meio da própria 
avaliação. O/a docente obtém informações sobre o desenvolvimento 
do/a aluno/a, refletindo quais medidas se alinham às reais necessidades 
discentes, tendo como finalidade ajustar e facilitar sua aprendizagem.

Essa vertente avaliativa não se detém a um único instrumento 
para coletar dados referentes à aprendizagem dos/as educandos/as, 
cada procedimento tem suas especificidades e objetividades, podendo 
ser utilizado pesquisas, questionários, observações, relatórios, entre 
outros. As estratégias dessa avaliação podem exigir processos mais 
cuidadosos, extensos, subjetivos, críticos ou sintéticos.

5  O foco central das avaliações prognóstica e diagnóstica é delinear quais as 
potencialidades foram desenvolvidas e quais ainda precisam ser intensificadas, 
objetivando identificar as melhores estratégias pedagógicas de intervenção e ainda 
refletir sobre a prática docente evitando que possíveis dificuldades na aprendizagem 
sejam detectados tardiamente. É uma ferramenta que auxilia o professor a 
compreender, intervir e identificar os interesses e habilidades dos alunos.
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Já a avaliação como categoria somativa se caracteriza por ser 
pontual, busca promover apuração somatória e fidedigna dos dados 
obtidos ao final de uma sequência didática de conteúdo. Está vincula-
da aos objetivos e métodos didáticos do/a professor/a.

Todavia, corroboramos com o pensamento de Villa Boas (2007), 
onde tanto a avaliação somativa quanto a formativa não precisam atu-
ar fixamente, uma no final do processo e outra durante. Ambas têm 
potencial para atuar em momentos distintos, com enfoques diferentes.

De acordo com a literatura abordada, os tipos de avaliação 
possuem processos e finalidades diferentes, porém podem se relacio-
nar mutuamente, não sendo caracterizados como uma metodologia 
estática. Em vista disso, o contexto pandêmico também impulsionou 
a adequação do cenário avaliativo, relacionando-o ao uso de recursos 
tecnológicos e viabilizando formas diversas de avaliar.

No contexto das Tecnologias Digitais da Informação e Comu-
nicação – TDIC, observa-se um ponto essencial para a compreensão 
da avaliação no ERE, o letramento6 digital. O letramento consiste em 
uma prática sociocultural (BARTON, 1998), constituída historicamente. 
Com ele, os sujeitos podem participar socialmente de ambientes, 
distinguindo e compreendendo contextos específicos. Isto é, consiste 
na “capacidade de enxergar além dos limites do código, fazer relações 
com informações fora do texto falado ou escrito e vinculá-las à sua 
realidade histórica, social e política são características de um indivíduo 
plenamente letrado” (XAVIER, 2016, p. 2).

Ainda segundo o autor, o letramento digital está voltado para 
a realização de práticas tanto de leitura quanto escrita “diferentes das 
formas tradicionais de letramento e alfabetização” (XAVIER, 2016, p. 
2). O letramento consiste em uma prática social da leitura e escrita, 
atribuindo um novo significado, não sendo apenas uma decodificação.

6  O letramento é em um resultado provindo da consciência crítica. Logo, o letramento 
digital também pode ser considerado a leitura e escrita como prática social, a qual se 
pode conversar, discutir e gerar senso crítico através de meios digitais.
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Compreendemos que o letramento digital é parte essencial nas 
discussões sobre o contexto pandêmico, principalmente na efetivação 
dos processos avaliativos. Além disso, evidencia que sua ausência está 
relacionada não apenas com formações de base e continuada, mas 
também com a carência socioeconômica, que se aplica a toda comuni-
dade escolar, e não oferece espaço para que todos/as possam exercer 
sua cidadania através desse letramento.

OS DESAFIOS DA AVALIAÇÃO NO SERTÃO CENTRAL

Partindo das discussões conceituais sobre avaliação e letra-
mento digital, apresentaremos alguns apontamentos acerca da avalia-
ção na situação educacional hodierna, ERE, sob a perspectiva dos/as 
educadores/as do Sertão Central.

A princípio, questionamos quais foram as ferramentas utiliza-
das para avaliar os/as estudantes, a fim de entender como se deram os 
processos avaliativos em suas escolas. Ilustramos em um gráfico para 
facilitar nossa explanação.

Gráfico 1 – Ferramentas e ações realizadas nas práticas avaliativas.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).
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Observamos que 5,26% dos/as entrevistados/as se limitam aos 
modelos tradicionais se refugiando no termo linguístico “prova” como 
meio de verificação da aprendizagem; 47,37% avaliaram somente por 
meios digitais, e 26,32% aderiram às atividades impressas e ferramen-
tas digitais7 em conjunto.

Paralelamente a esse cenário apresentado, o relatório do Uni-
cef (2020) revela dados que corroboram com os desafios não somente 
em avaliar no período pandêmico, mas também proporcionar acesso 
às informações por meio midiático.

Globalmente, 72% das crianças em idade escolar sem 
acesso à aprendizagem remota vivem nas famílias mais 
pobres de seus países. Em países de renda média alta, 
os estudantes das famílias mais pobres representam até 
86% dos alunos e alunas que não têm acesso ao ensino 
a distância. Globalmente, três quartos dos estudantes 
sem acesso vivem em áreas rurais (UNICEF, 2020).

Os reflexos dessa realidade interferem diretamente no proces-
so avaliativo, e mostram como a desigualdade social e econômica tam-
bém afetam na avaliação educacional processual, contínua, interativa, 
inclusiva e contextual dos/as estudantes.

Outro dado que nos chamou atenção é o fato de somente 
21,05% dos/as entrevistados/as usaram outras ferramentas digitais 
para avaliar, além dos formulários de perguntas on-line. Como exem-
plo dessas atividades, foram citadas: as pesquisas, leituras em grupo, 
observações e conversas.

Esse quadro também nos permite enfocar na concepção formativa 
docente, pois as atividades promovidas pelos/as docentes não só conse-
guem captar os conteúdos que foram assimilados ou não, mas, também 
reflete a preparação dos/as educadores/as para lidar com tais situações.

7  Quando citamos o termo ferramentas digitais, estamos nos referindo aos recursos 
WhatsApp, Google Forms, Google Meeting, YouTube e redes sociais.
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Tendo em vista as discussões sobre avaliação e suas implica-
ções expostas acima, nos deteremos especificamente as dificuldades 
apontadas pelos/as docentes no questionário, dialogando com suas 
inquietações sobre o Ensino Remoto Emergencial.

Questionamos aos/as educadores/as se as instituições de 
trabalho ofereceram alguma formação digital durante o período pan-
dêmico. Dez participantes responderam que sim, e nove, não. Isto é, 
47, 36% dos/as entrevistados/as não tiveram formações continuadas 
oferecidas por suas escolas ou secretarias de educação. As formações 
apontadas foram as seguintes:

Formações continuadas sobre uso de ferem digitais nas 
aulas (Educador/a A).
Formação do Mais Paic – Seduc (Educador/a B).
A Secretaria de Educação de Quixadá ofertou um curso 
de Letramento Digital (Educador/a C). 
Formações sobre o uso do Google sala de aula (Educa-
dor/a D). Plataformas da Google e redes sociais (Educa-
dor/a E).
Tecnologias digitais (Educador/a F).
Formação de língua portuguesa, mais paic (Educador/a G). 
Google for Education (Educador/a H).
Formações com orientações de projetos para serem 
explorados com a família nesse momento de pandemia, 
entre outras (Educador/a I). 
Webconferência através da coordenadora do município, 
proposto pela Seduc (Educador/a J).

Como afirma Soares (2016, p. 1), a formação docente consiste 
em um “processo abrangente, complexo, inconcluso, inacabado e 
contínuo que se realiza no transcurso do desenvolvimento profissional 
docente em que a formação inicial e a continuada são concebidas de 
forma interarticuladas”. Desse modo, nos questionamos se essas for-
mações, destinadas a 52.64% dos/as entrevistados/as foram suficien-
tes para sanar o quadro de dúvidas dos/as profissionais da educação, 
e se ofereceram suporte técnico satisfatório para lidar com o contexto.
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De acordo com relatos, todos/as professores/as foram pro-
ativos na busca por recursos e materiais para auxiliar e lidar com a 
avaliação nesse período, tais como: cursos, pesquisas virtuais, artigos, 
livros, tutoriais, documentários e documentos oficiais como a BNCC e 
Documento Curricular Referencial do Ceará – DCRC, visando melhorar 
as estratégias pedagógicas no tocante a avaliação. Esse fato evidencia 
a necessidade de ir além do disponibilizado, ou, de que as formações 
ofertadas não se adequaram às demandas.

Os/as educadores/as compreendem que somente o manuseio 
ou a inserção das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
– TDIC, não são suficientes para garantir um processo avaliativo de 
qualidade e para romper com os entraves no ato de avaliar.

Também indagamos sobre quais foram as maiores dificuldades 
em avaliar os/as discentes durante a pandemia. A resposta mais fre-
quente foi o distanciamento físico, seguido da ausência de ferramen-
tas digitais e internet por parte dos alunos/as. Interpretamos que os 
contextos econômicos e sociais dos/as estudantes potencializaram a 
infrequência, vulnerabilizando o quadro do ensino e aprendizagem no 
Sertão Central.

Além do distanciamento social e difícil acesso às tecnologias, 
outras falas foram apontadas.

Participação dos alunos insuficiente (Educador/a A).
A preocupação de saber se o aluno está estudando 
mesmo ou apenas pesquisando (Educador/a B).
A certeza de que na maioria das vezes não é o aluno que 
resolve as atividades (Educador/a C).
 O fato de estarmos fisicamente distantes, e perce-
bermos problemas socioemocionais que os afetam e 
estarmos impossibilitados de dar um suporte maior a 
eles (Educador/a D).
O desinteresse do aluno, a falta de participação e muitas 
vezes o silêncio, pois não se identifica se está acontecen-
do a aprendizagem (Educador/a E). 
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Falta de rotina, ou seja, não cumprem com os horários e 
atividades propostas (Educador/a F).
A falta de socialização e integração (Educador/a G).
O distanciamento. Uma avaliação por meios digitais tende 
a ser somente diagnóstica. É necessário cautela para não 
ignorar todos os processos que devem estar inclusos 
durante a avaliação dos estudantes (Educador/a H). 
Falta de acompanhamento dos pais e acesso à internet 
precária (Educador/a I).
A participação dos alunos e a própria realidade social dos 
educandos, pois em muitas situações não têm condições 
de acompanhar as aulas pela internet (Educador/a J).

Percebe-se que a falta de interação consiste em outra di-
ficuldade apontada pelos/as educadores/as. Conforme Vygotsky 
(2001, p. 63), nosso comportamento “é formado por peculiaridades 
e condições biológicas e sociais [...]”. Desse modo, entendemos que 
no aprendizado totalmente incorporados à realidade virtual, há 
uma preocupação em saber se os/as educandos/as estão realmente 
aprendendo. Por sermos seres sociais, o distanciamento e o silêncio 
impõem uma tensão nesse aspecto.

Ligado a esse silenciamento, também foram registrados os pro-
blemas socioemocionais dos/as educandos/as. A ausência de espaços 
para conversas, o afastamento do convívio social com os/as colegas, o 
excesso de tempo no mesmo ambiente, a monotonia, os problemas fa-
miliares, econômicos e sociais, atenuaram um quadro de adoecimento 
mental não somente estudantil, como também docente8.

Como último ponto exposto, temos a carência de uma rotina 
de estudos e a não participação dos/as responsáveis no processo de 
ensino e aprendizagem dos/as discentes. Entretanto, concordamos 

8  Em uma pesquisa do Instituto Península (2020), 75% dos/as professores/as em 
exercício durante a pandemia, alegaram não ter recebido nenhum tipo de suporte 
emocional. A pesquisa foi realizada com 7.734 mil professores de todo o país entre os 
dias 13 de abril e 14 de maio de 2020, de acordo com o artigo publicado pela própria 
instituição.
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com Dias e Pinto (2020, p. 545) ao afirmarem que “muitas escolas, 
públicas e privadas, estão exagerando nas expectativas do que profes-
sores e familiares conseguem fazer. Há diferenças substanciais entre as 
famílias, atualmente, em confinamento”9.

Ainda segundo os autores, é preciso considerar que algumas 
famílias disponibilizam de mais tempo para auxiliar os/as filhos/as com 
as tarefas e aulas, enquanto outros, não possuem letramento digital 
suficiente, internet, ferramentas, aptidões cognitivas, e também estão 
trabalhando dentro ou fora de casa.

Evidenciamos a importância em escutar os/as profissionais 
envolvidos no processo de avaliação no período pandêmico de 2020, 
apreendendo suas dificuldades, formações, ferramentas e metodo-
logias utilizadas, pois suas percepções também refletem o quadro 
educacional da região estudada.

Assim sendo, percebemos que a avaliação não ocorre apenas 
em um momento específico a partir da intervenção do/a professor/a, e 
sim, estando presente em todo o processo educacional. A complexida-
de dessa temática, em âmbito pandêmico, trouxe novas características 
e questionamentos, os quais ainda necessitam ser investigados em 
novos trabalhos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Previamente destacamos que mesmo diante de um contexto 
atípico, é necessário avaliar e novos estilos de avaliação emergem com 
o intuito de aferir o processo de ensino-aprendizagem, configurando 
em diferentes formas de aplicação.

9  O parecer do CNE/CP nº 11, de 7 de julho de 2020 também evidencia esse quadro 
educacional quando afirma que “as diferenças entre os alunos que têm acesso ou 
não à internet e/ou aqueles que não têm oportunidades de Acesso às atividades 
síncronas ou assíncronas. Todos esses fatores podem ampliar as desigualdades 
educacionais existentes”.
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A partir da leitura dos dados, interpretamos que a avaliação 
ainda não é compreendida como uma ferramenta de análise da qua-
lidade do aprendizado e de alternativas para o progresso do ensino-
-aprendizagem, tornando-se distante das situações contextualizadas.

Destacamos a importância de não se restringir apenas ao ato 
de avaliar, mas refletir sobre o que devemos e como devemos avaliar, 
a nova conjuntura intensificou os desafios da escola e tencionou as 
desigualdades educacionais, sociais e econômicas. Com isso, a busca 
de novas formas de avaliar através de instrumentos tecnológicos acar-
retaram inquietações e angústias a comunidade docente, haja vista 
que não acomete somente a mudança ou a introdução de recursos 
digitais. O momento requer transformação da concepção de avaliação. 
Desse modo, compreendemos que é necessário atribuir importância 
aos esforços gerados pelos/as educadores/as diante dos desafios em 
superar as dificuldades, lidando com as novas metodologias e aulas 
remotas. Partindo deste pressuposto, o interesse pela formação e 
conhecimento germina a esperança para o despertar que a avaliação 
deve ser interpretada como símbolo de fortalecimento e resistência 
dos/as educadores/as e educandos/as no sistema de ensino.
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PANDEMIA DA COVID-19 E ENSINO 
REMOTO EMERGENCIAL: EXPERIÊNCIAS 

DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
SALVADOR (BAHIA)

Rahijois da Silva de Oliveira 
Jefferson da Silva Moreira

RESUMO
Este texto coloca em relevo o relato das experiências de integrantes do Fórum 
de Dirigentes de Educação da Região Metropolitana de Salvador, configurado 
com o objetivo de ser um espaço de discussão, socialização e estabelecimen-
to de trocas entre os municípios limítrofes da cidade de Salvador, Bahia, na 
condução das atividades pedagógicas não presenciais, em decorrência da 
pandemia da covid-19, que impacta o contexto educacional em âmbito na-
cional e internacional. Assim, o objetivo geral do estudo consiste em relatar 
experiências de sucessos e desafios no processo de gestão da educação no 
contexto da pandemia da covid-19, demonstrando as estratégias adotadas 
para a realização das atividades pedagógicas não presenciais no município de 
São Francisco do Conde, Bahia. Com efeito, a seguinte questão norteia este 
relato: quais foram as ações institucionais adotadas por um município inte-
grante da região metropolitana de Salvador, Bahia, no contexto da pandemia 
da covid-19 e suas repercussões no desenvolvimento das atividades pedagó-
gicas não presenciais? Teoricamente, o relato está pautado nos estudos de 



432COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

Cunha, Silva e Siva (2020), Rondini, Pedro e Duarte (2020), Appenzeller et al. 
(2020), entre outros. Concluímos o texto apontando a existência de desafios, 
tanto do ponto de vista estrutural como pedagógico, mas, também, de pos-
sibilidades de reinvenção diante do cenário de adversidades decorrente da 
pandemia da covid-19.
Palavras-chave: Ensino Remoto. Pandemia da Covid-19. Ações Educacionais. 
Atividades Pedagógicas.

INTRODUÇÃO

A partir de dezembro de 2019, notícias1 correram o mundo por 
meio de diversos canais de comunicação acerca da disseminação de 
um vírus variante da família coronavírus, mutação do Sars-CoV-2. Os 
primeiros registros da covid-19 surgiram em Wuhan, na China. Em ja-
neiro de 2020, foi declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
estado de Emergência de Saúde Pública de importância internacional. 
Esta declaração ocorrera em território brasileiro em 3 de fevereiro de 
2020, através da Portaria nº 188/GM/MS, expedida pelo Ministério da 
Saúde. No mês de março do mesmo ano, a OMS considerou se tratar de 
uma pandemia2 que já se proliferava por disseminação comunitária.

Diante do agravamento de tal situação, em decorrência da infec-
ção humana pelo coronavírus, as questões de segurança e preservação 
da vida foram acentuadas, apontando, assim, uma condição de excep-
cionalidade, sem precedentes neste século. Uma nova perspectiva de 
convívio social se estabelece constante de incertezas e inquietações. 
Assim, a pandemia da covid-19 presente em todo o mundo, impôs ao 
sistema educacional brasileiro, a partir de março de 2020, a decisão do 

1  Disponível em: https://www.sanarmed.com/linha-do-tempo-do-coronavirus-
no-brasil. Acesso em: 14 maio 2021.
2  Segundo a organização Mundial de Saúde, a pandemia é a disseminação mundial 
de uma nova doença.

https://www.sanarmed.com/linha-do-tempo-do-coronavirus-no-brasil
https://www.sanarmed.com/linha-do-tempo-do-coronavirus-no-brasil
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fechamento das unidades escolares, oficializada por um conjunto de 
decretos estaduais e municipais.

Em 1° de abril, o governo federal expediu a Medida Provisória 
nº 934/2020, onde foram estabelecidas normas excepcionais para o 
ano letivo da Educação Básica e Ensino Superior, decorrentes das me-
didas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública 
que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Em decorrência do avanço ascendente na curva de propagação 
do vírus, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou em 28 de 
abril de 2020 o Parecer nº 5/2020, que orienta sobre a reorganização 
do calendário letivo e da possibilidade do cômputo da carga horária 
das atividades pedagógicas não presenciais. Já para prestação de 
orientações quanto a realização de aulas, bem como das atividades 
pedagógicas presenciais e não presenciais em tempos de pandemia, o 
CNE emitiu o Parecer nº 11, em julho de 2020.

Visando definir normas educacionais excepcionais a serem 
adotadas durante o estado de calamidade pública, o governo federal 
sancionou em 18 de agosto, a Lei nº 14.040/2020. Porém, foi somente 
no mês de outubro que o CNE aprovou o Parecer CNE/CP nº 15/2020, 
que fundamenta as Diretrizes Nacionais para a implementação dos 
dispositivos da referida Lei. No entanto, somente 9 de dezembro, o 
Ministério da Educação homologou o referido Parecer nº 19/2020.

No Estado da Bahia, no dia 18 de março de 2020, o Conselho 
Estadual de Educação presta orientações às instituições que integram 
o Sistema Estadual de Ensino no que tange ao desenvolvimento das 
atividades curriculares, em regime especial, através da Resolução n° 
27. Como previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei nº 9.394/96) surge um movimento de colaboração entre gover-
no do Estado da Bahia, União dos Municípios da Bahia (UPB), União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), União 
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), Conselho 
Estadual de Educação (CEE-BA), Fórum Estadual de Educação da Bahia 
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(FEEBA), Secretários Municipais de Educação da Região Metropolitana 
de Salvador e técnicos das respectivas secretarias, objetivando a cria-
ção de agenda apoiada na legislação vigente, onde questões de suma 
relevância seriam discutidas visando mitigar os prejuízos dos alunos 
das redes estadual e municipais.

Por toda condição de excepcionalidade imposta pela pandemia 
da covid-19 ao sistema educacional, em um ambiente repleto de difi-
culdades e desafios nunca antes vividos, no mês de setembro de 2020, 
um grupo constituído, exclusivamente, por Secretários de Educação 
e técnicos dos municípios de Camaçari, Candeias, Catu, Dias D’Ávila, 
Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, São Francisco do Conde 
e Simões Filho passam a se reunir semanalmente, visando discutir 
questões comuns e trocar experiências, buscando estabelecer o apoio 
que tanto careciam os dirigentes e técnicos da educação.

Com efeito, este texto coloca em relevo o relato das experi-
ências de integrantes do Fórum de Dirigentes de Educação da Região 
Metropolitana de Salvador (RMS), originado com o objetivo de ser um 
espaço de discussão, socialização e estabelecimento de trocas entre os 
municípios limítrofes da cidade de Salvador-BA na condução das ativi-
dades pedagógicas não presenciais, em decorrência da pandemia da 
covid-19, que impacta diretamente o contexto educacional em âmbito 
nacional e internacional.

Assim, o objetivo geral deste estudo consiste em relatar expe-
riências de sucessos e desafios no processo de gestão da educação 
no contexto da pandemia da covid-19, demonstrando as estratégias 
adotadas para a realização das atividades pedagógicas não presenciais 
na cidade de São Francisco do Conde. Com efeito, a seguinte questão 
norteia este relato: quais foram as ações institucionais adotadas por 
um município integrante da região metropolitana de Salvador, Bahia, 
no contexto da pandemia da covid-19 e suas repercussões no desen-
volvimento das atividades pedagógicas não presenciais?
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O relato se estrutura em três seções. Inicialmente, historici-
zamos a constituição do Fórum de Dirigentes de Educação da Região 
Metropolitana de Salvador. Posteriormente, realizamos um balanço 
e análise crítica das atividades pedagógicas não presenciais desen-
volvidas no município de São Francisco do Conde, além dos desafios 
e sucessos para sua implementação. Por fim, apresentamos as con-
siderações finais, fazendo um balanço das ações empreendidas, os 
sucessos e desafios enfrentados.

ENCONTROS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO FÓRUM DE 
DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA 
DE SALVADOR

As reuniões do Fórum de Dirigentes de Educação da RMS, no 
ano de 2020, aconteceram de maneira periódica a cada semana, às 
sextas-feiras, entre às 9h e 12h da manhã, em cada um dos municípios 
que o compõe, no período correspondente aos meses de agosto a 
dezembro do ano citado.

Nesse período, muitos questionamentos surgiam sobre o 
momento excepcional vivenciado no contexto educacional em âmbito 
nacional e internacional. Além disso, a “agonia” instalada nas redes 
municipais de ensino passou a instigar os dirigentes de educação e as 
suas equipes técnicas a buscarem caminhos que pudessem reverberar, 
efetivamente, em práticas assertivas no tocante à gestão educacional 
e ao fazer pedagógico dos docentes na realização das atividades peda-
gógicas não presenciais.

Em 6 de setembro do ano de 2020, foi criado um grupo no 
WhatsApp3, com o objetivo de alinhar os detalhes da primeira reu-
nião dos dirigentes de educação da RMS. No dia 11 de setembro, os 

3  Aplicativo de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones.
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Secretários de Educação dos municípios já citados se reuniram pela 
primeira vez, de forma presencial, adotando todos as recomendações e 
protocolos dos órgãos da saúde na cidade de Pojuca-BA. Objetivou-se, 
nesse primeiro encontro, traçar diretrizes que norteassem o trabalho 
pedagógico das redes municipais de ensino, levando em consideração 
princípios comuns, mas, também, as especificidades de cada localida-
de. Dessa forma, mediante as discussões do grupo, surgiu a ideia da 
configuração de um Fórum no modelo “Arranjo de Desenvolvimento 
Educacional”.

Nesse cenário, em âmbito nacional ganhou destaque o debate 
sobre a possibilidade de retorno das aulas presenciais, o que, conse-
quentemente, culminou em discussões sobre os protocolos sanitários 
necessários para esse momento. No entanto, além desse aspecto, 
outras questões instigavam os participantes do Fórum dos Dirigentes 
Municipais de Educação da RMS, dentre as quais podemos destacar: 
os encaminhamentos sobre a situação dos alunos concluintes do 9º 
Ano do Ensino Fundamental; as estratégias a serem adotadas pelos 
municípios para assegurar o processo de aprendizagem; e, junto à Se-
cretaria Estadual da Educação, como seria garantida a oferta de vagas 
para matrícula desses alunos na Rede Estadual de Ensino.

A ideia de fortalecimento de um território comum no âmbito 
da educação na RMS deu corpo ao Fórum e, em 18 de setembro de 
2020, a segunda reunião presencial aconteceu trazendo como pauta 
prioritária as diretrizes para a situação do 9º Ano dos Anos Finais do 
Ensino Fundamental. Outros aspectos foram discutidos nesse fórum, 
tais como: apresentação sobre o diagnóstico dos municípios baianos e 
o protocolo de segurança para o retorno às aulas presenciais apresen-
tados pela Secretaria Estadual da Educação. O financiamento da edu-
cação previsto na legislação; dificuldades orçamentárias e financeiras 
enfrentadas pelos municípios; e, sobretudo, as restrições legais devido 
ao período eleitoral também foram pautas desse encontro.
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No dia 25 de setembro de 2020 aconteceu um novo encontro 
do Fórum de Dirigentes Municipais de Educação da RMS e suas equi-
pes técnicas, onde a troca de experiências pedagógicas e de gestão 
foram socializadas entre os pares, bem como pontuada a necessidade 
de urgentes adequações de ordem física para assegurar as medidas 
sanitárias nas unidades de ensino dessas redes.

Com taxas ainda elevadas de contaminação pela covid-19, e 
sem perspectivas de mudança no cenário da pandemia e retorno das 
aulas presenciais, deu-se continuidade aos encontros dos Dirigentes 
e, em 2 de outubro de 2020, a pauta já abordava as estratégias para 
a reorganização do calendário letivo 2020/2021, visto que, não se vis-
lumbrava possibilidades reais de retorno presencial naquele período.

Além disso, houve a apresentação de dados de municípios 
sobre consultas realizadas com as famílias e com os profissionais da 
educação sobre o possível retorno das atividades presenciais no ano 
de 2020. Naquele momento, os resultados das pesquisas convergiam 
em apontar a não possibilidade de retorno presencial na percepção 
das famílias e profissionais da educação. Nesse sentido, procedeu-se 
com o estabelecimento de critérios e princípios que permitiriam aos 
Conselhos Municipais de Educação a emissão de pareceres e resolu-
ções para validação das atividades remotas.

No dia 9 de outubro de 2020, foi apresentado um quadro sínte-
se, com a perspectiva de facilitar o processo de acompanhamento das 
ações desenvolvidas em cada município, bem como ter um panorama 
das medidas adotadas, até então, pelas Secretarias Municipais de Edu-
cação durante a pandemia da covid-19. Vale pontuar, nesse contexto, 
que a retomada de pautas, tais como a situação dos estudantes do 9º 
Ano do Ensino Fundamental, que continuava aguardando posiciona-
mentos por parte do governo estadual.

A reunião realizada no município de São Francisco do Conde, 
no dia 23 de outubro, deu continuidade às pautas do encontro an-
terior, aprofundando as discussões sobre os critérios para validação 
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das atividades remotas; o percentual de acesso dos estudantes aos 
diferentes ambientes virtuais de aprendizagem e a possibilidade real 
de fazer encaminhamentos para o fechamento dessas atividades no 
ano civil de 2020. Todos os dirigentes presentes no encontro avaliaram 
como impossível concluir o ano letivo em dezembro de 2020, tendo 
em vista que diversos alunos não foram alcançados pelas atividades 
pedagógicas não presenciais por inúmeros fatores. Foi consensual a 
decisão de que o ano letivo se estenderia até o ano civil de 2021.

Com a proximidade do encerramento das gestões municipais 
do período 2017-2020, o fórum não só propôs, como implementou 
nesses municípios, um conjunto de ações de política pública em 
educação frente à pandemia covid-19. Em que pese todos os limites 
e desafios impostos pelo cenário de complexidades da pandemia, 
pode-se destacar o fórum de dirigentes de educação da RMS como um 
espaço frutífero para a criação de estratégias e tomadas de decisões 
tão necessárias nesse período de excepcionalidade para o contexto 
educacional em âmbito mundial.

Assim, após seis encontros presenciais, ocorreu no dia 6 de 
novembro de 2020 uma reunião virtual, com a perspectiva de alinhar 
a organização das redes municipais, principalmente nos quesitos pe-
dagógicos e de gestão para a execução do ano letivo 2020, no ano civil 
2021, sem prejuízo para o andamento das atividades e das propostas 
pedagógicas, garantindo, sobretudo, o princípio constitucional da Edu-
cação como direito de todos os sujeitos. Nesse encontro, a organização 
do ano letivo de modo contínuo 2020-2021, a proposta do ensino 
híbrido, o desenvolvimento das atividades pedagógicas presenciais 
e não presenciais, a organização do calendário letivo 2020-2021 e a 
necessidade de adaptação curricular, considerando as aprendizagens 
essenciais, foram aspectos centrais das discussões realizadas.
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DESAFIOS E SUCESSOS DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 
NÃO PRESENCIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO 
CONDE – BAHIA

No âmbito da rede municipal de ensino da cidade de São 
Francisco do Conde – Bahia, foram realizadas diversas ações com a 
perspectiva de garantir a continuidade do processo educativo de for-
ma não presencial, em que pese todos os limites e desafios impostos 
pelas condições socioeconômicas e de acesso real à internet e com-
putadores para o acompanhamento das atividades remotas por parte 
dos estudantes.

Inicialmente, foi apresentada à rede municipal de ensino, no 
mês de abril de 2020, a Plataforma “Diálogos Virtuais”4, com a pers-
pectiva de apresentar proposições de possíveis atividades a serem 
realizadas pelos estudantes e famílias em suas casas, observando as 
orientações de distanciamento social. Nesse primeiro momento, o 
portal apresentava proposições/sugestões de rotinas para os diferen-
tes segmentos e modalidades de ensino. A plataforma também trazia 
a indicação de livros, filmes, vídeos, cursos on-line e outros dispositi-
vos que pudessem contribuir com os processos de desenvolvimento 
profissional dos professores/as, coordenadores/as pedagógicos/as e 
gestores/as escolares.

Desde o início, foi evidenciado para os envolvidos que a 
proposta dos “Diálogos Virtuais” não objetivava substituir o ensino 
presencial, mas, tratava-se de uma ação emergencial e complementar 
para minimizar as desigualdades sociais e educacionais.

Nos dois primeiros meses do fechamento das escolas, ocasiona-
do pela pandemia da covid-19, notou-se o engajamento e a reinvenção 
das escolas e dos seus profissionais, que lançavam mão de diversas 

4  Disponível em: https://saofranciscodoconde.ba.gov.br/dialogosvirtuais/. Acesso 
em: 14 maio 2021.

https://saofranciscodoconde.ba.gov.br/dialogosvirtuais/
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estratégias para manter o vínculo com os estudantes. Desse modo, as 
unidades escolares criaram grupos nas redes sociais, em aplicativos de 
conversas instantâneas, videoconferências e lives para dar continuida-
de às atividades pedagógicas de maneira não presencial. Em que pese 
tais iniciativas, não podemos deixar de pontuar que a falta de acesso 
à internet, computadores e/ou celulares foram fatores que implicaram 
diretamente na participação e engajamento dos estudantes.

Mediante os registros e comunicações com os gestores es-
colares e/ou coordenadores pedagógicos, os técnicos da Secretaria 
Municipal de Educação realizavam o acompanhamento das atividades 
pedagógicas desenvolvidas por cada uma das unidades escolares do 
município, oferecendo apoio para a sua concretização. Após reuniões 
entre técnicos da secretaria e gestores escolares, percebeu-se a neces-
sidade de outras estratégias para alcançar um maior público de alunos 
nas atividades. Sendo assim, procedeu-se com a elaboração de um 
módulo impresso, a ser entregue aos estudantes mensalmente, junto 
com as cestas básicas.

No dia 15 de junho de 2020, através da Portaria nº 23/2020, a 
Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Francisco do Conde 
publicou em Diário Oficial documento que dispunha sobre o 

regime especial de atividades escolares não presenciais 
na rede pública de ensino do Município de São Francisco 
do Conde, para fins de cumprimento do calendário letivo 
do ano de 2020, como parte das medidas de prevenção 
e combate ao contágio do Coronavírus (COVID-19) (SÃO 
FRANCISCO DO CONDE, 2020). 

Na referida portaria, foi oficializado os diálogos virtuais, que 
previa, dentre outras ações a:

I - Interação com os alunos e suas famílias, através 
de plataforma digital, com a utilização de diferentes 
objetos de aprendizagem, considerando a pertinência, 
relevância, significado, contextualização e possibilidades 
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de articulação com os conteúdos e saberes próprios 
das diversas áreas de conhecimento e componentes 
curriculares, tais como: textos, animações, vídeos, 
jogos, imagens, aplicações, páginas Web, redes sociais, 
correio eletrônico e outros meios digitais ou não que 
viabilizem a realização das atividades por parte dos es-
tudantes, contendo, inclusive, indicação de sites e links 
para pesquisa. II- Proposições de rotina para Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e de atividades para serem orientadas 
pelos professores, coordenador pedagógico, gestor e/
ou família; III - Canal de comunicação com a comuni-
dade escolar, com possibilidade de compartilhamento 
de ações e/ou sugestões realizadas no período, com o 
objetivo de avaliar a efetividade nos processos de ensino 
e aprendizagem; IV - Inovação pedagógica e formação 
continuada em contexto de trabalho, em formato virtu-
al; V- Encontros de Trabalhos Pedagógicos Coletivos, em 
formato virtual, de acordo com a carga horária de cada 
docente; VI- Acompanhamento e geração de relatórios, 
VII - Suprimentos como estratégia de apoio pedagógico 
e social, como forma de garantir as melhores condições 
para que os alunos sigam aprendendo em casa, contem-
plando: a) manutenção da alimentação escolar, através 
da distribuição de “Kit - Alimentação Escolar” aos alunos, 
a cada mês, enquanto durar a pandemia, como forma 
de garantir a suplementação alimentar e nutricional; b) 
distribuição de “Kit – Pedagógico” aos alunos, contendo 
cadernos, lápis, canetas, dentre outros materiais (SÃO 
FRANCISCO DO CONDE, 2020, p. 3-4).

Ao longo de todo ano letivo de 2020, podemos destacar que 
diversos desafios foram vivenciados pela rede, dentre as quais desta-
camos a falta de acesso dos estudantes à Internet e dispositivos eletrô-
nicos como principais complicadores para o andamento das atividades 
pedagógicas não presenciais. Contudo, salientamos, também, as con-
quistas e sucessos nesse processo de reinvenção pelos profissionais da 
educação que se mantiveram empenhados em ofertar, dentro das suas 
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possibilidades, atividades pedagógicas não presenciais, na perspectiva 
de efetivar o princípio da educação como direitos de todos.

No mês de dezembro de 2020 foi instituído um comitê gestor 
– composto por representantes do Conselho Municipal de Educação 
(CME), sindicato dos professores, técnicos da secretaria de educação, 
professores e coordenadores pedagógicos – responsável por reorgani-
zar o calendário letivo da rede municipal e estabelecer o cômputo da 
carga horária das atividades remotas, mediante os índices de alcance 
das atividades pedagógicas não presenciais junto aos estudantes.

Além do comitê gestor, existiam as comissões de cada segmen-
to/modalidade de ensino, na perspectiva de sistematizar parâmetros, 
diretrizes, orientações e princípios basilares para a definição e encami-
nhamento dessas decisões. Os encontros das comissões aconteciam 
de maneira virtual e, de modo muito produtivo, conseguiram avançar, 
fazer proposições, debates, questionamentos e reflexões produtivas 
sobre os desafios do ensino remoto emergencial diante do contexto 
adverso do ano letivo no ano de 2020. Ao término das reuniões, o 
grupo estabeleceu a reorganização de calendário letivo, o cômputo da 
carga horária das atividades remotas e, assim, definiu a conclusão do 
ano letivo de 2020 em abril do ano civil de 2021.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relato de experiência objetivou socializar as ações de 
integrantes do Fórum de Secretários de Educação da RMS, originado 
com o objetivo de ser um espaço de discussão, socialização e estabele-
cimento de trocas entre os municípios limítrofes da cidade de Salvador 
(Bahia) na condução das atividades pedagógicas não presenciais, em 
decorrência da pandemia da covid-19.

Com efeito, o objetivo geral do estudo consistiu em relatar ex-
periências de sucessos e desafios no processo de gestão da educação 
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no contexto da pandemia da covid-19, demonstrando as estratégias 
adotadas para a realização das atividades pedagógicas não presenciais 
na cidade de São Francisco do Conde, Bahia. Desse modo, a seguinte 
questão norteou o relato: quais foram as ações institucionais adotadas 
por um município integrante da região metropolitana de Salvador, 
Bahia, no contexto da pandemia da covid-19 e suas repercussões no 
desenvolvimento das atividades pedagógicas não presenciais?

Podemos destacar como um dos grandes desafios a falta de 
acesso dos estudantes à internet e dispositivos eletrônicos que os per-
mitissem acompanhar, em pé de igualdade, as atividades pedagógicas 
não presenciais, em especial, aquelas que aconteceram de maneira 
on-line. Trata-se, de fato, da evidência de desigualdades sociais mais 
amplas que afetam diretamente o contexto educacional, despertando 
a atenção para análise crítica das múltiplas variáveis que impactam a 
qualidade dos processos educativos desenvolvidos nos espaços formais, 
em especial, no contexto pandêmico que vivenciamos atualmente.

Todavia, as experiências vivenciadas durante todo o ano letivo 
de 2020 permite-nos afirmar, também, possibilidades de reinvenção, 
compromisso e estratégias dos diversos profissionais da educação da 
rede de São Francisco do Conde, na perspectiva de “fazer acontecer”, 
mesmo diante de todas as imprevisibilidades e adversidades. Sendo 
assim, pode-se afirmar que o momento é propício para uma reflexão 
crítica sobre a escola, a sua função social e as múltiplas desigualdades 
sociais que a afetam diretamente.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM 
TEMPOS PANDÊMICOS: O CASO DA REDE 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE ALAGOAS

Carlos Jorge da Silva Correia Fernandes

RESUMO
Na educação, o enfrentamento ao novo coronavírus exigiu a suspensão das 
aulas presenciais e a adoção de estratégias para a continuidade dos seus pro-
cessos formativos. Nesse contexto, a utilização de Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TIC) se mostrou essencial para reconectar as comunidades 
escolares ao redor do país. Este artigo apresenta um relato de experiência 
acerca de formações docentes oferecidas pela Secretaria de Estado da 
Educação de Alagoas em 2020 cujo objetivo foi justamente capacitar seus 
professores para atuarem de modo remoto durante a pandemia de covid-19 
e seus desdobramentos. As considerações tecidas a esse respeito estão 
alinhavadas com base em vivências do autor deste trabalho que participou 
das referidas formações. Ao todo, foram analisados 13 processos formativos 
classificados como palestras ou cursos, os quais abordaram desde aspectos 
pedagógicos sobre os usos das TIC até estratégias para o aproveitamento de 
recursos digitais em atividades educacionais. Por fim, argumenta-se que a 
ampliação dos processos educacionais em direção ao contexto digital precisa 
ser acompanhada de oportunidades de formação docente para que os pro-
fessores possam se sentir habilitados a transitar por espaços que tendem a 
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ser cada vez mais híbridos, isto é, mesclados pelos ensino formal, não formal, 
informal, presencial e/ou on-line.
Palavras-chave: Covid-19. Desafios Educacionais. Ensino Híbrido. Formação 
Docente. Tecnologias Digitais.

INTRODUÇÃO

Ainda que consideremos a importância atual das Tecnologias 
da Informação e da Comunicação (TIC) nos processos educacionais 
(GRAHAM, 2006; COLL; MONEREO, 2010) até muito recentemente 
experiências nesse sentido vinham sendo observadas praticamente 
apenas no ensino superior, especialmente no contexto de cursos de 
graduação a distância. Na educação básica, a bem da verdade, eram 
escassos os relatos de propostas de largo alcance sustentadas em 
processos educacionais mediados por TIC até que, em 2020, nos vimos 
diante da pandemia de covid-19 causada pelo novo coronavírus, um 
desafio inédito para todos nós.

No contexto educacional, as medidas de enfrentamento ao 
novo coronavírus impuseram, entre outras coisas, a necessidade de 
suspender as aulas presenciais de modo que a adoção de estratégias 
para se dar continuidade aos processos formativos a distância se 
apresentou como igualmente necessária. Nesse ponto, foi a partir das 
TIC, evidentemente, que se conseguiu lograr restabelecer, em parte, as 
conexões entre as comunidades escolares das diferentes modalidades 
de ensino ao redor do país. Para tanto, diferentes aplicativos, alguns 
programas e muitas ferramentas digitais vêm sendo usados com ênfa-
se para os chamados Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), tais 
como o bem conhecido Moodle e o mais recente Google Sala de Aula. 
Verifica-se, ainda, algumas experiências de ensino remoto a partir de 
mensageiros como o WhatsApp e até mesmo de redes sociais como o 
Facebook, o Instagram e o YouTube.
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Para Pasini, Carvalho e Almeida (2020, p. 6), no entanto, é im-
portante ponderar que esse contato intenso que muitos educadores 
passaram a ter com as tecnologias diante da sua adoção repentina 
durante a pandemia de covid-19 acabou constituindo “um lugar de en-
trecruzamento, de intersecção, [...] um “lugar fronteiriço”. A fronteira 
é composta de valores e costumes de um lugar como os do outro, ou 
seja, é no lugar fronteiriço que ocorrem os encontros com o estranho, 
o desconhecido, proporcionando a experiência do “além-limite’”. Ou 
seja, um lugar de transição para muitos professores que estão se esfor-
çando para se adaptar ao novo cenário digital em que se viram imersos 
de uma hora para outra.

Nesse sentido, concordamos com Morais e Souza (2020) quan-
do afirmam ser imprescindível oferecer oportunidades de aprimora-
mento aos professores em relação ao uso das TIC tendo em vista as 
constantes mudanças nos horizontes da educação a exemplo do que 
aconteceu em decorrência da emergência sanitária em que vivemos. 
Certamente, foi considerando essa necessidade de aperfeiçoamento 
que a Secretaria de Estado da Educação de Alagoas (Seduc-AL) ofer-
tou, ao longo de 2020, um ciclo de formações docentes dedicadas ao 
estudo de diferentes possibilidades, técnicas, recursos e estratégias 
relacionados com o uso das TIC.

Dessa forma, o problema que mobilizou a realização deste tra-
balho pode ser traduzido na forma da seguinte pergunta: o conjunto 
de formações oferecidas pela Seduc-AL aos seus professores em 2020 
favoreceu o exercício crítico e criativo da docência on-line a partir da 
emergência da pandemia de covid-19?

OBJETIVOS

Este artigo tem como objetivo central apresentar reflexões 
acerca de formações docentes oferecidas pela Seduc-AL tendo em 
vista a capacitação de seus professores para atuarem de modo remoto 
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durante a pandemia de covid-19 e seus desdobramentos. Ademais, 
pretende discutir alguns aspectos que formações docentes em tempos 
pandêmicos não podem ignorar, tais como os novos papéis desem-
penhados por alunos e professores em ambientes de aprendizagem 
mediados por tecnologias e as desigualdades socioeconômicas que 
dificultam/impossibilitam o acesso adequado de muitos estudantes 
aos processos educacionais virtuais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo consiste em um relato de experiência acerca de 
um ciclo de formações oferecido a professores da rede estadual de 
educação de Alagoas ao longo de 2020 no qual se busca apresentar 
os elementos conceituais que nortearam a sua proposição, descrever 
os seus processos, bem como algumas reflexões quanto à pertinência 
dos temas que essas formações abordaram em relação aos novos 
contextos de atuação docente na educação básica inaugurados pela 
pandemia de covid-19. As considerações tecidas a esse respeito estão 
alinhavadas com base em vivências do professor/autor que escreveu 
este trabalho e que participou das referidas formações tanto como 
ouvinte quanto como palestrante.

Além disso, este trabalho tem como plano de fundo a realidade 
de uma escola estadual da cidade de Maceió integrante do Regime 
Especial de Atividades Escolares não Presenciais (Reaenp), que a 
Seduc-AL adotou a partir da emergência da pandemia de covid-19 en-
quanto estratégia para se dar continuidade ao ensino de forma remota 
durante o ano letivo de 2020. Dentro do Reaenp, cabe ressaltar que 
a Seduc-AL ofereceu algumas oportunidades de formação continuada 
aos seus professores as quais, na maioria das vezes, foram executadas 
de maneira descentralizada pelas próprias escolas estaduais, mas, 
também, em alguns casos, pelo seu Núcleo Estratégico de Inovação e 
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Tecnologia na Educação (Neite). São exatamente essas formações os 
objetos de análise deste estudo. Ao todo, dentro do contexto de atua-
ção docente já mencionado, foram ofertados 13 processos formativos, 
os quais se encontram descritos e analisados na seção “Resultados e 
discussão”, a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para Cembranel e Scopel (2019) quando estamos tratando de TIC 
na educação não podemos nos esquecer da necessidade de aperfeiçoa-
mento dos professores, não somente em relação ao uso das tecnologias 
em si, mas especialmente acerca da necessidade atual de um “ensino 
que esteja voltado para atividades em que os estudantes sejam ativos 
na construção dos seus conhecimentos, que possam tomar decisões, 
utilizar a criatividade e avaliar os seus resultados” (p. 13).

Morais e Souza (2020) ampliam essa compreensão e argumen-
tam a favor da pertinência de se promover formações docentes sobre 
TIC diante dos horizontes dinâmicos do campo da educação que “exigem 
novas posturas do professor ao se revelar a importância da formação 
docente continuada, uma vez que o docente precisa estar atualizado 
e preparado para incorporar as metodologias ativas com o apoio das 
tecnologias digitais em sala de aula” (MORAIS; SOUZA, 2020, p. 11).

Além disso, com base nos estudos de Bacich (2018), podemos 
afirmar que o oferecimento de formação continuada para o uso de 
tecnologias digitais pode se traduzir em resultados melhores de apren-
dizagem, pois a partir desse tipo de formação os professores podem 
fazer uso das TIC de uma forma mais consciente, coerente com o seu 
próprio fazer pedagógico, conseguindo agregá-las as suas práticas 
com criticidade e criatividade. Ela defende, ainda, que as tecnologias 
podem favorecer precisamente a oferta de formações docentes, pois 
a realidade é que muitas instituições educacionais enfrentam obstá-
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culos de natureza material e de recursos humanos que dificultam e 
até mesmo impossibilitam a organização de momentos presenciais de 
estudos, o que poderia ser superado a partir da promoção de forma-
ções a distância.

Inclusive, foi exatamente esse o formato que a Seduc-AL ado-
tou para promover espaços de formação docente em 2020, por meio 
do Neite e das escolas estaduais da sua rede. Realmente, como par-
ticipante desses processos, foi possível compreender que para além 
das vantagens já mencionadas, essas formações continuadas on-line 
proporcionaram mais flexibilidade para os professores e aumentaram 
as possibilidades de troca de experiências entre docentes de diferen-
tes escolas, disciplinas e realidades. Assim, discutimos a seguir essas 
formações, das quais o autor deste trabalho participou geralmente 
como ouvinte e, em uma delas, como palestrante.

Como podemos constatar no quadro 1, as formações ofereci-
das aos professores da rede estadual de educação de Alagoas em 2020 
foram de dois tipos: palestras e cursos de curta duração, realizados 
pelas próprias escolas estaduais ou pelo Neite, respectivamente. 
Quanto às abordagens, é possível verificar que as escolas estaduais se 
dedicaram mais a aspectos pedagógicos relacionados com os usos das 
tecnologias enquanto o Neite se ocupou mais com estratégias para o 
aproveitamento de recursos digitais em atividades educacionais.
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Tabela 1 – Formações docentes oferecidas pela Seduc-AL ao longo de 2020.

Tema da formação (código) Tipo
Órgão 

executor
Período 

(dia/mês)

Noções básicas sobre Google Sala de 
Aula (F1)

Palestra EE** 07/05

Didática aplicada à tecnologia em sala 
de aula (F2)

Palestra EE 01/06

Permanência ou evasão na EJA (F3) Palestra EE 17/06

Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e seus desafios (F4)

Palestra EE 20/07

A literatura em sala de aula e as 
diversas possibilidades de trabalhar 
com livros (F5)

Palestra EE 28/07

EJA no Reaenp (F6) Palestra EE 13/08

Laboratórios de aprendizagem: 
caminhando em direção à 
interdisciplinaridade e ao ensino 
híbrido* (F7)

Palestra EE 14/08

Google Docs como ferramenta 
de interatividade alinhado com as 
atividades no Google Classroom (F8)

Curso Neite 24 a 31/08

Técnicas de raciocínio lógico: resolução 
de problemas (F9)

Palestra EE 03/09

Ensino híbrido: sala de aula invertida 
(F10)

Palestra EE 30/09

Canva para Educação (F11) Curso Neite 20/10

Ensino híbrido: o uso da gamificação 
como estratégia didática da 
aprendizagem ativa (F12)

Palestra EE 05/11

Gamificação com o Google Forms (F13) Curso Neite
26/11 a 
03/12

* Formação em que o autor foi um dos palestrantes. 
** EE = Escola estadual em que o autor trabalha.
Fonte: Pesquisa de campo (2020). 
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Além disso, podemos perceber que as primeiras formações ofe-
recidas pela escola estadual em que leciono (F1 e F2) foram dedicadas 
justamente a apresentar algumas tecnologias digitais que passaram a 
ser utilizadas no contexto da Seduc-AL com o advento da pandemia, 
tais como o Google Sala de Aula. Afinal, era necessário naquele mo-
mento que os professores conhecessem bem as suas funções para 
que pudessem utilizá-las da melhor maneira possível. Na sequência, 
passou-se a discussões de cunho mais teórico acerca de entendimen-
tos, por exemplo, sobre como efetivar tanto as orientações da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) quanto a proposta de laboratórios 
de aprendizagem lançada pela Seduc-AL durante as atividades remo-
tas, o que pode ser verificado nas formações F4 e F7, respectivamente.

Sobre essa proposta, cabe ressaltar que ela se baseou no diálogo 
interdisciplinar entre os professores a partir da reunião de diferentes 
disciplinas em laboratórios de aprendizagem interdisciplinares que de-
veriam “ser compreendidos como um espaço pedagógico de pesquisa 
e construção do conhecimento, no qual o estudante investiga, reflete, 
propõe, e ressignifica a aprendizagem através da interação com os co-
nhecimentos escolares e a leitura de mundo” (ALAGOAS, 2020b, p. 4).

Já no ciclo final de formações (F8, F10, F11, F12 e F13), obser-
va-se um direcionamento ao ensino híbrido e à gamificação, o que 
certamente tem relação por um lado com a possibilidade de retomada 
parcial das aulas presenciais e por outro com uma estratégia pedagó-
gica que levaria em conta os interesses da juventude por atividades 
mais dinâmicas que transcendam as paredes, as grades e os limites das 
escolas (SIBILIA, 2012). Além disso, essas últimas formações apontam 
para o fato de que mesmo com a superação da fase mais crítica da 
pandemia de covid-19 o uso maciço de tecnologias ainda terá a sua 
vez, pois o planejamento das instituições educacionais tem previsto 
a adoção do ensino híbrido para quando as aulas presenciais forem 
sendo retomadas, como é o caso da rede estadual de educação de 
Alagoas (ALAGOAS, 2020a).
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Em outras palavras, isso significa dizer que oferecer formações 
continuadas aos professores tem se mostrado de extrema necessidade 
durante esse período de pandemia em que todos estamos imersos 
nesse lugar fronteiriço entre as práticas que adotávamos no ensino 
presencial e os novos horizontes descortinados pelas tecnologias 
digitais e a perspectiva de adoção do ensino híbrido. E é exatamente 
sobre como vemos as necessidades de formações docentes em/para 
tais contextos de tal maneira que sejam capazes de abranger tanto as 
potencialidades quanto os desafios que as TIC apresentam à educação 
que passamos a refletir na continuidade deste texto. Evidentemente, 
essas análises têm como bojo o lugar de fala que ocupamos como 
professor de Ciências e Biologia de uma escola pública.

Para Moran (2018, p. 4), o ensino híbrido se expressa a partir 
de aspectos como “a flexibilidade, a mistura e compartilhamento de 
espaços, tempos, atividades, materiais, técnicas e tecnologias” que 
estariam relacionados com processos de aprendizagem mais envol-
ventes e participativos. No ensino de Ciências e Biologia, por exemplo, 
algumas dessas características poderiam ser implementadas a partir 
do compartilhamento de tempos, espaços e atividades entre a sala 
de aula (para uma introdução e instruções gerais sobre o tema a ser 
trabalhado), a biblioteca (para pesquisa e aprofundamento do assunto 
abordado), o laboratório de ciências (para atividades práticas que 
elucidem os principais conceitos estudados) e o laboratório de infor-
mática (para consolidação dos conhecimentos obtidos e divulgação na 
internet dos resultados alcançados), lançando-se mão para tanto de 
diferentes materiais (livro didático, animações, documentários etc.), 
técnicas e tecnologias (computadores, internet, microscópios, proje-
tores etc.).

Contudo, é importante ressaltar, a ênfase, aqui, precisa estar 
no papel de protagonista dos alunos e não necessariamente nos 
materiais, técnicas e tecnologias adotados, uma vez que esses novos 
processos educacionais buscam expandir as possibilidades de partici-
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pação direta e reflexiva dos envolvidos em todas as suas etapas (HORN; 
STAKER, 2015). Quer dizer, as formações docentes para o uso de TIC e 
metodologias ativas não podem se descuidar de refletir sobre o papel 
de mediadores do conhecimento que os professores são chamados a 
assumir nesses novos processos educacionais em que o protagonismo 
deve ser assumido pelos estudantes.

Um exemplo desse tipo de protagonismo, a propósito, foi 
descrito por Steinert e Hardoim (2017) ao relatarem como estu-
dantes, apesar da carência de recursos materiais tão comumente 
encontrada em escolas públicas, conseguiram produzir um aplicativo 
educacional para divulgar esclarecimentos sobre doenças regionais 
em meio à comunidade escolar. Em certa medida, em nossa prática 
docente, também testemunhamos relatos de resistência como esse. 
Até mesmo porque Alagoas é o estado brasileiro com o menor índice 
de desenvolvimento humano (IBGE, 2020), o que obviamente traduz 
uma sociedade marcada por graves desigualdades sociais. Nas salas de 
aula, essa realidade se reflete em problemas de aprendizagem e em 
dificuldades para continuar os estudos, o que é ainda mais marcante 
nas escolas públicas. Por aqui, a maioria dos estudantes não possuem 
computador, tablet ou celular que os permitam acompanhar as ativi-
dades on-line sempre que desejarem. Na verdade, a maioria, quando 
possui acesso a esses dispositivos, utiliza equipamentos que são dos 
pais ou responsáveis... Mas, ainda assim, eles perseveram!

Portanto, essas questões socioeconômicas são outro aspecto 
que precisa ser considerado nas formações docentes para que os 
professores estejam conscientes da importância de se utilizar das tec-
nologias digitais de uma maneira que não acentue as desigualdades já 
existentes; pelo contrário, contribua com a sua mitigação:

Frente a uma sociedade híbrida, o ensino também 
deve ser híbrido. Híbrido no sentido de acolher para si 
o diferente, o menos valorizado, o excluído. Híbrido no 
sentido de promover possibilidades iguais para aqueles 
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que têm capacidades diferentes. Híbrido no sentido de 
repensar práticas educacionais arraigadas ao longo do 
tempo e que muitas vezes excluem grandes possibilida-
des de transformação, apenas porque não fazem parte 
do que estava planejado. Enfim, híbrido no sentido de 
ampliar as possibilidades para os menos favorecidos, 
possibilitando que estes possam alcançar seus lugares 
na sociedade, de forma justa e equilibrada (SILVA, 2017, 
p. 161-162).

Essa preocupação tem sua razão de ser, pois está claro que o 
ensino mediado por tecnologias digitais tende a ser uma realidade 
que persistirá para além dos cenários pandêmicos em que vivemos. 
No caso da Seduc-AL, como já foi mencionado há sinalizações do seu 
interesse em implantar o ensino híbrido. A reflexão que se faz aqui, 
portanto, é que isso se dê com alguma sensibilidade social, buscando 
garantir condições mínimas de acesso às referidas tecnologias para os 
diferentes perfis de estudantes que compõem as escolas públicas.

Ainda nessa direção, a Seduc-AL também já definiu que den-
tre os vários modelos de ensino híbrido irá privilegiar o de rotação, 
especificamente em sua abordagem de sala de aula invertida, o que 
nos faz lembrar de Bergmann e Sams (2017), pois eles afirmam que 
a correta inversão da sala de aula pode trazer melhorias pedagógicas 
significativas, em particular para as disciplinas da área de Ciências da 
Natureza:

A inversão da sala de aula de ciências libera mais tempo 
e oferece mais oportunidades para a aprendizagem 
inquisitiva. Nas aulas de ciências, os professores que 
fizeram a inversão têm mais tempo para engajar os alu-
nos em atividades mais inquisitivas, e mais tempo para 
conduzir experimentos mais profundos (BERGMANN; 
SAMS, 2017, p. 44).

Oxalá, que assim seja! Contudo, obviamente não serão apenas 
um método e/ou um processo de formação docente que transforma-
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rão toda a dinâmica referente às práticas socioculturais que se dão em 
uma sala de aula, seja ela de qual disciplina for. Para isso, há que se ter 
vontade, compromisso ético e desejo de transformação da realidade 
que nos orientem em direção a experiências educacionais abrangen-
tes, inclusivas e socialmente comprometidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das reflexões realizadas neste texto, consideramos que 
a ampliação dos processos educacionais em direção ao contexto digital 
precisa ser acompanhada de oportunidades de formação continuada 
dos professores em geral e daqueles que atuam na área de Ciências da 
Natureza em particular, para que sejam habilitados a transitar por es-
paços educacionais que tendem a ser cada vez mais híbridos, nos quais 
diferentes dimensões (ensino formal, não formal, informal, presencial 
e/ou on-line) se encontram articuladas e se retroalimentam, apresen-
tando igualmente potencialidades e desafios para a consecução dos 
objetivos pedagógicos das instituições educacionais envolvidas em tais 
processos e iniciativas.

Dessa forma, acreditamos que conhecer as concepções e as 
práticas que serão promovidas pelos docentes no contexto de ado-
ção das tecnologias digitais em suas escolas é fundamental para que 
essa estratégia seja continuamente aprimorada e alcance obter bons 
resultados de engajamento e aprendizagem dos estudantes, o que 
certamente exigirá pesquisas educacionais nesse sentido.
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ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NO 
ENSINO MÉDIO DO ESTADO BAHIA: 

LIMITES E POSSIBILIDADES

Vanessa Thomazini da Silva
André Almeida Santos

RESUMO
O escopo do presente artigo é o Ensino Remoto Emergencial destacando 
suas possibilidades e limitações via plataformas de aplicativos como o Goo-
gle Apps, enfatizando como essas ferramentas podem auxiliar no processo 
educativo tendo em vista o contexto de isolamento social devido aos casos 
de covid-19 no Estado da Bahia. Trata-se de um relato de experiência tecido 
pela prática pedagógica no Colégio Estadual Professora Jane Assis Peixoto. O 
estudo se desenvolveu por meio de pesquisa-ação, e as informações foram 
trabalhadas em uma abordagem qualitativa. Os resultados apontam que 
o Ensino Remoto Emergencial se transformou em uma possibilidade para 
manter o vínculo do estudante com o conhecimento, porém suas limitações, 
sejam por questões socioculturais ou socioeconômicas tem feito com que 
as ferramentas virtuais mesmo sendo fundamentais para o período de iso-
lamento não conseguem fazer com que o processo de ensino-aprendizagem 
aconteça para a maior parte dos estudantes. Causando assim, um processo 
de exclusão dos conteúdos sistematizados e historicamente acumulados.
Palavras-chave: Ensino. Virtual. Tecnologias Digitais. Educação Básica. Covid-19.
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INTRODUÇÃO

No dia 31 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China foi des-
coberto um novo vírus, classificado como coronavírus ou Sars-CoV-2 
(Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), causador da 
covid-19. Não demorou muito para que a Organização Mundial da 
Saúde – OMS (2020), confirma-se a existência do vírus e alertasse que 
estávamos diante de uma pandemia. Em um mundo globalizado em 
que a economias não conhecem fronteiras, as mercadorias e o capital 
tendem a rapidamente passar de um país para outro. O mesmo se 
deu com o novo coronavírus, da China rapidamente chegou na Itália, 
França, Alemanha, Inglaterra, enfim atravessou praticamente todo o 
continente Europeu chegando entre outros a países da América como 
nos Estados Unidos. No Brasil, não foi diferente, pois de acordo com o 
Consórcio de veículos de imprensa (2021) até 9 de fevereiro de 2021, 
já se registrava 9.550.301 casos confirmados com 232.248 óbitos. Com 
uma média de mil mortes por dia.

Diante do novo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde 
– OMS declarou que a única forma eficaz para conter a covid-19 seria 
o isolamento social tendo em vista que no ano de 2020 não existia 
vacina, ou outro remédio capaz de conter a transmissão. Foi nessa 
conjuntura que as unidades de ensino foram fechadas para conter o 
processo de contágio. Diante do avanço da doença no Estado da Bahia, 
o governador Rui Costa (PT), publicou o Decreto nº 19.586 suspenden-
do as aulas nas unidades públicas e particulares de ensino.

Diante de um contexto tão adverso, os diretores, coordenadores 
e professores tiveram que reinventar e ressignificar o trabalho peda-
gógico. Sem a presença na sala de aula, os professores não poderiam 
deixar que os estudantes ficassem desamparados ou que a ausência 
de trabalhos e atividades ocasionasse, entre outras coisas, a desmoti-
vação, a desistência ou possivelmente, um alto índice de reprovação. 
Devido a esses fatores, a comunidade escolar em reunião tomou como 
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princípio norteador, que de forma coletiva, encontraria caminhos para 
continuar mantendo o vínculo com os discentes, ao mesmo tempo em 
que ofertaria, de forma virtual, os conteúdos programáticos.

Conforme se nota no tecer do presente texto a direção, 
coordenação e uma parcela do professorado optou pelo uso das 
plataformas digitais que são ofertadas no Gooogle via Secretária de 
Educação e Cultura SEC/NTE7 para produção, distribuição e devoluta 
de atividades. Entre os programas que se encontram na Plataforma e 
que foram utilizados: o Google Meet e o Google Forms. No primeiro, 
são realizadas chamadas de vídeo em que professores, coordenação, 
direção e estudantes podem participar de forma interativa. Já no se-
gundo, temos a disposição o formulário para construção de atividades 
em uma plataforma em que podemos inserir textos, vídeos, imagens, 
enfim uma série de conteúdos nas atividades de diferentes tipologias 
que podem contribuir no processo de ensino-aprendizagem.

Portanto, o presente relato tem como finalidade descrever essa 
experiência destacando os avanços que foram possíveis e as limitações 
que foram encontradas durante o percurso com o uso das ferramentas 
citadas. Trata-se de um relato de experiência escrito pela perspectiva do 
coordenador pedagógico em parceria com o componente curricular de 
Biologia. O presente estudo se desenvolveu por meio de pesquisa-ação 
fundamentado em Severino (2007), pois além de buscar compreender, 
visou intervir na situação, com finalidade de modificá-la. Para a análise 
do mesmo foi utilizada uma abordagem qualitativa, que necessita da 
imersão dos pesquisadores no problema a ser investigado, buscando 
entender um fenômeno específico (TRIGUEIRO, 2014).
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ENSINO REMOTO EM TEMPOS DE COVID-19: PRÁXIS 
PEDAGÓGICA TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL SUAS 
POSSIBILDIADES E LIMITES

O presente relato de experiencia se encontra vinculado a pro-
posta de manter o relacionamento com os estudantes de Nova Viçosa 
tomando como proposta a Resolução nº 27/20201. Sabe-se que os 
educadores são fundamentais para que as finalidades da educação 
venham a ser alcançadas. Entre elas o ensino público e de qualidade. 
Mesmo assim, a educação não ocorre isoladamente, por isso os mem-
bros da presente unidade por meio da convocação do coordenador 
pedagógico realizaram reuniões e diálogos tendo em vista a necessida-
de de se apropriar de metodologias experimentais vinculadas as Tec-
nologias da Informação e Comunicação – TDIC, para ofertar atividades 
e realizar aulas virtuais – ensino remoto.

De acordo com Souza et al. (2021, p. 64) o ensino remoto foi 
“A principal estratégia para manter as atividades escolares em fun-
cionamento, ao longo da pandemia”. No entanto os mesmos autores 
destacam que o mesmo, não é uma novidade no Brasil, mas devido a 
“imposição do manuseio de plataformas, webcam, criação de vídeos 
e de conteúdos para a manutenção das aulas a distância, devido à 
realidade episódica da pandemia” ele tomou um aspecto de novo.

Vale ressaltar que “O trabalho remoto não seria o mesmo que 
o Ensino a Distância (EAD); todavia, se vale dos mesmos mecanismos 

1  Segundo diálogo estabelecido com a coordenação do NTE7 não é obrigatório 
o/a professor/a realizar atividades ou participar da proposta pedagógica. As aulas 
também não vão ser computadas como carga horária. As projeções devem ter como 
finalidade única estabelecer uma relação com os estudantes, tendo em vista que 
a escola ainda é um dos poucos lugares que os/as alunos/as tem para adquirir o 
conhecimento sistematizado e historicamente acumulado. Diante disso, para além 
dos conteúdos é preciso priorizar a saúde mental tendo em vista as possibilidades de 
malefícios que o isolamento social pode ocasionar.
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tecnológicos para congregar e estabelecer a relação de ensino – apren-
dizagem, acesso a conteúdos etc.” (SOUZA et al., 2021, p. 64).

Diante desse contexto buscamos com plataformas que os 
estudantes tivessem acesso, dentre as selecionadas, destacam-se: o 
Google Meet e o Google Forms.

No que compete ao coordenador pedagógico, foi necessário 
focar na função, rotina e na prática pedagógica. Para isso, destacamos, 
a formação permanente de professores, a proposta do projeto políti-
co-pedagógico, e por fim a avaliação2.

Para que os objetivos acima fossem alcançados, optou-se pela 
tecitura de um documento de cunho interno para orientar os docen-
tes. Uma das propostas foi a divulgação das atividades que estavam 
sendo planejadas por meio dos grupos de WhatsApp® com os líderes 
de classe. Colocando os mesmos como protagonistas no processo de 
acompanhamento das atividades.

Também se optou pela realização de um cronograma para que 
os estudantes tomassem consciência dos dias em que as atividades 
estavam sendo planejadas nos ACs.

Acompanhamento Pedagógico e publicadas via Google Forms. 
Assim, os Acompanhamentos Pedagógicos, foram momentos em que 
se planejava ações, atividades, produzia-se relatórios, dialogávamos 

2  Para a construção da presente proposta foram estudadas entre outros documentos 
o Projeto Político – Pedagógico do Colégio Estadual Jane Assis Peixoto, o Regimento 
Escolar (2011), a Base Nacional Curricular do Ensino Médio, Lei de Diretrizes e 
Base da Educação, Constituição da República Federativa do Brasil. Mesmo nesses 
materiais nota-se que há uma grande lacuna para um Ensino Remoto Emergencial nas 
unidades públicas do Estado, seja na sua prática seja na documentação oficializada 
pela Secretaria do Estado da Bahia. Basta lembrar que as atividades não podem ser 
classificadas como Educação a Distância – EaD, tendo em vista que por uma série de 
fatores não conseguem alcançar a grande maioria dos educandos. Por outro lado, 
também não podem ser tratadas como inclusão das Tecnologias da Informação e 
comunicação – TDIC, tendo em vista que a ausência de contato presencial faz com 
que as redes sociais sejam o único meio de manter contato com os estudantes, ou 
seja, nesse caso as tecnologias não são apenas para auxiliar.
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sobre formas de divulgação dessas ações. Além disso, analisava-se 
a frequência dos estudantes e o número de alunos que entregavam 
atividades. Nesse sentido Paulo Freire (2019) aponta que “A prática 
docente crítica, implicante do pesar certo, envolve o movimento 
dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer”, e nesses 
momentos de ACs foram marcados por essa prática onde um grupo 
de docentes paravam para refletir sobre o processo de ensino e não 
somente o ato de ensinar.

Esses acompanhamentos pedagógicos foram realizados virtu-
almente utilizando a ferramenta do Google Meet pelos professores de 
Linguagens e suas Tecnologias, Humanidades e suas Tecnologias, Ma-
temática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Durante a trajetória os professores optaram pela construção 
de um site3. Sua construção, manutenção e postagem de atividades 
ocorriam em dias da semana determinados. É preciso destacar que 
esse site não foi uma iniciativa da Secretaria do Estado da Bahia – SEC, 
mas dos docentes de humanas que colocaram a proposta de tentar 
construir uma plataforma experimental. Um dos critérios para o uso da 
mesma tanto por parte dos docentes quanto de disponibilidade para os 
discentes foi a gratuidade. Os docentes que se propuseram a participar 
da presente proposta tiveram seus nomes registrados e encaminhados 
para o NTE7 pela direção da unidade escolar. É preciso descrever que 
além da finalidade de proporcionar os conhecimentos vinculados a 

3  O site Atividades Remotas do CEJAP foi construído pelo professor Maxwell e 
visava que todas as atividades fossem postadas em um único lugar. Um dia antes os 
docentes enviavam as atividades para o Coordenação Pedagógico. Esse analisava e 
no dia seguinte dava o parecer das reformulações e postagem da mesma. Antes de 
hospedar no site era necessário formular a atividade no Google Forms e enviar para a 
coordenação pedagógica. Outra questão relevante é que o site abarcava as seguinte 
áreas ou campos do saber: Ciências Humanas e suas Tecnologias, Matemática e 
suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e dicas para o ENEM – 
Exame Nacional do Ensino Médio. Disponível em: https://sites.google.com/view/
atividadesremotascejap/in%C3%ADcio. Acesso em: 14 maio 2021.

https://sites.google.com/view/atividadesremotascejap/in%C3%ADcio
https://sites.google.com/view/atividadesremotascejap/in%C3%ADcio
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BNCC a presente proposta acrescentou o bem-estar psicossocial dos 
estudantes do Colégio Estadual Professora Jane Assis Peixoto nos dias 
de isolamento social.

Além disso, mesmo que os/as professores/as tivessem como 
proposta a participação dos estudantes dentro das atividades elabo-
radas no seu componente e depois viessem a disponibilizá-las, os do-
centes precisavam participar das reuniões virtuais que eram realizadas 
semanalmente pela plataforma do Google Meet.

Os/as professores/as também deveriam socializar os conteú-
dos e compreender que as relações entre discentes e docentes se dão 
dentro de outro contexto, no qual precisaram adequar os conteúdos 
das disciplinas as condições que estão postas. Para legitimar a Prática 
Político-Pedagógica tomamos como basilar o Conselho Estadual de 
Educação em sua resolução, quando a mesma descreve que:

Forma de inclusão de múltiplas possibilidades de fer-
ramentas de ensino, de suporte digital ou não digital, 
contendo ementa correspondente às finalidades, nexos 
didáticos que assinalem o propósito das atividades e 
seus desdobramentos em aprendizagens previstas, im-
portância para patamares sucessivos de crescimento na 
apropriação e estruturação dos diversos saberes e pos-
síveis elos que estruturem dois ou mais componentes 
curriculares legalmente instituídos (BAHIA, 2020, p. 2).

Nota-se que o trecho acima descreve que as ferramentas de 
ensino que dão suporte digital ou não que tenham como finalidade 
estabelecer relações didáticas, devem ser desdobradas em aprendi-
zagens previstas, para sucessivos avanços dos discentes. Esses devem 
contemplar os diversos saberes e suas possíveis relações em dois ou 
mais componentes. Por isso, uma das ações que fora mais enfatizadas 
era a participação do docente e a relação dos componentes entre si. 
Para isso, a divulgação das atividades para a comunidade escolar foi 
pensada de diferentes maneiras, porém devido ao isolamento social 
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as postagens no Google Forms e depois a disponibilidade no site foi a 
maneira mais viável para tentar contemplar o maior número de estu-
dantes possíveis.

Outra questão relevante foi a realização dos encontros que 
visavam o Acompanhamento Pedagógico. Na terça-feira ocorria o de 
Linguagens e suas Tecnologias. Na quarta-feira, eram realizados os de 
Humanidades e suas Tecnologias e, na quinta-feira, ocorriam os de Ma-
temática e suas Tecnologias junto com os de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias. A proposta era que os planejamentos fossem anexados de 
forma descritiva destacando as etapas da exposição das aulas via Google 
Meet. Dessas atividades deveriam ser feitas avaliações periódicas com a 
participação dos estudantes. Esses deveriam descrever para os profes-
sores durante as aulas virtuais se era necessário abordar outros assuntos 
que para eles se tornaram relevantes no período do isolamento social. 
Para potencializar o processo de tecitura das atividades e sua disponibili-
dade o coordenador pedagógico solicitou aos Articuladores de Área que 
dessem o parecer se o material disponibilizado para os estudantes aten-
dia os objetivos das competências e habilidades vinculadas a série para 
a qual foi feita. De um lado, o coordenador analisava questões de cunho 
pedagógico. Do outro, o professor especialista orientava para saber se as 
atividades atendiam aos requisitos aos quais se propôs. Assim, o e-mail 
Enova, foi um dos canais que ajudou a enviar as atividades e manter um 
diálogo com os estudantes. Ao enviar as atividades o docente deveria 
encaminhar uma cópia para a coordenação, para o articulador de área 
e para a direção.

Para fazer uma avaliação sobre o trabalho pedagógico foi acor-
dado com a coordenação que os professores produziriam relatórios. 
Esses por sua vez deveriam ser encaminhados para o Núcleo Territorial 
de Educação – NTE 07 – Teixeira de Freitas. Os documentos deveriam 
ser construídos durante o processo de aplicação das atividades. E tinha 
como objetivo criar os registros dos diagnósticos das aprendizagens 
dos estudantes. Além do mais, serviam como documento comproba-
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tório da feitura das atividades e da sua aplicação. Outra finalidade é 
servir para que o coordenador pedagógico demonstre a possibilidade/
impossibilidade e a viabilidade/inviabilidade dessas atividades virtuais 
e emergenciais.

Esses processos de produção dos registros se tornam impres-
cindíveis, para o processo de produção, distribuição, reflexão e avalia-
ção do fazer pedagógico. Sendo assim, o coordenador pedagógico (CP) 
da presente unidade compreende ser necessário a materialidade do 
cumprimento de determinada carga horária para que os estudantes 
não sejam prejudicados no processo de ensino-aprendizagem. Os 
documentos também são maneiras para a comprovação do trabalho 
político-pedagógico para demonstrar os caminhos que foram percorri-
dos. Ganhando assim grande relevância no processo de planejamento 
semanal, sua execução e avaliação de acordo com as orientações 
encaminhadas pelo Núcleo Territorial de Educação – NTE7.

Para que as atividades fossem realizadas se tornou necessário 
desenvolver algumas estratégias, reorganizar as formas de planeja-
mento que antes eram presenciais para encontros virtuais e semanais, 
mas que tratassem de questões não só vinculadas ao componente do 
professor, mas que fossem acrescidas de propostas que orientassem 
os educandos e os educadores em questões socioafetivas. Tendo 
em vista que a saúde tanto dos educandos quanto dos docentes são 
fundamentais para o cumprimento das ações postas no documento 
orientador. Com isso, as videochamadas via Google Meet propiciaram 
momentos de reuniões e planejamentos com os Articulares tendo 
em vista que esses são especialistas da área. Sobre isso o Regimento 
Interno descreve em seu Artigo 28:

São atribuições do professor articulador de área do 
ensino médio:
I – promover articulações intra e interáreas de conhe-
cimento com objetivo, dentre outros, de selecionar os 
conteúdos dos interrelacionamentos entre as áreas, 
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bem como a contextualização dos assuntos de aula e de 
outras atividades de aprendizagem;
II  – assegurar o desenvolvimento da interdisciplinarida-
de e da contextualização como princípios pedagógicos 
fundamentais ao currículo;
III  – apoiar o coordenador pedagógico da unidade esco-
lar nas atividades afins; e
IV – participar do Conselho de Classe, fornecendo sub-
sídios para a análise e tomada de decisões sobre a vida 
escolar dos estudantes (REGIMENTO INTERNO, 2011, p. 
17, grifo nosso).

Entende-se que o Articulador tem função muito específica que 
não podem ser confundidas com o papel da coordenação pedagógica. 
Cabendo entre outras no processo de articular intra e interárias, com a 
finalidade de selecionar os conteúdos que se encontram relacionados 
entre os componentes, estabelecendo a contextualização dos assuntos 
e outras questões que a essa encontre vinculados e que promovam 
a aprendizagem. Nesse sentido, o apoio dos Articuladores ao coor-
denador pedagógico se faz necessário tendo em vista o sucesso dos 
objetivos de ensino-aprendizagem que a unidade escolar se propõe. 
Entretanto, o papel do Articulador não pode se confundir com o fazer 
do pedagogo. Sobre o segundo, o Regimento Interno descreve em seu 
Artigos 25 e 26:

Art. 25 - A coordenação pedagógica tem por finalidade 
o acompanhamento da dinâmica pedagógica da uni-
dade escolar, bem como o aperfeiçoamento dos seus 
processos de ensino e de aprendizagem. Art. 26 - A co-
ordenação pedagógica será exercida pelo coordenador 
pedagógico em cooperação, no ensino médio, com o 
professor articulador de área, quando houver, que de-
verão trabalhar de forma integrada com a comunidade 
escolar (REGIMENTO INTERNO, 2011, p. 16).

Nesse processo Google Meet e o Google Forms foram utiliza-
dos como ferramentas. Acrescenta-se a esses o uso do YouTube. De 
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início os docentes disponibilizavam as atividades com videoaulas pes-
quisadas nas plataformas virtuais. Essas eram anexadas ao longo do 
texto. Mas uma parcela dos docentes notou que nem todos os vídeos 
abordavam os conteúdos dando ênfase nos aspectos mais relevantes 
em relação aos objetivos propostos. Assim, depois das vídeo chamada 
e dos Acompanhamento Pedagógico os professores deveriam encami-
nhar suas aulas pelo Google Forms. O docente reunia mais de uma 
turma respeitando a série em que ministra as aulas, ao todo poderiam 
ser inclusos 250 estudantes dentro de uma sala de comunicação do 
Google Meet.

É preciso destacar algumas dificuldades que ocorreram 
durante o processo de realização dessa proposta. A primeira foi da 
orientação via Conselho Estadual de Educação. De acordo com as 
orientações desse órgão as atividades remotas eram facultativas tan-
to para o professor quanto para os estudantes. Diante disso, tivemos 
pouca adesão e uma grande desistência. No que compete aos discen-
tes, esses com o anúncio de que as atividades não eram obrigatórias 
acabaram em grande parte não participando. Outra parcela devida 
as dificuldades de acesso à internet, computador e até mesmo de 
acompanhar as aulas virtuais nos horários disponibilizados alegaram 
não ter como assistir as mesmas. Nesse sentido Souza, Pedroso, An-
tunes e Alcantra apontam que

[...] o problema do ensino remoto, ao mesmo tempo em 
que dispõe de uma grande quantidade de informações 
e de possibilidades, é quase inacessível para a grande 
maioria dos/as estudantes no Brasil, uma vez que lhes 
são inacessíveis as dimensões mais básicas, aqui resu-
midas, na falta de um espaço adequado em suas casas 
para o estudo, falta de energia elétrica e de boa conexão 
com a internet, computadores e aparelhos telefônicos 
adequados ao acesso às vídeo-aulas (sic) e respectivos 
conteúdos e plataformas (SOUZA et al., 2021, p. 64).
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A desistência tanto por parte dos docentes quando dos dis-
centes desmotiva outros que poderiam estar realizando as atividades 
remotas emergenciais. Mesmo assim, optamos por não deixar de dar 
aos que permaneceram os conteúdos aos quais foram propostos no 
início de fechamento da unidade.

Para dar continuidade as atividades ofertadas no Google 
Forms, os docentes que continuaram no projeto dialogaram com o 
coordenador pedagógico e criaram um canal no YouTube exclusiva-
mente para os estudantes da presente unidade escolar em tempos 
de isolamento social. Com isso, não foi permitido/a o/a professor/a 
incorporar conteúdo as suas aulas sem dar os créditos. Com o tem-
po, migrou-se para a criação de conteúdo adequando o mesmo as 
finalidades propostas pelo componente curricular. Foi vedado aos 
professores, usarem e divulgarem materiais que não tenham fins pu-
ramente didáticos. Assim áudios, vídeos, fotos e até mesmo material 
escrito para fins de determinado componente não foram veiculados 
nas redes tendo em vista o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
O mesmo aconteceu com as aulas que ocorreram via Google Meet. 
Caso os professores desconsiderassem as orientações feitas via 
Acompanhamento Pedagógico e transcrita em documento, é de 
inteira responsabilidade do docente tal atitude.

Por fim, outra preocupação posta durante a aplicação do 
Ensino Remoto Emergencial se encontra vinculada aos estudantes do 
campo e os/as alunos/as do noturno. A fim de minimizar os impactos 
para o público da zona rural e do turno noturno, a direção se pro-
pôs a disponibilizar as atividades impressas. Em forma de apostilas. 
Seguindo os mesmos princípios aqui destacados. Mas ficando na 
incumbência de dar acessibilidade a esse público tendo em vista a 
possibilidade de evasão escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão de Tecnologias Digitais de Informação e Comunica-
ção via Ensino Remoto Emergencial na nossa compreensão é salutar. 
Ela pode potencializar os processos de ensino-aprendizagem. Além de 
entre outras questões tornar o conteúdo mais significativo e atrativo 
aos estudantes, entretanto, por meio da presente pesquisa foi acla-
rado que nenhuma educação a remota pode substituir a relação do 
professor com os estudantes. E nem dos alunos entre si e com o meio 
em que os mesmos se encontram. Defendemos que o Ensino Remoto 
deve ser posto em prática dentro do quadro que estamos vivenciando 
de isolamento social devido a pandemia de covid-19, mas uma vez 
que esse contexto deixe de existir e a vacinação de toda comunidade 
escolar ocorra defendemos o ensino presencial nas escolas públicas do 
Estado da Bahia.

Outras questões que precisamos ressaltar é a dificuldade de 
uma parcela dos professores em participarem das reuniões. Muitos 
não souberam sequer como entrar na plataforma do Google Meet 
acessando um link. Outros não conseguiram montar uma atividade no 
Google Forms. Isso demonstra a necessidade urgente das Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação serem incorporadas a formação 
continuada. Notamos também que tal plataformização não se tornou 
eficaz. Tanto educadores quanto educandos tenderam a diminuir a 
frequência nas salas de aulas on-line. E a não obrigatoriedade fez com 
que muitos desistissem.

Somam-se a esses aspectos o fato da necessidade de pensar 
como, quando e onde, o estudante pode ter acesso a internet, com-
putador e uma plataforma disponibilizados pelo Estado da Bahia para 
que eles possam realmente realizar as atividades com acesso as condi-
ções necessárias. Medidas isoladas de doação de celular ou a criação 
de sites gratuitos em vez de resolver acabam prejudicando, pois joga 
para o professor obrigações que constam na Lei de Diretrizes e Bases 
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da Educação função do Estado. Os estudantes não têm as mínimas 
condições para fazer as atividades e não podemos cobrar daqueles que 
não dispõe delas. Mesmo os pais/responsáveis não sabem orientar 
os filhos em questões simples, pois em muitos casos eles têm uma 
escolarização menor que sua prole.

Na nossa compreensão educação é algo extremamente sério 
para ser feito via improvisos e outras maneiras que não dão aos jovens 
as possibilidades de se tornarem o que realmente podem vir a ser. 
Assim esse artigo pretende mais que um relato, fomentar a formação 
de professores e como pensar novas possibilidades de ensino-apren-
dizagem que sejam mais significativas nesse momento de isolamento 
social e de Ensino Remoto Emergencial. Se ele assim estiver sendo lido, 
não trouxe solução para os problemas aqui citados e outros que não 
foram descritos, mas contribuiu na medida do possível para que de 
forma coletiva as respostas sejam encontradas.
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RESUMO
A atual crise pandêmica impactou negativamente em todas as dimensões da 
vida humana, desde as relações pessoais e de trabalho até as práticas socio-
educativas e culturais. No tocante à escola, dois questionamentos emergem 
desta fatídica realidade: o que fazer para garantir que alunos/as da zona rural, 
do centro urbano e das periferias das cidades tenham as mesmas condições 
de estudo/aprendizagem? Como munir os/as professores/as de informações 
necessárias para lidarem com esses novos desafios? No presente estudo de 
caso, descrevemos qualitativamente as vivências educativas do Cepaac, esco-
la situada no município baiano de Tanque Novo que tem realizado múltiplas 
ações voltadas para o ensino-aprendizagem em contextos remotos, tendo 
como horizonte a redução das desigualdades educacionais evidenciadas 
pela pandemia. As discussões foram endossadas pelos estudos de autores 
como Souza (2020), Pimentel e Carvalho (2020) que versam sobre educação 
on-line e ensino remoto, além de legislações da educação básica. Dentre os 
principais achados dessa empreitada investigativa, destaca-se a necessidade 
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de formação continuada para docentes com foco nos usos pedagógicos 
das tecnologias digitais da informação e comunicação, bem como como o 
estímulo ao trabalho coletivo tendo como horizonte a criação de estratégias 
que culminem na garantia do direito à educação com qualidade social para 
todos/as.
Palavras-chave: Pandemia. Desigualdades Educacionais. Ensino Remoto. 
Cepaac.

INTRODUÇÃO

O Centro Educacional Professora Alzira Alves Carneiro (doravan-
te, Cepaac) está situado no município de Tanque Novo, o qual, integra 
o território de identidade Sertão Produtivo, no Centro-Sul baiano. Tra-
ta-se de uma instituição pública de grande porte, com 1.163 alunos/as 
matriculados/as, advindos/as da zona rural e da cidade. Em seu escopo 
formativo, oferta os anos finais do Ensino Fundamental, bem como os 
eixos IV e V da Educação de Jovens e Adultos – EJA, exercendo suas 
atividades em três turnos: matutino, vespertino e noturno.

O Cepaac rompe com todas as sinas construídas pelo imaginá-
rio social para as escolas públicas do nordeste brasileiro, normalmen-
te, marcadas pelo estigma do fracasso e insucesso escolar (SIDONE; 
HADDAD; MENA-CHALCO, 2016). Ele tem se destacado no cenário 
estadual e nacional, o que é perceptível no desempenho alcançado em 
avaliações externas como a Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas – Obmep e a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas 
Públicas – Obfep. Além disso, tem experiências na realização de feiras 
e projetos didáticos com participação ativa do alunado, viabilizando 
o exercício do protagonismo juvenil e o desenho de projetos de vida. 
Com isso, o Cepaac faz jus à real existência do Sertão Produtivo, esten-
dendo essa produção ao viés educacional e cultural, materializados na 
qualidade do processo ensino-aprendizagem.
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As ações e metas projetadas para o ano letivo 2020 foram 
abaladas com a eclosão da pandemia da covid-191, acarretando a sus-
pensão das aulas presenciais. Não demorou muito para perceberem 
que, se quisessem manter o diálogo com os/as alunos/as e garantir 
que continuassem aprendendo, seria necessário promover uma gê-
nese pedagógica, recorrendo à recursos importantes – por vezes, 
rejeitados – no viés educacional: as tecnologias digitais da informação 
e comunicação – TDICs. Elas têm sido úteis na tessitura de atividades e 
elaboração de videoaulas para o alunado, reduzindo, parcialmente, as 
lacunas de aprendizagem. Essa nova dinâmica mudou a relação entre 
“nativos e migrantes” da cibercultura2 (PRENSKI, 2001 apud ROJO, 
2012, p. 22).

Neste texto, não atentaremos (somente) às investigações 
voltadas para o que fazer diante da crise pandêmica, mas, ao como 
reduzir as desigualdades educacionais decorrentes da falta de acesso 
à internet, garantindo que os/as estudantes/as mais vulneráveis (os 
jovens que vivem na zona rural e nas periferias da cidade) tenham as 
mesmas condições e acesso aos materiais didático-pedagógicos elabo-
rados pelos professores (?). 

Tomamos como base para essa (escre)vivência os desafios e 
as práticas exitosas desenvolvidas diretamente pelos/as profissionais 
docentes e não docentes do Cepaac, em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura – Semec de Tanque Novo. Por tudo isso, 
situamos este artigo como um estudo de caso, visceralmente qualitati-
vo, nutrido por reflexões no campo do ensino remoto (PIMENTEL; CAR-
VALHO, 2020; SOARES, 2020; SOUZA, 2020 etc.), das TDIC (LÉVY, 1999; 

1  Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo 
agente do coronavírus (Sars-CoV-2) foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após 
casos registrados na China, e provoca a doença chamada de covid-19.
2  Lévy (1999) define cibercultura como todas as manifestações comunicativas, 
formas de relacionamento e de produção de conhecimento mediatizadas por 
computadores e pela internet.
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ROJO, 2012 etc.) e da educação como transformação social (FREIRE, 
2011). Almejamos que este relato possa instigar novos debates e ações 
inovadoras no âmbito da educação on-line, quer seja no município de 
Tanque Novo, quer seja em outras redes de ensino.

A PANDEMIA CHEGOU: “E AGORA, JOSÉ?”

Diante da emergência da pandemia, as escolas se viram envol-
tas por um dilema: ou migrar para o ensino com o uso das tecnologias 
digitais ou permanecer estáticas e alheias à essa situação adversa. E 
agora, José? “Que abordagem pedagógica empregar? Com que con-
teúdos trabalhar? Como conversar com os alunos? Que situações de 
aprendizagem realizar?” (PIMENTEL; CARVALHO, 2020). Preocupados/
as até o último ponto, e movidos/as pela certeza de que a educação 
pode e deve promover mudanças na esfera social (FREIRE, 2011), mui-
tos/as educadores/as e instituições adotaram o ensino remoto, o qual 
pressupõe uma “transposição de práticas e metodologias do ensino 
presencial para as plataformas virtuais de aprendizagem” (SOUZA, 
2020, p. 113) e a utilização de múltiplas interfaces digitais. Um olhar 
sensível para o ensino remoto, com suas potencialidades e limitações, 
traz à galope uma preocupação quanto ao rompimento com uma (sub)
utilização mecânica das mídias digitais e das tecnologias, de modo 
geral, para a mera transmissão de conteúdos, em uma visão hierar-
quizante e, portanto, tradicional (SOUZA, 2020). Concordamos com 
Pimentel e Carvalho (2020, p. 2) quando nos lembram que “este é um 
momento oportuno para discutirmos nossas práticas didático-pedagó-
gicas, pois estamos vivenciando uma situação sem precedentes” que 
exige cuidados diversos e novas roupagens educacionais.

Diante do exposto, o que mais nos importa agora, não é “nem 
vencer o caos nem fugir dele, mas conviver com ele e dele tirar possi-
bilidades criativas” (GALLO, 2008, p. 49), desenhando novas vertentes 
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educativas que tenham como horizonte o rompimento dos cristais que 
projetam as desigualdades, o que implica a superação de modelos 
bancários (FREIRE, 2011) na educação – quer seja no ensino presencial, 
remoto ou on-line3.

Com o intuito de suprir as necessidades educacionais dos estu-
dantes, bem como evitar uma ruptura nas aprendizagens iniciadas no 
ano letivo 2020, a equipe gestora e docentes do Cepaac organizaram 
um Plano de Ação pautado, inicialmente, na elaboração de um bloco 
de atividades impressas, explorando os conteúdos do currículo muni-
cipal, o qual assumiu novas perspectivas à medida que a comunidade 
escolar foi se engajando com os aparatos tecnológicos. Na próxima 
seção, evidenciaremos esse processo evolutivo, a partir da análise e 
discussão dos resultados, utilizando alguns registros fotográficos como 
suporte textual.

“VOCÊ MARCHA, JOSÉ!”: CAMINHOS TRILHADOS PELO 
CEPAAC DURANTE O ENSINO REMOTO

A direção e coordenação do Cepaac, juntamente com os/as 
professores/as, sentiram a necessidade de repensar a estrutura orga-
nizativa no âmbito pedagógico e, para isso, foi imprescindível o uso das 
mídias digitais. Afinal, como sinaliza Silva (2008, p. 2), “[...] romper o 
cristal para envolver-se com o cotidiano dos aparatos tecnológicos e 
acompanhar a marcha do tempo são desafios a enfrentar com coragem 
e espírito investigativo”. Essa transformação pedagógica possibilitou a 
reaproximação com os/as alunos/as e, consequentemente, a criação 
de novos espaços/tempos de aprendizagem, viabilizadas por ativi-

3  O ensino on-line é caracterizado por Santos (2020) como uma abordagem didático-
pedagógica mediatizada pelas várias tecnologias da educação e comunicação e pelas 
múltiplas interfaces digitais, possibilitando a autoria, o feedback reativo, a autonomia 
e a atividade colaborativa entre os usuários.
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dades e intervenções didáticas que tiveram como plano de fundo a 
utilização das novas tecnologias, em concordância com o parecer CNE/
CP nº 5/2020. Entretanto, havia uma inquietação muito grande quanto 
à promoção da equidade ao longo desse caminho.

Diante da eminente desigualdade de acesso à internet e aos 
recursos tecnológicos entre alunos/as da zona rural, do centro urbano 
e da periferia da cidade de Tanque Novo, escancarada pela atual crise 
pandêmica, e cientes da fragilidade da formação de professores/as 
no que tange ao desenvolvimento de competências digitais (BRASIL, 
2017), a equipe gestora revisitou o Plano de Ação construído no início 
da pandemia, prevendo outras ações voltadas para a superação das di-
tas desigualdades, resultando na equidade ao longo do ensino remoto.

Em síntese, o Plano consistiu no planejamento de estratégias 
para o acompanhamento dos/as estudantes e produção de materiais 
digitais (videoaulas) por ano e disciplinas, norteado pelas seguintes 
metas: 1. Formação de 100% dos/as professores/as para o uso ade-
quado das mídias digitais para fins didático-pedagógicos; 2. Criação de 
condições para que 100% dos/as alunos/as tenham acesso ao material 
digital e participem ativamente das etapas de estudo.

Inicialmente, foi feita uma sensibilização dos/as docentes quan-
to à necessidade de readaptação da prática pedagógica ao contexto 
digital.
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Figura 1 – Print de tela da reunião on-line com professores pelo Google Meet.
Fonte: Acervo dos autores (2020).

Uma vez aprovada a proposta, a direção e coordenação da esco-
la deram início ao planejamento e aplicação de oficinas preparatórias 
para o uso das TDIC que viabilizariam o acompanhamento discente. 
Essa formação se fez necessária, visto que o ciberespaço nos mostra 
inúmeras possibilidades pedagógicas e, “junto com elas, o desafio de 
pensar na união entre tecnologia, metodologia e conteúdo” (SOARES, 
2020, p. 35).

Dialogando nesse sentido, a BNCC4 (2017, p. 61) assevera que, 
“ao aproveitar o potencial do universo digital, a escola pode instituir 
novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o compar-
tilhamento de significados entre professores e estudantes”. Diante 
disso, as reuniões realizadas pela interface de comunicação Google 
Meet, foram legítimas e se configuraram em momentos democráticos 
para a tomada de decisões.

4  A Base Nacional Comum Curricular – BNCC, aprovada em 2017, é um documento 
normativo que define as habilidades e competências mínimas a serem trabalhadas 
em cada componente curricular e ano de escolarização, tanto para escolas públicas 
quanto privadas. Nasce com o propósito de acabar com as desigualdades e desníveis 
educacionais.
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As reuniões on-line foram produtivas e possibilitaram a discus-
são em torno de atividades mais lúdicas, em vez da mera replicação 
de modelos convencionais de ensino. Assim, o ambiente virtual “[...] 
tornou-se espaço para a construção coletiva de conhecimento por 
meio do diálogo e da permanente inter-relação teoria e prática, além 
de materializar um percurso curricular mediatizado pelas tecnologias” 
(RODRIGUES; STANO, 2016, p. 71). Ficou decidido que a gravação 
de videoaulas e propostas de atividades diferenciadas, visando uma 
aprendizagem significativa e prazerosa para os/as alunos/as, seria o 
ideal a ser perseguido.

Um projeto grandioso como esse evoca a preparação da equipe 
docente para lidar com novos arranjos educativos. Assim, a direção e 
coordenação escolar realizaram uma oficina pedagógica objetivando a 
preparação para o manuseio das TDIC eficientes para o planejamento 
de práticas pedagógicas contextualizadas com as novas demandas. 
Essa formação ocorreu de maneira teórica, tomando como referência 
os gêneros midiáticos e multimodais elencados pela BNCC (2017) e as 
aptidões preconizadas pela competência geral de número 5. Houve 
um momento prático, onde os/as docentes puderam experimentar 
os aplicativos e programas demonstrados, visualizar bons modelos de 
videoaulas gravadas por sujeitos desta e de outras redes de ensino. 
Mesmo com medo e insegurança, foi perceptível uma vontade de 
aprender e fazer a diferença no ambiente escolar.
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Figura 2 – Discussão sobre metodologias para a gravação de videoaulas. 
Fonte: Acervo dos autores (2020).

Figura 3 – Exploração de programa para gravações remotas para fins didático.
Fonte: Acervo dos autores (2020).
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Essa formação foi crucial para o fortalecimento do corpo do-
cente, além de ter possibilitado reflexões com vistas à qualificação do 
trabalho realizado/pretendido.

A direção e coordenação pedagógica se tornaram corresponsá-
veis pelas ações, dando o suporte necessário aos/às profissionais do-
centes através do planejamento semanal. Esses momentos interativos 
oportunizaram a reflexão sobre a própria prática. Para isso, a equipe 
pedagógica explorou textos para aprofundamento teórico e ofereceu 
algumas condições para a as melhorias necessárias, tais como:

• Orientação quanto ao uso do Plano de Ensino Anual para o 
planejamento das aulas;

• Disponibilização de bons modelos de materiais (aulas/vi-
deoaulas, sequências didáticas, projetos, textos, livros etc.);

• Auxilio no manuseio das mídias digitais (OBS Studio, Google 
Meet, Play Games etc.) para fins didático-pedagógicos.

Com o intuito de proporcionar uma comodidade na gravação 
das videoaulas, foi montado um estúdio na sala de vídeo da escola. 
Para isso, contaram com a parceria da Prefeitura Municipal, no em-
préstimo da webcam e microfones de lapela, além da confecção ma-
nual de refletores para melhorar a iluminação do ambiente e garantir 
a qualidade das videoaulas.

Levando em consideração que 60% dos/as estudantes do Cepaac 
possuem acesso à internet e 40% não, foi necessário pensar condições 
diferenciadas de estudo. Nesse sentido, foram criados grupos de WhatsA-
pp por turma e disciplina, além de um canal no YouTube para publicação 
das videoaulas, visando uma maior aproximação entre professor-aluno 
e comunidade escolar, além da publicização do esforço coletivo.
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Figura 4 – Print de tela do Canal Cepaac-TN no YouTube.
Fonte: Acervo dos autores, 2020.

Esse canal serviu de palco para múltiplas atividades planejadas 
na perspectiva da educação on-line e da interatividade (SANTOS; SILVA, 
2009), a dizer: o primeiro e segundo Sarais Virtuais do Cepaac, lives5 
e palestras com professores/as da instituição discutindo temas rela-
cionados à arte, cultura, esporte e lazer, bem como projeto de vida. 
Essas ações despertaram o interesse e favoreceram aprendizagens sig-
nificativas pelos/as estudantes – eles/as que, no dizer de Lévy (1999, 
p. 11), “são ávidos para experimentar, coletivamente, formas de co-
municação diferentes daquelas que as mídias clássicas nos propõem”. 
O alunado que não dispõe de internet em casa, tampouco celular ou 
computador, estudou o material através de DVDs, pois, gravados nessa 
mídia, seriam eficientes no intento de ampliar as possibilidades de 
entendimento dos conteúdos explorados. Para os/as alunos/as que 
não têm aparelhos de DVD e moram na zona rural, a escola, através 

5  Transmissões on-line e ao vivo. Com a atual crise pandêmica, as lives se tornaram 
meios eficientes para a comunicação entre grupos de pessoas, possibilitando a 
realização de reuniões, cursos, palestras etc.
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de uma campanha de doação, adquiriu alguns exemplares. Aqueles/as 
que residiam nos bairros mais periféricos da zona urbana assistiram as 
videoaulas na escola, mediante agendamento prévio e cumprimento 
das medidas protetivas contra a covid-19, determinadas pela OMS6, 
além de terem recebido o material impresso.

 

Figura 5 – Alunos assistindo videoaulas na escola 
Fonte: Acervo dos autores (2020).

6  A Organização Mundial de Saúde – OMS é uma agência especializada em saúde, 
fundada em 7 de abril de 1948 e subordinada à Organização das Nações Unidas.
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Figura 6 – Pastas com atividades impressas.
Fonte: Acervo dos autores (2020).

.  

Figura 7 – Funcionários da escola gravando videoaulas em DVDs.
Fonte: Acervo dos autores (2020).
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Figura 8 – DVDs encaminhados para os alunos da zona rural.
Fonte: Acervo dos autores (2020).

Percebe-se que estas estratégias estão possibilitando uma 
aproximação entre a unidade escolar e os/as alunos/as, fazendo com 
que estes/as se sintam acolhidos/as e cuidados/as. Com isso, podemos 
afirmar que, mesmo diante de tantas dificuldades (sobretudo quando 
se tem em mente as dimensões gigantescas do Cepaac), este tem 
conseguido proporcionar uma aprendizagem significativa, cuidando 
para que nenhum/a estudante fique de fora dessa ciranda viva que é 
o educar.

É importante frisar que, em todos os casos, houve uma opção 
por não enveredar pelo rigor das avaliações, tampouco reduzi-las a ati-
vidades que se assemelham às provas. O esforço maior esteve concen-
trado na “[...] articulação de ações para mitigar os efeitos da pandemia 
no processo de aprendizagem, evitando o aumento da reprovação e da 
evasão que poderão ampliar as desigualdades educacionais já existen-
tes” (CNE, 2020, p. 25).
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Por isso, a avaliação qualitativa – através do preenchimento 
de fichas de acompanhamento, correção de atividades e envio de 
feedbacks reativos – foi o cerne do trabalho realizado, pautado na 
premissa de que avaliar é um ato de amor (LUCKESI, 2005), uma ex-
pressão de cuidado Enfim, cabe salientar o quão resilientes os sujeitos 
que integram a comunidade escolar do Cepaac têm sido, no intento 
de agenciar caminhos possíveis diante das limitações (GALLO, 2008) 
impostas pelo isolamento social, fruto da crise sanitária mundial. O 
fato de terem se apropriado das TDIC abre um leque de possibilidades 
para o ensino híbrido – ele que, bem mais que um modismo que cai de 
paraquedas na educação, veio para ficar (BACICH; NETO; TREVISANI, 
2015) e revolucionar a forma de ensinar e aprender.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentados e discutidos neste artigo evidenciam 
que o ensino remoto decorrente da crise sanitária, trouxe à tona a 
necessidade de incorporar as diversas tecnologias da informação e co-
municação nos processos educativos, reverberando na criação de novas 
situações didáticas e educações (PRETTO, 2005). Além disso, escancarou 
as desigualdades educacionais que imperam na comunidade escolar, so-
bretudo no que tange ao acesso à internet e aos usos das mídias digitais, 
realidade esta que precisa ser combatida também pela escola.

Diante disso – e certos de que a tendência, muitas vezes, é 
priorizar apenas quem dispõe dos recursos já mencionados –, fica 
clarividente a importância de um acompanhamento sistemático a 
todos os/as estudantes (sejam eles/as da zona rural, do centro ou dos 
bairros periféricos da cidade), para que estes/as não sejam excluídos/
as e possam gozar da equidade de que tanto falamos. Nesse ínterim, 
cabe salientar a urgência de mais formações para os/as profissionais de 
ensino, de modo que eles/as desenvolvam habilidades quanto ao uso 
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de ferramentas tecnológicas e, no âmbito do trabalho coletivo, possam 
pensar estratégias que visem ao cuidado dos sujeitos e à garantia da 
educação com qualidade social para todos/as, coadunando com o que 
prevê a Constituição Cidadã de 1988.

Concluímos que o Cepaac tem cumprido seu papel enquanto 
instituição comprometida com a equidade no processo ensino-apren-
dizagem, embora as ações perpetradas possam ser qualificadas para 
melhor atender à individualidade do alunado, o que, mais uma vez, 
evoca a formação continuada em serviço. De qualquer modo, os re-
sultados alcançados nos mostram que esperançar é, hoje e sempre, a 
força motriz para a transformação educacional que tanto almejamos, 
seja em tempos de crise ou de paz.
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RESUMO
Apresentaremos um relato de experiência a partir das vivências de ensino no 
contexto da pandemia da covid-19 em escolas públicas estaduais na cidade 
de Poconé-MT em 2020. As escolas estão localizadas em um município com 
uma quantidade expressiva de quilombos e cuja população é majorita-
riamente negra. Tal como o país, é uma região multiétnica e multicultural. 
Temos por objetivo discutir algumas inquietações da docência nesse período, 
tais como: a percepção das desigualdades sociais, as formações oferecidas 
aos professores, a não discussão coletiva de projetos educativos, dentre 
outras questões. O objetivo central é refletir sobre os desafios da docência 
em tempos de pandemia e ensino remoto, bem como oferecer reflexões 
importantes para o combate às desigualdades e exclusões sociais no país. 
Optamos pela abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEM, 1994; MINAYO, 
2001) e pela pesquisa documental e bibliográfica. Temos a preocupação em 
compreender as diferentes percepções, de modo a evidenciar a diversidade 
de ideias, sentidos e concepções sobre a temática estudada. Concluímos que 
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os problemas centrais enfrentados na educação básica no ensino a distância 
dizem respeito a questões básicas, como a desigualdade no Brasil em seus 
recortes de raça, gênero e classe (AKOTIRENE, 2019).
Palavras-chave: Relato de Experiência. Ensino Remoto. Covid-19. Desigual-
dades Sociais.

No presente texto apresentaremos um relato de experiência a 
partir das vivências de ensino no contexto da pandemia da covid-19 
em escolas públicas estaduais na cidade de Poconé-MT em 2020. 
Atualmente há na cidade cerca de 83 comunidades, entre elas, povos 
que se reconhecem como quilombolas, comunidades tradicionais, 
assentamentos, ribeirinhos e pantaneiros. A população é composta 
majoritariamente por afrodescendentes. Tal como o país, é uma região 
multiétnica e multicultural. É também, segundo o IBGE (2010) o segun-
do município do Estado com maior incidência da pobreza.1 Apesar das 
diferentes políticas públicas de combate à pobreza na primeira década 
do século XXI, pouco se alterou em termos de estruturas sociais e as 
desigualdades sociais ainda são marcantes no Brasil.

Os problemas enfrentados por nós na educação básica no 
ensino a distância dizem respeito a questões básicas, como a desigual-
dade no Brasil, em especial, nos marcadores sociais de raça, gênero 
e classe (AKOTIRENE, 2019). O ensino a distância tem evidenciado e 
aprofundado as condições de precariedade da população brasileira, 
no caso específico, dos estudantes e até mesmo professores. Nesse 
sentido, temos por objetivo discutir algumas inquietações da docência 
nesse período, tais como: a percepção das desigualdades sociais, as 
formações oferecidas aos professores, a não discussão coletiva de pro-
jetos educativos, dentre outras questões. O objetivo central é refletir 
e analisar os desafios da docência em tempos de pandemia e ensino 
remoto, bem como oferecer reflexões importantes para o combate às 

1  Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/pocone/panorama. Acesso 
em: 5 fev. 2021.
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desigualdades e exclusões sociais no país. Em especial por acreditarmos 
que a educação é um campo importante na luta por transformações 
sociais e um mundo efetivamente democrático (SILVA, 2007).

O presente relato de experiência foi realizado a partir de lei-
turas bibliográficas a respeito da temática, da análise das orientações 
e formação continuada para o retorno às aulas on-line e de estudos 
feitos pelo diálogo com professores e busca ativa dos estudantes e 
responsáveis pelos estudantes nos cinco meses de volta as aulas no 
Mato Grosso em 2020. Os contatos entre professores, estudantes e 
responsáveis se deram por ligações telefônicas, apostilas impressas, 
questionários on-line, plataformas digitais e contatos presenciais na 
escola nos momentos de devolução de material impresso. Para análise 
dos dados optamos pela abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEM, 
1994; MINAYO, 2001). Temos a preocupação em compreender as 
diferentes percepções, de modo a evidenciar a diversidade de ideias, 
sentidos, representações e concepções sobre a temática estudada.

Em agosto de 2020, na rede de ensino pública estadual do Mato 
Grosso o retorno as aulas através de ensino remoto ocorreram, de modo 
geral, da seguinte forma: apostilas impressas realizadas pelos professo-
res para os estudantes sem acesso à internet; uso de plataformas digitais 
para aulas on-line para os estudantes com bom acesso à internet; uso de 
aplicativos de comunicação, como o WhatsApp, com todos os estudan-
tes que possuíam celulares e internet mesmo que limitada2.

A maioria dos estudantes da cidade não conseguiu acompa-
nhar o ensino a distância seja porque reside na zona rural sem acesso 
à internet, ou porque não tem celular ou mora na zona urbana, mas 
não tem internet ou quando possui é uma internet limitada. Todas 
essas condições os impossibilitaram de assistir as aulas on-line. Muitos 
também não possuem em sua residência estruturas adequadas que 

2  Cf.: Disponível em: http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/orientativo-
de-volta-as-aulas. Acesso em: 6 fev. 2020.
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possibilitem um bom ambiente para o estudo, seja no que se refere às 
estruturas materiais ou familiares.

Soma-se a isso, o fato de as condições de vida da população 
pobre ter piorado na pandemia e na crise política e econômica atual. 
Muitos estudantes estão trabalhando para ajudar suas famílias e por 
isso a escola, na vida deles, acaba perdendo sua centralidade. Talvez 
veremos nos próximos anos um aumento do abandono escolar, por 
diferentes motivos, em especial o aumento da miséria no Brasil. É 
importante apontar isso, para que não pareça que o abandono se deu 
pelo simples fato do não retorno presencial as aulas durante a pande-
mia, especialmente no Brasil, onde há um descontrole do número de 
casos de contaminação.

Não temos um governo que ofereceu condições para que toda 
população pudesse fazer quarentena. Além disso, ainda normalizou a 
pandemia, as mortes, o vírus, dentre outras coisas. Esse cenário pode-
ria ser ainda pior com o retorno as aulas. Quase todas as famílias no 
Brasil possuem algum membro na escola e que pode se tornar agente 
de contagio para toda família. O retorno as aulas seria colocar todas 
essas famílias em risco direto, em especial aqueles membros mais 
vulneráveis pertencentes ao grupo de risco. A maioria das famílias 
no Brasil vive em uma mesma residência, dificultando a garantia de 
isolamento dos membros vulneráveis. Portanto, quando apontamos os 
problemas do ensino remoto, não estamos defendendo o retorno às 
aulas presenciais sem uma redução drástica dos casos no país. Porém, 
chamamos a atenção de que as falhas no ensino a distância dizem 
respeito a questões básicas de condição de vida digna da população. 
No que se refere aos problemas enfrentados no ensino a distância 
acreditamos que não adianta pensarmos novos métodos de ensino, 
novas plataformas, diferentes meios de avaliar dentre outras coisas 
para fazer esse ensino funcionar, se esquecermos que a maioria dos 
estudantes se quer está conseguindo acompanhar o ensino remoto 



497COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

e quando está é em condições muito precárias e não nas condições 
necessárias a um ensino de qualidade.

Aparenta-nos que a Secretaria de educação de Mato Grosso, 
bem como os governantes a nível estadual e federal, fecham os olhos 
para essa questão que não tem sido discutida coletivamente para pen-
sar projetos educativos em tempos de pandemia ou para o período 
após a pandemia. As formações oferecidas pela Secretaria de Estado 
de Educação do Mato Grosso (Seduc-MT) através do Centro de For-
mação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica – Cefapro 
para nós professores têm sido no sentido de nos formar para o uso 
das diferentes plataformas digitais, bem como para o chamado ensino 
hibrido, metodologias ativas, mas a maioria dos professores, quando 
consegue utilizar as plataformas, ficam sozinhos nelas. Muitos estu-
dantes e suas famílias não possuem condições de acompanhar aulas 
nesses formatos ou plataformas on-line.

Podemos sim usá-las, compreende-las, estudá-las, mas parece 
que elas nos têm sido oferecidas como solução para os problemas 
educacionais ou até como justificativa para terceirização das respon-
sabilidades do governo com a garantia do direito a educação em con-
dições isonômicas, quando nossos problemas são outros e muito mais 
básicos e anteriores. Há também outros problemas nas propostas de 
ensino hibrido e metodologias ativas, especialmente, pela forma em 
que o debate do seu uso está inserido no contexto de implementação 
da BNCC e de terceirização da educação, mas não é nosso interesse 
debater isso nesse texto, pois seria necessário outro longo debate.

A desigualdade é um ponto chave em nosso debate por 
estarmos nos referindo à educação básica pública que deveria ser 
universal, ou seja, pensada para conseguir garantir um ensino de 
qualidade em condições isonômicas a todos, mas não é isso que 
estamos vendo. Portanto, podemos dizer que em alguma medida o 
direito ao acesso à educação tem sido negado a muitos estudantes. 
Atentamos para o problema central desse período que tem sido igno-
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rado pelas políticas públicas educacionais: as desigualdades sociais. 
No Mato Grosso e em muitos outros Estados brasileiros, não foram 
oferecidas condições que garantissem isonomia para os estudantes 
e professores no ensino remoto (NASCIMENTO; SANTOS, 2020; CAR-
DOSO; FERREIRA; BARBOSA, 2020).

Havia também entre as propostas educacionais para o período 
de pandemia no Brasil a ideia do cancelamento do ano letivo de 2020 a 
ser resposto presencialmente em um momento que houvesse redução 
dos casos de covid-19 no país ou que houvesse a vacinação em massa 
da população. Nenhuma proposta foi discutida amplamente com a 
população brasileira e com os profissionais da educação de maneira a 
pensar projetos educativos que garantissem o direito a educação em 
condições de igualdade. Estamos presenciando um ensino remoto que 
não consegue garantir o direito a educação para todos os estudantes 
em suas diferentes realidades. A única proposta que é minimamente 
discutida com a população é para opinarem sim ou não pelo retorno 
presencial no Estado3. Uma discussão muito reduzida e limitada.

A importância da proposta citada de reposição presencial em 
um período de redução dos casos ou de vacinação está não apenas 
na garantia de que mais estudantes poderão de fato estudar, mas 
também porque pontua a importância da escola como um lugar que 
aprendemos muito mais do que algumas materiais, porque na escola, 
presencialmente, aprendemos diversas coisas em contato e em diálogo 
com todas as pessoas que estão ali, algo que o ensino a distância dificil-
mente possibilitará (SILVA, 2012). Além de reafirmar a importância de 
maiores esforços do governo para vacinação em massa da população.

3  Cf.: Disponível em: https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/01/12/
seduc-faz-enquete-para-saber-opiniao-dos-pais-sobre-modelo-de-volta-as-aulas-
em-mt.ghtml. Acesso em: 6 fev. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/mt/
mato-grosso/noticia/2020/09/28/em-enquete-maioria-vota-contra-o-retorno-das-
aulas-presenciais-em-escolas-de-mt.ghtml. Acesso em: 6 fev. 2020.
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Entre outras injustiças educacionais em tempos de pandemia 
podemos citar também a manutenção do Enem 2020, ainda que pror-
rogado após muitas lutas. Se muitos estudantes não tiveram condições 
de estudo garantidas, podemos pensar que o Enem será ainda mais 
elitista4. Além disso, para uma parcela da sociedade nós professores 
somo vistos como privilegiados que estão de férias trabalhando em 
casa ou trabalhando pouco quando na verdade estamos totalmente 
sobrecarregados com novas demandas burocráticas ou responsabili-
dades que não dizem respeito a nossa função. Um exemplo disso no 
ensino estadual de Mato Grosso é a produção de apostilas mensais 
aos estudantes realizadas pelos professores em 2020. Essa cobrança 
ignora que não é responsabilidade dos professores a produção de 
material didático do tipo, ainda que tenha autonomia para fazê-lo se 
achar necessário.

Viramos produtores, diagramadores e editores de materiais 
didáticos e aulas. Isso faz com que tenhamos de cumprir uma jornada 
muito além do nosso cargo, e ainda por cima não tem significado um 
aumento da aprendizagem dos estudantes porque como dissemos 
anteriormente, a maioria não tem nem condições de acompanhar 
o ensino remoto. Em resumo, consideramos o ensino remoto muito 
frustrante não apenas para os professores, mas para os estudantes.

Algumas regiões do Brasil optaram pelo retorno as aulas 
presenciais em 2020, mas logo tiveram de parar devido ao surto de 
contágio ainda nas primeiras semanas de aulas5. Sabemos que as 
estruturas da maioria das escolas do país não comportam o retorno 
seguro das atividades e também sabemos que até agora não houve um 

4  Cf.: Disponível: https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/enem-2020-veja-o-
resumo-do-1-dia-de-provas/349081.html#:~:text=A%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20
do%20Exame%20Nacional,51%2C5%25%20dos%20participantes. Acesso em: 6 fev. 
2020. 
5  Cf.: Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/atualidades/o-que-o-
caso-de-manaus-diz-sobre-a-volta-as-aulas-no-brasil/. Acesso em: 6 fev. 2020.
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investimento dos governantes para criação dessa estrutura. Inclusive, 
os governos estão aproveitando a pandemia para economizar com 
educação e aprovar muitas medidas e leis que afetam a educação e a 
população pobre do país. Nas escolas temos poucas salas, sem venti-
lação adequada, banheiros e refeitório com poucas estruturas, salas 
com muitos estudantes matriculados, sem garantia de equipamentos 
de segurança individual para todos, no caso das crianças pequenas, o 
risco é ainda maior devido à dificuldade em garantir um uso correto 
das máscaras, dos protocolos de segurança e distanciamento, dentre 
outras questões6.

Mas, acima de tudo é preciso frisar que não existe nenhuma es-
trutura que seja segura sem uma sociedade que reduziu drasticamente 
o número de casos e que faz testes frequentes em massa na popula-
ção. Uma volta às aulas só agravaria a pandemia no país e diminuiria 
as chances de ela ser controlada. A preservação da vida de todos deve 
estar acima de qualquer outra preocupação. Os países que retornaram 
as aulas com segurança e seguindo os protocolos e obtiveram sucesso 
o fizeram em um cenário de diminuição drástica dos casos após um 
período de isolamento sério oferecendo condições para que toda 
população o fizesse dos mais pobres aos pequenos empresários7. No 
Brasil nunca existiu um isolamento completo, seja porque o governo 
não ofereceu condições à população e também porque não incenti-
vou. Apenas uma parcela muito pequena da população consegue fazer 
quarentena, não conseguiremos reduzir os casos dessa forma e sem 
testes em massa.

6  Cf.: Disponível em: https://todospelaeducacao.org.br/noticias/infraestrutura-
escolar-completa-nao-e-luxo-e-direito-seu/. Acesso em: 6 fev. 2020.
7  Cf.: Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/volta-aulas-
mundo-experiencia-paises/. Acesso em: 6 fev. 2020.
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RESUMO
O presente relato de experiência tem como objetivo geral refletir sobre os 
desafios da prática docente no Ensino Remoto durante o período pandêmico 
no contexto amazônico e especificamente: relatar as estratégias engendra-
das pelos docentes para atender as demandas educacionais, analisando seus 
avanços e retrocessos; descrever a experiência do processo de formação con-
tinuada dos docentes para atuação no ensino remoto e; trazer as percepções 
docentes acerca do aprendizado dos alunos. É estudo descritivo (GIL, 1999) 
do tipo relato de experiência resultado de vivência interdisciplinar cujas infor-
mações foram colhidas com base na observação participante (GOLDENBERG, 
2004), ocorrida em uma escola da rede pública de ensino, localizada na zona 
urbana do município de Santarém, no estado do Pará. Verificou-se a neces-
sidade da formação continuada para os professores, maiores investimentos 
na aquisição de tecnologias para serem colocadas a serviço da educação. No 
caso da região amazônica é fundamental pensar políticas educacionais mais 
específicas em função de suas peculiaridades.
Palavras-chave: Formação de Professores. Tecnologias Educacionais. Ativida-
des Remotas. Amazônia.
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INTRODUÇÃO

A organização da educação em Santarém-PA, assim como nos 
demais municípios que compõe a Amazônia1, possui uma peculiari-
dade. Com relação ao atendimento da demanda da população por 
educação escolar mantida pela rede pública municipal, O município 
de Santarém registrou um número de 62.586 alunos matriculado no 
ano de 20202. Do total dessas matrículas, 14.925 são oriundas de es-
colas localizadas em regiões de rios (Arapius, Arapixuna, Lago Grande, 
Tapajós, Várzea), 10.597 são alunos matrículas na região de Planalto 
(escolas localizadas em terra firme), e 37.064 são oriundos da zona ur-
bana do município. Os alunos matriculados em 2020 estão distribuídos 
em 397 escolas, sendo 90 unidades escolares (22,7%) na zona urbana 
e 307 unidades (77,3%) na zona rural. Isto nos mostra que apesar do 
maior de volume de matrículas estarem concentrada na zona urbana 
(59,2% das matrículas) e 40,8% na rural), a presença das escolas nas 
regiões de rios e planalto é bastante significativa. As escolas na zona 
rural diferem em tamanho e estrutura, mas conseguem cobrir as dife-
rentes localidades e realidades.

A realidade que se tem vivido em tempos de pandemia tem 
desafiado a todos os setores da sociedade, em especial, a educação. 
O relato que se apresenta está situado em uma escola pública de 
Ensino Fundamental na porção Oeste do Estado do Pará em contexto 

1  A Amazônia é formada pelos seguintes países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, 
Guiana, Venezuela, Suriname, Equador. No Brasil, por exemplo, fica a maior 
porcentagem da Amazônia, ou seja, 68%. Mais da metade do território brasileiro 
ou 55% tem predominância do ecossistema amazônico (SOUZA, 2009). A Amazônia 
Legal integra os Estados do Pará, Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, oeste 
do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. Para fins administrativos e de planejamento 
econômico foi instituída em 1953 pela Lei nº 1.806 a chamada “Amazônia Legal” que 
engloba somente os Estados brasileiros. Disponível em: http://www.infoescola.com/
ecologia/amazonia-legal/. Acesso em: 15 maio 2021.
2  Informações obtidas junto ao Núcleo de Processamento de Dados, Setor de 
Estatística, Secretaria Municipal de Educação de Santarém do dia 16 de junho de 2020.

http://www.infoescola.com/ecologia/amazonia-legal/
http://www.infoescola.com/ecologia/amazonia-legal/
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urbano amazônico, mais precisamente no município de Santarém-PA. 
É, justamente, nesse espaço que surgiu a seguinte problemática: como 
tem ocorrido na prática o chamado ensino remoto no contexto de 
uma escola pública situada no interior da Amazônia em tempos de 
pandemia? Assim, este trabalho tem como objetivo geral refletir sobre 
os desafios da prática docente no Ensino Remoto durante o período 
pandêmico no contexto amazônico e especificamente: a) relatar as 
estratégias engendradas pelos docentes para atender as demandas 
educacionais, analisando seus avanços e retrocessos; b) descrever a 
experiência do processo de formação continuada dos docentes para 
atuação no ensino remoto; c) trazer as percepções docentes acerca 
do aprendizado dos alunos. O relato está estruturado em fazer uma 
breve abordagem sobre contexto da educação em tempos de pande-
mia, explicação sobre a metodologia utilizada, relato da experiência e 
considerações finais.

EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA

A pandemia causada pela covid-19 trouxe grandes impactos 
para a vida humana em termos de saúde e em consequência afetou 
outras áreas sociais, como a educação, por exemplo. Desde o ano de 
2020 para cá, está ocorrendo debates e estudos para compreender 
os efeitos da pandemia que tem deixado sequelas irreparáveis para a 
história da humanidade.

Sato (2020) traz a lume o fato de que a covid-19 é resultado das 
ações capitalistas de agressão a natureza. O grande vilão da pandemia 
não é nenhum animal silvestre, mas a ingerência do ser humano na 
natureza que libertou o vírus que vivia em seus hospedeiros (SATO, 
2020). A roda da economia que ainda não demonstrava parar, teve 
que se curvar as atrocidades do vírus. Diminui sua velocidade e parou 
(KRENAK, 2020). Enfim, por todos os lugares onde o vírus chegou, as 
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marcas são visíveis. No Brasil até o ano de 2018 eram 28 milhões de 
pessoas com mais de 60 anos de idade, ou seja, 13% da população 
brasileira no segmento mais vulnerável à pandemia (PERISSÉ; MARLI, 
2019). Em termos educacionais os números são ainda alarmantes, 
81,9% dos alunos da Educação Básica deixaram de frequentar as es-
colas, algo em torno de 39 milhões de pessoas; em torno do mundo 
mais de 1,2 bilhões seguem nessa mesma estatística da não frequência 
à escola3. Em pesquisa ao final do ano passado, 60% dos professores 
acreditam que os alunos não evoluíram no aprendizado em 2020 (INS-
TITUTO PENÍNSULA, 2020).

Em meio ao caos vivido a pergunta que ecoa é: como garantir 
o direito à aprendizagem de alunos e alunas provenientes das escolas 
nos diferentes espaços? Orientações, resoluções e portarias das se-
cretarias e conselhos de educação foram expedidas, porém, o que se 
ressente é a não existência de uma coordenação nacional que possa 
desencadear ações coordenadas e pactuadas para as redes de ensino 
(AGUIAR, 2020). Dito isto, o cenário da pandemia provocou no âmbito 
do funcionamento das escolas ações pontuais onde o ensino remoto 
surgiu como alternativa ao presencial.

Saviani (2020) argumenta que o ensino remoto deve preencher 
algumas condições para cumprir com sua finalidade: primeiro se deve 
garantir o acesso ao ambiente virtual mediado pelo uso de equipa-
mentos, como computadores, celulares e outros. Outra condição é 
que alunos e professores devem ter acesso à rede mundial de compu-
tadores (internet). E terceiro, é necessário que todos tenham conhe-
cimentos mínimos necessários sobre o mundo digital. Tais condições 
não são preenchidas por muitas escolas da rede pública de ensino. Isto 
remete para necessidade de desenvolver atividades de leitura e escrita 

3  Educação em tempos de pandemia. Informe nº 1. Pesquisa: Educação escolar em 
tempos de pandemia na visão professoras/es da Educação Básica. Disponível em: 
https://www.fcc.org.br/fcc/educacao-pesquisa/educacao-escolar-em-tempos-de-
pandemia-informe-n-1. Acesso em: 10 fev. 2021.
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para todos os alunos e séries, merenda escolar, além de programas de 
renda para as famílias (SAVIANI, 2020). Como se observa, uma nova 
reconfiguração do processo de ensino-aprendizado, imposta pela cruel 
pedagogia do vírus (SANTOS, 2020).

Como forma de contornar essa situação imposta foram sendo 
desenvolvidas algumas iniciativas que não estavam prescritas em ne-
nhum programa oficial de governo. Aprendizagem colaborativa, uso de 
plataforma virtuais para mediar encontro com os alunos e professores, 
envio de tarefas via redes sociais passou a fazer parte do cotidiano da 
escola pública. O relato a seguir confirma esta tendência e que, tratan-
do-se de um município do interior da Amazônia, ganha contornos de 
singularidade em função do seu contexto.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo (GIL, 1999) do tipo relato de 
experiência resultado de vivência interdisciplinar, cujas informações 
foram colhidas tiveram como base a observação participante (GOL-
DENBERG, 2004) ocorrida em uma escola da rede pública de ensino, 
localizada na zona urbana do município de Santarém, no Pará. Utili-
zou-se como instrumentos para o relato as anotações dos assuntos 
durante as reuniões, bem como o desdobramento das ações num 
diário de campo.

DESENVOLVIMENTO: PRÁTICA DOCENTE E O PROCESSO DE 
ENSINO APRENDIZAGEM

Para detalhar o desenvolvimento das aulas remotas orga-
nizamos a descrição da experiência vivida em um ciclo de reflexão/
avaliação, planejamento e ação. O relato que ora se apresenta está 



507COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

dividido em dois eixos: início das atividades remotas, onde aborda-
mos o contexto inicial das atividades remotas; desenvolvimento das 
atividades remotas, em que destacamos o acúmulo de experiências, 
aprendizagens e o compartilhamento de lições apreendidas.

INÍCIO DAS ATIVIDADES REMOTAS

Dada as incertezas da pandemia, as atividades educacionais 
no município de Santarém-PA foram retomadas em agosto de 2020. 
Nesse início as recomendações da Secretaria Municipal de Educação 
e do Desporto (Semed) estavam relacionadas a data de recomeço das 
aulas, as medidas sanitárias a serem observadas no ambiente escolar 
incluindo regime de rodízio entre funcionários para não ocorrer aglo-
meração e adesão ao modelo de ensino remoto, cuja metodologia de 
trabalho deveria ser discutida e implementada a critério da equipe 
gestora, técnico-pedagógica e corpo docente de cada escola da rede. 
Não houve definição de nenhuma metodologia para ser seguida nem 
mesmo uma formação continuada para preparar os profissionais da 
educação para atuarem nesse novo formato.

Conforme o prazo estipulado, os profissionais tiveram o perí-
odo de 15 dias, especificamente de 1 a 15 de agosto de 2020 para 
se prepararem e iniciarem os atendimentos remotos o que incluiu: 
a) avaliar a realidade discente; b) definir estratégias de atendimento 
aos pais e alunos; c) periodicidade de envio das atividades de ensino-
-aprendizagem; d) preparação do material didático; dentre outros.

Na escola em questão, foi adotada a periodicidade quinzenal 
para a entrega do material (em formato impresso) e recebimento das 
atividades de ensino-aprendizagem aos alunos. A escala de trabalho do-
cente alternou presencialmente em segunda, quarta e sexta na primeira 
semana; terça e quinta na semana seguinte e assim, sucessivamente, até 
o mês de dezembro, quando encerram as atividades escolares.
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ATIVIDADES REMOTAS: ACUMULANDO EXPERIÊNCIAS, 
COMPARTILHANDO LIÇÕES

Neste item será tratado sobre a experiência das atividades re-
motas e os aprendizados que foram sendo acumulados a partir dessa 
experiência.

LIÇÃO 1: PREPARAÇÃO

O processo de ensino-aprendizagem compreendeu um ciclo 
total de oito atividades remotas enviadas e recebidas quinzenalmente. 
Definiu-se o ensino dirigido para a primeira atividade remota.

Disciplinas como Português, Matemática, Ciências, Inglês, Arte, 
História, Geografia adotaram o livro didático, repassando aos alunos as 
páginas dos conteúdos e exercícios. Ensino Religioso, Estudos Amazô-
nicos e Educação Física organizaram apostilas com conteúdo e ativida-
des. O critério principal que norteou essa estratégia foi considerar que 
nem todos os alunos possuíam acesso à internet, aparelhos celulares 
ou outros recursos tecnológicos e que os livros didáticos poderiam 
auxiliar a primeira atividade remota.

Nesse modelo, avaliou-se que o material impresso deveria ser 
entregue sem qualquer custo para as famílias seguindo dessa forma 
a recomendação do Ministério Público. Além disso, a equipe docente 
verificou que não houve quantidade suficiente de livros didáticos para 
todos os alunos, fato que gerou transtornos àqueles que não tiveram 
acesso aos mesmos.
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LIÇÃO 2: DIAGNÓSTICO

Considerando a problemática que se apresentou e o tempo 
hábil para se organizar e testar uma nova estratégia para o processo 
de ensino-aprendizagem foi decidido fazer uma avaliação diagnóstica 
da aprendizagem referente a primeira atividade, organizadas em um 
único bloco apostilado contendo todas as disciplinas e reduzindo a 
quantidade de conteúdo/atividade por disciplina.

Com dificuldades em encontrar uma solução prática para as 
problemáticas que emergiram a equipe ainda manteve a segunda 
atividade como no modelo anterior.

LIÇÃO 3: TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO ENSINO 
APRENDIZAGEM

Entre o envio de uma e outra atividade remota a equipe buscou 
refletir sobre várias problemáticas. Dentre elas, destaca-se o questio-
namento feito acima: como atender todos os alunos, considerando 
que nem todos possuem acesso à internet e celulares?

A estratégia encontrada foi transformar em documentos PDF 
todo o material didático com as indicações de páginas, conteúdos e 
atividades das disciplinas e encaminhá-las aos grupos de WhatsApp 
que estavam organizados por turmas pelos professores. Ao enviá-las 
aos grupos se deixou a cargo das famílias decidirem pela impressão 
do material ou copiá-las em folhas a serem devolvidas na escola. Às 
famílias desprovidas de internet e celulares, poderiam solicitar cópias 
das atividades diretamente na escola que eram entregues aos respon-
sáveis nas datas planejadas.

Nesse contexto, o principal desafio para alguns docentes foi co-
meçar a usar os recursos tecnológicos como notebook, computadores, 
celular para preparar e enviar as atividades. A primeira aprendizagem 
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para alguns, incluiu aprender a fazer um documento em PDF, usar 
e-mail e rede social como ferramenta de trabalho. Esse momento, 
foi um marco na escola porque se chegou à compreensão que o uso 
de tecnologias seria indispensável para o ensino remoto. Assim, cada 
professor foi buscando sua autoformação e compartilhando ideias 
que poderiam ajudar no processo ensino-aprendizagem como usos 
de vídeos para explicação dos conteúdos, Google Meet, Google Class 
Room, Google Forms, dentre outros.

Sem o amparo de formação continuada como política educa-
cional fornecida pela secretaria municipal de educação, os professores 
foram se auto-organizando e fazendo sua dinâmica de formações 
para aprenderem a usar ferramentas tecnológicas que pudessem ser 
utilizadas em suas aulas ao longo de todo o semestre. Sem quaisquer 
imposições, os professores ficaram livres para aprender e decidir quais 
recursos usariam em suas aulas.

LIÇÃO 4: FORMAÇÃO DOCENTE COLABORATIVA

Em função da inexistência de algum programa ou perspectiva de 
formação para os professores, houve a necessidade de estabelecer um 
compartilhamento de experiências. Os docentes foram incentivados a 
colaborar com os saberes que se julgaram necessários para o exercício 
de suas atividades profissionais. Assim, foi constituída uma oficina de 
conteúdo prático sobre a utilização de uma plataforma digital para rea-
lização de reuniões remotas. Dentre as várias existentes, optou-se pelo 
Google Meet para se fazer uso. O wi-fi da escola foi disponibilizado 
para essa atividade. A responsabilidade por essa formação foi de uma 
docente que dominava o uso da plataforma.

Verificou-se a viabilidade da formação docente colaborativa e 
permanente sem perder de vista a responsabilidade governamental 
sobre este assunto. Veiga (2008) afirma que a condição para isso 
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ocorra está no fato dos professores se sentirem com disposição para 
modificar as rotinas de suas ações pedagógicas, de seus procedimen-
tos didáticos, além de questionar seus saberes, a relação teoria-prática 
e romper com o conservadorismo da ciência disciplinar.

Porém surgiu outro questionamento relevante entre os pro-
fessores, gestores e técnicos: como garantir o direito ao aprendizado 
para todos uma vez que nem todas as famílias tinham condições de 
possuir um dispositivo móvel e acesso à internet? No documento 
“Guia covid-19: educação e proteção de crianças e adolescentes”, 
essas questões são assim pontuadas: falta de condições básicas de se-
gurança alimentar, de acesso a insumos de qualidade, como tecnologia 
e internet e falta de conexão entre o que é ensinado e a realidade dos 
estudantes, motivando desinteresse. Essas indagações estiveram entre 
as preocupações dos professores o que provoca ações para garantir o 
direito a aprendizagem de todos.

LIÇÃO 5: RETORNO E RESULTADOS

A partir da experiência da terceira atividade remota, verificou-
-se que a estratégia de enviar conteúdos/atividades em arquivo PDF 
aos grupos de WhatsApp foi bem aceita pelos pais e alunos, bem como 
as atividades impressas entregues às famílias atendendo aos grupos 
familiares com condições econômicas distintas. Porém, a entrega 
de todas atividades e o cumprimento dos prazos de entrega foram 
cumpridos parcialmente. Notou-se que pelo menos 50% dos alunos 
matriculados em cada turma não participaram das atividades propos-
tas para o semestre, ficando uma lacuna de entendimento quanto às 
razões que levaram ao abandono das atividades escolares. Adotando-
-se como estratégia a busca ativa desses alunos por meio de ligações 
ou visitas quando as medidas sanitárias permitiram que o número de 
evasões não fosse tão elevado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do relato é possível fazer algumas reflexões à guisa das 
considerações finais. Observamos que se por um lado a ausência de 
programa de formação continuada em tecnologias educacionais da 
rede municipal impactou negativamente na qualidade do processo de 
ensino-aprendizagem, de outro oportunizou aos professores da escola 
atuar como protagonistas em sua formação a partir de em uma pers-
pectiva colaborativa. Isso não pode ser um subterfúgio para a ausência 
de políticas de formação docente, mas revela a iniciativa e a ação dos 
docentes como sujeitos de sua história.

Ficou latente a necessidade de aquisição, melhoria e investi-
mento em programas tecnológicos para serem colocados à serviço da 
educação. O acesso à internet como política pública de cunho social 
deve ser garantido, principalmente, à população mais carente como 
forma de inclusão digital.

E, por último, e não menos importante, a educação em uma 
escola pública da Amazônia em que pese o seu distanciamento geográ-
fico no contexto de rios, matas e florestas, não está desconectada do 
mundo digital. Por ser considerada uma região estratégia por possuir 
uma significativa biodiversidade, faz necessário a garantia de políticas 
educacionais nesse período de pandemia. Ao trazermos o relato de 
experiência sobre uma escola urbana amazônica queremos provocar 
reflexões sobre as outras realidades peculiares da região do baixo 
amazonas: como a mesma política educacional que orientou as escolas 
da zona urbana se desdobrou nas regiões de planalto e rios? como 
foram suas experiências com o ensino remoto e os usos de tecnolo-
gias? Se ocorreram inúmeros desafios na rede urbana, como eles se 
desdobraram nas outras realidades? A busca ativa de alunos na zona 
urbana não é tarefa fácil, agora imaginar como isso pode ocorrer na 
realidade dos rios e planalto é algo extremamente desafiador, assim 
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como o acesso à internet e aparelhos tecnológicos em comunidades 
amazônicas que não dispõem desses recursos.
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https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/COVID-19_Guia1_FINAL.pdf


A (TRANS)FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES: UMA EXPERIÊNCIA NA 
ESCOLA ESTADUAL JALCIRA SANTOS 

VALADÃO EM FORMIGA-MG DURANTE A 
PANDEMIA DA COVID-19

Renan Donizetti Fonseca

RESUMO 
Este trabalho objetiva relatar as experiências vivenciadas na Escola Estadual 
Jalcira Santos Valadão em relação a uma (trans)formação dos profissionais 
– sob perspectivas de Arroio (1985), Pimenta (2002), Leite (2010) – em 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), no contexto da 
pandemia da covid-19. Entende-se como formação com participação direta 
dos pares na coordenação, gerenciamento e nas ações, parte de uma gestão 
democrática – como expresso por Cury (2001). A metodologia conecta teoria 
e prática e se baseia na ideia de Cartografia de Edgar Morin (2003) e os re-
sultados foram obtidos a partir de impressões dos professores do processo 
e do uso das TDIC. Percebeu-se resultados positivos no projeto proposto e 
nos métodos utilizados para a formação. Projetando possibilidades futuras 
de formação.
Palavras-chave: Formação. Professores. TDIC. Covid-19.
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INTRODUÇÃO

A história da Escola Estadual Jalcira Santos Valadão1 inicia 
com a criação da Escola Normal de Formiga a partir do acolhimento 
das alunas de um colégio recém transferido de Itapecerica-MG, pelo 
professor Antônio Augusto da Costa Leite. Está na região central de 
Formiga-MG, mas recebe alunos de todos os bairros e possui segundo 
endereço na zona rural do município. Possui estudantes entre 11 e 
18 anos de origem socioeconômica em famílias assalariadas. O Índice 
Socioeconômico é considerado Médio Alto.2 De acordo com o PPP 
(MINAS GERAIS, 2020, p. 11), a equipe entende que seu alunado seria 
de perfil Médio Baixo ou Baixo com a maioria dos alunos oriundos das 
áreas periféricas por necessitarem da alimentação e transporte. O PPP 
diz não existir participação efetiva das famílias.

Sobre seus docentes, no que diz respeito ao Indicador Inicial da 
Formação Docente dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio – etapas de ensino ofertadas – estão próximas à média Estadu-
al3, apesar de índices pouco inferiores. A média de professores com 
algum tipo de pós-graduação é superior à média estadual4. Equipe, em 
geral, bem capacitada. Apesar do índice de formação superior é possí-
vel identificar dificuldades de apropriação de ferramentas tecnológicas 
essenciais ao próprio trabalho. Um grande exemplo foi a implantação 

1  As informações de dados sobre a escola estão compiladas no seu Projeto Político 
Pedagógico (PPP).
2  Esse índice é calculado a partir dos questionários contextuais da avaliação externa 
Simave.
3  Um total de 86,4% dos 40 professores possuem o perfil com formação superior de 
licenciatura na mesma disciplina que lecionam, ou bacharelado na mesma disciplina 
com curso de complementação pedagógica concluído; 13,6% possuem licenciatura 
em área diferente ou com bacharelado nas disciplinas da BNCC e complementação 
pedagógica concluída (PPP, 2020).
4  48,1% e 25,2% de professores concursados e temporários têm pós-graduação na 
SEE-MG (MIRANDA, 2017, p. 110-111).
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do DED5. Nem todos os professores tiveram facilidade de apropriar 
da ferramenta. Com o uso e do tempo, houve o aprofundamento dos 
conhecimentos e a utilização de acordo com prazos. O atual cenário 
pandêmico da covid-19 e a consequente suspensão das aulas a partir 
do Decreto Estadual NE nº 113 foram surpresa para todos os atores da 
Escola: alunos, EP, direção, docentes, corpo administrativo e de apoio. 
O modelo escolhido pela SEE que envolveria o trabalho e o Ensino 
Remoto fez com que a Direção Escolar se desdobrasse diante de novos 
desafios. Alguns dos desafios surgidos circundam o corpo docente e 
a sua relação com as TDIC6. Ainda no ensino presencial, as ferramen-
tas de tecnologia e comunicação eram implementadas e executadas 
diante de muita dificuldade e em processos de formação demorados 
e sem apoio. Os problemas: limitações dos sujeitos escolares em seus 
saberes tecnológicos, novas demandas burocráticas que limitaram o 
tempo da direção e EP.

Em uma troca de saberes e aprendizados em que o coletivo po-
deria se instruir, apoiar-se e ampliar os conhecimentos. Sendo o grande 
objetivo do projeto a diminuição desses déficits existentes no uso de tec-
nologias por parte dos professores da escola através de uma formação 
continuada. A Direção Escolar partiu do pressuposto de protagonismo 
da própria equipe de professores na formação de seus pares.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O primeiro passo neste processo foi a localização dos sujeitos que 
pudessem contribuir efetivamente por meio de seus conhecimentos em 
e se dispusessem na colaboração do trabalho em conjunto. Feita pela 

5  Lançado em 2017, o Diário Escolar Digital (DED) SEE/PRODEMGE. Sua proposta 
é informatizar mecanismos de lançamento de nota e propiciar interação escola-
comunidade. Disponível em: https://simadefacil.blogspot.com/2019/07/diario-
escolar-digital-passo-passo.html. Acesso em: 15 maio 2021.
6  Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação.
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Direção da Escola com as Especialistas de Educação Básica (EEB) através 
do aplicativo WhatsApp e ligações com uma equipe facilitadora.

Cinco professores foram identificados entre o corpo docente e 
foram protagonistas neste processo7: JNSP, MCCA, ECT e o subscritor 
deste texto. As ações foram coordenadas pela Especialista da Educação 
Básica DMN.

Para se aprofundar em conceitos e abordagens teórico-me-
todológicos utilizados deixo claro que o entendimento conceitual da 
equipe sobre metodologia compreende a concepção de Helena Mar-
tins (2004) que diz que:

[...] é entendida aqui como o conhecimento crítico dos 
caminhos do processo científico, indagando e questio-
nando acerca de seus limites e possibilidades. Não se 
trata, portanto, de uma discussão sobre técnicas quali-
tativas de pesquisa, mas sobre maneiras de se fazer ciên-
cia. A metodologia é, pois, uma disciplina instrumental a 
serviço da pesquisa; nela, toda questão técnica implica 
uma discussão teórica (MARTINS, 2004, p. 291).

Não encaramos a metodologia enquanto dada e pronta, mas 
como possibilidades de caminhos escolhidos diante dos desafios. Neste 
relato, levando sempre em consideração o conceito de práxis em seu 
significado enquanto união dialética entre teoria e prática, entende-
mos que o resultado importa, mas os percursos podem ser múltiplos 
e mudados de acordo com os resultados impostos pela prática. A me-
todologia, então, tem o mesmo caráter conceitual da Cartografia de 
Edgar Moran que é o “fazer o caminho enquanto se caminha” (2003, p. 
36). Nas palavras de Deleuze e Guattari que diz que:

o mapa não reproduz um inconsciente fechado sobre ele 
mesmo, ele constrói [...]. o mapa é aberto, é conectável 
em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, 

7  Os professores serão identificados neste texto a partir de suas iniciais ou como 
professores facilitadores (PFs).
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suscetível de receber modificações constantemente. Ele 
pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de 
qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um 
grupo, uma formação social [...] (DELEUZE; GUATTARI, 
1995, p. 22).

Os conceitos metodológicos são construtores, não se fecham em 
si, abertos, conectáveis em suas dimensões, desmontáveis, reversíveis e 
suscetíveis de receber modificações constantes. No anseio de iniciar este 
caminhar, partindo da necessidade de se chegar a um ponto, explorando 
bem os caminhos traçados, foi se organizando o percurso.

Feito um levantamento dos conhecimentos e das possíveis con-
tribuições que cada um dos professores identificados poderia dar em 
relação ao uso das tecnologias em geral e tecnologias específicas para 
o Ensino e Trabalho Remoto. Uma vez indicadas as contribuições de 
cada membro, foram estabelecidos os momentos de Troca de Conheci-
mento e Experiências (TCE), entre o restante dos professores e os PFs. 
Essas TCE foram entendidas como momento de formação continuada8. 
Nesse entendimento, consideramos uma posição valorativa explicita, 
bem expressa por Arroyo (1985, p. 226) que diz que “a pedagogia 
nasce quando se reconhece que essa formação, envolvendo a ideia 
de fabricar o mundo humano, faz parte de um projeto, uma tarefa 
intencional, consciente”.

Durante o ano escolar, estipulado pela direção o dia e o horário, 
uma vez por semana, por duas horas, há a Reunião Pedagógica. É onde 
se alinha reflexões pedagógicas e momento instrucional, criada com a 
intencionalidade de oportunizar formação continuada. Devido à alta 
quantidade de demandas burocráticas, administrativas e organizacio-
nais e à necessidade de se “entregar” informações, cobrar, (re)organi-

8  Neste sentido, vale a pena destacar a fala de Boaventura de Sousa Santos de que 
“formas alternativas de conhecimento geram práticas alternativas e vice-versa”, no 
contexto da pandemia as necessidades de novos saberes e conhecimentos levou à 
necessidade de novas pedagogias (SANTOS, 2000, p. 344).
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zar modelos e comportamentos institucionais, a Reunião Pedagógica 
acaba por ter pouco espaço para a formação continuada.

Para Leite (2010, p. 2) “professor bem formado, [...] com condi-
ções de trabalho adequadas e envolvido em um processo de formação 
contínua, que lhe forneça elementos para a constante melhoria de sua 
prática, é o elemento mais importante para a educação de qualidade”. 
Uma retomada do processo de formação continuada nas reuniões 
aconteceria através dos PFs em TDIC. O meio utilizado para as reuniões 
pedagógicas foram as videoconferências (VC).

Apesar de novas no contexto educacional do Estado de Minas 
Gerais, existe uma série de publicações que referenciam e analisam o 
uso das VCs entre equipes escolares. Destacamos Garcia, Malacarne e 
Tolentino-Neto (2013, p. 14) apontando que “é cada vez mais comum 
seu uso nas Universidades e Institutos de Formação, não apenas para 
cursos livres e de formação contínua para a capacitação docente, mas 
em bancas examinadoras de pós-graduação e também em reuniões de 
projetos interinstitucionais”.

Para a realização das VC, faz-se necessário tanto aos PF, quan-
to ao restante da equipe escolar o uso de dispositivos móveis como 
smartphones, tablets ou notebooks, com recursos de áudio, vídeo e 
microfone, ou computadores pessoais com os mesmos recursos. É ne-
cessária a instalação da ferramenta/aplicação Google Meet, bem com 
um e-mail do provedor Gmail ou e-mail institucional da SEE. Além de 
acesso à internet, preferencialmente, em uma conexão de dados que 
possa fornecer áudios e vídeos em boa qualidade e de maneira rápida.

Os PF organizaram a primeira videoconferência para organizar 
os momentos de TCE. De início, houve dificuldades de utilização, sana-
das à medida dos acontecimentos. Em conjunto com as Especialistas 
de Educação Básica, os PF se inteiraram da legislação e documentação 
sobre o Ensino Remoto e já em suas VC perceberam dificuldades 
inerentes à esta nova forma de reuniões: cães latindo, crianças cho-
rando, familiares interagindo, dificuldades nas conexões, quedas nas 
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conexões, falta de compreensão de todos os recursos da ferramenta/
aplicação, entre outros fatores que foram surgindo a cada participação.

Foram escolhidas as seguintes ferramentas/aplicações a serem 
introduzidos e/ou aprofundados: o aplicativo Conexão Escola9, apli-
cativos de troca de mensagens10 para interação EP-professor, profes-
sor-alunos, direção-professores, ferramentas de nuvem como Google 
Meet, Google Planilhas, Google Docs, Google Drive, e ferramentas de 
uso educacional como Google Formulários (Forms) e Google Sala de 
Aula (Classroom).

O Google Planilhas foi usado para o trabalho interno de contro-
le das receptivas de atividades feitas pelos alunos. Os professores têm 
acesso restrito programado à sua disciplina.

Alguns já tinham experiência com aplicativos de tabelas, no 
entanto existem diferenças importantes. A apresentação da aplicação 
aconteceu na reunião do dia 9 jun. 2020. Onde o autor deste texto foi 
o responsável por apresentar as principais funções. O Google Drive foi 
utilizado para o compartilhamento de planilhas, documentos e outros 
materiais utilizados. Apresentado na mesma reunião, além de instru-
ções iniciais sobre o uso do Google Meet.

O Google Sala de Aula é uma plataforma em que é possível a 
interação, a disponibilização de vídeos, conteúdos e materiais didáti-
cos. A plataforma possibilita um espaço diferenciado de contato e de 
relação professor-aluno. Foi introduzida na escola sob a coordenação 
da PF JNSP no dia 7 jul. 2020 com a criação de uma “turma” da escola. 
A direção escolar e a coordenação pedagógica atuam como “profes-
sor” e os professores como “alunos”. A intenção foi facilitar o acesso 

9  A SEE se ocupou de criar um manual de Uso do Aplicativo Conexão Escola 
distribuído aos professores. O aplicativo apresentou limitações em seus recursos/
execução, não tendo uso contínuo, por isso não será objeto de avaliação.
10  O uso do aplicativo de mensagens é o principal meio de comunicação entre 
professores e estudantes durante os estudos tutorados. Por ter seu uso difundido 
não foram necessários amplos debates sobre seu uso.
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dos professores a documentos usados no dia a dia e proporcionar aos 
mesmos o conhecimento sobre a plataforma para posterior adoção.

O Google Formulários foi introduzido também pela PF JNSP 
como uma possibilidade de receber as atividades realizadas pelos 
alunos na reunião do dia 22 maio 2020. Ela também gravou videotuto-
riais para os demais professores ausentes da reunião ou que tivessem 
dúvidas assistir e se esclarecer. Outros professores optaram pelo 
recebimento de atividades por e-mail ou WhatsApp. A professora ECT 
gravou videotutoriais mostrando como criar e usar marcadores e este 
autor explicando como automatizar o aviso de recebimento.

Foram perceptíveis algumas dificuldades no que tange aos 
usos dessas ferramentas. A primeira: o recebimento pela equipe de 
professores das ideias e das informações. As perguntas feitas mostra-
vam, por exemplo, questões muito básicas de informática ou de uso 
de softwares. Onde ficam? Como baixar? Como acessar? Quais os 
usos? Quais os significados dos ícones? É necessário internet? Para 
onde vão os arquivos? O que é nuvem? Foram algumas das muitas 
questões surgidas, incentivando a gravação videotutoriais explicando 
as funcionalidades e conceitos essenciais. Esse processo durou por 
algumas semanas, com interações extras-horário. Muitos professores 
buscaram ajuda em relação ao uso dessas ferramentas com os facili-
tadores, e isso acabou gerando um efeito reação em cadeia em que 
novos professores passaram a ajudar outros no uso das TDIC.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De quais maneiras poder-se-ia quantificar o impacto das ações 
mencionadas na prática dos docentes da Escola Jalcira? De quais 
maneiras poderíamos entender que aconteciam os seus usos? Como 
perceber as consequências decorridas a partir desses novos saberes e 
conhecimentos? Em reuniões direção-PFs, concluiu-se a necessidade 
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de traçar métodos para avaliar e descobrir se os resultados esperados 
foram atingidos e para entender de que forma poderíamos reconhecer 
e lê-los. Para Afonso (2004, p. 151).

Qualquer que seja a metodologia adoptada (sic), o 
processo de avaliação passa sempre pela consideração 
de padrões de referência (explícitos ou implícitos, 
formais ou informais, referenciáveis nos discursos dos 
avaliadores ou apenas nas suas práticas de avaliação). 
Os padrões de referências são definidos a partir de uma 
seleção e hierarquização de valores relevantes, e consis-
tem na conceptualização de factos e situações virtuais.

Assim os padrões/valores/referência escolhidos têm relação 
a três parâmetros. O primeiro é perceber quantitativamente o uso 
dessas TDIC apresentadas antes e depois do processo. O segundo 
tem relação com as impressões de novidades no processo, que tenta 
entender o quê, dentro das novas ferramentas, foi agregado às rotinas 
e práticas. Por fim, o terceiro parâmetro escolhido tem relação com 
uma qualificação do processo.

A maneira de colher os dados foi uma pesquisa via formulário11 
construído no Google Forms. Elaborou-se cinco perguntas, filtrando 
as informações que acreditamos pertinentes. O link do questionário 
foi enviado ao grupo de WhatsApp da escola, Jalcira Oficial, além 
dos grupos existentes por turno. Elas foram respondidas pelos 40 
professores da escola. Alvarez (1991) considera “o formulário como 
um instrumento voltado ao recebimento de informações constantes 
e variáveis, tendo como objetivo possibilitar leitura, interpretação, 
armazenamento e uso por qualquer agente de uma organização”.

11  Heidemann et al. (2010, p. 32) diz que “levantamentos de opiniões pode ser 
facilmente implementado no Google Forms”. Formulário disponível em: https://drive.
google.com/file/d/1SEXiEWda0LKC7g0TS1vTdv2ozQ8IG9Op/view?usp=sharing. 
Acesso em: 16 maio 2021.
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A primeira pergunta “Quais das Tecnologias você já usava 
antes das atividades de ensino remoto?”12 visa compreender os meios 
tecnológicos que já estavam inseridos em atividades rotineiras dos 
professores para comparar quantitativamente seu uso posterior. Em 
dados colocados de maneira respectiva: os profissionais responderam 
usar com maior frequência – o que corrobora a impressão empírica da 
EP – Word/Docs, Excel/Planilhas e Powerpoint/Apresentações, eram 
39, 16 e 16; o Google Meet, Classroom e Forms eram 3, 2 e 1; Insta-
gram, Facebook e WhatsApp eram 24, 29 e 36; e o YouTube era usado 
frequentemente por 33.

A segunda pergunta “Quais Tecnologias você conheceu na troca 
de experiências com seus colegas durante o trabalho remoto?”13 busca 
uma avaliação da troca de experiências e dos novos conhecimentos 
das TIC. A expectativa é impactar as ações dos professores com 
um novo olhar. Dos respondentes, 38, 28, 26, 25 e 11, conheceram 
respectivamente o Google Meet, Classroom, Forms, Zoom e Excel/
Planilhas; os demais, em escala menor, estão em gráfico presente no 
anexo. Podemos entender que o Google Meet, o Google Classroom, 
o Google Forms e o Zoom, necessários ao teletrabalho, para além das 
redes sociais e o pacote Office, foram as tecnologias mais conhecidas 
nesse período.

A terceira pergunta “Quais Tecnologias você tem utilizado du-
rante as atividades de ensino remoto?” faz alusão apreciativa do que 
vem sendo utilizado. Dos profissionais que responderam, os que vêm 
utilizando as TDIC de alguma forma, 39, 32, 29, 37, 21, 23 usam respec-
tivamente o Word/Docs, Excel/Planilhas, PowerPoint/Apresentações, 

12  Nas perguntas de 1 a 4 existia uma lista de ferramentas em que os professores 
poderiam escolher para a resposta. Eles também poderiam adicionar aplicativos no 
campo “Outro”.
13  Os links de formulários, vídeo-tutoriais, screenshots do Google Classroom da escola 
e demais documentos relacionados à experiência estão disponíveis em: https://drive.
google.com/drive/folders/12nmwy9dXAPm8_9BjhJg-Tn704iDH1P2s?usp=sharing. 
Acesso em: 16 maio 2021.

https://drive.google.com/drive/folders/12nmwy9dXAPm8_9BjhJg-Tn704iDH1P2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12nmwy9dXAPm8_9BjhJg-Tn704iDH1P2s?usp=sharing
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Google Meet; Google Classroom, Google Forms; outros 17, 20, 27, 40, 
3, 39 usam Zoom, Instagram, Facebook, WhatsApp, Inshot e YouTube. 
Assim é possível inferir que houve um aumento no uso da maioria das 
TDIC apresentadas nas TCE, com exceção do Word, que se manteve. 
Houve queda na utilização do Instagram e Facebook. Portanto, a difu-
são das ferramentas apresentadas alterou a rotina metodológica dos 
professores, e, consequentemente sua relação com os alunos.

A quarta pergunta “Quais Tecnologias você pretende aprofun-
dar para usar em suas aulas ou para criar metodologias diversificadas 
durante o trabalho remoto?” faz uma avaliação do processo de desen-
volvimento e projeta perspectivas de trabalho. Dos profissionais que 
responderam, pretendem se aprofundar nos conhecimentos: 30 no 
Google Classroom, 20 no Meet, 21 no Forms, 19 no WhatsApp, 18 no 
PowerPoint/Apresentações e YouTube, 17 no Word/Docs, 16 no Excel/
Planilhas, 11 no Zoom, 9 no Facebook, e 8 no Instagram e Inshot; 1 em 
câmeras para futuras aulas. Entendemos que há um interesse, justa-
mente, no aprofundamento das tecnologias apresentadas nas TCE.

A última pergunta é “Qual sua nota para o processo de troca de 
conhecimento (TCE) e experiência no uso das TDIC (tecnologias de infor-
mação e comunicação), por nossos colegas professores e equipe peda-
gógica?”. A intencionalidade é avaliar o processo realizado. Entendendo 
que a resposta obtida pode mostrar à Direção e aos PF a produtividade 
do método usado para futuras formações. As opções de resposta apre-
sentadas foram 0 a 5 em que 0 representa a nota mínima e 5 a máxima. 
Dos que responderam 22 deram nota 5, 14 nota 4 e 4 nota 3. Nenhum 
professor qualificou o método com as notas 2, 1, ou 0. Entendemos, 
então, que o processo foi avaliado de forma muito positiva.



525COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

CONCLUSÃO

Ao analisar os resultados dos gráficos14 construídos com base 
na pesquisa a respeito das TCE e TDIC, realizada entre os dias 25 de 
agosto de 2020 a 28 de agosto de 2020 com os profissionais da Escola 
que lidam diretamente com os alunos; onde estes foram questionados 
a respeito da utilização das TDIC antes e após o início do trabalho 
remoto, foi possível observar uma evolução no conhecimento e na 
utilização de várias ferramentas. Percebeu-se também que a maioria 
das aplicações conhecidas através das TCE com os colegas de trabalho, 
além de estarem sendo muito utilizadas nesse período de trabalho 
remoto, são as que há maior interesse de aprofundamento. É impor-
tante ressaltar que os profissionais da escola qualificaram essas TCE de 
forma positiva e satisfatória.

 Essa constatação é essencial pois mostra que os momentos 
de TCE representaram uma (r)evolução na relação destes colegas com 
as TDIC. Aqui pontuo que, sem esse processo, seria impossível, por 
exemplo, falar estabelecer conexões alunos. Muitos professores não 
entendiam processos necessários no uso das aplicações como a criação 
de grupos no WhatsApp, ou os usos de ferramentas de organização 
de e-mail, além dos formulários e o Google Classroom. As limitações 
pareceram difíceis de transpor, e algumas permanecem, mas a experi-
ência mostra que possuindo melhores formas de comunicação digital 
agora é possível ter certeza de que todas as possibilidades estão sendo 
abrangidas para nos comunicar com os estudantes. Entendendo que 
o caminhar ainda não finalizou, mas que passos valiosos foram dados.

Existe uma diferença significativa de aprendizado quando o 
processo da troca do saber é feito através de pares, quando há inten-
cionalidade e coordenação do processo por parte do gestor. No en-

14  Os gráficos relacionados se encontram disponíveis em: https://drive.google.com/
file/d/1DeazUygaPCWP9jM2cxa0THc0GcAwrB_i/view?usp=sharing. Acesso em: 16 
maio 2021.

https://drive.google.com/file/d/1DeazUygaPCWP9jM2cxa0THc0GcAwrB_i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DeazUygaPCWP9jM2cxa0THc0GcAwrB_i/view?usp=sharing
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tanto, o protagonismo dos pares é diferente. O gestor escolar, dentro 
do processo de democratização, precisa ouvir e dar voz aos docentes 
e colaboradores para resolver os impasses surgidos, de maneira a 
gerir resultados em seu público final. De acordo com Cury (2005), o 
processo de gestão pressupõe a presença do outro, de interlocutores 
com os alguns quais dialoga e se produzem respostas para a superação 
de impasses pela arte de questionar e diante de uma benevolência na 
busca de encontrar um caminho para auxiliar na educação. Nessa pers-
pectiva, a gestão implica o diálogo como forma superior de interação 
com as pessoas e solução de desafios.

Com uma gestão particip(ativa) os integrantes do contexto esco-
lar se sentem valorizados, tornando mais coerente e eficaz o saber pe-
dagógico que se transforma em prática docente e vice-versa. Diante do 
disposto acima, o gestor escolar deve se basear na Gestão Democrática:

é baseada na coordenação de ações que proponham a 
participação social, de toda a comunidade escolar (do-
centes, discentes, família, equipe pedagógica e direção) 
é considerada sujeito autônomo e participe em todo 
o processo da gestão, das decisões da escola e sendo 
parte ativa em sua construção. A direção entendeu que 
dar voz aos professores enquanto protagonistas de seus 
momentos de formação foi um exemplo claro de radica-
lização da gestão democrática (PARANÁ, 2020).

Considero que as mudanças obtidas pela formação foram tam-
bém mudanças que geraram (trans)formação, tanto nos profissionais 
envolvidos, quanto à equipe como um todo, na revisão e atualização 
dos processos, implicando diretamente nos estudantes. Na impossibi-
lidade que o momento de pandemia e isolamento social nos coloca, 
essencialmente, a uma avaliação direta com os estudantes, a (re)ava-
liação dos processos de gestão e de formação de professores se impõe 
como alternativa formativa para a transformação escolar.
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A AFETIVIDADE E O TRABALHO  
REMOTO DOS DOCENTES DURANTE  

A PANDEMIA DE 2020

Luiz Gonzaga Lapa Junior 

RESUMO
A pandemia, em 2020, modificou a condição de trabalho dos docentes. O 
ensino remoto se fez presente no cotidiano promovendo, muitas vezes, 
transtornos na saúde e bem-estar destes profissionais. O ensino remoto 
emergencial alterou a afetividade dos docentes, por omentos variando com 
afetos positivos e negativos. Esta pesquisa investigou a afetividade dos do-
centes (N = 161) em um município do Estado de Goiás durante a pandemia. 
Utilizou-se o método quantitativo de pesquisa por meio de um survey com 
dois questionários. O primeiro abordou questões as condições de trabalho 
durante o isolamento social e seus impactos na vida dos docentes, as expe-
riências com as tecnologias impostas pela pandemia e o estado emocional 
dos docentes. O segundo instrumento foi a Escala de Bem-Estar Subjetivo 
(Ebes) de Albuquerque e Tróccoli (2004) composto por três dimensões: afeto 
positivo, afeto negativo e satisfação com a vida. A coleta de dados foi feita 
pelo Google Forms via on-line. Os resultados apontam que os docentes tra-
balharam com baixa satisfação no trabalho remoto, porém, demonstraram 
afetividade positiva em suas atuações. Cita-se a generalizada sensação de 
medo e pânico durante o isolamento social.
Palavras-chave: Docentes. Trabalho Remoto. Afetividade. Pandemia 2020.
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INTRODUÇÃO

No ano de 2020, milhões de pessoas foram surpreendidas com 
a pandemia do coronavírus no mundo. O Brasil acompanhou esse 
flagelo em todos os setores produtivos, incluindo o setor educacional.

A principal característica das pandemias é o surto contagioso de 
abrangência global. Ao longo da história, consideram como epidemias 
a Peste de Atenas descrita por Tucídides durante a Guerra do Pelopo-
neso entre Esparta e Atenas no período de 431 a.C. a 404 a.C. (SILVA, 
2020); a Peste Negra ocorrida em meados do século XIV (REZENDE, 
2009); a gripe espanhola, em 1918, provocada pelo vírus influenza do 
tipo A H1N1 (GOULART, 2005); a gripe suína de 2009, causada por uma 
variação do vírus H1N1 e originada no México (BELLEI; MELCHIOR, 
2011), entre outras.

No Brasil, o cenário não é satisfatório e desde o ano de 2020 
medidas de saúde pública foram adotadas por gestores a níveis fe-
deral, estadual, municipal e distrital, visando amenizar as altas taxas 
de mortalidade e erradicar a doença. Por se tratar de uma infecção 
respiratória aguda, a covid-19 se destaca por ser transmitido de huma-
no para humano, ou seja, por transmissão direta (BRITO et al., 2020), 
necessitando de medidas urgentes como o isolamento social, lavar 
mãos ou higienizar com álcool em gel 70% e uso de máscaras.

Estas medidas foram sensivelmente percebidas no setor edu-
cacional. Consequentemente, escolas suspenderam suas atividades, 
professores ficaram confinados em suas residências, alunos perderam 
o contato direto com colegas reduzindo a socialização diária. Apesar do 
contexto, a continuidade da escolarização ocorreu por meio de recur-
sos tecnológicos a distância. Surgiram as aulas remotas emergenciais.

Muitos docentes não estavam preparados para enfrentar esta 
nova situação, qual seja, uso de “novas” tecnologias, metodologias ati-
vas, ensino a distância, criatividade, método diferenciado de ensinar, 
seguidos de constantes reuniões escolares, correção de atividades, 
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produção de tarefas, entre outras, tudo on-line. Cita-se que as cha-
madas “novas” tecnologias se referem ao pouco ou nenhum uso de 
ferramentas didáticas atreladas ao contexto tecnológico por parte de 
docentes.

Atento a esta realidade, averiguou-se como os docentes de um 
município do Estado de Goiás, distante 42 km de Brasília-DF, demons-
tram seus afetos positivos e negativos, e suas relações com as aulas re-
motas emergenciais. A motivação pela pesquisa em andamento, desde 
setembro de 2020, surgiu pela necessidade de o Núcleo Pedagógico da 
Secretaria de Educação do município conhecer o estado emocional de 
seus docentes.

BEM-ESTAR SUBJETIVO

Estudos sobre a afetividade têm apresentado interesse em 
diversos setores como a economia, administração, psicologia e educa-
ção. Empresas estão preocupadas com os sentimentos e emoções de 
seus funcionários, pois é possível que haja interferência nas atividades 
diárias desenvolvidas, como o rendimento profissional. Certamente, 
no ambiente escolar, sentimentos e emoções são fortemente perce-
bidos. A afetividade é um conjunto de fenômenos que envolvem as 
pessoas durante sua existência, manifestando as emoções, sejam boas 
ou não. Conforme Gadotti (1999), os fenômenos que se caracterizam 
pelos sentimentos, emoções e paixões, são sempre acompanhados de 
prazer ou desprazer.

Relaciona-se a afetividade ao estado de bem-estar das pes-
soas. Boa parte dos estudos sobre bem-estar, busca compreender a 
avaliação que as pessoas fazem de suas vidas. Este olhar se denomina 
bem-estar subjetivo (BES). Apesar de discordâncias teóricas relativas 
à conceituação de BES, há um consenso quanto às suas dimensões: 
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satisfação com a vida e afetos positivos e negativos (ANGUAS, 1997; 
MARTINEZ; GARCIA, 1994; ALBUQUERQUE; TRÓCCOLI, 2004).

Considera-se afeto positivo um sentimento transitório de pra-
zer ativo; afeto negativo a um estado transitório de emoções desagra-
dáveis, e satisfação com a vida como um processo de juízo e avaliação 
geral da própria vida (ALBUQUERQUE; TRÓCCOLI, 2004). Este trabalho 
objetivou investigar a afetividade de docentes e suas relações com as 
aulas remotas emergenciais em um cenário de incertezas provocado 
pela pandemia da covid-19, em um município do Estado de Goiás, 
durante o ano de 2020.

METODOLOGIA

Utilizou-se a abordagem quantitativa com aplicação de um 
survey por meio de dois questionários eletrônicos. O primeiro ques-
tionário reuniu 18 afirmações sobre os impactos do isolamento social 
na vida dos docentes, suas vivências durante a pandemia, as aulas 
remotas emergenciais e seus aspectos emocionais. Citam-se como 
exemplos: “Tenho a sensação de pânico” e “Nunca precisei de atendi-
mento psicológico”.

O segundo questionário aplicado foi o instrumento denomina-
do Escala de Bem-Estar Subjetivo (Ebes), de Albuquerque e Tróccoli 
(2004). O Ebes é composto por três construtos, sendo afetos positivos 
com 21 itens, afetos negativos com 26 e qualidade de vida com 15 
itens. Citam-se como exemplos os afetos: “disposto/a”, “irritado/a”, 
“assustado/a”, “triste”, “alegre”, “estimulado/a”. O Ebes tem uma 
escala de resposta tipo Likert de cinco pontos onde um significa nem 
um pouco até cinco que significa extremamente. Este trabalho relata 
os afetos demonstrados pelos docentes e as relações apontadas com o 
trabalho remoto emergencial.
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Participaram 161 docentes da educação básica da Secretaria 
de Educação de um município do Estado de Goiás, distante 42 km de 
Brasília-DF. Os resultados obtidos foram analisados pelo programa 
estatístico – Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, versão 
23, que é um Editor de Dados útil para fazer testes estatísticos. Foram 
aplicadas as técnicas estatísticas de média e correlação.

RESULTADOS

A pesquisa contou com 161 docentes. A tabela 1 mostra os 
dados sociodemográficos dos participantes.

Tabela 1 – Dados sociodemográficos dos docentes.

Fonte: SPSS, versão 23.

Segue tabela 2 com outros dados demográficos.

Tabela 2 – Dados demográficos complementares dos docentes.

  Categoria Frequência Porcentagem 

Superior completo 16 9,9

Escolaridade
Pós-graduação 
(Especialização)

138 85,8

Mestrado 7 4,3

Educação infantil 57 35,4

Nível de ensino
Ensino fundamental (anos 
finais)

43 26,7

Ensino fundamental (anos 
iniciais)

55 34,2
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  Categoria Frequência Porcentagem 

o médio 2 1,2

EJA – Educação de Jovens e Adultos 4 2,5

Pedagogia 109 67,7

Ciências da Natureza 4 2,5

Humanas e Sociais 14 8,7

Formação

Linguagens e Códigos 24 14,9

Matemática 7 4,3

Outra 3 1,9
Fonte: SPSS, versão 23.

Foram realizadas correlações entre os resultados sobre o 
trabalho remoto, as vivências dos docentes durante a pandemia e as 
relações com sua afetividade. A respeito das condições pessoais de tra-
balho remoto, a tabela 3 mostra uma das afirmativas propostas no 1º 
questionário e as correlações com os principais afetos demonstrados; 
e o gráfico 1 apresenta os resultados gerais deste item que apresentou 
como opções para marcação: nunca, raramente, de vez em quando, 
geralmente, não atuei com ensino remoto.

Tabela 3 – Estatísticas sobre as condições pessoais de trabalho remoto.

Afirmativa Média Desvio-padrão

3,00 1,17

Afetos Correlação (Pearson)

Dei minhas aulas remotas do 
mesmo modo que dou
aulas presenciais

inspirado/a 0,231**

produtivo/a 0,278**

atento/a 0,240**

** Nível de significância de 0,01 
Fonte: SPSS, versão 23.
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Gráfico 1 – Resultado geral sobre as condições pessoais de trabalho remoto.
Fonte: SPSS, versão 23.

Os resultados demonstram que 49,6% dos docentes citaram 
que geralmente deram aulas remotas do mesmo modo que aulas pre-
senciais. Há indícios de que durante estas atividades os docentes ma-
nifestaram transmitir empolgação aos estudantes quando deram aulas 
remotas, mantendo positivamente as dinâmicas das aulas presenciais.

Em relação à experiência com as tecnologias, os docentes foram 
abordados sobre a satisfação em atuar diariamente nesta modalidade. 
A tabela 4 apresenta os maiores índices de correlação com os afetos 
demonstrados.
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Tabela 4 – Estatísticas sobre experiências com as tecnologias.

Afirmativa Média Desvio-padrão

2,47 1,19

Afetos Correlação (Pearson)

Sinto-me satisfeito/a com a atual 
maneira de trabalhar

inspirado/a 0,250**

produtivo/a 0,271**

interessado/a 0,243**

** Nível de significância de 0,01
Fonte: SPSS, versão 23.

Segue gráfico 2 com os resultados estatísticos deste item que 
apresentou como opções para marcação: nunca, raramente, de vez em 
quando, geralmente, sempre.

Gráfico 2 – Resultado geral sobre a satisfação com o trabalho remoto durante a 
pandemia.
Fonte: SPSS, versão 23.

Percebe-se que 81,3% dos docentes indicaram baixa satisfação 
com o trabalho remoto no período de pandemia em 2020. Esta insatis-
fação não foi demonstrada durante as atuações nas atividades docentes, 
pois há correlações significativas positivas com os afetos positivos.
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Sobre o estado emocional dos docentes, a tabela 5 mostra a 
afirmativa investigada sobre a sensação de pânico nos docentes. O 
gráfico 3 apresenta os resultados cujas opções para marcação foram: 
nunca, raramente, às vezes, geralmente, sempre.

Tabela 5 – Estatísticas sobre a sensação de pânico nos docentes.

Afirmativa Média Desvio-padrão

2,16 1,02

Afetos Correlação (Pearson)

Tenho a sensação de pânico amedrontado/a 0,509**

deprimido/a 0,494**

angustiado/a 0,462**

 ** Nível de significância de 0,01
 ** Nível de 
significância de 
0,01

 ** Nível de 
significância de 0,01

Fonte: SPSS, versão 23.

Gráfico 3 – Resultado geral sobre a sensação de pânico nos docentes.
Fonte: SPSS, versão 23.
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Os docentes apontaram uma baixa frequência na sensação 
de pânico. Registra-se, porém, altos índices de correlação com afetos 
negativos que indicam a sensação de medo e melancolia durante o 
isolamento social. É necessário refletir sobre quais momentos os do-
centes sentiram temor, podendo haver relações entre a situação de 
pandemia e o trabalho remoto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fenômeno da pandemia, em 2020, transformou a dinâmica 
diária das pessoas. Nas escolas este panorama foi percebido pelas mu-
danças extremas na condução das atividades escolares. O isolamento 
social promoveu novas experiências nas práticas docentes.

Muitos professores e professoras atuaram no trabalho remoto 
emergencial da melhor maneira possível para atender seus estudantes 
e manter o nível das atividades escolares vivenciadas na modalidade 
de ensino presencial. Apesar dos entraves em trabalhar de forma 
remota nesta “nova” modalidade, a afetividade no aspecto positivo 
esteve presente. Demonstra-se o desejo em manter a continuação da 
escolarização, mesmo nos períodos de grande dificuldade.

Nesta pesquisa, ficou perceptível que a insatisfação em atuar 
de maneira remota nem sempre foi transmitida pelos docentes. Como 
bravos e insistentes guerreiros, professores e professoras demonstra-
ram inspiração ao saírem de seus mundos interiores para aprender 
com os outros.

Os transtornos ocorridos nos docentes durante a pandemia em 
2020, apontados pela forte correlação positiva entre os afetos nega-
tivos e a sensação de pânico, tiveram sintomas como cansaço físico, 
mental e baixa autoestima. O estado de angústia se fez presente. Há de 
se refletir sobre as relações de medo e a situação de pandemia com o 
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trabalho remoto ocorrido de forma emergencial. Tanto um como outro 
trouxeram momentos de apreensão nos docentes.

Estes resultados foram apresentados ao Núcleo Pedagógico do 
município investigado indicando a necessidade de estratégias e proje-
tos que possam auxiliar os docentes a manter o bem-estar saudável. 
Não é bastante promover reuniões e debates sobre o tema. Torna-se 
imprescindível atuar de forma também emergencial no atendimento 
aos docentes junto a uma equipe de profissionais em psicologia.
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O ENSINO REMOTO EM  
TEMPOS DE PANDEMIA

Sâmara Stainy Cardoso Sanches da Silva

RESUMO
Objetivou-se com o presente trabalho analisar o ensino remoto em tempos 
de pandemia avaliando como a educação teve que se reorganizar para 
atender essa nova proposta de ensino emergencial. Trata-se de um estudo 
documental e bibliográfico, com objetivos descritivos e exploratório, de 
natureza qualitativa. Com a pandemia da covid-19, os sistemas de ensino 
tiveram que reorganizar a forma de ensinar, adotaram dessa forma, o ensino 
remoto, com metodologias totalmente diferenciadas do ensino presencial, 
e que se confunde muito com a Educação a Distância (EaD), porém são for-
mas de ensino diferentes. Nesse novo aspecto educacional as tecnologias 
digitais apresentam grande importância como ferramenta de ensino, estas 
associadas a mediação pedagógica, que desempenha papel relevante no 
desenvolvimento do ensino aprendizagem. Nesse sentido, o ensino remoto 
com suas características especificas de ensino aprendizagem, surgi como 
uma estratégia de não parar as aulas em meio a pandemia da covid-19, em 
que a principal medida de segurança é o isolamento social.
Palavras-chave: Ensino Remoto. Mediação Pedagógica. Tecnologias Digitais. 
Pandemia.
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INTRODUÇÃO

Perante todos os dramas, cenários e desenrolares da pandemia 
da covid-19, neste ano de 2020, todos os segmentos sociais foram afeta-
dos, sobretudo a educação, pois ocorreu uma paralisação incondicional 
das escolas, alcançado vários níveis de ensino e toda a comunidade es-
colar, intervindo dessa forma, na aprendizagem dos alunos, em sonhos 
e planos. Cabe ressaltar que esta mudança gera uma interferência forte 
na vida familiar de todos os entes, com alterações de rotinas, convívios, 
afazeres e trabalho (MÉDICI; TATTO; LEÃO, 2020).

Dessa forma, a sociedade precisou se reorganizar em todos 
os seus aspectos, inclusive em relação ao sistema educacional, que 
precisou adotar um novo comportamento para atender as demandas 
da nova configuração social (MÉDICI; TATTO; LEÃO, 2020).

Como medida preventiva neste momento atípico, a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) recomendou o distanciamento social. 
Essa medida necessária é incompatível com o cotidiano escolar, pois 
a convivência em uma escola implica em proximidade entre os indiví-
duos, além da organização estrutural com salas de aula lotadas, que 
provocam aglomerações, bem como nos refeitórios, banheiros, pátio 
e demais ambientes. Diante da impossibilidade de realizar aulas pre-
senciais, o sistema educacional precisou se reorganizar e traçar meios 
para atender a sua demanda (MÉDICI; TATTO; LEÃO, 2020).

Com isso, a educação nesse momento de isolamento social 
precisou se adaptar às novas tecnologias, de forma a utilizá-las como 
principal ferramentas para o ensino e aprendizagem. O contexto 
tecnológico atual requer mudanças nas metodologias de ensino, para 
que possa ser utilizada neste momento de pandemia que a sociedade 
vive. Um outro ponto importante é a base tecnológica do professor, 
é necessário que este utilize sua criatividade e experimente outras 
possibilidades pedagógicas previamente organizadas de forma que o 
público alvo seja alcançado de forma eficiente e integral.
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Neste cenário, o ensino remoto se tornou um dos caminhos 
necessários para a continuação da educação no Brasil, uma vez que, 
as aulas presenciais foram interrompidas abruptamente prejudicando 
milhares de estudantes, principalmente, aqueles provenientes da rede 
pública. Enfim, não se pode esquecer que o cenário de pandemia trou-
xe novos desafios para a educação reinventando o modelo tradicional 
de ensino.

Frente ao exposto, o presente estudo teve como objetivo 
analisar o ensino remoto em tempos de pandemia, avaliando como a 
educação teve que se reorganizar para atender essa nova proposta de 
ensino emergencial.

METODOLOGIA

O presente trabalho é de natureza qualitativa, com objetivos 
descritivos e exploratório, aborda um estudo documental e bibliográfi-
co, visto que relata alguns pontos altos do processo de ensino no atual 
período de pandemia da covid-19 que o mundo enfrenta.

O referencial teórico adotou os estudos de diversos pesqui-
sadores, destacando-se Médici, Tatto e Leão (2020), Joye, Moreira e 
Rocha (2020), Goedert e Arndt (2020). Segundo Pereira et al., (2018), 
as pesquisas qualitativas são aquelas nas quais é importante a inter-
pretação por parte do pesquisador, considerando suas opiniões sobre 
o fenômeno em estudo.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Segundo Goedert e Arndt (2020), com a suspensão das aulas 
presenciais em todos os níveis de ensino, vários debates foram ini-
ciados, buscando com eles compreender como as redes de ensino 
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se adaptariam a essa nova realidade educacional que se desenhava. 
Nesse novo cenário muitos buscaram se reorganizar de forma que 
atendessem da melhor forma possível a todos, cada um em sua casa, 
de forma a manter o isolamento social.

As atividades remotas foi a melhor forma encontrada de 
manter as atividades pedagógicas de forma não presencial. Todo 
o processo para implantação do ensino remoto no contexto da 
pandemia é novo, o que requer um olhar atento para as condições 
e particularidades que envolvem o uso das tecnologias digitais na 
educação Goedert e Arndt (2020).

Com isso, é necessário um estudo detalhado de como proceder 
com essa nova metodologia de ensino, características particulares 
devem ser abordadas e estudadas, para entender o ensino proposto, 
intercalando com as ferramentas pedagógicas a serem utilizadas, de 
forma que todo o público alvo seja alcançado.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA X ENSINO REMOTO

A Educação a Distância (EaD) no Brasil, é uma modalidade edu-
cativa prevista, desde 1996, no artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB). O conceito em vigor se encontra consubstanciado 
no Decreto Lei nº 9.057/2017, servindo como amparo legal para as 
instituições de ensino público e privado:

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se edu-
cação a distância a modalidade educacional na qual a 
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino 
e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tec-
nologias [digitais] de informação e comunicação [TDIC], 
com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 
acompanhamento e avaliação compatíveis, entre ou-
tros, e desenvolva atividades educativas por estudantes 
e profissionais da educação que estejam em lugares e 
tempos diversos (BRASIL, 2017).
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Este decreto permitiu maior flexibilidade e avanços, uma vez que 
ampliou o conceito de EaD, destacando o enfoque didático-pedagógico 
e a necessidade de profissionais qualificados, políticas de acesso, acom-
panhamento e avaliações específicas, o que é um marco legal.

Analisando a legislação vigente, percebe-se que esta acom-
panhou a tendência da informatização da sociedade como um todo, 
proporcionando a educação mediatizada por meio da utilização das 
TDIC. O legislador teve o cuidado de preservar duas características 
fundamentais: a separação entre professor e aluno, seja temporal-
mente, seja espacialmente, e o uso de recursos tecnológicos para a sua 
realização, mas sempre desenvolvendo atividades educativas (JOYE; 
MOREIRA; ROCHA, 2020).

Já o ensino remoto envolve o uso de soluções de ensino e pro-
dução de atividades totalmente remotas, como, por exemplo, a produ-
ção de videoaulas que podem ser transmitidas por televisão ou pela 
internet. As aulas estão sendo ministradas digitalmente e retornarão 
ao formato presencial assim que a crise sanitária tiver sido resolvida 
ou controlada (JOYE; MOREIRA; ROCHA, 2020). Dessa forma se deve 
entender que o foco não é recriar um novo modelo educacional, mas 
sim disponibilizar aos estudantes uma forma de estudo ainda que 
cada um isolado em sua residência, acesso aos conteúdos e apoios 
educacionais de maneira a minimizar os efeitos do isolamento social 
nesse processo.

Esse tipo de ensino remoto, praticado atualmente devido a 
pandemia de 2020, apresenta semelhanças com a EaD apenas no que 
se refere ao uso de uma educação mediada pela tecnologia digital, uma 
vez que os princípios desse novo modelo de “educação remota” seguem 
conforme os da educação presencial, uma vez que, apresenta o modelo 
expositivo tradicional no qual o aluno se torna um mero repositório de 
informações, a famosa educação bancária criticada por Freire (2001). O 
termo remoto se refere apenas à mudança do espaço físico que outrora 
era presencial e agora, temporariamente, é remoto (digital), termo mui-
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to utilizado na área de Tecnologia de Informação (TI) para se referir à não 
presencialidade (JOYE; MOREIRA; ROCHA, 2020).

Pode-se citar algumas diferenças entre esses dois tipos de 
ensino; em relação à docência na EaD um grupo de especialista são 
responsáveis pela desenvolvimento de todo conteúdo a ser traba-
lhado, faz-se necessário profissionais qualificados em áreas diversas, 
por exemplo professores conteudistas, os produtores de multimídia, 
os ilustradores e etc., já na educação remota os professores são os 
principais responsáveis por desenvolver todo o conteúdo das aulas, o 
que muitas vezes o sobrecarrega, ainda requer do professor conheci-
mento e habilidades para manusear toda a tecnologia empregada para 
desenvolvimento das vídeoaulas.

Um outro ponto que pode ser mencionado é o aluno o qual esse 
ensino irá alcançar, no primeiro tipo de ensino se tem um aluno que por 
motivação própria procura estudar, além de utilizar esse tipo de ensino 
de acordo com sua disponibilidade de tempo, nesse sentido, têm-se um 
aluno com um perfil autônomo, já no segundo tipo de ensino se tem 
um aluno diferenciado, normalmente são crianças e adolescentes, que 
devido a pandemia tiverem que se adaptar a esse modelo de educação 
emergencial. Pode-se citar ainda a questão do distanciamento e intera-
ção entre aluno e professor dos dois sistemas de ensino, sendo que a 
EaD, já estabelece esse tipo de relacionamento em sua legislação, já o 
ensino remoto, é a condição no momento que está a definir, e isso pode 
acarreta em problemas no ensino-aprendizagem.

É imprescindível que gestores e professores saibam essa dife-
renciação no que diz respeito ao planejamento das aulas futuras e da 
nova reorganização escolar pós-pandemia, de forma que o estudante 
brasileiro não sofra mais ainda no que diz respeito à qualidade do 
processo educativo. Assim, faz-se necessário refletir sobre as condi-
ções objetivas do processo educativo pós-pandemia (JOYE; MOREIRA; 
ROCHA, 2020).
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TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE 
PANDEMIA

Goedert e Arndt (2020) relatam que o surgimento e o de-
senvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 
especialmente as digitais, intensificou as possibilidades de acesso às 
informações, ampliou as formas de comunicação e modificou a relação 
humana com o ambiente profissional, acadêmico e familiar. Sobre 
a dimensão educacional, Jenkins (2009) observa que a sociedade 
contemporânea, caracterizada pela presença e influência das tecno-
logias digitais e mídias interativas, tem incitado professores e alunos 
a experiências de processos de ensino-aprendizagem que instigam a 
colaboração, a inovação, o compartilhamento e a coletividade.

A sociedade passa por um amplo processo de transformação, 
sobretudo na evolução digital, esse quadro é perceptível quando se 
observa que muitas tarefas que antes aconteciam de forma presencial 
não se realizam mais sem a presença dos dispositivos digitais, de modo 
on-line. Vive-se, então, em um contexto social em que a conectividade 
ne a colaboração fazem parte da vida de milhões de pessoas desde 
cedo (SANTOS JUNIOR; MONTEIRO, 2020). 

No contexto brasileiro, as tecnologias digitais foram ressignifi-
cadas e sua utilização potencializada. Tanto no convívio social, em que 
o isolamento e o distanciamento social foram adotados como fatores 
essenciais para evitar o contágio, quanto nos processos educacionais 
e laborais, as tecnologias digitais se tornaram artefatos essenciais em 
nosso cotidiano (GOEDERT; ARNDT, 2020).

Com a interrupções das aulas presenciais, muito se fala do 
uso das tecnologias digitais para mediar o processo de aprendizagem 
remota como alternativa para continuar as aulas, agora de forma re-
mota. Tendo que recorrer, dessa forma, ao ensino remoto, com isso, 
algumas instituições estão se adaptando para utilizar as plataformas 
digitais para fins de mediação da aprendizagem.
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No entanto, nem todos os estudantes do país têm acesso a es-
ses recursos, outros, sequer têm acesso à internet, não possuindo dis-
positivos remotos como smartphones, tablets e computadores, aliado 
ao fato de que muitos moram com um elevado número de pessoas em 
uma mesma residência, dispondo, assim, de espaços apertados (JOYE; 
MOREIRA; ROCHA, 2020).

Sabe-se que o acesso à internet em algumas regiões brasileiras 
é deficiente, esse quadro se agrava principalmente no interior. Con-
forme dados da pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos 
para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC, 2019), no 
Brasil 29% dos domicílios, aproximadamente 19,7 milhões de residên-
cias, não possuem internet. Desse montante de desconectados, 59% 
relatam não a contratar porque consideram muito caro esse serviço, 
outros 25% porque não dispõem de internet em suas localidades. Des-
taca-se, ainda, que 41% dos entrevistados alegaram não possuir com-
putador para tal e 49% que não sabiam usar a internet. Desse modo, 
os estudantes inclusos nestas estatísticas estão fora da estratégia do 
ensino remoto mediado pelas tecnologias digitais. Sendo que as tec-
nologias digitais quando bem utilizadas intensificam as oportunidades 
de aprendizagem.

No entanto, em uma perspectiva de oportunizar aprendizagem 
de forma flexível e virtual, deve-se acreditar nas tecnologias digitais 
como uma forma de ajudar no desenvolvimento das atividades educa-
cionais, ainda que os alunos e todos os membros que fazem parte da 
estrutura escolar estejam afastados fisicamente. É nessa perspectiva 
que os governantes devem atuar e colaborar com medidas estratégias 
e políticas públicas que visem acessibilidade de todos a educação, 
medidas que contribuam para o ensino remoto e para e inclusão social 
dos alunos.

Nesse sentido, é possível compreender que a simples presença 
das tecnologias digitais faz toda a diferença no ensino e aprendizagem 
nesse momento atual de pandemia, o qual requer um isolamento 
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social, no entanto, as tecnologias por se só não promovem mudanças 
no processo educacional. Com isso, as tecnologias podem ser uma for-
ma de potencializar o aprendizado, desde que haja um planejamento 
educacional adequado para o seu uso. Diante disso, ainda é necessária 
uma formação mais acessível aos professores para que saibam ad-
ministrar essas ferramentas e aos alunos, que possam ter acesso de 
forma igualitária.

MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO REMOTO

A mediação é um elemento essencial na educação, que vai atuar 
diretamente no nível de desenvolvimento potencial, ou seja, naquilo 
que o sujeito é capaz de aprender, só que mediante a interação com 
outras pessoas ou com o meio (incluindo aqui as tecnologias criadas) 
(GOEDERT; ARNDT 2020).

No entanto, parte-se de um contexto social em que essa intera-
ção se limita ao uso de tecnologia digitais e ao isolamento social do ser 
humano, nesse sentido a mediação pedagógica nesse novo ambiente 
escolar busca novos métodos para se adaptar ao ensino proposto, que 
é o ensino remoto.

De acordo com Masetto (2003), a mediação pedagógica envol-
ve necessariamente interações, seja entre os sujeitos envolvidos no 
processo, seja entre os sujeitos e os recursos, entre os sujeitos e o 
meio em que está inserido. Nesse sentido, percebe o a importância 
da interação entre todos os envolvidos nas diversas esferas do ensino-
-aprendizagem, de forma a entender a situação apresentada e buscar 
formas de trabalho e resolução das questões levantadas.

Diante disso, é necessário mudanças nas metodologias de en-
sino, para que estas se adequem a nova forma de ensino “o remoto”, 
assim, é importante a integração de todo o corpo docente escolar, de 
forma a otimizar o trabalho de todos os envolvidos. Uma vez que, essa 
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nova metodologia de ensino-aprendizagem exige do professor, acos-
tumado ao cotidiano do ensino presencial, maior criatividade para o 
desenvolvimento das aulas, de modo que atenda às novas demandas 
sociais de aprendizagem interativa, na qual a mediação das TDIC deixa 
de ser meramente instrumental para se converter em ações que pos-
sibilitem a expressão de sentimentos, de partilhas e de conhecimento 
(GOEDERT; ARNDT, 2020).

Segundo Goedert e Arndt (2020), o professor, nesse sentido, 
continua sendo essencial no processo educacional, como agente me-
diador, mas que precisa ter clareza e saber como realizar essa mediação 
com os alunos via tecnologias digitais. Com isso, a nova metodologia 
de ensino empregada utilizando mais as tecnologias como ferramenta 
principal de trabalho, requer que os professores tenham o domínio da 
técnica e o planejamento necessário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, observa-se o ensino remoto como uma alternativa de 
ensino emergencial viável, uma vez que contribui para a continuidade 
das aulas, ainda que de maneira remota, esta surge como uma estra-
tégia de não parar as aulas em meio a pandemia da covid-19, em que 
a principal medida de segurança é o isolamento social. Nessa perspec-
tiva, as tecnologias digitais apresentam papel fundamental nessa nova 
forma de ensino, com o intuito de manter as pessoas perto ao mesmo 
tempo longe e todos conectados, e uma outra forma de reorganização 
do sistema educacional é a mediação pedagógica, que precisou refazer 
as metodologias existentes e se adequam ao ensino remoto.
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TEMPOS DA COVID 19: O NOVO 
CENÁRIO DA EDUCAÇÃO NO  

PROCESSO DO ENSINO E 
APRENDIZAGEM EM NOVA PONTE

Mara Rubia Aparecida da Silva
Shirlei Santos Cardoso 

RESUMO
O presente trabalho aborda a realidade da educação em tempos pandêmicos 
no município de Nova Ponte-MG, por meio de um relato de experiência 
analisaremos os avanços e necessidades da educação através de uma pes-
quisa qualitativa, por meio de uma revisão de literatura que estruturará a 
organização de nosso trabalho trazendo novas perspectivas. Os desafios 
enfrentados por supervisores, professores e alunos no tempo presente é de-
safiador, porém importante para a organização e estruturação da educação. 
O atual sistema educacional é cada vez mais exigente para o professor, que 
precisa de mais habilidades e ferramentas para resolver emergências e para 
a educação complexa e diversificada das novas gerações. Ao longo dos anos, 
as novas tecnologias e o ensino vêm se tornando grandes aliados: promo-
vendo acessos inovadores à informação e o aprendizado. E isso, através de 
diferentes meios didáticos, oferecendo também, uma diversidade bastante 
construtiva em relação aos recursos utilizados nas salas de aula. A tecnologia 
proporciona aprendizagem, comunicação, interação e integração de conheci-



552COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

mentos favorecendo a prática pedagógica. Muitos educadores desenvolvem 
práticas interessantes de integração de tecnologias no ensino, dinamizando 
suas aulas, motivando os alunos e encontrando caminhos para promover 
uma aprendizagem mais contextualizada e significativa. 
Palavras-chave: Educação. Tecnologia. Pandemia.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa visa explicitar a realidade da educação em 
tempos de pandemia em Nova Ponte-MG, observando a perspectiva 
de professores e supervisores e suas dificuldades frente à tecnologia, 
portanto esse relato nos fará entender e repensar a prática educativa. 
Temos uma metodologia qualitativa, através do relato e revisão de 
literatura.

A pandemia causada pela covid-19 mudou a rotina de milhões 
de pessoas em todo o mundo, em todos os setores da sociedade civil e 
com as escolas não foi diferente. A desigualdade no acesso à internet, 
entre alunos de escolas públicas e particulares, foi escancarada du-
rante a pandemia causada pelo novo coronavírus. Sabemos que este 
problema não é novo. 

A equipe pedagógica da Secretaria de Educação do município 
de Nova Ponte-MG, entende que uma educação de qualidade somente 
funciona se for aliada às políticas públicas de educação que favoreçam 
o desenvolvimento integral do aluno. 

O município desde o ano de 2013 vem se destacando no ce-
nário educacional apresentando excelentes notas com os resultados 
do Ideb, ficando inclusive neste ano em específico em primeiro lugar 
dentre as escolas públicas municipais com os alunos dos anos finais do 
Ensino Fundamental. Nos anos subsequentes mantivemos a média do 
Ideb também com boas notas com os anos iniciais e finais. Porém, com 
a interrupção das aulas presenciais, tivemos um declínio na qualidade 
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da educação ofertada, devido à falta de recursos a serem ofertados 
aos alunos, principalmente no que diz respeito ao acesso a recursos 
tecnológicos.

Em relação aos problemas enfrentados vivenciamos o quanto 
esta pandemia mostrou o quanto os alunos da rede municipal de 
ensino dependem da infraestrutura das escolas, dentre eles: muitos 
estudantes só puderam acessar as atividades, quando o pai ou res-
ponsável voltava para casa à noite, com o celular; os dados do pacote 
de internet acabavam; duas ou três crianças precisam acessar as aulas 
e não havia tempo para tal; falta de preparação dos pais. Já outros 
alunos não puderam acessar as aulas virtuais pois não tinham o apa-
relho celular ou qualquer outro equipamento tecnológico em casa e 
ficaram apenas com uma Apostila de Atividades Remotas para ser feita 
em casa sem nenhuma orientação da parte do professor. 

Também o governo do município, assim como muitos municí-
pios brasileiros, não realizou nenhum investimento para que este aluno 
tivesse acesso à tecnologia, causando um descaso e falta de compro-
misso com a educação municipal. Também pontuamos problemas na 
infraestrutura dos lares, pouco ou quase nenhum silêncio que impedia 
a concentração dos alunos na execução das atividades propostas, e, 
em muitas ocasiões, o pai ou responsável não valoriza a educação e 
que negligenciou o Ensino Remoto ofertado ao aluno. 

Nas escolas as supervisoras pedagógicas tiveram um papel 
ainda mais importante para ajudar os docentes e alunos a superar os 
desafios que surgiram com o ensino a distância. Entre as funções de 
gestão de crise, resolução de problemas, atendimento aos docentes, 
tomada de decisões e diversas outras atividades diárias adotamos pro-
cedimentos que dando a importância que a escola e alunos precisam 
e condições de funcionamento para dar continuidade ao processo 
ensino e aprendizagem. 

Dentre os procedimentos podemos citar: a comunicação agre-
gando valor a um diálogo eficaz entre todos os docentes do ambiente 

https://horario.com.br/blog/qual-e-o-papel-do-coordenador-pedagogico-dentro-das-escolas/


554COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

escolar, com os familiares e alunos da instituição. Neste momento de 
crise, a comunicação é essencial para manter todos informados das 
ações remotas que estão sendo realizadas e garantir que a equipe 
esteja alinhada. Utilizamos a tecnologia para manter um canal de co-
municação aberto com a comunidade escolar e acadêmica. Com essas 
ferramentas tecnológicas, foi possível organizar reuniões e monitorar a 
realização das atividades mesmo com o distanciamento social. Também 
mantivemos a empatia para orientar os professores e as famílias dos 
estudantes. Consideramos que, com a mudança repentina de rotina, 
todos estão enfrentando dificuldades para se adaptar e é preciso levar 
isto em consideração. Ter empatia para lidar com os professores que 
têm dificuldades tecnológicas e elaboração de materiais de referência 
para facilitar esse processo. Outro ponto relevante é que a supervisão 
pedagógica buscou gerenciar suas emoções para poder influenciar o 
ambiente de forma positiva e construtiva. Mantivemos a equipe próxi-
ma ao trabalho da supervisão pedagógica.

A tecnologia facilita diversos aspectos do processo de ensino 
e aprendizado e é importante que a supervisão pedagógica utilize 
essas ferramentas para dar suporte à equipe. Alguns sites e aplicativos 
de gerenciamento de projetos nos ajudaram a organizar as tarefas, 
atribuí-las aos responsáveis e acompanhar sua realização. Além disso, 
ferramentas de chat e videoconferência permitiram a realização de 
reuniões para discutir o planejamento pedagógico, carga horária do 
aluno, reposição de aulas pós-pandemia, entre outros detalhes impor-
tantes e dúvidas do dia a dia. Para Moran (2000): 

As tecnologias de comunicação não substituem o pro-
fessor, mas modificam algumas de suas funções. A tarefa 
de passar informações pode ser deixada aos bancos de 
dados, livros, programas em CD. O professor se transfor-
ma agora em estimulador da curiosidade do aluno por 
querer conhecer, por pesquisar, por buscar a informação 
mais relevante.

https://horario.com.br/blog/como-realizar-a-reposicao-de-aulas-apos-a-pandemia/
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A direção escolar também mesmo com o distanciamento social, 
buscou envolver a comunidade escolar e acadêmica na rotina da insti-
tuição para manter um ambiente agradável e colaborativo realizando 
as entregas das apostilas remotas e cestas básicas aos alunos carentes.

Além da preocupação com a aprendizagem a distância, a supervi-
são pedagógica também observou atentamente ao equilíbrio emocional 
e à saúde mental de estudantes e professores. Com isso, buscou reduzir 
as chances de evasão e colocar em prática o papel da escola de apoiar e 
se conectar com todas as pessoas que fazem parte dela.

Por último, na secretaria municipal de educação a equipe 
administrativa e pedagógica trocaram ideias para a retomada das 
aulas presenciais após a pandemia. A retomada das aulas presenciais 
no pós-pandemia ainda é um assunto incerto, mas a escola da rede 
municipal iniciou um planejamento de como receber os alunos e como 
seria a forma de recuperar a defasem na aprendizagem dos mesmos. 
Assim, para garantir um retorno seguro e adequado, é importante que 
os gestores acompanhem o desenvolvimento das atividades a distância 
e avaliem quais ações deverão ser tomadas para o retorno. Para isso, 
um horário escolar bem elaborado é a principal maneira de manter a 
escola funcionando desde o primeiro dia de aula.

Diante do cenário que estamos vivenciando, os desafios são 
gigantes para a educação como um todo e para os professores em 
particular. O mundo está se transformando e não voltaremos “ao 
normal”, pois o normal será uma nova realidade, muito diferente do 
que estávamos vivendo até a pandemia da covid-19. O mundo, pro-
vavelmente, não será o mesmo. A educação e os professores também 
não. O processo de ensino e aprendizagem se transformou nesse 
contexto. As formas habituais de lecionar precisam ser revistas. É 
preciso modificar o planejamento pedagógico e encontrar alternativas 
para envolver, motivar e propiciar o desenvolvimento dos estudantes, 
mesmo que a distância. Conforme aponta Paulo Freire, “no processo 
de aprendizagem só aprende verdadeiramente aquele que se apropria 
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do aprendido, transformando-o em apreendido, com o que pode, por 
isto mesmo, reinventá-lo; aquele que é capaz de aplicar o aprendido 
apreendido a situações existenciais concretas” (FREIRE, 1983, p. 16).

A profissão de professor envolve muita relação interpessoal e 
acolhimento. Talvez aqui esteja a maior perda. A falta do olho no olho 
e das interações entre professores e alunos assim como entre alunos 
e os colegas. Um dos principais desafios é adequar aulas, materiais e 
atividades para outro modelo que não o presencial. As tecnologias pre-
cisam ser disponibilizadas neste momento de crise. É uma avalanche 
de informações, o que torna muito difícil encontrar a melhor solução 
para atender a essa necessidade não planejada de ensinar além dos 
muros da escola.

A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NESSA REALIDADE 
REMOTA

O propósito de se trabalhar com essa tecnologia é romper com 
as limitações encontradas pelos alunos do município. A utilização de 
software educativo e mídias têm como objetivo introduzir mais conhe-
cimentos de forma rápida e prazerosa aos alunos da Escola que são 
carentes dessa tecnologia. Esses alunos vão explorar esse mecanismo 
que envolve atividades nas áreas de matemática, história, arte etc., ou 
seja, esses alunos ao utilizarem o computador entram em um ambien-
te multidisciplinar e interdisciplinar. Ao invés de apenas receberem 
informações, os alunos também constroem conhecimentos.

Trabalhar a tecnologia com interdisciplinaridade em sala de 
recurso, que para a realidade da educação do campo isso tem sido 
um grande desafio para os alunos, onde necessitam de informações e 
ampliação de seus conhecimentos. A tecnologia como fonte de apoio 
ao conhecimento só tem a elevar o conhecimento e aprendizagens dos 
alunos na era digital. como aponta Lévy:
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O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o 
novo meio de comunicação que surge da interconexão 
mundial dos computadores. O termo especifica não 
apenas a infra-estrutura (sic) material da comunicação 
digital, mas também o universo oceânico de informações 
que ela abriga, assim como os seres humanos que nave-
gam e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo 
“cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas 
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de 
modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 
juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 
1999, p. 17). 

A utilização da tecnologia permite associar uma série de con-
teúdos relativos ao ensino na educação. Nesse projeto associando as 
disciplinas: língua portuguesa, matemática, geografia, história e arte. 
Trabalhar com a tecnologia em educação será sempre um ponto de 
partida para a busca e novos conhecimentos dos alunos.

Segundo Bauman (2001), “O advento da instantaneidade 
conduz a cultura e a éticas humanas a um território não mapeado e 
inexplorado, onde a maioria dos hábitos aprendidos para lidar com os 
afazeres da vida perdeu sua utilidade e sentido”. Ao longo dos anos, 
as novas tecnologias e o ensino vêm se tornando grandes aliados: 
promovendo acessos inovadores à informação e o aprendizado. E isso, 
através de diferentes meios didáticos, oferecendo também, uma di-
versidade bastante construtiva em relação aos recursos utilizados nas 
salas de aula, por exemplo: áudios, vídeos, entre outros.

 A tecnologia proporciona aprendizagem, comunicação, intera-
ção e integração de conhecimentos favorecendo a prática pedagógica. 
Muitos educadores desenvolvem práticas interessantes de integração 
de tecnologias no ensino, dinamizando suas aulas, motivando os alu-
nos e encontrando caminhos para promover uma aprendizagem mais 
contextualizada e significativa. Sendo assim, este projeto se destina a 
refletir sobre tais experiências. 
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 Assim, de forma cooperativa, a prática do uso das TIC se torna 
grande aliada no processo de aprendizagem do aluno, principalmente 
na questão da disciplina de literatura devido à permissão de expansão 
crítica do discente, o dinamismo na interação com o outro, a própria 
flexibilidade de poder estudar não somente em sala de aula, mas 
também em casa, através de vídeos aulas, matérias enviadas pelos 
professores, e uma verdadeira troca de saber postulada à tecnologia, 
trazendo muitos benefícios para o professor e aluno. Pois, para o pro-
fessor, torna-se mais prático utilizar recursos que ajudam no auxílio 
dentro da sala de aula.

 Utilizar as tecnologias nas salas de aula tem sido um desafio 
para diversos professores, devido fatores que dificultam a inserção da 
mesma. Os recursos nas escolas, o acesso aos computadores, e muitas 
vezes a dificuldade encontrada por professores ao se adaptar com 
esses novos ambientes de aprendizagem. 

 Nesse projeto utilizaremos sites, peças literárias e atividades 
que façam com que o aluno desenvolva diversas habilidades.
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O LACE COMO FERRAMENTA DE 
RESSIGNIFICAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE 

PROFESSORES E ALUNOS NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Debora Cristina Vieira de Simas
Ana Flavia Teixeira Veras

RESUMO
A crise sanitária causada pela pandemia de covid-19 trouxe a necessidade de 
repensar os tempos e os espaços de aprender e ensinar. Neste paradigma a 
equipe da EM Olimpíadas Rio 2016 planejou ações em canais de comunicação 
virtual, em especial o Laboratório Ampliado de Convivência Escolar – Lace, 
para tentar minimizar os impactos causados pelo distanciamento social. Par-
te-se de 3 objetivos presentes em Resende (1986): 1) a importância da escola 
formal para as classes populares; 2) a necessidade de redefinir o conteúdo e 
encontrar formas pedagógicas capazes de socializá-lo; 3) a importância dos 
saberes prévios do aluno. A proposta de manutenção do vínculo de forma 
remota exige a observação de alguns parâmetros fundamentais, a saber: a) 
viabilidade técnica dos profissionais e dos alunos; b) formação em serviço da 
equipe; c) a cultura de acesso; d) manutenção dos materiais publicados. Ado-
tando a perspectiva de Freire (2010) na defesa de que os sujeitos da educação 
tenham autonomia em suas relações e André (2005, p. 67) que concebe o 
conhecimento de forma processual e socialmente construído pelos sujeitos 
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nas interações cotidianas, transformando-a e sendo transformados, o Lace 
se torna uma ferramenta de ressignificação da relação entre professores e 
alunos no trabalho remoto.
Palavras-chave: Educação. Novas Tecnologias. Pandemia. Gestão Escolar. 
Trabalho Remoto.

INTRODUÇÃO

O último ano letivo aconteceu em meio a grandes dificuldades 
no Brasil e no mundo devido à crise sanitária causada pela covid-19 e 
na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ) não foi 
diferente. Tendo em vista a tentativa de mitigar os problemas oriundos 
do fechamento das unidades escolares, a partir de 16 de março de 2020, 
a Escola Municipal Olimpíadas Rio 2016 optou por trabalhar seus conte-
údos utilizando canais de comunicação virtual, em especial o Lace.

Operando em turno único por sete horas diárias, a Escola Muni-
cipal Olimpíadas Rio 2016 nasce do conceito de “Escolas do Amanhã”1 
e a “Fábrica de Escolas do Amanhã”2 no ano de 2016. Localizado no 
Campus Maré I e inaugurado em 26 de fevereiro de 20163, na favela 

1  O Escolas do Amanhã é um projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro, iniciado em 
2009, que visa melhorar a educação da Rede Municipal por meio de um programa 
inteligente e criativo de ensino integral e uma infraestrutura de conforto e qualidade 
para alunos e professores. Disponível em: http://www.escolasdoamanha.com.br/
sobre-o-projeto/. Acesso em: 12 jul. 2020. Decreto nº 31.022 de 24 de agosto de 
2009 e Resolução SME nº 1038 de 24 de agosto de 2009. 
2  As escolas que têm como base preceitos construtivos de modularidade, 
racionalidade, pré-fabricação, segurança,sustentabilidade, ergonomia, economia, 
conforto térmico, acústico e eficiência energética com emprego de materiais 
sustentáveis. As estruturas das unidades são de um sistema construtivo mais ágil, 
compostas por elementos pré-fabricados que garantem a sustentabilidade e rapidez 
na construção. Disponível em: http://www.escolasdoamanha.com.br/noticias/
fabrica-deescolas-do-amanha/. Acesso em: 12 jul. 2020.
3  Prefeito Eduardo Paes inaugura as primeiras quatro unidades escolares do Campus 
Educacional Maré. Em
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Nova Holanda, no Bairro da Maré, a escola possui 35 professores, 648 
alunos distribuídos nos 7º, 8º e 9º Anos e um corpo administrativo 
constituído por 7 servidores entre: grupo gestor, coordenação peda-
gógica e agentes educadores e um conjunto de 11 funcionários de 
apoio4. Seu território está delimitado por importantes vias de acesso 
à margem da Linha Vermelha e o Canal do Cunha, a leste, e a Avenida 
Brasil, a oeste. Estando entre as cinco maiores comunidades da Maré, 
a Favela Nova Holanda conta com 4.601 domicílios e 13.799 moradores 
corroborada pela figura 1 a seguir:

26 de fevereiro de 2016. Disponível em: https://fotospublicas.com/prefeito-eduardo-
paes-inaugura-as-primeiras-quatro-unidades-escolares-do-campuseducacional-
mare/#:~:text=26%2F02%2F2016%2D%20Rio,Brizola%20no%20Complexo%20
da%20Mar%C3%A9. Acesso em: 20 jul. 2020.
4  Prefeito Eduardo Paes inaugura as primeiras quatro unidades escolares do Campus 
Educacional Maré. Em
26 de fevereiro de 2016. Disponível em: https://fotospublicas.com/prefeito-eduardo-
paes-inaugura-as-primeiras-quatro-unidades-escolares-do-campuseducacional-
mare/#:~:text=26%2F02%2F2016%2D%20Rio,Brizola%20no%20Complexo%20
da%20Mar%C3%A9. Acesso em: 20 jul. 2020.

https://fotospublicas.com/prefeito-eduardo-paes-inaugura-as-primeiras-quatro-unidades-escolares-do-campuseducacional-mare/#:~:text=26%2F02%2F2016%2D Rio,Brizola no Complexo da Mar%C3%A9
https://fotospublicas.com/prefeito-eduardo-paes-inaugura-as-primeiras-quatro-unidades-escolares-do-campuseducacional-mare/#:~:text=26%2F02%2F2016%2D Rio,Brizola no Complexo da Mar%C3%A9
https://fotospublicas.com/prefeito-eduardo-paes-inaugura-as-primeiras-quatro-unidades-escolares-do-campuseducacional-mare/#:~:text=26%2F02%2F2016%2D Rio,Brizola no Complexo da Mar%C3%A9
https://fotospublicas.com/prefeito-eduardo-paes-inaugura-as-primeiras-quatro-unidades-escolares-do-campuseducacional-mare/#:~:text=26%2F02%2F2016%2D Rio,Brizola no Complexo da Mar%C3%A9
https://fotospublicas.com/prefeito-eduardo-paes-inaugura-as-primeiras-quatro-unidades-escolares-do-campuseducacional-mare/#:~:text=26%2F02%2F2016%2D Rio,Brizola no Complexo da Mar%C3%A9
https://fotospublicas.com/prefeito-eduardo-paes-inaugura-as-primeiras-quatro-unidades-escolares-do-campuseducacional-mare/#:~:text=26%2F02%2F2016%2D Rio,Brizola no Complexo da Mar%C3%A9
https://fotospublicas.com/prefeito-eduardo-paes-inaugura-as-primeiras-quatro-unidades-escolares-do-campuseducacional-mare/#:~:text=26%2F02%2F2016%2D Rio,Brizola no Complexo da Mar%C3%A9
https://fotospublicas.com/prefeito-eduardo-paes-inaugura-as-primeiras-quatro-unidades-escolares-do-campuseducacional-mare/#:~:text=26%2F02%2F2016%2D Rio,Brizola no Complexo da Mar%C3%A9
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Figura 1 – Localização do Campus Maré I.
Fonte: Portal Multirio.5

O Campus Maré I se revela como espaço geográfico em seus 
próprios termos: um mosaico estruturado com uma dinâmica so-
cioeconômica particular pela pluralidade territorial. Aos moradores 
da favela Nova Holanda, bem como em geral à população favelada 
e periférica, as precárias condições de equipamentos urbanos estão 
longe de serem adequadas às demandas regulares. E por isso é essen-
cial fortalecer a comunidade escolar face aos riscos demandados pela 
pandemia e estreitar os canais de comunicação com a comunidade 
escolar para a conjugação de esforços coletivos e coordenados tendo 
em vista o levantamento de problemas surgidos com a pandemia para 
o estabelecimento de um plano de ação com a participação de todos 
os envolvidos.

5  Disponível em: http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/
reportagens/8810-primeiras-escolas-do-campus-da-mar%C3%A9-s%C3%A3o-
inauguradas. Acesso em: 10 fev. 2021.
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Planejar a continuidade das ações educacionais sob o pon-
to de vista administrativo e pedagógico, é um esforço conjunto da 
gestão escolar junto a seu corpo docente, alunos e responsáveis. A 
partir da análise do cenário atual e das perspectivas futuras foram 
implementadas reuniões pedagógicas semanais em que toda equipe 
estivesse reunida visando o debate para adoção de medidas para mi-
tigar os problemas decorrentes do afastamento presencial do espaço 
escolar associada à reflexão acerca da práxis espacial dos estudantes: 
evasão escolar, segurança alimentar, vulnerabilidade social, índice 
de desenvolvimento humano local e a implicação exponencial do 
distanciamento social para o crescimento da desigualdade social na 
ausência da formação escolar.

Nessas reuniões, foram levantadas questões essenciais como: 
adaptação de conteúdo, formato e frequência das postagens e das ati-
vidades, metodologia a ser utilizada, suporte e formas de acesso entre 
outros pontos relevantes. A partir dessas discussões se iniciou a divul-
gação das propostas de atendimento em dias e horários definidos pela 
equipe de gestores e de professores. Assim, decidiu-se pela utilização 
das redes sociais da escola para publicizar, pactuar e formalizar as pro-
postas de atendimento remoto adotadas pela gestão da escola. O Lace 
(Laboratório Ampliado de Convivência Escolar), que já era utilizado em 
diferentes práticas pedagógicas desde 2016, assume o lugar central de 
publicação dos conteúdos das aulas, com espaços virtuais específicos 
identificados por dias, semanas e anos de escolarização, turmas, disci-
plinas e seus respectivos professores, num trabalho realizado em sua 
totalidade, remotamente. Observe a abertura do Lace na figura 2.
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Figura 2 – Página Inicial do Lace.
Fonte: Lace.6 

A ferramenta tecnológica antes usada para interação entre 
professores e alunos em dias de conflito ou para o uso com estudantes 
afastados por licenças médicas e maternidade e ainda em situações 
em que o educando estivesse hospitalizado, passa a ser aperfeiçoada 
em seu uso diário. Diante do novo contexto histórico-social desafiador, 
que amplia o tempo de afastamento nas interações sociais por um 
período de tempo indeterminado, o espaço físico deixou de ser um 
espaço onde a convivência, os diálogos e a produção de conhecimento 
acontecem na sua essência. Precisando se legitimar uma nova cultura 
de convivência.

Conjugando a necessidade de contato com a comunidade es-
colar e de socializar o conhecimento presente em Resende (1986), as 
limitações de reprodução de materiais e a necessidade de se adaptar, 
visando a manutenção da escolarização formal para as classes popu-

6  Disponível em: https://emolimpiadas2016.wixsite.com/lace. Acesso em: 10 fev. 2021.
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lares, o Lace passou a funcionar como nosso principal veículo para a 
disseminação das aulas e comunicação com toda comunidade escolar. 
O objetivo deste estudo é demonstrar o processo de adaptação do Lace 
como via essencial de comunicação na EM Olimpíadas Rio 2016 visan-
do o fortalecimento da comunidade escolar para auxiliar estudantes e 
profissionais da educação na rotina escolar na pandemia de covid-19.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A reorganização do trabalho docente, que saiu de um planeja-
mento solitário para o solidário, em busca da abordagem qualitativa 
a gestão e os docentes adotaram a perspectiva de André (2005, p. 
67) que “concebe o conhecimento como um processo socialmente 
construído pelos sujeitos nas suas interações cotidianas, enquanto 
atuam na realidade, transformando-a e sendo por ela transformados”. 
Ao levar em conta o universo escolar em que estamos inseridos foi 
necessário repensar as práticas escolares a partir da suspensão das ati-
vidades presenciais, e enfrentar o momento da melhor forma possível.

A necessidade do isolamento social interferiu na mais profunda 
essência da educação e na principal forma de produção de conheci-
mento da escola, que é a interação entre professores, alunos e res-
ponsáveis. Pautando os três objetivos presentes em Resende (1986) 
que são: 1) a importância da escola formal para as classes populares; 
2) a necessidade de redefinir o conteúdo de nosso ensino e encontrar 
formas pedagógicas capazes de socializá-lo; 3) a importância do saber 
que o aluno traz que foi privilegiado; que se optou por este caminho.

A busca pela manutenção do vínculo, fundamental entre es-
cola e comunidade, entre professores e alunos, entre educação como 
direito e projeto de sociedade evidencia ainda que na educação não se 
deve separar a formação dos conteúdos da formação humana.
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A situação de pandemia evidenciou o quanto o ensinar a apren-
der e aprender a ensinar se faz a partir da consciência de que “a prática 
docente que não há sem a discente é uma prática inteira” Freire (2010, 
p. 95). O testemunho ético de que fala Freire (2010) toma concretude 
no que se observa, em grandes proporções, no movimento voluntário 
de manutenção de vínculo, entre alunos e professores na busca pela 
equidade. O olhar sensível à diversidade humana e as diferentes reali-
dades de acesso e permanência na escola precisaram ser repensadas 
na urgência de se propor possiblidades para garantir a educação como 
direito, lançando mão da autonomia da escola tendo como suporte a 
Constituição promulgada em 1988, compreensão de corresponsabili-
dade que nos foi primordial no sentido de traçar novos caminhos. 

Desta forma, o uso da tecnologia na educação passou a ser con-
siderada e utilizada, visto que o ambiente virtual passou a representar 
o espaço possível para a escolarização, sendo necessário para que 
gestores da Unidade de Ensino (UE) e coordenadores conseguissem 
viabilizar as metas e os objetivos do planejamento proposto para o 
ano letivo, o que não quer dizer que seja uma tarefa fácil. Tratar as 
diversas realidades da comunidade escolar sejam dificuldades de 
acesso, de conhecimento, de familiaridade com o trabalho remoto, 
seja de manipular as ferramentas e até mesmo a saúde mental dos 
sujeitos, compõem alguns dos desafios de tornar palatável esta forma 
de construção do conhecimento nos anos letivos de 2020 e de 2021.

Neste cenário, escolas, secretarias de educação, professores, 
alunos e responsáveis precisaram dialogar e se empenhar em tempo 
de formação para o corpo docente, para alunos e a para todos os 
envolvidos diretamente com a comunidade escolar. Esta tarefa se 
mostrou árdua, uma quebra de paradigmas e uma reapropriação de 
sentidos do papel da tecnologia nas práticas escolares. Porque se antes 
o celular era um corpo estranho, por vezes não desejado no âmbito 
das práticas pedagógicas, torna-se agora o laço que toca e encontra a 
extensão, salvaguardando a unidade da escola, o que permite durante 
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a pandemia o contato com a comunidade escolar. Se faz importante 
que toda comunidade escolar permanecesse, de alguma forma, man-
tendo vínculos.

A justificativa para a utilização do Lace e o incentivo à cultura 
de acesso está na emergência da modalidade de atendimento remo-
to face ao cenário da crise sanitária. Se antes da crise da covid-19 o 
trabalho remoto despontava como uma tendência em muitos setores 
da economia, a partir de 2020, com a recomendação do isolamento e 
distanciamento social, a modalidade de atendimento remoto ganhou 
um espaço ainda maior nos diversos segmentos e setores econômicos 
do país e do mundo, inclusive na educação.

A partir da análise do cenário e se antecipando as perspectivas 
futuras foram organizadas reuniões remotas sistemáticas com toda a 
equipe. Para o grupo gestor a finalidade dos encontros foi centrada 
no diagnóstico de necessidades, na redefinição de prioridades e de 
papéis no acompanhamento dos processos administrativos e na re-
flexão sobre novos modos de gerir as práticas pedagógicas num novo 
contexto escolar: para além dos limites físicos da escola, com destaque 
ao respeito à autonomia do professor.

É um fato que a educação não presencial representa uma 
novidade para muitos membros da comunidade escolar. Desta forma 
foi preciso ressignificar nossa função de professores-pesquisadores, 
elaborando em nossas reuniões a adequação dos conteúdos contextu-
alizados no tempo e lugar de atuação. Desta maneira, teoria e prática 
são colocadas em total sinergia, produzindo uma a outra, e compro-
metidas com a constante imersão na tríade prática-teoria-prática. Para 
Bortoni-Ricardo (2009) o professor-pesquisador não se vê, unicamente 
como um usuário do conhecimento que é produzido por outros pes-
quisadores.

Ele próprio se dispõe a participar da produção destes conheci-
mentos durante a sua prática com o objetivo de aprimorá-la e assim 
vem sendo tratada a produção de materiais e comunicações da nossa 
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UE. Além disso, temos à luz de que a educação da escola precisa 
promover o desenvolvimento global, pautado em valores sociais, 
despertando e estimulando os alunos para a justiça social, o respeito 
e a solidariedade. Esse ideal da EM Olimpíadas vai ao encontro da 
formação e das concepções Freire, que acredita na educação como 
o caminho necessário para a justiça e a paz. Assim, Freire descreve 
que a escola deve estar pautada em uma “pedagogia fundada na ética, 
no respeito à dignidade, à própria autonomia do educando” (FREIRE, 
2010, p. 16).

Neste sentido, faz-se um esforço de tornar o estudante con-
temporâneo do seu tempo e se apropriar deste universo, científico, 
tecnológico e artístico e compreender a sociedade em que vive por 
meio da ferramenta disponível. Isto significa compreender que o 
estudante precisa participar da construção do conhecimento, neste 
momento, no mundo virtual. Antes do momento social pandêmico, 
a gestão escolar concentrava esforços no uso do Lace propondo que 
práticas de avaliação e de formação de professores acontecessem no 
ambiente virtual, o que ocorria bimestralmente na aplicação da Prova 
Integrada, dos simulados para Obmep e três vezes por semana para 
que os professores fizessem postagem de atividades, conhecessem as 
funcionalidades da ferramenta e adotassem a utilização do laboratório 
virtual em diferentes práticas escolares cotidianas. Tal movimento 
pretendia fomentar o que denominamos cultura de acesso. Alunos, 
responsáveis e a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 
(SMERJ) usam as redes sociais para informes oficiais, produção de co-
nhecimento e interações, que vão desde aulas virtuais até a solicitação 
de documentos.

Entre as principais preocupações elencadas pela equipe estão: 
1) não perder o vínculo com os alunos e nem a sua lotação em uma 
unidade escolar; 2) não sobrecarregar professores e equipe gestora, 
estabelecendo prioridades e delegando tarefas; 3) investir na forma-
ção dos professores em serviço; 4) reorganização do espaço-tempo 
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escolar também em ambiente virtual; e 5) respeito pela autonomia 
do professor enquanto criador e mediador do conhecimento neste 
espaço virtual.

Por meio destas ações, visa-se cultivar um bom relacionamento 
com os estudantes, sua família e com o corpo docente em si, buscando 
uma comunicação afetiva com toda comunidade escolar gerando uma 
relação dialógica e empenhada em ter uma escola pública gratuita e de 
qualidade, por meio de práticas que procuram na diversidade oferta de 
múltiplas formas de acesso a formação e a produção de conhecimento 
com práticas pedagógicas o mais equânimes possíveis. Isso tudo é 
muito importante para se criar credibilidade e ter maior possibilidade 
de se alcançar uma gestão escolar democrática, participativa e com-
prometida com a comunidade escolar.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Levando em conta a pluralidade da comunidade escolar se op-
tou pelo uso do Lace, portal este que já fazia parte das práticas peda-
gógicas da Unidade de Ensino. O Lace é entendido no âmbito de nossa 
UE como um uma política educacional local, produzida no contexto 
das práticas escolares, que passou a fazer parte nosso Projeto Político 
Pedagógico com o objetivo de minimizar os efeitos das interrupções 
de aulas e encontros presenciais que ocorrem devido a conflitos nos 
arredores da comunidade escolar.

Nestes dias, o espaço virtual serve como uma extensão da 
escola e das aulas. A priori o laboratório virtual buscou estabelecer 
com a comunidade escolar a relação identidade e vínculo por meio 
dessa extensão virtual, levando o aluno a se reconhecer nas atividades 
que seguem as aulas e que estariam em curso, por meio de atividades 
personalizadas pelos professores para que possamos dar conta de uma 
realidade cotidiana. Além disso, o Portal Lace passou a ser também 
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utilizado para a aplicação de Provas Integradas, diagnósticas, testes, 
aulões preparatórios, simulados periódicos para Olimpíadas de Mate-
mática, entre outras demandas.

A utilização do espaço virtual também potencializou o trabalho 
pedagógico voltado para o uso consciente e mais crítico dos espaços 
virtuais e da tecnologia que estão para além de instrumentos e espaços 
de entretenimento. Com a necessidade de incorporar o uso do Lace 
em dias de interrupções de dias letivos, houve necessidade de investir 
na cultura de uso de tecnologias tanto na formação de alunos quanto 
nas formações docentes.

Um dos maiores valores que o Lace agrega é o de ser azulões 
uma prática sustentável que vai ao encontro da preservação de re-
cursos naturais. No contexto anterior, o acesso ao Lace era realizado 
por toda comunidade escolar para implementar a cultura de acesso 
e garantia do dia letivo e o acesso à educação como direito. No atual 
contexto, funciona como nosso principal veículo para a disseminação 
do trabalho remoto e seu uso com crítica e autonomia pode ser com-
preendido como um importante instrumento usado por professores e 
estudantes na luta pelo acesso da educação como direito.

Para dar conta de uma didática que reflete e busca alternativas 
para as dificuldades educacionais foram elencadas algumas escolhas: 
1) o uso do Lace como plataforma principal para adoção de uma rotina 
de atividades. 2) as redes sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram, 
para comunicados gerais estreitando os canais de comunicação com 
a comunidade escolar sobre as medidas adotadas pela gestão escolar 
para auxiliar estudantes e profissionais da educação nas suas dúvidas 
em relação à rotina escolar. Clareza das responsabilidades, formação 
adequada e ambiente colaborativo auxiliam nesta caminhada por uma 
educação pública de qualidade.

A participação de toda equipe escolar no processo garante a 
apropriação do que foi decidido e, em geral, quanto mais a equipe 
contribui para o planejamento, há um melhor entendimento das de-



571COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

mandas e execução das tarefas. Nesta proposta administrativa-peda-
gógica da EM Olimpíadas Rio 2016 a centralidade é a do diálogo entre a 
gestão escolar, os professores, os estudantes e seus responsáveis. Esta 
relação dialógica é fundamental para a construção do conhecimento 
significativo, para que as pessoas entendam o mundo em que vivem e 
para que a escola realize seu trabalho com qualidade.

As discussões dos grupos para a preparação das atividades do 
Lace são fundamentais. Para além das discussões gerais há também 
reuniões, em geral quinzenalmente, dependendo das necessidades 
por áreas do conhecimento: Humanidades, Exatas, Linguagens e 
Projetos (Estudo Dirigido, Projeto de Vida e Disciplina Eletiva). Para a 
construção e elaboração dos materiais essas reuniões são essenciais 
para a qualidade do que é elaborado e para chegar ao aluno em uma 
linguagem pertinente e acessível.

De acordo com o entendimento da equipe da EM Olimpíadas 
Rio 2016, o papel da escola está para além de atender às expectativas, 
interesses e/ou superar as dificuldades dos estudantes, mas fazer 
com que toda a comunidade escolar se aproprie daquilo que está 
disponível. Se é papel da escola mediar a construção do conhecimento 
científico, as ciências são essenciais para entender a sociedade em que 
se vive para saber como nela lutar e intervir. Por isso, precisamos nos 
apropriar das tecnologias disponíveis como ferramentas de atuação na 
conjuntura atual.

A tecnologia tem que estar a serviço dos professores, como 
ferramenta, mas o conhecimento e a mediação deste fica a cargo do 
professor. O desafio posto é tornar todas essas ferramentas tecnológi-
cas disponíveis para o total do alunado da nossa escola. O acesso ao 
Portal Lace tem se tornado maior a cada dia, mas os dados evidenciam 
que ainda há uma carência significativa de acesso pela ausência de 
aparelhos e rede para o uso.

São mais frequentes as atividades mais concentradas na trans-
missão de conteúdo do que na possibilidade de participação ativa dos 
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alunos nas atividades, visto a dificuldade de atividades síncronas pelas 
difíceis condições de acesso às tecnologias pelos estudantes e pela 
carência de oportunidades de formação para os educadores, mesmo 
com nossos esforços de aprendizado.

Com o isolamento social e um maior contingente de crianças, 
jovens e adultos estudando em casa, e de pessoas trabalhando remo-
tamente se faz essencial que medidas para prover conectividade sejam 
tomadas como urgentes e necessárias. O debate sobre o uso de tec-
nologias na educação e o desafio de atender a comunidade escolar de 
maneira efetiva em tempos tão difíceis de pandemia está posto e não 
nos ausentamos dele nem tampouco naturalizamos as precariedades 
que o cercam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante esse processo, que não se encerra na conclusão desse 
relato, pode-se dizer que dentro dos desafios encontrados nessa nova 
forma de ser e estar no mundo, das relações sociais e no contexto das 
práticas escolares, faz-se necessário repensar o papel da escola. De 
um lado, a fragilidade de acesso aos conteúdos em função dos limites 
de dados, de outro a necessidade de se fazer presente e promover a 
construção do conhecimento.

Nesse caminho novo e tortuoso percorrido até aqui segue a 
crença na importância da escola formal e da necessidade de socializar 
por meio dela, redefinindo o próprio conteúdo da educação praticada 
forjando estratégias pedagógicas que cheguem à comunidade escolar. 
Percebe-se que promover o conhecimento em si não basta, é preciso 
estar comprometido com autonomia estudantil e docente, com uma 
educação libertadora e emancipatória considerando a dimensão hu-
mana da educação na sua diversidade.
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A pandemia revelou a necessidade de oferecer diferentes for-
mas de acesso ao conhecimento e o Lace materializa a principal delas 
para a nossa comunidade escolar nesta conjuntura. Entende-se que 
a realidade social, econômica e cultural que envolve a comunidade 
escolar é complexa, mas se busca uma educação em equidade e plural, 
considerando as especificidades, mas que nem por isso acredita que a 
ferramenta por si só é suficiente. Esta gestão e sua equipe defendem a 
criação de espaços cada vez mais dialógicos e que utilizem a tecnologia 
a serviço da ciência, como ferramenta pedagógica e que respeite a 
autonomia da criação do professor.
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO “EM CASA”: 
ESTRATÉGIAS PRÁTICAS EM  

TEMPOS DE PANDEMIA

Edilania Reginaldo Alves 

RESUMO
Este estudo versa sobre uma experiência realizada em uma instituição 
pública da zona rural no município de Milagres-CE, no âmbito do AEE, no 
qual apresentaremos as estratégias pedagógicas empregadas neste período 
pandêmico, objetivando compartilhar experiências realizadas neste âmbito e 
expor os desafios, possibilidades e estratégias utilizadas, afim de amenizar os 
prejuízos pedagógicos no que se refere a este serviço. A pesquisa se caracte-
riza como intervenção pedagógica e foi realizada com oito educandos público 
do AEE e teve início em junho. Até então, apresentamos para os familiares 
uma rotina de atividades que considere o estímulo e desenvolvimento de 
habilidades pré-acadêmicas, que são fundamentais para superação de bar-
reiras para um bom desempenho no ensino regular, utilizando-se de vídeos 
apresentados por meio do aplicativo WhatsApp, considerando sua realidade 
socioeconômica, empregando de materiais de uso doméstico como princípio 
educativo, tendo como referência o Parecer CNE/CP nº 5/2020. As respostas 
desde então estão sendo positivas, mesmo diante dos obstáculos sociais, a 
acessibilidade proposta através da utilização de materiais domésticos como 



575COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

recursos multifuncionais para estratégias de ensino e os estímulos refor-
çadores dos vídeos vem demonstrando possibilidades de apropriação do 
conhecimento e uma superação parcial das barreiras que se agregaram ao 
AEE neste período.
Palavras-chave: Ensino Remoto. Práticas Inclusivas. AEE.

INTRODUÇÃO

A Educação Especial como é sabido, por um longo período 
teve sua operacionalização pautada através de serviços oferecidos 
por instituições especializadas. Sua trajetória histórica, é marcada por 
inúmeros obstáculos impostos pela sociedade à sua integração, o re-
ceio, o medo, as frustrações e exclusões, preenchem vários exemplos 
históricos, que vão desde Esparta, aos tempos atuais. Já que convimos, 
à dificuldade ainda hoje enfrentada para integração dessa parcela da 
sociedade nos meios gerais, sobretudo, educacionais, posto que, no 
que se referem às formas organizativas do trabalho pedagógico, estas 
são marcadas por práticas pedagógicas assistencialistas e segregativas 
e não pelo acesso aos processos efetivos de escolarização.

Este contexto, teve essa nova miragem através da Política 
Nacional da Educação Especial na perspectiva Inclusiva (BRASIL, 2008) 
e reafirmada através da Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015). Par-
tindo desse pressuposto, a Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva Inclusiva (BRASIL, 2008), propõe:

[...] o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, 
orientando os sistemas de ensino para promover respos-
tas às necessidades educacionais especiais, garantindo: 
transversalidade da educação especial desde a educação 
infantil até a educação superior; atendimento educacio-
nal especializado; continuidade da escolarização nos 
níveis mais elevados do ensino; formação de professores 
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para o atendimento educacional especializado e demais 
profissionais da educação para a inclusão escolar; par-
ticipação da família e da comunidade; acessibilidade 
urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamen-
tos, nos transportes, na comunicação e informação; e 
articulação intersetorial na implementação das políticas 
públicas (BRASIL, 2008, p. 20).

Estes marcos legais sucederam em tentativas de práticas 
inclusivas, haja vista que mesmo diante do notório avanço nos dispo-
sitivos legais muitas das práticas desenvolvidas na atualidade ainda 
são ajustadas nas percepções iniciais da sociedade em relação a este 
público, que predestina a deficiência como uma condição de incapa-
citado, fortalecendo paradigmas e mitos acerca de suas limitações e 
possibilidades.

Diante destes desafios que ainda são latentes no ensino pre-
sencial, nos deparamos repentinamente com a transferência deste 
para o remoto com um documento elaborado de forma emergencial 
e aparentemente sem nenhum planejamento para que este processo 
educacional se configurasse como inclusivo. O Parecer nº 5/2020 
emitido pelo Conselho Nacional de Educação, faz menção a Educa-
ção Especial através de um tópico que estabelece que o sistema de 
ensino deve garantir a oferta de recursos e estratégias para que o 
atendimento a este público ocorra com padrão de qualidade. Confor-
me aponta Brasil:

As atividades pedagógicas não presenciais aplicam-se 
aos alunos de todos os níveis, etapas e modalidades 
educacionais. Portanto, é extensivo àqueles submetidos 
a regimes especiais de ensino, entre os quais os que 
apresentam altas habilidades/superdotação, deficiência 
e Transtorno do Espectro Autista (TEA), atendidos pela 
modalidade de Educação Especial (BRASIL, 2020, p. 14).
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No entanto, vale ressaltar que essa situação de ensino não 
favorece as condições significativas à apropriação dos conhecimentos 
por parte de todos os alunos, mesmo os sem deficiência, tendo em 
vista as realidades de vulnerabilidade social, acessibilidade, bem 
como também as novas demandas de ensino que o mesmo necessita. 
Neste cenário, este estudo versa sobre uma experiência realizada em 
uma instituição pública da zona rural no município de Milagres-CE, 
no âmbito do Atendimento Educacional Especializado (AEE), no qual 
apresentaremos as estratégias pedagógicas empregadas neste período 
pandêmico. Traçamos como objetivos específicos: compartilhar expe-
riências realizadas neste âmbito e expor os desafios, possibilidades e 
estratégias utilizadas, afim de amenizar os prejuízos pedagógicos no 
que se refere a este serviço.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa se caracteriza como intervenção pedagógica e foi 
realizada com oito educandos público do AEE, em uma instituição pú-
blica da zona rural no município de Milagres-CE, e teve início em junho 
do corrente ano. Diante do contexto pandêmico buscamos associar os 
objetivos referentes a aprendizagem das crianças a fim de estimular 
as habilidades demonstradas através do estudo de caso e avaliação 
prévia realizada no início do ano, com a realidade social/econômica e 
atitudinais das famílias, estabelecendo como meta a acessibilidade as 
propostas de aprendizagem a serem apresentadas.

A princípio foi realizado uma verificação da quantidade de 
estudantes que tinha acesso à internet e os dispositivos eletrônicos 
utilizados para tal, bem como também a disponibilidade dos familiares 
para orientação nas atividades. Por meio deste estudo foi elaborado 
um projeto de intervenção pedagógica, considerando as habilidades 
dos assistidos identificadas no estudo de caso e sua possibilidade de 
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operacionalização pelos familiares. Perante o cenário encontrado, 
convencionou-se a reestruturação metodológica de forma assíncrona, 
já que a mesma apresenta uma maior flexibilidade temporal, pois não 
demanda que docentes e discentes estejam conectados em tempo 
real de modo simultâneo, utilizando como plataforma digital, o aplica-
tivo WhatsApp e através destes organizamos outras possibilidades de 
articulação e organização do aprendizado tendo em vista que:

[...] é importante que o educador interlocutor tenha 
em mente as diferenças e especificidades das crianças 
com deficiência e tente contempla-las no seu modo de 
ensinar, ou que sejam desenvolvidas maneiras criativas 
de estabelecer essa comunicação (INSTITUTO RODRIGO 
MENDES, 2020, p. 23).

Cientes disto, elaboramos roteiros de estudo do AEE que envol-
vesse: atividades de rotina, coordenação motora, memória, histórias 
sociais, atividades de vida diária, brincadeiras psicomotoras, priorizan-
do as funções executivas e as funcionalidades cognitivas e sensoriais. 
As propostas de construção de saberes foram compartilhadas em um 
grupo utilizando o aplicativo WhatsApp, onde fazemos uso de vídeos 
com um tempo curto, utilizando-se de estímulos visuais para manter 
a concentração e chamar a atenção dos aprendentes, bem como 
uma linguagem acessível e utilização de utensílios domésticos como 
princípio educativo. O ambiente: “casa” também foi utilizado de modo 
a oportunizar o estímulo e desenvolvimento da independência e au-
tonomia dos educandos, através de propostas que criassem situações 
problemas que envolvesse a colaboração nas atividades domésticas. 
Oferecemos também, a opção de escolha do formato dos retornos 
das propostas, que poderia ser de forma escrita, através de vídeos, 
desenhos, áudios, dentre outros.

Anterior a proposição das atividades foi apresentado um mo-
mento de orientação aos pais, debatendo um pouco sobre a realidade, 
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apresentando a importância do nosso serviço que não poderia parar 
e da parceria com os mesmos, pontuando dicas de manejo neste pe-
ríodo, organização temporal, espacial etc. Juntamente com as rotinas 
de diversificação dos atendimentos era apresentado os objetivos das 
atividades, o que foi fundamental para conscientizar a família a realizar 
as atividades propostas de forma assídua. Concomitantemente aos 
vídeos utilizamos também de atividades impressas que eram emprega-
das como um mecanismo para complementação das oportunidades de 
aprendizagem, utilizando como estratégia didática, o estudo dirigido, 
que é uma técnica de ensino que tem por objetivo guiar e estimular o 
aluno para o estudo individual e para o pensamento reflexivo, “é a pro-
posição de questões que os alunos possam resolver criativamente, de 
modo que assimilem o processo de busca de soluções de problemas” 
(LIBÂNEO, 2017, p. 3044). O estudo dirigido pode ser proposto para 
ser desenvolvido em sala de aula, em casa ou em ambientes virtuais 
de aprendizagem.

Durante todo este percurso, utilizamos de temas geradores 
afim de que pudéssemos agregar mais conhecimento neste período, no 
contexto atual, faz-se necessário mais ainda a prática da amorosidade, 
para tanto, motivamos os alunos utilizando de estímulos reforçadores 
para instigar a participação das crianças através de vídeos com aco-
lhidas ao iniciar uma temática, incentivando o alcance da superação 
de todas as dificuldades enfrentadas, com o acesso à tecnologia, com 
o contexto atípico, bem como também vídeos de finalização com 
portfolio digital, destacando a participação todos e valorizando cada 
experiência compartilhada.

DISCURSÕES E RESULTADOS

As respostas desde então estão sendo positivas, mesmo diante 
dos obstáculos sociais, a acessibilidade proposta através da utilização 
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de materiais domésticos como recursos multifuncionais para estra-
tégias de ensino e a ludicidade apresentada através da edição e estí-
mulos reforçadores dos vídeos vem demonstrando possibilidades de 
apropriação do conhecimento e uma superação parcial das barreiras 
que se agregaram ao Atendimento Educacional Especializado neste 
período.

As famílias, apesar dos desafios, em sua maioria vêm demons-
trando uma boa adaptação a este método, evidenciando uma parceria 
imensurável, algo decorrente também do trabalho de orientação sobre 
o manejo diário e conscientização sobre o objetivo de cada proposta, 
apresentando sua importância para o êxito acadêmico do estudante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atual pandemia, escancara o modelo escolar excludente 
implantado em nosso país. Os desafios técnicos vivenciados neste 
período refletem uma parcela do que é exposto no chão da sala de 
aula. Outrora, esse replanejamento e reestruturação metodológica 
nos trouxe uma possibilidade de nos reinventar, criar e descobrir no-
vas possibilidades de aprendizagem compartilhada e como diria Paulo 
Freire, nos permitiu “esperançar”, ir atrás, não desistir, fazer o inédito 
e não esperar acontecer.

Esses ensaios propositivos estão sendo armazenados através 
de um repositório on-line por meio do Instagram @aee_em_casa, que 
pode inspirar a criação de oportunidade de aprendizagem em outros 
contextos, respeitando os limites e valorizando as potencialidades.
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A INCLUSÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA 
DE SINAIS NO ENSINO DE ALUNOS 
OUVINTES: A NARRATIVA DE UMA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA DURANTE O 
ENSINO REMOTO

Luís Gustavo Rodrigues Marcondes

RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo apresentar o desenvolvimento e impacto 
educacional de um projeto pedagógico desenvolvido no período de trabalho 
remoto, tendo como ferramenta principal o uso de recursos tecnológicos. 
Com a intenção de sensibilizar e conscientizar os estudantes de uma escola 
da rede pública acerca da importância dos processos de comunicação em 
suas mais variadas formas e a respeito das dificuldades enfrentadas pela 
comunidade surda para a comunicação com a comunidade falante. O uso da 
ferramenta assistiva Handtalk permite que os estudantes tivessem contato 
com a Língua Brasileira de Sinais – Libras – e refletissem acerca do seu uso 
cotidiano, além de possibilitar o contato real dos participantes desse projeto 
com situações sociais de comunicação por meio da Libras. Por meio do relato 
do responsável pela organização, implementação e aplicação do projeto 
podemos perceber que a inclusão da Libras no ensino de alunos ouvintes 
é imprescindível na busca pela formação integral dos estudantes, formação 
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essa defendida e orientada pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC que 
apresenta o conhecimento de Libras como uma de suas competências gerais. 
Por meio do desenvolvimento do projeto, pode-se constatar que, após o 
contato inicial com essa forma de comunicação, estudantes e responsáveis 
demonstraram uma maior compreensão das dinâmicas comunicativas da 
comunidade surda e se tornaram empáticos e conscientes não apenas da 
necessidade de inclusão social dos surdos, mas também da necessidade de 
os indivíduos ouvintes serem capacitados para as mais diversas situações de 
comunicação social entre surdos e ouvintes.
Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais. Alunos Ouvintes. Tecnologias 
Assistivas. HandTalk.

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO DENTRO DE UMA 
SOCIEDADE DIVERSA

Vygotsky (2001) afirma que a linguagem é a responsável por 
estruturar os processos cognitivos e dessa forma, é fundamental para 
que o sujeito se constitua. É por meio da linguagem que a aquisição de 
conhecimento acontece. Segundo Meireles (2015), a Língua de Sinais 
é natural da comunidade surda, possui regras morfológicas, sintáticas, 
semânticas e pragmáticas próprias. Ela possibilita que a pessoa surda 
se comunique, e que por meio desse estabelecimento de comunicação, 
se desenvolva cognitivamente.

Em pesquisa realizada pelo Censo IBGE de 2010, verificou-se 
que o número de brasileiros com deficiência auditiva era de mais de 9,7 
milhões de pessoas, o que significa mais de 5% da população brasileira.

Vasconcelos (2007) em suas pesquisas sobre a formação o 
professor como sujeito transformador afirma que:
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Nesse sentido, ainda que a comunidade escolar e/ou 
grupo de alunos não conte com um estudante surdo, 
ela deve ocupar-se com a preparação de seus estudan-
tes para que possam exercer efetivo exercício de sua 
cidadania fora do âmbito escolar. Junto a isso, sendo a 
escola um espaço de disseminação para o conhecimento 
historicamente acumulado, recai sobre ela a responsabi-
lidade de se adequar a sociedade a fim de possibilitar a 
formação dos sujeitos de forma correspondente a reali-
dade da sociedade globalizada na qual ele está inserido 
(VASCONCELOS, 2007, p. 45).

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a Libras se 
coloca como parte do desenvolvimento da competência geral 4:

Comunicação: Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral 
ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, 
sonora e digital –, bem como conhecimentos das lingua-
gens artística, matemática e científica, para se expressar e 
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 
em diferentes contextos, além de produzir sentidos que 
levem ao entendimento mútuo (BRASIL, 2017).

Ainda considerando a BNCC, a competência geral 5 estabelece 
que é necessário ao aluno:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de in-
formação e comunicação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 
as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos, resolver proble-
mas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 
coletiva (BRASIL, 2017).

Desse modo, buscando proporcionar a formação integral de es-
tudantes prevista nos referencias que regem a Base Nacional Comum 
Curricular (2017) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) de 1996, o presente projeto se justifica por meio da necessidade 
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de preparar alunos ouvintes para a inserção em uma sociedade tec-
nológica e plural, seja do ponto de vista do uso de tecnologias, seja 
do ponto de vista inclusivo, proporcionando aos estudantes que aqui 
tiveram participação, possibilidades de inserção nos mais diversos 
ambientes fazendo uso de tecnologias assistivas, permitindo assim 
que alunos ouvintes possam se preocupar em se incluir no universo de 
indivíduos não ouvintes.

O presente projeto foi desenvolvido com 18 alunos ouvintes 
que cursam o 5° Ano do Ensino Fundamental de uma unidade escolar 
inserida no município de Araçoiaba da Serra. Os alunos atendidos se 
caracterizam por um público heterogêneo, advindos de diferentes 
bairros do município aqui citado, o que resulta em uma comunidade 
escola bastante diversificada dos pontos de vista econômicos, sociais 
e culturais.

Teve como objetivo geral a preocupação em tornar os alunos 
capazes de realizarem situações de comunicação reais por meio da 
Língua Brasileira de Sinais, podendo assim serem inseridos nos mais 
diversos ambientes sociais e dentro dessa intenção.

Contou ainda com os objetivos específicos referentes a fami-
liarização dos alunos com a Língua Brasileira de Sinais, apresentando 
a eles a origem das Libras, a conscientização dos estudantes acerca 
da necessidade de que indivíduos ouvintes sejam capacitados para se 
comunicarem com indivíduos surdos, a capacitação dos estudantes e 
seus responsáveis para o uso de tecnologias assistivas de fácil acesso 
e a utilização de ferramentas para efetivação de processos de ensino-
-aprendizagem e a busca por despertar alunos e responsáveis para 
a necessidade de empatia e respeito a diversidade em todas as suas 
esferas e sentidos e envolvê-los na execução das atividades propostas.



586COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

PERCURSOS DO TRABALHO PEDAGÓGICO: DA 
SENSIBILIZAÇÃO A EXECUÇÃO DO PROJETO

A ideia de realização do projeto nasceu por volta da primeira 
semana de aula, quando ao observarem que o caderno de um colega 
de classe trazia as ilustrações do alfabeto em Libras, os alunos se mos-
traram interessados e questionaram o professor acerca daquela forma 
de comunicação. O professo iniciou a idealização do projeto, mas 
frente a suspensão das aulas ocasionada pela pandemia de covid-19, a 
ideia não foi executada.

Após o estabelecimento do atendimento remoto aos alunos, o 
professor retomou a idealização do projeto, buscando agora, adequá-lo 
à nova realidade de interação com os alunos. Cabe ressaltar aqui que 
a execução do projeto se deu entre os meses de abril e maio de 2020. 

Os processos de organização didática, visando a relação de 
ensino aprendizagem por meio das relações entre professor-aluno e 
aluno-aluno, tem como referencial os apontamentos de Zabala (1998), 
que define sequência didática como “um conjunto de atividades orde-
nadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 
educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos 
professores como pelos alunos” (ZABALA, 1998, p. 18). 

Para o autor as fases de uma sequência didática são: atividade 
motivadora, explicação de perguntas ou problemas, respostas intuiti-
vas, observação de dados e expressão e comunicação. Essas etapas são 
descritas abaixo em quatro momentos.

1° MOMENTO (ATIVIDADE MOTIVADORA – MOBILIZAÇÃO 
DE ALUNOS E RESPONSÁVEIS)

Inicialmente, de forma a contextualizar o tema aqui proposto, 
os alunos receberam via WhatsApp um vídeo gravado pelo professor 
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no qual ele fazia sua apresentação pessoal em Libras. O professor 
então entrou em contato com os alunos, para verificar se alguns deles 
teria conseguido compreender o vídeo.

Os alunos relataram que não conseguiram compreender, mas 
apontaram que identificaram que o professor estava utilizando “a 
linguagem dos surdos” “o jeito que os mudos falam” e “a língua de 
sinais”. O professor então explicou aos alunos que o vídeo enviado se 
tratava de uma apresentação pessoal e desafiou aos alunos, solicitando 
que eles respondessem ao vídeo se apresentado em Libras. As crianças 
então se mostraram entusiasmadas na realização do vídeo, porém se 
mostravam preocupadas por não saberem como utilizar a Libras.

Em seguida, por meio do atendimento via WhatsApp, os res-
ponsáveis pelos alunos foram informados da realização do projeto 
de comunicação em Libras e foram orientados a realizar o download 
do aplicativo gratuito HandTalk, que se caracteriza como um dicio-
nário de bolso para tradução de Libras mundialmente premiado e 
reconhecido como importante ferramenta de acessibilidade para a 
comunidade surda.

Após esse processo, os alunos receberam uma explicação do 
funcionamento do aplicativo, algo bastante simples para a maioria dos 
alunos que estão familiarizados com o uso de aplicativos e smartpho-
nes. Então, utilizando o aplicativo e vídeos do YouTube disponibilizados 
pelo professor, gravaram seu vídeo de apresentação pessoal e envia-
ram ao professor e a um colega de turma.
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2° MOMENTO (EXPLICAÇÃO DE PERGUNTAS OU 
PROBLEMAS – SENSIBILIZAÇÃO, CONTEXTUALIZAÇÃO 
E RELEVÂNCIA DO USO SOCIAL DAS ATIVIDADES 
PROPOSTAS)

Dando continuidade ao projeto e com a necessidade de realizar 
um processo de sensibilização e mobilização por parte dos alunos e de 
seus responsáveis, foram enviados vídeos e textos informativos sobre 
a população surda em nosso país, suas dificuldades de inclusão e sua 
luta por equidade. Esses textos e vídeos foram lidos e assistidos tanto 
pelos estudantes quanto por seus responsáveis

3° MOMENTO (ORGANIZAÇÃO DE DADOS – 
PARTICIPAÇÃO, REFLEXÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
AUTONOMIA DOS ALUNOS)

Já familiarizados com a temática do projeto a ser desenvolvido 
e mobilizados para a participação nele, os alunos receberam a propos-
ta da segunda atividade.

Agora, fazendo uso do aplicativo HandTalk e o celular, as crian-
ças deveriam gravar um vídeo utilizando a linguagem de sinais onde 
contavam quais eram seus alimentos favoritos, porém, esse vídeo não 
foi enviado ao professor. Cada estudante escolheu um outro colega de 
classe para enviá-lo e assim realizar uma situação real de comunicação. 
Os responsáveis pelos alunos participaram auxiliando as crianças no 
processo de filmagem e edição dos vídeos caseiros.

Dentro desse processo de comunicação iniciado na relação alu-
no-aluno, o professor interagiu como mediador, auxiliando os alunos 
que apresentaram dificuldades na compreensão dos vídeos recebidos 
e/ou na elaboração das situações de comunicação.
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Dando continuidade a esse processo de comunicação, os alu-
nos continuaram com suas “conversas” por meio de vídeos em Libras 
enviados via WhatsApp com diversos temas: que tipo de animal de 
estimação o aluno possui, saudações, gostos pessoais, informações 
sobre temas estudados nas aulas, entre outros.

A cada vídeo que o aluno recebia de um colega, ele deveria 
continuar a conversa, respondendo as questões levantadas e gerando 
novas questões a serem respondidas.

4° MOMENTO (EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO – PRODUTO 
FINAL)

Neste período do desenvolvimento do projeto, os alunos já 
estavam mais familiarizados com o uso inicial da Libras.

Com a intenção de concluir o projeto aqui proposto, a atividade 
final solicitada aos alunos foi a de gravarem um vídeo breve, expressan-
do-se por meio de duas ou três frases, como estava sendo participar 
dessas atividades, o que estava aprendendo e como o aprendizado de 
Libras poderá ser utilizado, por eles, fora do ambiente escolar.

De modo a oportunizar uma maior participação dos alunos, foi 
sugerido que das três colocações acima, uma fosse escolhida e tratada 
no vídeo. Esses vídeos deveriam ser enviados ao professor por meio da 
utilização do aplicativo de mensagens.

Dentro das etapas de desenvolvimento do projeto, de modo 
interdisciplinar, todos os componentes foram abordados considerando 
que as temáticas dos processos de comunicação.

Linguagem: práticas bilingues com o uso de Língua Portuguesa 
e Libras.

Linguagem matemática: situações de comunicação que en-
volviam usos sociais dos números como instrumentos de contagem, 
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códigos, medias e ordens (endereço, números de telefone, altura, 
entre outros).

Ciências Humanas e Naturais: situações de comunicação que 
envolviam questões de localização como cidade-estado em que vive, 
comportamentos sociais e culturais ao abordar atividades de lazer e 
recreação por parte dos alunos e questões de cuidados, quando foram 
abordadas a descrição de situações de higiene pessoal.

Arte: processos de criação artístico por meio de gravação e 
edição dos vídeos.

A CAPACITAÇÃO DE ALUNOS OUVINTES COMO PROCESSO 
DE INCLUSÃO SOCIAL 

O processo de ensino-aprendizagem da Língua Brasileira de 
Sinais se tornou, no decorrer do desenvolvimento deste projeto, uma 
temática extremamente necessária. 

As reflexões referentes às vivências ocorridas neste projeto 
ultrapassaram a proposta de inclusão, mas levaram a reflexão do pro-
cesso do ensino bilíngue tendo Libras como segunda língua.

Embora o ensino da Libras seja, em nosso país, previsto pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996) em seu artigo 58, 
esse processo de ensino está voltado ao estudante surdo, e não ao 
ensino bilingue para alunos ouvintes. Desse ponto de vista, deparamo-
-nos com uma grande insuficiência histórica dos processos de ensino 
da Libras como segunda língua. 

Na inclusão dos alunos com deficiência, muitos desafios são 
encontrados no ambiente escolar, tais como: barreiras arquitetônicas, 
metodológicas, atitudinais, sociais, econômicas, entre outras. De forma 
mais específica, quando consideramos a inclusão dos surdos, temos de 
considerar o impacto de uma outra barreira, que é a linguística. 



591COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

A língua de um povo, mais do que o seu processo de comu-
nicação direta, é um dos principais elementos de constituição de 
sua identidade e cultura. Desse modo, ao nos depararmos com uma 
barreira linguística, é imprescindível compreender que ela se torna um 
impedimento na formação integral do ser humano. 

Nesse sentido, mais do que capacitar o indivíduo surdo para se 
comunicar com os demais membros da comunidade surda, é neces-
sário que os indivíduos ouvintes se tornem capazes de realizar a sua 
comunicação com os surdos. Do ponto de vista da formação integral do 
estudante, não se pode esperar que o ensino de Libras se faça presente 
apenas em turmas de estudantes que contam com um membro surdo. 

A escola, ao se preocupar com a formação integral do indiví-
duo, deve segundo a BNCC, deve possibilitar o desenvolvimento global 
dos estudantes, compreendendo “a complexidade e a não linearidade 
desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que pri-
vilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva” 
(BRASIL, 2017, p. 14).

Ao considerarmos que a formação integral da forma que aqui 
é apresentada, a educação deve ter como norte a preparação do 
indivíduo para o pleno exercício de sua cidadania, nos mais diversos 
ambientes, esferas e situações, fica claro que a capacitação do ouvinte 
para se comunicar com o surdo deve ser uma preocupação da forma-
ção escolar. 

REFLEXÕES FINAIS

A aplicação do projeto aqui apresentado se mostrou significati-
va quando observamos a participação e engajamento dos alunos e de 
seus responsáveis. Os alunos participantes demonstram, ao final da 
realização das etapas desenvolvidas, maior consciência da necessidade 
de comunicação de surdos. Mostram-se sensibilizados a necessidade 
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de inclusão desses indivíduos e refletem acerca do fato de que, mesmo 
que não tenham contato na turma como um aluno surdo, pode ser 
que agora que iniciarão os anos finais do ensino fundamental em outra 
unidade escolar, possam vir a ter contato com surdos dentro da escola.

Nos momentos de socialização das etapas de desenvolvimento 
do projeto, os alunos demonstram maior compreensão acerca da Lín-
gua Brasileira de Sinais e de sua complexidade, relatam que achavam 
que ela se resumia ao alfabeto e que agora, quando estão assistindo 
um vídeo que conta com intérprete de Libras, entendem como isso é 
necessário para a comunidade surda.

Com a conclusão dessa proposta pedagógica, constata-se que o 
uso das tecnologias associados aos processos de ensino são de grande 
relevância. Foi a tecnologia que garantiu todas as etapas de execução 
desse projeto nesse momento, visto que, no período de distanciamen-
to social no qual nos encontramos, foi exclusivamente pelo uso da 
internet e de ferramentas como smartphones e aplicativos que esse 
desenvolvimento se tornou possível.

Concluímos que o projeto contribuiu na formação desses 
estudantes, uma vez que desenvolveu neles competências socioemo-
cionais, intrapessoais e interpessoais indispensáveis para que a escola 
atinja o seu objetivo de formação integral dos estudantes. Tais compe-
tências puderam ser observadas nas falas dos alunos nos momentos 
em que se reuniram com o professor por meio de vídeo chamada para 
expor suas impressões sobre as atividades desenvolvidas.
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A INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NO 
APRENDIZADO DE UM ALUNO COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Guilherme Laranjeira Mendonça Oliveira
Jackeline dos Santos Bataglia

RESUMO
A pandemia submeteu toda a comunidade escolar ao distanciamento 
social, devido ao fechamento das escolas. Assim, exigiu que as instituições 
viabilizassem novas estratégias para o contínuo processo de ensino e apren-
dizagem, mediante a utilização de aplicativos de celular, proporcionados 
pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Este estudo 
qualitativo, utilizou como aporte metodológico, a pesquisa documental 
e o relato de experiência, com objetivo de relatar a experiência de ensino 
remoto com um aluno com TEA, descrevendo os aplicativos utilizados em 
seu processo de aprendizagem. Como resultados, possibilitou perceber a 
amplitude de possibilidades que as TDIC proporcionam para professores e 
alunos, bem como, associar o uso de aplicativos de celular no processo de 
ensino e aprendizagem, pode melhorar a qualidade da educação ofertada.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC). 
Transtorno do Espectro Autista (TEA). Aplicativos de Celular.



595COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

INTRODUÇÃO

A abrupta pandemia da covid-19, trouxe consequência ini-
magináveis para o setor da educação, no qual as escolas tiveram que 
fechar gradativamente, devido a propagação do coronavírus. Assim, 
o distanciamento social transitou em todos os setores da sociedade, 
e ressignificou o formato de ensino, perpetuando o ensino remoto, 
onde os jovens estudam em suas casas, de acordo com seus recursos 
tecnológicos.

Com isso, as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
(TDIC) foram essenciais para a continuação do processo de ensino e 
aprendizagem, logo, foram viabilizados aplicativos de celular, como 
forma de comunicação e interação. Sendo que os aplicativos foram 
norteados por áreas do conhecimento, disciplinas, e agrupados de 
acordo com suas especificidades, para que não ocorra sobrecarga do 
aparelho celular.

Entretanto, o ensino remoto propagou desigualdades sociais 
entre os alunos, no qual, os alunos, público-alvo da Educação Especial, 
não possuíam as mesmas oportunidades que os demais, devido suas 
especificidades biológicas. Assim, as TDIC, por intermédio dos aplicati-
vos de entretenimento, como jogos, oportunizaram a participação e a 
efetividade do processo de ensino e aprendizagem destes jovens.

Logo, este estudo tem como objetivo, relatar as possibilidades 
tecnológicas encontradas para proporcionar um ensino de qualidade 
para todos os jovens, inclusive, um aluno com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), objeto de estudo. Tendo em vista, a importância da 
minimização das desigualdades sociais, mediante práticas inclusivas 
desenvolvidas por professores nas escolas públicas.
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REFERENCIAL TEÓRICO

A utilização das TDIC nos processos de ensino e aprendizagem 
possibilitaram diversas oportunidades pedagógicas e administrativas 
para toda a comunidade escolar. Assim, Moran, Masetto e Behrens 
(2006) afirma que a comunicação com intermédio das tecnologias 
digitais proporciona interações espaço-temporais mais livres, no qual 
os sujeitos estabelecem horários e locais de forma oportuna, adapta-
ção na aprendizagem por parte alunos e maior liberdade para que os 
estudantes se expressem nas aulas.

Sendo assim, as TDIC proporcionam diversas possibilidades de 
estudo para os alunos, bem como, ampliam as propostas pedagógicas 
de atuação docente. Todavia, no que tange os alunos, público-alvo da 
Educação Especial, os recursos tecnológicos necessitam de adaptação, 
seja por aplicativos específicos ou na forma de utilização destes. Nesse 
sentido, Moran (2012) tece críticas:

A organização da tecnologia em favor de maior igualda-
de, inclusão e acesso não está absolutamente garantida, 
mas dependerá, em grande medida, da mobilização de 
alunos, educadores e comunidades, exigindo que a tec-
nologia seja usada de maneira que atenda aos interesses 
da educação (MORAN, 2012, p. 97).

Diante desse contexto, faz-se necessário refletir sobre a for-
mação dos profissionais da educação, os quais foram submetidos ao 
ensino remoto, mas não tiveram qualificação específica para articular 
as ações educativas nesse formato. Com isso, cabe salientar a impor-
tância das formações continuadas nas escolas, seja pelos gestores 
imediatos, ou pelos órgãos superiores. 

Nesse sentido, a tecnologia está cada vez mais presente no 
ambiente escolar, e se manifesta a partir das diversas possibilidade 
de ensino, desde aplicativos de celular até softwares. Assim, a ressig-
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nificação do processo de ensino e aprendizagem é nítida, com isso, 
“ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos simul-
taneamente os paradigmas convencionais de ensino[...]” (MORAN; 
MASETTO; BEHRENS, 2006, p. 63). 

PERCURSO METODOLÓGICO

Este estudo, de abordagem qualitativa, buscou relatar a expe-
riência de um professor com um aluno com TEA, a partir da descrição 
dos aplicativos utilizados em seu processo de ensino e aprendizagem no 
formato remoto, submetido devido ao cenário pandêmico vivenciado.

O objeto de estudo, é um aluno com 8 anos de idade, o qual 
frequentou o segundo ano das séries iniciais do Ensino Fundamental 
de uma escola pública municipal do norte do Paraná. Sendo que, o 
jovem estuda na mesma instituição desde os seis meses de vida, o 
qual desenvolveu boa relação com os demais colegas e profissionais 
da educação.

Para descrever a vivência com este aluno, foi utilizado o método 
do Relato de Experiência, com propósito de exemplificar os aplicativos 
articulados junto ao aluno. Segundo Daltro e Faria, este recurso meto-
dológico:

está compreendido como um trabalho de linguagem, 
uma construção que não objetiva propor a última pa-
lavra, mas que tem caráter de síntese provisória, aberta 
à análise e à permanente produção de saberes novos 
e transversais. Configura-se como narrativa que, simul-
taneamente, circunscreve experiência, lugar de fala e 
seu tempo histórico, tudo isso articulado a um robusto 
arcabouço teórico, legitimador da experiência enquanto 
fenômeno científico (DALTRO; FARIA, 2019, p. 235).
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Com propósito de desenvolver a fundamentação teórica do es-
tudo, ainda foi utilizada, a pesquisa documental, sendo “desenvolvida 
a partir de material já elaborado, constituída principalmente por livros 
e artigos científicos” (GIL, 2002, p. 50).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Devido a pandemia da covid-19, o funcionamento presencial 
das escolas foi interrompido, desenvolvendo, inicialmente, conturba-
ções nos processos de aprendizagem dos alunos. Assim, meses após 
o fechamento das instituições, foram viabilizadas novas formas de se 
comunicar com toda a comunidade escolar, assim, intermediou o uso 
das TDIC em âmbito escolar.

As tecnologias digitais possibilitaram a comunicação síncrona e 
até assíncrona, mas causou desgaste nos alunos, devido não saberem 
utilizá-las. Assim, o aluno em questão, teve dificuldades para adaptar 
ao novo formato, tecendo frases como: “estudar é na escola e com a 
tia”, o qual teve dificuldade para estudar no seu ambiente domiciliar. 
Ainda, devido não possui uma professora presencial, alegou para a res-
ponsável que lhe instruía: “você não é minha professora” e “eu quero 
a minha professora”, o que demonstra a importância da figura docente 
para o desenvolvimento deste aluno.

A partir do consenso entre professores, gestores e familiares, 
foi oportunizado para este aluno, a utilização de aplicativos de celular 
para o progresso de sua aprendizagem de forma remota, mediante a 
flexibilização das aulas desenvolvidas remotamente. Assim, os profes-
sores se organizaram e separaram agrupamentos de aplicativos por 
áreas do conhecimento, disponibilizando atividades e provocando o 
aluno, para que ele interagisse com os aplicativos, de acordo com as 
solicitações dos professores e familiares.
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No que condiz aos aplicativos utilizados, podemos ressaltar a 
divisão das áreas do conhecimento, a saber: Língua Portuguesa, Ma-
temática, Ciência Humanas e Ciências da Natureza. Para os conceitos 
matemáticos, foram utilizados: “Aprendendo Formas” e “Mestre do 
Tangram”, que possibilitaram uma amplitude de formas geométricas 
e suas combinações.

A respeito da Língua Portuguesa, foi selecionado o “Lele 
Sílabas”, para que o estudante treinasse a formulação de palavras, e 
assim, produzisse as palavras e até frases, com ajuda de seus respon-
sáveis, nos aplicativos “Book Creator” e “Canva”. Em relação a Ciências 
da Natureza e Humanas, foi articulado um agrupamento único, que 
permeia ambas as áreas do conhecimento, indicado pelos aplicativos: 
Toontastic 3D, Educaplay, EFuturo e Fábrica de Aplicativos, os quais 
possibilitaram um panorama cultural e científico do mundo.

Assim, a partir da interação com os aplicativos, o estudante 
se sentiu motivado e entusiasmado para estudar no formato remoto, 
diminuindo suas crises de agressividade e hiperatividade, sendo que o 
trabalho pedagógico nesse formato, foi desenvolvida em um processo 
gradual e diário, diante de todos desafios apresentados pela infraestru-
tura domiciliar e os recursos disponibilizados pelos órgãos superiores.

Diante do exposto, cabe alegar que as TDIC proporcionaram 
uma estratégia efetiva para a progressão do aprendizado do jovem com 
Transtorno do Espectro Autista. Sendo que, em concordância com os 
familiares e educadores, os aplicativos indicados foram indispensáveis 
no cotidiano do referido aluno, o qual irão ser utilizados rotineiramen-
te, para que ele continue se desenvolvendo.
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AS CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS 
PARA INCLUSÃO ESCOLAR: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA

Lucilla Peres Lins 
 Adriana Rodrigues Cunha 

Desde os primórdios que podemos relatar momentos de trocas 
de experiência entre as pessoas. Era através da observação, ação e 
registros pictográficos nas paredes das cavernas, que homens primi-
tivos costumavam caçar, defender-se de animais, entre outras ações. 
Com o tempo e a evolução da tecnologia, a descoberta do papel e a 
invenção da escrita, os ensinamentos passaram a ser orais e escritos e 
hoje esses conhecimentos além dos registros orais e escritos, podem 
ser compartilhados através de códigos e software.

A formação e as trocas de conhecimentos deixaram de ser 
compartilhadas em grupos, rodas de conversas, em praças públicas e 
passam a ter um lugar específico que se denominou de escola. E é este 
ambiente que deverá pensar qual o seu papel na sociedade, elencando 
a competências e habilidades fundamentais para uma sociedade que 
vive em constantes mudanças. Deveremos pensar nas práticas expo-
sitivas, no qual estudantes, sentado e calados, ouvem a tudo e depo-
sitam em suas cabeças vários conteúdos que muitas vezes não serão 
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aplicados na prática e no dia a dia de cada um. Não condenando as 
aulas expositivas, mas hoje com a vasta possibilidade de ferramentas 
tecnológicas que podemos utilizar na educação, não deveríamos nos 
deter apenas nos modelos tradicionais de ensino.

Contudo, alguns docentes afirmam que não dominam a tecno-
logia, mas tecnologia é toda a engenhosidade humana afim de facilitar 
a sua vida diária, então o lápis de colorir até a um software de leitura 
de tela de computador para pessoas com deficiência visual é algo mo-
derno na sala de aula. Assim “equipamentos, instrumentos, recursos, 
produtos, processos, ferramentas, enfim, são tecnologias” (KENSKI, 
2012, p. 15). 

Entretanto, devemos estar atentos ao uso das tecnologias 
como ferramenta pedagógica, o uso delas no ambiente escolar não 
garante, por se só, uma qualidade no ensino. Aparelhos ou qualquer 
outra ferramenta, deverá despertar no discente e desejo de aprender, 
por sua vez, o professor estará nesse processo como mediador, auxilia-
dor, despertando e aguçando as novas curiosidades encaminhando o 
estudante as novas aprendizagens e assim construindo conhecimento 
e pessoas autônomas, competentes e constantes aprendentes.

Segundo Soffner (2013) devemos pensar a tecnologia critica-
mente de forma que carecemos compreender para aperfeiçoar. A tec-
nologia substitui as formas antigas de ensino, abrindo as portas para 
a criatividade, reflexão sistemática, solução de problemas e atividades 
colaborativas. Ainda vivencia o socioconstrutivismo, desenvolvendo 
novas competências. Mas ao trabalhar essas novas ferramentas de 
ensino, será necessário refletir as suas reais justificativas para seu 
emprego em sala de aula, pois junto a essas práticas vem agregado 
a concepção de mundo e homem e a posição político-ideológica do 
professor. A tecnologia deve ser utilizada como meios de humanizar 
e deixar os aprendentes aptos a transformar o mundo, ou seja, “um 
olhar crítico sobre a novidade” (SOFFNER, 2013, p. 154), objetivando a 
curiosidade epistemológica e uma educação de práxis.
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Diante desta problemática, enquanto professoras do Atendi-
mento educacional especializado – AEE, tínhamos como proposta a 
formação continuada de professores dentro da temática de inclusão, 
mesmo que de forma remota, pois as aulas estavam suspensas por 
conta da pandemia do novo coronavírus. Daí partimos do propósito 
que era realizar um webinário em três dias com o tema tecnologia 
e educação, afim de dar suporte aos professores, ajudando a eles a 
pensarem em diversas ferramentas auxiliando-os no ensino remoto.

No mês de maio a equipe técnica Divisão de Inclusão Educacio-
nal da Secretaria de Educação, Esportes e Juventude de Olinda-PE, re-
alizou reunião remota com a equipe de professores que atuam no AEE, 
nos sensibilizando no sentido de criarmos vínculos com os estudantes 
e as famílias com a finalidade de darmos uma assistência, mesmo que 
de longe, mas que fosse mantido o contato para que não perdêssemos 
todo o trabalho de conquista que construímos nos primeiros meses 
do ano de 2020. Assim como orienta o Parecer CNE/CP nº 5/2020, 
que sugeri em mantermos a comunicação como forma de orientar e 
planejar as famílias e os alunos no ensino a distância. 

Nós, professoras do AEE da Escola Municipal Professora Norma 
Coelho – CAIC, fizemos chamadas de vídeo, falávamos com as famílias, 
a fim de saber como estavam os estudantes e quais as reais necessida-
des. E em sua maioria, reclamavam do isolamento social. Começamos a 
organizamos dois grupos pelo WhatsApp, adicionamos os responsáveis 
pelos estudantes do atendimento na Sala de Recursos Multifuncional – 
SRM. Começamos nossos atendimentos tratando sobre o coronavírus, 
pois era uma forma de orientarmos sobre a prevenção e ao mesmo 
tempo levar aos discentes e suas famílias à conscientização de ficar em 
casa, não como isolamento, mas explicar que a casa é agora, o lugar de 
proteção. Utilizamos diversos recursos como: contação de história; ex-
plicação de prevenção através de animação pelo PowerPoint; músicas, 
trabalho em conjunto com o professor de Música e de Arte. 
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A partir de então, fomos trazendo temas que fazem parte do 
cotidiano das crianças como: família, animais, escola, amigos e senti-
mentos. Todas as atividades sempre em parceria com professores da 
nossa escola ou amigos, por exemplo: a atividade da importância dos 
exercícios físicos em família durante a quarentena. 

Para poder diversificar essas ferramentas de ensino procura-
mos nos atualizar realizando diversos cursos na área da tecnologia na 
educação, Freire (1996) nos diz que: “Pesquiso para conhecer o que 
ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade”. O eterno 
mestre Paulo Freire, dentre tantos saberes necessários à prática edu-
cativa, elenca a pesquisa como forma de superação do senso comum 
enquanto respeito à capacidade criadora do educando.

Nesse sentido, mantemos nossa formação continuada como 
também, pensamos em levar momento de formação para que outros 
professores repensassem as suas práticas, aprendessem algo novo, 
dentro da proposta de tecnologia e inclusão, pois era e demanda do 
momento para o ensino remoto e que mudassem suas ideias do senso 
comum para um aprofundamento teórico, proporcionando assim uma 
efetiva inclusão dos discentes.

Assim surgiu a ideia de realizarmos lives pelo Instagram com 
contribuições de professores amigos que atuam na área da Educa-
ção Especial. Começamos com o tema A importância da arte para a 
construção da identidade surda. Depois, as pessoas foram solicitando 
novos momentos de formação e fixamos que todas as quintas-feiras 
teríamos as lives “Saber Especial”. E os próximos temas foram: As rela-
ções familiares e a ansiedades das crianças com deficiência durante o 
isolamento social, seguido de Atendimento Educacional Especializado 
(AEE), ajudando as famílias dos estudantes com deficiência em tempos 
de pandemia e Uma história de amor com as crianças com a Síndrome 
Congênita do Zika Vírus (SCZV).

Porém, nutríamos a ideia de trazer um momento sobre o te-
clado inteligente (TiX), pois era o recurso de tecnologia assistiva que 
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tínhamos recebido no início de março para trabalhar na SRM, mas 
por causa do isolamento social, não tivemos a oportunidade de dar 
continuidade as formações. 

Assim, idealizamos o webinário. Acordamos datas (17, 18 e 
19 de junho de 2020), horários iniciando às 15 horas, temas das pa-
lestras, quem nos apoiaria como intérprete de Libras, quem e como 
seria o acolhimento a cada sessão, incluindo certificação entre outros 
detalhes. Iniciamos a divulgação das inscrições pelo Google Docs, na 
manhã do dia 8 de junho. No dia 9 de junho, com 26 horas divulgação, 
tivemos que encerrar as inscrições, pois o Webinário seria transmitido 
pelo Google Meet que tem um número limitado de 250 participantes. 
Contamos com um público bem diversificado de inscritos, familiares de 
pessoas com deficiência, interessados em novos conhecimentos, como 
também profissionais de diversas áreas, estudantes, profissionais de 
outros estados, inclusive. Muitas pessoas que não conseguiram realizar 
as inscrições nos solicitaram algum meio de participar do Webinário. 
Foi então, que a professora Adriana Cunha, buscou meios de fazer a 
transmissão ao vivo, utilizando a ferramenta Streamyard, e fizemos a 
transmissão ao vivo pela página do Facebook – Sala de Recursos – SRM 
Norma Coelho. Os três dias do Webinário foram transmitidos e tivemos 
diversos acessos e interação dos participantes. 

O primeiro dia teve como tema: A rádio web e a inclusão escolar 
com Noeme Sousa. Escolhemos esse tema, pois queríamos levar aos 
professores a compreensão do conceito sociodiscursivo, que segundo 
(BALTAR et al., 2008) trabalha a linguagem em uma perspectiva social, 
ou seja, a escrita deverá sair de uma situação artificial para ser fun-
cional e além disso a rádio é plural e inclusiva, uma vez que, vivencia 
diversos gêneros textuais e diversas linguagens, não só a escrita.

Noeme Sousa iniciou sua apresentação ativando as nossas 
memórias afetivas com várias imagens de rádio ao longo da história, 
as vantagens e razões do trabalho com a rádio web por ser: portátil, 
adaptável, de baixo custo e inclusivo, pois a rádio vai desde a escrita 
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do script até a narração do radialista, e ainda trouxe a reflexão de pos-
sibilidades do trabalho da rádio escolar utilizando os diversos gêneros 
textuais. 

Na sua fala ela pôde dialogar com a pesquisa de Kenski, afir-
mando que:

As novas tecnologias de comunicação (TICs), provocam 
novas mediações entre abordagem do professor, a com-
preensão do aluno e o conteúdo veiculado. A imagem 
o som e o movimento oferecem informações mais rea-
listas em relação ao que está sendo ensinado (KENSKI, 
2012, p. 45). 

Os participantes ao interagirem durante o webinário mostra-
ram a compreensão de que o rádio como ferramenta pedagógica, me-
lhora o conhecimento e aprofunda os conteúdos abordados e o mais 
importante, de forma significativa, pois o estudante estará realizando 
a atividade para um ouvinte, um destinatário real.

Nessa temática ainda foi discutido sobre a importância da rádio 
web e seu o trabalho significativo da oralidade, produção escrita, as 
habilidades linguísticas, rotinas de produção radiofônicas e um traba-
lho de linguagem de fácil decodificação. A palestrante terminou sua 
apresentação mostrando o processo de implantação de uma rádio 
escolar nas Unidades de Ensino desse município. 

 No segundo e terceiro dia tratamos especificamente sobre as 
tecnologias assistivas, para levar conhecimento ao corpo docente das 
diversas possibilidades de comunicação e registros que os estudantes 
podem utilizar, eludindo os registros convencionais orais e escritos 
utilizados nas escolas.

O pesquisador Geisse Martins e a professora Jeyse Oliveira, 
participaram do segundo dia com o tema: TiX (teclado inteligente) 
facilitando a comunicação. Inicialmente Geisse falou um pouco sobre 
a história do TiX, explicando a parte técnica e dando exemplos exito-
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sos aqui em Pernambuco e em outros estados do Brasil. A professora 
fez um breve histórico sobre as tecnologias assistivas, passando pelo 
Livox, a comunicação facilitada para pessoas autistas, até a chegada 
do TiX. Explicou sobre a formação e a assessoria na escola para poder 
realizar as intervenções pedagógicas, trabalhando o Gmail como um 
espaço de comunicação virtual, aprender a explorar o Google pesquisa 
e o Google documentos para produzir e editar textos, tudo utilizando o 
teclado TiX. Jeyse relatou que foi motivador e teve uma boa aceitação 
dos estudantes o uso desse recurso, além de trabalhar a concentração 
e autonomia o projeto partia do interesse dos estudantes. 

No terceiro e último dia, tivemos a presença da professora de 
AEE Cristina Melo com o tema: A comunicação facilitada/ alternativa: 
um relato de experiência. Mediada pela questão: Como expressar o 
que penso e o que sinto? A professora explanou sobre o que é comu-
nicação facilitada e todo o processo de funcionamento das pessoas 
com o transtorno do espectro autista (TEA) para compreendermos as 
características típicas desse transtorno e como a comunicação facili-
tada pode intervir positivamente nesses casos. Também nos mostrou 
diversas tecnologias assistivas (PECS, LIVOX, TiX e os Softwares: Ma-
traquinha e ABC do autismo), nos alertando que existem vários meios 
de interação, o estudante é que vai nos sinalizar qual deles é o melhor 
para que eles possam se comunicar de forma não oral, os seus senti-
mentos, angústias, agrados e desagrados.

 Partindo desse pressuposto, que Guedes (2020) nos apresenta 
a aprendizagem adaptativa, um modelo de aprendizagem personaliza-
da, em que se utilizam os diversos recursos ou ferramentas, em prol das 
necessidades complementares ou suplementares de cada estudante. 
A tecnologia sendo utilizada, a partir do olhar crítico e reflexivo do 
professor, sob as demandas de cada estudante, para criar sequências 
de aprendizado e possibilidades de avaliação inserindo assim, todo e 
qualquer discente no sistema escolar e/ou social.
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Como recurso para avaliação do Webinário, utilizamos a ferra-
menta Menti (nuvem de ideias) e os participantes responderam com 
três palavras as contribuições do Webinário, a palavra aprendizado foi 
a mais recorrente. 

Voltando a questão inicial desta pesquisa, podemos relatar que 
foi válida o processo de formação em formato de Webinário desenvol-
vido por nós professoras Lucilla Lins e Adriana Cunha, uma vez que os 
participantes, por meio das interações, puderam relatar o quanto foi 
rico esse momento no sentido de instigar os professores a refletirem 
sobre suas práticas pedagógicas, a importância de sempre revisitar a 
teoria como sendo um direcionamento para reformular as concepções 
de ensino e aprendizagem.

Ainda em relatos, verificamos que ideias sobre registros dos 
discentes, como forma de avaliação, foram repensados. E agora os 
professores compreendem que a comunicação, a aprendizagem e 
registros dos estudantes não se restringe apenas as formas convencio-
nais como os registros orais e escritos.

E neste cenário de mudanças de concepções e paradigmas 
sobre educação que a tecnologia pode ser de grande valia, pois ela 
facilita, diversifica e inova o processo de ensino-aprendizagem, dando 
uma nova roupagem as trocas de experiências e ao mesmo tempo o 
estudante passa a ser o precursor e protagonista do seu conhecimento. 
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RESUMO
Este trabalho discute a implantação de um período letivo excepcional em 
uma universidade pública, em função da crise sanitária provocada pelo coro-
navírus. O retorno às atividades acadêmicas suspensas no início do primeiro 
semestre letivo de 2020, deu-se por meio do ensino remoto emergencial. 
Explicitar o processo de concepção e organização do formato ERE, os trâmi-
tes e discursos sobre sua natureza e a forma concreta como se desenvolveu 
nossas experiências nas disciplinas ministradas no formato do ensino remoto 
emergencial são objetivos deste trabalho. O referencial teórico que sustenta 
a discussão em tela é múltiplo, sendo os principais: David et al. (2020), Ufac 
(2020), Zibechi (2020), Martins (2012). Como metodologia adotamos a análi-
se documental e pesquisa bibliográfica. Notadamente, viveu-se um clima de 
apreensão com a declaração da pandemia, das interdições e intersecções do 
trabalho docente, o distanciamento social e reconfigurado como trabalho re-
moto, em função da necessidade de alternativas didáticas e pedagógicas para 
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a retomada das atividades acadêmicas. No refazer da docência vivenciamos 
a transformação do espaço doméstico em território laboral e as implicações 
íntimas desse fenômeno.
Palavras-chave: Recursos Tecnológicos. Experiência Docente no ERE. Forma-
ção Docente.

INTRODUÇÃO

Muita coisa tem sido dita sobre a pandemia do novo corona-
vírus, num cruzamento de vozes de diferentes sujeitos. A área econô-
mica se debate sobre a busca de alternativa de geração e manutenção 
de emprego e renda, estendendo seus vivos tentáculos que a vinculam 
ao poder político e à esfera governamental. A ciência põe seus muitos 
esforços e parcos recursos em prol do desenvolvimento de combate e 
administração da crise sanitária, tendo, infelizmente, um novo papel 
em seu já vasto campo de atribuições, que é combater e desmentir 
negacionismos, fake news e teorias conspiratórias. Os analistas sociais 
enxergam na administração da crise sanitárias, vieses autoritários, 
como a militarização da crise (ZIBECHI, 2020), sinais de políticas anti-
capitalistas, e, no caso brasileiro, oportunismos políticos na concessão 
de benefícios sociais, incapacidade logística para atender as demandas 
dos entes federados e da população, entre outros. A esfera educacio-
nal, golpeada pelas suas crônicas insuficiências técnicas e pelo infinito 
debate sobre as melhores formas de ensinar e aprender, padece de 
falta de horizonte, enquanto tateia maneiras de minimizar as mazelas 
que se agravam com a necessidade do afastamento social.

No ano de 2020, o mundo se viu parado face a necessidade da 
quarentena como alternativa de reter a propagação do vírus. As pri-
meiras imagens veiculadas das cidades que primeiramente utilizaram 
o recurso do afastamento social, como a cidade de Wuhan e Hubei, na 
China – onde vivem 60 milhões de pessoas, dão a impressão de um 
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enorme parque abandonado a céu aberto, por onde transitam apenas 
profissionais da segurança e da saúde, atuando no controle do ir e vir. 
Os dispositivos de medir temperaturas, apontados para a testa das 
pessoas, dão a impressão de uma dolorosa coação e o uso obrigatório 
das máscaras, descaracteriza as identidades das pessoas, que, ao se 
manter afastadas umas das outras, são jogadas irremediavelmente 
para dentro de si mesmas, no mais doloroso momento de angústia, 
tendo que conviver sozinhas com o pior dos medos, o da finitude.

A administração do contexto pandêmico diz respeito não ape-
nas à esfera pública, mas a mudança de atitudes no plano privado. 
Contudo, as soluções institucionais são a grande demanda nesse mo-
mento de incertezas. Por isso à ciência tem sido vista como o campo de 
alento, de onde se espera um horizonte redentor.

No Brasil, a pandemia tem sido palco de oportunismos políti-
cos, atestados de má gestão na distribuição dos insumos à população e 
aos entes federados e um claro fracasso na logística relativa às políticas 
de saúde. No meio desses contextos de incertezas, encontram-se às 
instituições de ensino, transformadas em caixa de ressonância das 
indefinições sobre o futuro. Se até aqui a escola, como instituição es-
pecializada, tem sido o lócus privilegiado da ação formativa, esvaziada 
de seus agentes pela necessidade de distanciamento social, esta virou 
espaço deserto, parado no tempo.

Contudo, a pedra de toque que caracteriza os professores é 
a criatividade, movida pela sua pertinaz busca pelo conhecimento. 
Com essa força, eles reinventam cenários e constroem as pontes pelas 
quais a humanidade prossegue sua jornada. Este trabalho apresenta a 
experiência de implementação do ensino remoto emergencial em uma 
universidade pública do norte do Brasil, que, ainda que permeada por 
tensões, inquietações e dúvidas, garantiu a retomada das atividades 
acadêmicas interrompidas pela crise sanitária no início do ano letivo 
de 2020. Vejamos como isso se deu.
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INTERDIÇÕES E INTERSECÇÕES DO TRABALHO DOCENTE: 
ENSINOS NO ISOLAMENTO SOCIAL

No Acre, as aulas, de todas as escolas, de todos os níveis, 
foram interrompidas no dia 17 de março, por força de um decreto 
governamental. No início, sem informações sobre a complexidade 
da pandemia, o distanciamento social foi visto como uma espécie de 
afastamento para “vê a banda passar”. Contudo, o fluxo cada vez mais 
intenso de notícias, foi, paulatinamente, dando a dimensão dos dias 
difíceis que se avizinhavam. E assim, um sentido de urgência, aliado 
a responsabilidade social, levou as equipes técnicas das escolas a 
experimentar novas possibilidades de atuação profissional, como o 
trabalho remoto. Este, por sua vez, só pôde se materializar mediante o 
domínio de certas ferramentas tecnológicas, como manejo organizado 
das TIC e de plataformas digitais. Nesse compasso, os docentes foram, 
a “trancos e barrancos”, acessando os dispositivos de interação remota 
para participar, a princípio, de reuniões on-line, e depois, de progra-
mas de formação sobre o uso de Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação.

Felizmente, nesse contexto de insegurança e medo, a socieda-
de enxergou uma saída para não perder os vínculos de humanidade, 
que se sustentam no contato de uns com os outros. Paradoxalmente, 
os recursos tecnológicos, que segundo alguns autores como Martins 
(2012), contribuíram para a objetificação do sujeito, afrouxando e 
mesmo desatando os laços sociais, foi tomado como única ferramenta 
de interações e trocas sensíveis.

As ações presenciais na Universidade Federal do Acre cessaram 
também no dia 17 de março. Nesse início de semestre, o Campus da 
Floresta, localizado na cidade de Cruzeiro do Sul, estava realizando a 
IV Semana Acadêmica e II Encontro Parfor, cujo objetivo descrito no 
sítio oficial do evento era “comemorar e celebrar a chegada dos novos 
alunos, de vivenciar uma Ufac sem muros e de possibilitar uma maior 
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interação da comunidade acadêmica com a sociedade em geral”. A 
programação se compunha por palestras, rodas de conversas, mesas 
redondas, oficinas, minicursos, comunicações orais, exposição de ban-
ners, visitas aos laboratórios, visitas de escolas da educação básica e 
gincana. Envolvidos nestas atividades alternativas, os alunos calouros 
não tiveram tempo nem oportunidade de interagir com a coordena-
ção de seus cursos, nem com colegas, nem com os professores e nem 
mesmo de conhecer a infraestrutura institucional disponível para sua 
formação acadêmica.

Diante do contexto pandêmico e à medida que os agravos 
sanitários apontavam a necessidade de um longo e difícil período de 
isolamento social, a administração superior da Ufac, em sincronia com 
outras Ifes, iniciou a busca de alternativas para a retomada do ano 
letivo. Dessa maneira, em 3 de junho, a administração superior emitiu 
a Portaria nº 1.009, instituindo um Grupo de Trabalho, com o objetivo 
de “elaborar um plano de contingência contendo as possíveis estraté-
gias de ensino, pesquisa e extensão a serem implementadas pela Ufac, 
durante o período de isolamento social e no cenário pós-pandemia do 
novo coronavírus” (UFAC, 2020, p. 9). O trabalho do GT se desenvolveu 
a partir de uma sondagem diagnóstica, que contemplou três metas: a) 
aplicação e organização dos dados diagnósticos sobre as condições dos 
discentes em relação ao acesso às tecnologias digitais para atividades 
remotas; b) proposta de reorganização das atividades acadêmicas, 
administrativas e de infraestrutura; c) proposta de implementação de 
cursos de capacitação, bem como aquisição de insumos, serviços e 
equipamentos.

Os princípios sobre os quais a administração superior declara 
as condições para o retorno das atividades de ensino na graduação da 
Ufac, construídos pelo GT e contemplados na Resolução n° 11, de 28 
de agosto de 2020 (que dispõe sobre a oferta de disciplinas por meio 
de ensino remoto emergencial), deitam as perspectivas de retorno das 
atividades de ensino na graduação, nos seguintes termos: o período 
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letivo será excepcional, com limite de disciplina e carga horária; a ofer-
ta de disciplina poderá, excepcionalmente, ser oferecida por meio do 
Ensino Remoto Emergencial (ERE), não presencial, nos cursos de gra-
duação, enquanto durar a suspensão das aulas presenciais; a adesão 
ao ERE é facultado aos docentes e discentes; disponibilização de paco-
tes de dados móveis para acesso de alunos à internet; implementação 
de canais de atendimento para docentes e estudantes, como apoio à 
execução do período letivo excepcional; implementação de programa 
emergencial de monitoria digital para assessorar e colaborar com os 
professores; garantia de auxílio emergencial de apoio à inclusão digital 
para aquisição de equipamentos eletrônicos para estudantes em situ-
ação de vulnerabilidade social; capacitação dos docentes para uso de 
tecnologias digitais de informação e comunicação; disponibilização de 
espaços físicos e equipamentos para docentes realizarem suas ativi-
dades síncronas e assíncronas; frequência de alunos computada pela 
entrega das atividades avaliativas; suspensão da contagem do tempo 
para integralização curricular e para abertura de jubilamento, dentre 
outras relativas à organização do período pelos colegiados de curso.

O trabalho no GT se materializa na organização da minuta de 
resolução sobre a oferta de disciplinas por meio remoto emergencial, 
apresentada, debatida e aprovada em reunião do Conselho Universi-
tário, ocorrida no dia 26 de agosto de 2020. Esta assembleia do Consu, 
presidida pela sua presidente, reitora Margarida Aquino, teve como 
primeiro orador, o professor representante da Associação dos Docen-
tes da Ufac, que fez a leitura de uma carta, refutando a minuta em 
apreciação. Os principais pontos do documento da Adufac se apoiam 
nos seguintes argumentos: a Adufa teve acesso à minuta apenas 48 
horas antes da reunião Consu; não foram levadas a comunidade acadê-
mica informações suficientes sobre o que significa adesão a atividades 
remotas; os professores não foram ainda consultados se se dispõe a 
entregar dados ao Google, empresa multinacional de serviços on-line e 
software dos Estados Unidos, que hospeda e desenvolve uma série de 



617COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

serviços e produtos baseados na internet e gera lucro, principalmente, 
por meio da publicidade; o grupo de trabalho não buscou diálogo com 
o setor sindical, apenas com o DCE e nem dialogou com os colegiados e 
assembleias de centro, tendo se furtado ao diálogo com os colegiados 
de cursos, sem levar em conta as especificidades de cada um deles. 
Assim, a Adufac considera que não é o momento de aderir ao ERE.

Após os debates entre os conselheiros, a Resolução em apre-
ciação foi aprovada e a Ufac passa a dispor de um dispositivo legal que 
garante a retomada das atividades acadêmica. A Resolução n° 11, de 
28 de agosto de 2020,

dispõe sobre a oferta do Ensino Remoto Emergencial 
(ERE) em caráter excepcional e temporário, nos cursos 
de graduação presenciais da Universidade Federal do 
Acre, enquanto perdurar a suspensão das aulas presen-
ciais estabelecidas na Resolução Consu/UFAC n° 4/2020, 
decorrente dos efeitos da Pandemia da COVID-19 e dá 
outras providências.

No mesmo compasso de aprovação de regramento para a 
retomada do semestre letivo, o Consu aprova Calendário Acadêmico 
Especial 2020, com início das aulas no dia 26 de outubro e término do 
período no dia 28 de janeiro de 2021.

EXPERIÊNCIA NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

Como referido anteriormente, um dos princípios de susten-
tação da implementação do período letivo excepcional da Ufac, por 
meio do Ensino Remoto Emergencial, diz respeito à implementação 
de atividades formativas e capacitação dos docentes para o uso de 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC). Dessa 
forma, proximamente ao início das aulas, a Escola de Formação da 
Docência Universitária inicia a divulgação de cursos de capacitação 
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para criação e gestão de espaços virtuais de aprendizagem com o 
Moodle e GSuite, podendo, os docentes, se inscrever em duas tur-
mas, uma de cada plataforma. Essa foi a primeira experiência de ma-
nejo concreto de acesso às plataformas de comunicação on-line, para 
muitos professores, que tiveram que instalar em seus dispositivos 
como o Meet, que é uma solução do Google que possibilita reuniões 
on-line, tanto pelo computador quanto por dispositivos móveis. Esta 
solução permitiu aos inscritos interações com um professor que 
ensinava como utilizar plataformas como o Google Sala de Aula, por 
exemplo, para que os professores pudessem ministrar suas discipli-
nas em caráter remoto. Sobre esta solução formativa, o hábito de 
assistir aulas on-line foi um componente de desânimo, o que levou 
alguns docentes à desistência. Além deste fato, as atribulações da 
rotina doméstica já deram sinais de clara interferência na atenção, 
assiduidade e interesse perene pelas aulas.

De posse de um domínio mínimo da plataforma Meet e do 
ambiente virtual Google Sala de Aula, as aulas tiveram início no dia 
26 de julho. Para tanto, foram criadas salas de aula no Google Sala de 
aula, que é uma plataforma que permite a professores e estudantes se 
conectarem e acessarem livros em PDF e atividades, seja como com-
plemento para aulas presenciais ou ensino a distância. Os planos de 
aula contemplavam aulas síncronas – “aquelas que possibilitam a in-
teração simultânea entre participantes, que se encontram em espaços 
físicos diferentes, mas conectados via internet a um mesmo ambiente 
virtual” (Art. 4°, parágrafo 1° do Anexo I da Resolução n° 11, de 28 de 
agosto de 2020) e assíncronas – “aquelas que podem ser realizadas 
por meio de plataformas, ferramentas digitais e outras estratégias de 
interação não digital que possibilitem a comunicação não simultânea 
entre participantes que se encontram em espaços físicos diferentes” 
(Art. 4°, parágrafo 2° do Anexo I da Resolução n° 11, de 28 de agosto 
de 2020). Optamos por dividir as atividades pedagógicas meio a meio, 
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com 50% das aulas síncronas e 50% das aulas assíncronas, como fize-
ram também outros colegas ligado aos cursos onde atuamos.

Para a realização da aulas síncronas, utilizamos o computador 
de mesa e o telefone celular. Divulgamos nos grupos de WhatsApp o link 
das aulas síncronas, ministradas pelo Meet, atuando pontualmente, 
para que os alunos que chegassem à sala virtual não se dispersassem. 
Mesmo assim, dos 50 alunos matriculados, compareciam à aula síncro-
na, menos de 50%. Em médio, 20 alunos assistiam as apresentações 
síncronas. A alegação mais comum era as insuficiências do sistema de 
internet. Esta questão contaria uma das narrativas justificadoras do 
semestre letivo excepcional, apurada pelo GT, que dá conta de que 
76,43% dos estudantes possuem acesso regular de internet na resi-
dência e que 51,86% dos alunos consideram que o ambiente em que 
muitos têm condições necessárias e adequadas para participação em 
aulas on-line. Estes números, já entendidos como satisfatórios para 
atender ao semestre excepcional, deveriam ter sido ampliados com 
a concessão do “Auxílio Inclusão Digital aos estudantes de graduação 
regularmente matriculados nesta IFEs visando ampliar e democratizar 
as condições de permanência dos estudantes da Ufac”, objeto do Edital 
n° 20/2020, da Pró-reitora de Assuntos Estudantis – Proaes. Não foi o 
que se verificou em termos de participação e rendimento nas aulas 
síncronas.

De qualquer forma, o quadro constatado pelo GT parece sinali-
zar elementos para a implementação do ERE. Em relação a avaliação da 
estabilidade do sinal de internet, 7,43% alunos consideram muito boa; 
46,20%, boa; 17,60%, ruim; 5,07% muito ruim e 23,71%, sem acesso 
à internet. No tocante a se os alunos consideram a internet adequada 
para realização de aulas on-line e outras atividades, os resultados 
foram: 24,78% declaram ótimas condições; 51,90, condições mínimas 
e 23,32 não tem sequer as condições mínimas necessárias. Outra son-
dagem significativa é sobre se os estudantes têm equipamento(s) com 
condições de realizar download de artigos, teses, livros ou imagens. 



620COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

Sobre este ponto, 80,75% dos alunos declaram sim e 19,25, não. Ape-
sar destas condições, 47,41% dos alunos consideram que atividades 
remotas neste momento da pandemia podem reduzir seu rendimento 
acadêmico, 20,29 acham que não comprometem e 32,30, declaram 
que comprometem parcialmente. A sondagem alcançou respostas de 
2.898 alunos, de um total de 8.939 matriculados.

Em relação as atividades assíncronas, nós, professores, não 
temos controle sobre o que os alunos fazem com os materiais posta-
dos na plataforma por nós escolhida, o Google Sala de Aula. Iniciamos 
postando os planos de curso, os textos iniciais vinculados às unidades 
temáticas, e, com o desenrolar das aulas síncronas, fomos sentindo a 
necessidades de gravar e postar vídeos, que, em geral, eram desdobra-
mentos ou aprofundamentos das aulas. Além disso, fomos intensifi-
cando a postagem de textos de apoio aos temas em desenvolvimento.

Sobre os textos a serem utilizados no formato ERE, uma primei-
ra dificuldade foi produzir uma seleção que atendesse às prerrogativas 
legais de respeito aos direitos autorais. Diz a Resolução n° 11 de 28 
de agosto de 2020, em seu artigo 10: “Os materiais utilizados que não 
forem de autoria do docente responsável deverão conter a respectiva 
fonte e autor, respeitando-se ainda as demais disposições sobre os 
direitos autorais estabelecidas pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 
de 1998”. Assim, longe da prática corriqueira de indicação direta de 
obras, fez-se necessário o desenho de novas estratégias para subsidiar 
os alunos com materiais de estudo: seleção de textos próprios, checa-
gem se os textos escolhidos se encontravam em domínio público ou 
hospedados em sites de instituição de ensino e pesquisa, por exemplo.

Os planos de curso foram reconfigurados para demonstrar: 
a) a forma de trabalho (síncrona ou assíncrona), além de horas 
destinadas a atendimento aos alunos; b) especificação da forma de 
desenvolvimento do conjunto de atividades síncronas e assíncronas, 
descrevendo como será feita a mediação em cada atividade proposta; 
c) recomenda-se que os procedimentos selecionados devem ser di-
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versificados, estando em consonância com os conteúdos e objetivos 
de ensino; d) deixar claro que as avaliações do rendimento escolar 
poderão ocorrer de forma síncrona ou assíncrona, por meio de 
instrumentos diversos (provas orais, escritas, sinalizadas; leitura de 
textos; lista de atividades; apresentação de trabalhos), que priorizem 
os processos de avaliação na forma progressiva; e) a frequência por 
força da Resolução nº 11, de 28 de agosto de 2020, não poderá ser 
computada para fins de avaliação.

Assim sendo, procedeu-se as aulas no formato remoto emer-
gencial. Professores e alunos envolvidos em uma nova dinâmica do 
fazer o ensino. Por vezes houve a reclamação do sinal de internet para 
que os alunos ficassem conectados durante todo a aula. No curso de 
Pedagogia, por exemplo, adotou-se a dinâmica de uma disciplina por 
dia com atividades divindades entre aulas síncronas, assíncronas e 
atendimento aos alunos. Vale a ressalva que de quanto os professores 
quanto os alunos entivemos imbuídos do refazer a docência e (r)existir 
frente a todos os momentos de pandemia. Dor, luto, angústia e medo 
do adoecimento, aula, estudos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O debate sobre a viabilidade do ensino remoto como alternati-
va à retomada das atividades acadêmicas no âmbito da Universidade 
Federal do Acre não se esgota na materialização de uma resolução nor-
mativa, discutida e aprovada pelo Consu. Da experiência de atuação no 
período letivo excepcional, por meio do Ensino Remoto Emergencial, 
algumas considerações devem ser compartilhadas. Uma primeira, diz 
respeito à adaptação do espaço doméstico como território da produ-
ção acadêmica.

Em tempos pandêmicos, o adoecimento físico e psicossocial 
ronda a todos, produzindo estados de espírito alterados. O espaço 
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doméstico passa a ser, diferentemente de tempos normais, lugar de 
resguardo de toda a família, mas também de afastamento de outros, 
como as visitas e colaboradores de serviços domésticos. Assim, mais 
do que nunca, as pessoas se transformam no homo aeconomicus, 
responsáveis pela administração do lar, o que só pode se dar mediante 
condições materiais, que se organizam a partir do trabalho. Dessa for-
ma, o ambiente interno da casa, passa a ser cultivado como espaço de 
convívio, interações e cuidados, mas também de trabalho, de produção 
da vida, através da realização de atividades e rotinas laborais.

Nossa experiência no Ensino Remoto Emergencial foi de admi-
nistração de demandas institucionais e domésticas. Foi de compaixão 
pela casa, com tudo que nela há (pessoas, plantas, animais, limpeza, 
alimentação etc.), equilibrando-se com o compromisso social de pro-
dução acadêmica: estudos, aulas, escritas e: palestras, orientações, 
reuniões, seminários, congressos, bancas (on-line), tudo isso mesclado 
pela compaixão de nós pelos outros, e dos outros por nós. Os inúme-
ros incursos dos animais domésticos passando em frente a câmera, as 
interrupções para atender demandas da casa, os barulhos da rotina 
caseira, dos vizinhos, da rua, as quedas de sinal de internet durante as 
apresentações.

Do outro lado da tela, os alunos, às vezes em carne e osso, mos-
trando sua presença on-line, outras apenas com seu avatar ouvindo 
as necessárias exposições de conteúdo, e, em casos que se ouve falar, 
apenas ligando suas câmaras e desaparecendo no virtuoso espaço 
etéreo, que é tudo, menos presença. Contudo, as dores da pandemia 
são de todos: professores, alunos, pais, gestões, sociedade em geral. 
Entender as ausências, as desistências, os desânimos, o sofrimento, 
enfim, faz parte do exercício de humanidade que precisa se dilatar, na 
vida normal e nas pandemias, para que tudo que de nós se aparte, seja 
entendido como humanidade e compaixão.
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A FIGURA DO PESQUISADOR PARA OS 
ALUNOS: RELATO DE EXPERIÊNCIAS EM 

TEMPOS DE PANDEMIA

Ana Gláucia Seccatto 
Cássia Patrícia Seccatto

RESUMO
O ano de 2020 foi um ano atípico assolado pela pandemia provocado pela 
covid-19, nos espaços escolares o ensino presencial foi suspenso e a o ensino 
remoto foi à alternativa adotada pelos educadores para que o ano letivo não 
fosse perdido (SANTOS JUNIOR; MONTEIRO, 2020). Diante deste cenário, 
o presente texto trás o relato de experiências desenvolvidas pelas autoras 
nos seus fazeres docentes com alunos do Ensino Fundamental Anos Finais 
durante o período de aulas remotas no componente curricular de Pesquisa 
e Autoria, buscando compreender a visão de pesquisador que os estudan-
tes têm construído em seus imaginários. Para tanto, foram aplicadas uma 
Atividade Pedagógica Complementar (APC) com exercícios que buscavam 
estimular os alunos a refletirem sobre quem é um pesquisador. Por meio das 
atividades desenvolvidas ficou clara a visão dos estudantes sobre quem é um 
pesquisador, caracterizando-o como aquele indivíduo que está em um labo-
ratório e como algo bastante distante da realidade deles. A APC estimulou o 
desenvolvimento de habilidades de investigação, criatividade e curiosidade, 
e buscou desconstruir esse ideário presente nos pensamentos de muitos 
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deles, de que pesquisador é somente aquele que atua nos laboratórios, 
contribuindo assim, para o desenvolvimento do aluno pesquisador dentro 
da escola.
Palavras-chave: Ensino Remoto. Pesquisador. Imaginários. Pandemia.

INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea é marcada pelas inovações tec-
nológicas; caminhando pelos ambientes educacionais a sociedade da 
informação também se faz bastante presente, muitos são os estudos 
científicos e formações continuadas que apontam para as potenciali-
dades das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 
quando aliadas ao ensino e utilizadas em sala de aula.

Diante desta discussão e do contexto em que estamos viven-
ciando de pandemia provocada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-19), 
as TDIC se tornaram ainda mais relevantes para o processo de ensino 
e vêm cada vez mais sendo utilizadas para o benefício coletivo. No 
campo educacional com a suspensão das aulas presenciais elas se tor-
naram uma alternativa para mediar o processo de ensino permitindo 
não perder o ano letivo (SANTOS JUNIOR; MONTEIRO, 2020). Na rede 
estadual de Mato Grosso do Sul é por meio das TDIC que está sendo 
desenvolvido o maior contato entre professores e alunos, através das 
aulas remotas vinculantes que foram implementadas com a suspensão 
das aulas presenciais.

Este cenário de muitas incertezas trouxe muitos desafios para 
os educadores, levando-os a repensar suas práticas pedagógicas, que 
neste momento passou do presencial para a forma remota, algo total-
mente novo dentro da realidade da educação básica do estado. Nesse 
sentido, foi necessário que toda a equipe pedagógica repensasse as 
práticas pedagógicas e as estratégias de ensino de forma que continu-
asse a promover um processo formativo para os seus estudantes capaz 
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de levá-los a construir seus conhecimentos e garantir o contato com 
nossos alunos por meio das aulas remotas, através dos canais on-line 
como Google Classroom e WhatsApp (ligações, áudios e mensagens) e 
atendendo os alunos que não tem acesso a esses recursos com ativi-
dades impressas.

Considerando este contexto, esse texto trás o relato de expe-
riências pedagógicas desenvolvidas pelas autoras nos seus fazeres 
docentes com alunos do Ensino Fundamental Anos Finais da Escola 
Estadual Padre José Daniel localizada no município de Vicentina-MS e 
da Escola Estadual Vicente Pallotti do município de Fátima do Sul-MS, 
por meio das aulas remotas vinculantes em tempos de pandemia do 
componente curricular de Pesquisa e Autoria.

Buscando desenvolver principalmente a habilidade de criativi-
dade dos alunos e mantê-los motivados por meio das aulas remotas, 
planejamos como uma das Atividades Pedagógicas Complementares 
(APC), verificar qual é a ideia de pesquisador que os educandos têm 
em seu imaginário, e se eles se enxergam enquanto um pesquisador 
ou se podem vir a ser um. Acreditamos que sabendo qual é a visão 
de pesquisador que os estudantes têm, poderemos embasar os pla-
nejamentos futuros do componente curricular e traçar objetivos que 
potencializem o desenvolvimento das habilidades necessárias para 
componente curricular em questão, promovendo o estimulo da pes-
quisa e do aluno-pesquisador na escola.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A Pesquisa e Autoria é um componente curricular novo dentro 
da matriz curricular da rede estadual de ensino do estado e foi imple-
mentado junto com o novo Currículo de Referência do Mato Grosso do 
Sul do Ensino Fundamental, introduzido a partir deste ano letivo de 2020 
(MATO GROSSO DO SUL, 2019). Sendo um componente novo, também 
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se apresenta como um desafio para os docentes, levando-nos a pensar 
como estimular nossos estudantes a despertar o seu senso de pesqui-
sador, sua criatividade e sua curiosidade sobre os mais diversos temas.

Nesse sentido, buscando compreender a visão de pesquisador 
que os estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais têm, aplicamos 
no 3º bimestre do ano letivo de 2020, como APC por meio das aulas 
remotas, atividades que estimulassem os alunos a pensarem sobre 
quem é um pesquisador. A referida APC continha um texto de apoio 
que relatava os conceitos de ciência, pesquisa e pesquisador, para 
que o estudante compreendesse o contexto que estavam estudando e 
refletissem sobre a temática proposta.

Os educandos foram orientados a realizarem a leitura do texto, 
e após, como atividade prática eles deveriam elaborar uma ilustra-
ção que caracterizasse um pesquisador na visão deles, eles também 
teriam que descrever resumidamente com suas palavras quem é um 
pesquisador; o que ele faz; e se eles são ou podem vir a ser um dia, 
um pesquisador. Em ambas as escolas após o prazo de devolutivas das 
APC pelos alunos, obtivemos muitos desenhos elaborados pelos estu-
dantes e várias definições sobre quem é ou pode ser esse indivíduo em 
questão, o pesquisador.

RESULTADO E DISCUSSÕES

Para efeito de análises classificamos as atividades elaboradas 
pelos estudantes em dois grupos; o grupo 1, foi o que abarcou a maior 
quantidade de atividades elaboradas pelos alunos em ambas as es-
colas. Nesse grupo ficou os estudantes que ilustraram o pesquisador 
com aquele desenho típico de Albert Einstein, como representado nas 
figuras 1 e 2.
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Figura 1 – Desenho elaborado por um estudante do 6º Ano do EF da E.E. Padre José 
Daniel 
Fonte: Arquivo pessoal (2020).

Figura 2 – Desenho elaborado por um estudante do 9º Ano do EF da E.E. Vicente 
Pallotti.
Fonte: Arquivo pessoal (2020).



629COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

Em relação as questões que deveriam ser respondidas sobre 
quem é um pesquisador e o que ele faz, e se eles são ou podem vir a ser 
um dia, um pesquisado; a maioria dos alunos do grupo 1 descreveram 
que o pesquisador é um cientista, aquele indivíduo que está dentro dos 
laboratórios e que fazem experimentos científicos, muitos ainda relata-
ram que após estudarem muito, poderiam ser sim, um pesquisador.

Já no grupo 2 ficou o restante dos alunos, em menor quanti-
dade em relação ao grupo 1; estes estudantes do grupo 2 tem em seu 
imaginário o pesquisador como um indivíduo que realiza pesquisas, 
também ficou marcante nas ilustrações dos estudantes que o ambien-
te de estudo e de atuação do pesquisador é o laboratório, mas, neste 
grupo eles não desenharam a imagem típica do Albert Einstein como 
no grupo 1, houve uma diversificação maior em relação a represen-
tação do indivíduo enquanto pesquisado. No entanto, continuaram a 
representear itens presentes no ambiente de laboratório, como luneta, 
jaleco, béquer e entre outros; segue dois trabalhos elaborados pelos 
estudantes (figuras 3 e 4).

Figura 3 – Desenho elaborado por um estudante do 7º Ano do EF da E.E. Padre José 
Daniel 
Fonte: Arquivo pessoal (2020).
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Figura 4 – Desenho elaborado por um estudante do 7º Ano do EF da E.E. Vicente 
Pallotti.
Fonte: Arquivo pessoal (2020).

Em relação aos questionamentos que os estudantes deveriam 
responder, na sua maioria os alunos do grupo 2 relataram que o pesqui-
sador é um indivíduo que estuda ou trabalha fazendo pesquisas, buscan-
do solucionar algum problema. Nesse grupo de alunos alguns chegaram 
a citar que os pesquisadores são muito importantes porque são eles que 
estão em buscando descobrir uma vacina para o coronavírus.

Os alunos do grupo 1 demonstraram a concepção típica de 
Albert Einstein para ilustrar o pesquisador como sendo um cientista 
porque é o imaginário que eles têm construído em sua maioria pelas 
mídias sociais, em uma pesquisa simples no Google, é essa imagem que 
aprece quando buscamos um desenho sobre pesquisador. Já o grupo 
2, apesar de não representarem esse desenho típico, eles não fugiram 
muito dessa representação, pois em sua maioria o grupo apresentou 
o pesquisador como sendo um indivíduo que está em um laboratório 
desenvolvendo experimentos.
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Diante das análises das atividades desenvolvidas pelos estu-
dantes fica clara a visão que eles têm sobre quem é um pesquisador, 
caracterizando-o como sendo aquele indivíduo que está em um labo-
ratório e que desenvolve experimentos científicos, demonstrando que 
os estudantes veem o pesquisador como algo bastante distante da 
realidade deles, eles não se enxergam enquanto pesquisadores.

Nesse contexto, percebemos a importância do componente 
curricular Pesquisa e Autoria na educação básica para proporcionar 
aos alunos a compreensão de que eles podem ser um pesquisador, e 
de que a pesquisa pode ser desenvolvida sobre os variados temas e em 
diversos ambientes, como na escola, e não somente em laboratórios 
científicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O componente Pesquisa e Autoria deve oportunizar a aprendi-
zagem do estudante por meio do estimulo da criatividade, potenciali-
zar o que o seu próprio nome já diz, pesquisa e autoria dos estudantes. 
Ao docente cabe o papel de incentivar, aguçar e despertar a curiosi-
dade dos alunos, estimulando o desenvolvimento de habilidades de 
investigação, criatividade e curiosidade, e desconstruir esse ideário 
presente nos pensamentos de muitos deles, de que pesquisador é 
somente aquele que atua nos laboratórios, contribuindo assim, para 
o desenvolvimento do aluno pesquisador, que busca informações e 
tenta solucionar problemas que surgem no seu dia a dia, levando em 
consideração a realidade dos alunos e as suas experiências cotidianas 
para que o estudante seja autônomo e ativo no processo de construção 
de suas aprendizagens.
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DESAFIOS DA DOCÊNCIA DO/A 
PROFESSOR/A-TUTOR/A PRESENCIAL 

EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19

Jeanes Martins Larchert
Gleydson da Paixão Tavares

RESUMO
Este trabalho foi estruturado a partir dos relatos das experiências desenvolvi-
das como professor/a-tutor/a presencial em curso do Programa do Governo 
Federal Universidade Aberta do Brasil (UAB), ofertado pela Universidade 
Estadual de Santa Cruz (Uesc), Licenciatura em Pedagogia/EaD/Uesc, no qual 
estamos vinculados desde o início do ano de 2020 até os dias atuais. Este 
estudo nasce da problemática iniciada a partir da suspensão das atividades 
presenciais imposta pelo contexto pandêmico da covid-19. Objetivamos 
analisar as inovações e readequações implementadas no percurso da prática 
pedagógica que asseguraram o desenvolvimento profissional dos/as futuros/
as pedagogos/as e contribuíram também para a formação nas dimensões 
acadêmica e pessoal. Como pressupostos teóricos, nos ancoramos em Tardif 
e Raymond (2000), Pimenta (1999), Morin (2000), Freire (2001), entre outros. 
Este estudo é de natureza descritiva e reflexiva, o qual foi utilizado o método 
(auto)biográfico que permitiu a narração de experiências a partir da ação-re-
flexão-ação tendo como perspectiva o se constituir professor/a. As análises 
e discussões constataram a urgência de reinventar as práticas docentes dos 
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professores/as tutores/as presenciais e o replanejamento das possíveis inter-
venções com vistas a qualificação formativa dos/as licenciandos/as.
Palavras-chave: Prática Pedagógica. Formação de Professores/as. Educação 
a Distância.

INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea está passando por rápidas e 
profundas transformações e, dentre outros aspectos, as tecnologias 
da informação e comunicação – TIC desempenham um papel primor-
dial nesse processo, inclusive no contexto educacional. A educação 
a distância (EaD) ganhou mais destaque com o desenvolvimento das 
telecomunicações, em especial, com o advento da internet. Enquanto 
modalidade de ensino, a EaD foi oficialmente reconhecida, após a pro-
mulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB nº 9.394/96 e 
a partir do decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Este documento 
caracteriza a EaD 

como modalidade educacional na qual a mediação 
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendi-
zagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professo-
res desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 
tempos diversos (BRASIL, 2005, p. 1).

Os cursos EaD seja em nível de graduação ou especialização, 
são estruturados a partir de especificidades, ambiente virtual de 
aprendizagem, equipe técnica especializada e uma equipe pedagógica 
que envolve professor/a-conteudista, professor/a-formador/a, profes-
sor/a-tutor/a (presencial e a distância), coordenação pedagógica e de 
tutoria, entre outras funções.

Nesse texto, daremos atenção especial ao papel do/a profes-
sor/a-tutor/a presencial no processo de ensino e de aprendizagem. 
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O/A professor/a-tutor/a atua ativamente na prática pedagógica e 
desempenha atividades que juntamente com o/a professor/a-for-
mador/a contribui para a formação do/a aluno/a. As suas atividades 
podem ser desenvolvidas a distância e/ou presencialmente. Segundo 
os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância, são 
atribuições dos professores/as-tutores/as,

A tutoria a distância atua a partir da instituição, 
mediando o processo pedagógico junto a estudantes 
geograficamente distantes, e referenciados aos pólos 
descentralizados de apoio presencial. A principal atri-
buição deste profissional é o esclarecimento de dúvidas 
através de fóruns de discussão pela internet, pelo tele-
fone, participação em videoconferências, entre outros, 
de acordo com o projeto pedagógico. O tutor a distância 
tem também a responsabilidade de promover espaços 
de construção coletiva de conhecimento, selecionar 
material de apoio e sustentação teórica aos conteúdos 
e, frequentemente, faz parte de suas atribuições parti-
cipar dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem, 
junto com os docentes.
A tutoria presencial atende os estudantes nos pólos, 
em horários preestabelecidos. Este profissional deve 
conhecer o projeto pedagógico do curso, o material 
didático e o conteúdo específico dos conteúdos sob sua 
responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no 
desenvolvimento de suas atividades individuais e em 
grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo 
dúvidas em relação a conteúdos específicos, bem como 
ao uso das tecnologias disponíveis. Participa de momen-
tos presenciais obrigatórios, tais como avaliações, aulas 
práticas em laboratórios e estágios supervisionados, 
quando se aplicam. O tutor presencial deve manter-se 
em permanente comunicação tanto com os estudantes 
quanto com a equipe pedagógica do curso (BRASIL, 
2007, p. 21-22).

Objetivamos apresentar, caracterizar e analisar as práticas pe-
dagógicas desenvolvidas durante a trajetória como professor/a-tutor/a 
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presencial. Essas práticas foram construídas diante da necessidade do 
distanciamento social imposto pelo contexto pandêmico, provocado 
pela covid-19, com vistas ao desenvolvimento profissional dos/as futu-
ros pedagogos/as e assim contribuir também para o seu crescimento 
nas dimensões acadêmica e pessoal.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este relato de experiência é de natureza descritiva e reflexiva, 
o qual foi utilizado o método (auto)biográfico que permitiu a narração 
de experiências a partir da ação-reflexão-ação tendo como perspec-
tiva o se constituir professor/a-tutor/a. Para Passeggi (2011, p. 147) 
“ao narrar sua própria história, a pessoa procura dar sentido às suas 
experiências e, nesse percurso, constrói uma representação de si: 
reinventa-se”. Corroborando com esta assertiva Souza (2008, p. 37) 
define “os conceitos de biografização, identidade e formação como 
modos de narração constituídos de discursos da memória, a partir da 
centralidade do sujeito que narra”.

Nessa direção os autores Tardif e Raymond (2000, p. 226) res-
saltam que,

o início da carreira constitui também uma fase crítica 
em relação às experiências anteriores e aos reajustes 
a serem feitos em função das realidades do trabalho. 
Ora, esse processo está ligado também à socialização 
profissional do professor e ao que numerosos autores 
chamaram de “choque com a realidade”, “choque de 
transição” ou ainda “choque cultural”, noções que reme-
tem ao confronto inicial com a dura e complexa realida-
de do exercício da profissão, à desilusão e ao desencanto 
dos primeiros tempos de profissão e, de maneira geral, à 
transição da vida de estudante para a vida mais exigente 
de trabalho.
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Para a elaboração desse texto, utilizou-se também o levanta-
mento bibliográfico. Foram selecionados artigos no âmbito da prática 
pedagógica, educação a distância e formação de professores/as.

As análises e discussões tiveram um cunho qualitativo, pois, 
buscamos refletir sobre a realidade vivida possibilitando a sua com-
preensão e possível intervenção com vistas a uma melhor formação 
dos/as licenciandos/as.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

À luz das vivências realizadas enquanto professor/a-tutor/a 
presencial, discorreremos sobre nosso processo formativo. Para tanto, 
nossa base de atuação pressupõe a leitura Freiriana sobre o mundo e 
a educação, sustentados na perspectiva de que o sujeito que participa 
da formação do aprendiz também se forma nesse processo. Segundo 
Freire,

não existe ensinar sem aprender e com isto eu quero 
dizer mais do que diria se dissesse que o ato de ensinar 
exige a existência de quem ensina e de quem aprende. 
Quero dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal 
maneira que quem ensina aprende, de um lado, porque 
reconhece um conhecimento antes aprendido e, de 
outro, porque, observado a maneira como a curiosidade 
do aluno aprendiz trabalha para apreender o ensinan-
do-se, sem o que não o aprende, o ensinante se ajuda a 
descobrir incertezas, acertos, equívocos (FREIRE, 2001, 
p. 259).

Nossas análises são sustentadas na compreensão de que a 
formação do/a professor/a é constituída por meio da mobilização de 
múltiplos saberes que são desenvolvidos ao longo de sua vida social 
e profissional, mesmo antes do início de um curso de formação de 
professores/as e de sua carreira docente. Para autores/as como Tardif 
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e Raymond (2000), Tardif (2005) e Pimenta (1999) os saberes profissio-
nais dos/as professores/as são diversos e se apresentam em variados 
espaços sociais, por isso, são plurais, compósitos e heterogêneos, que 
as situações sociais e de trabalho reúnem saberes, que ao longo do 
tempo, são construídos e nos capacitam. Tardif e Raymond asseveram 
que “essa dimensão temporal decorre do fato de que as situações de 
trabalho exigem dos trabalhadores conhecimentos, competências, ap-
tidões e atitudes específicas que só podem ser adquiridas e dominadas 
em contato com essas mesmas situações” (TARDIF; RAYMOND, 2000, 
p. 211).

DESAFIOS DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA A PARTIR DE 
CENÁRIO DE INCERTEZAS

O papel do professor/a-tutor/a presencial é atuar nos polos1 
junto aos estudantes e em horários preestabelecidos. Entretanto, o 
início das atividades do curso de Pedagogia EaD coincidiu com o mês 
março de 2020, que marcou o distanciamento social, devido a pan-
demia da covid-19, acarretando na suspenção de todas as atividades 
presenciais de ensino, desafiando-nos a ressignificar e reinventar a 
prática pedagógica ao longo do ano – primeiro e segundo semestres 
do curso. Para desenvolver a mediação com os/as discentes, criamos 
estratégias que asseguraram o andamento e o acompanhamento dos 
estudos e a realização das atividades. A necessidade empurrou-nos 
para as redes sociais e criamos um grupo de WhatsApp, ferramenta 

1  Polo de educação a distância, ou polo de apoio presencial, é o local devidamente 
credenciado pelo MEC, no país ou no exterior, próprio para o desenvolvimento 
descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e 
programas ofertados a distância. É no polo que o estudante terá as atividades de 
tutoria presencial, biblioteca, laboratórios, teleaulas, avaliação (provas, exames etc.) 
e poderá utilizar toda a infraestrutura tecnológica para contatos com a instituição 
ofertante e/ou participantes do respectivo processo de formação (Portal do MEC). 
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digital que possibilitou o estreitamento das relações. Outra ferramen-
ta tecnológica utilizada foi a plataforma digital do Google Meet2. As 
atividades desenvolvidas no grupo de WhatsApp alcançavam a todos/
as e versavam: sobre as ações de formação acadêmica e informação 
de avisos; a mediação entre os/as alunos/as e professores/as, tutoria 
e coordenação pedagógica, constituindo-se uma via de mão dupla; 
esclarecimento de dúvidas e acompanhamento geral dos assuntos 
diversos que requeriam explicações sobre o curso de graduação, 
avaliações, requerimentos etc. Esse acompanhamento acontecia no 
grupo de forma coletiva, mas também precisávamos, em algumas 
situações, do acompanhamento individual. A interação no grupo de 
WhatsApp foi realizada com a observância e o respeito dos limites para 
esse atendimento. Foi também utilizado para divulgar eventos cien-
tíficos, cursos, materiais didáticos como e-books, cartilhas, manuais, 
com vistas à formação dos/as alunos/as, cientes de que o canal oficial 
de comunicação para o trabalho pedagógico é o ambiente virtual de 
aprendizagem – AVA, na plataforma de aprendizagem Moodle, admi-
nistrada pelo Núcleo de Educação a Distância da Uesc – Nead. 

Os plantões virtuais realizados uma vez por semana através do 
Meet eram compostos por temas geradores a partir da indicação dos/
as alunos/as seguindo um roteiro no seguinte formato: informes; tema 
gerador para discussão e o que ocorrer. 

Os informes eram assuntos encaminhados pela coordenação do 
curso, pela tutora a distância e/ou pela socialização de palestras, lives, 
simpósios, congressos, seminários, entre outros eventos. Os temas 
geradores versavam sobre aspectos administrativos, organizacionais, 
burocráticos, acadêmicos e até mesmo sobre pautas relacionadas à 
saúde mental e física dos/as alunos/as com vistas a colaborar com a 
minimização de possíveis efeitos causados pela pandemia.

2  Ferramenta do Google que permite a realização do videochamada e é 
geralmente utilizada para a realização de reuniões e aulas – ganhou muito destaque, 
especialmente, nesse período de pandemia da covid-19.
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No item “o que ocorrer” eram discutidas questões diversas que 
emergiam das necessidades dos/as discentes e não eram contempla-
dos na pauta apresentada. Os plantões eram momentos de escuta, 
espaço em que compartilhávamos as dificuldades e os desafios im-
postos por esse novo cenário pandêmico. Essa experiência extrapola 
as relações professor/a-tutor/a e discente e estabelece a criação de 
um grupo operativo em que nos encorajamos e, mediante a partilha, 
percebemos a importância de unir forças para o enfrentamento dessa 
difícil realidade que ainda estamos vivendo. Para nós é imprescindível 
compreendermos esse momento a partir do que nos diz Paulo Freire 

que não haveria ação humana se não houvesse uma re-
alidade objetiva, um mundo como “não eu” do homem, 
capaz de desafiá-lo; como também não haveria ação 
humana se o homem não fosse um “projeto”, um mais 
além de si, capaz de captar a sua realidade, de conhecê-
-la para transformá-la (FREIRE, 1987, p. 22).

Assim, refletimos sobre a nossa realidade, o contexto socio-
político que a prática pedagógica é realizada e deve ser (re)pensada. 
Extraordinariamente, a atividade docente se apresenta bastante com-
plexa e nós, professor/a-tutor/a, somos acionados a apresentarmos 
ações diárias dinâmicas e inovadoras, que devem ser (re)inventadas 
continuamente, por meio de metodologias e estratégias de ensino 
que favoreçam cada vez mais a aprendizagem do/a aluno/a em curso 
a distância que ficou sem nenhuma alternativa de atividade presencial 
na sua trajetória formativa durante o ano de 2020.

Para desenvolver as atividades docentes nesse momento 
de incertezas e da inesperada pandemia, mobilizamos saberes que 
entendem a constituição e a identidade do/a professor/a como um 
processo contínuo; inicia-se a partir das primeiras experiências esco-
lares, enquanto aluno/a, e perpassa a formação inicial e continuada. 
Nesse sentido, Fiorentini denomina desenvolvimento profissional do-
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cente como “um processo contínuo que tem início antes de ingressar 
na licenciatura, estende-se ao longo de toda sua vida profissional e 
acontece nos múltiplos espaços e momentos da vida de cada um, en-
volvendo aspectos pessoais, familiares, institucionais e socioculturais” 
(FIORENTINI, 2008, p. 45).

A FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
DOS/AS ALUNOS/AS DE PEDAGOGIA

A prática pedagógica relatada neste texto não está relacionada 
a conteúdos disciplinares de responsabilidade do/a professor/a-for-
mador/a em “sala de aula”. Destacamos o trabalho desenvolvido que 
aborda temáticas diversas, desde questões burocráticas, acadêmicas, 
administrativas e temáticas de cunho formativo para além das disci-
plinas. Pontuamos as temáticas sobre o acesso ao Sistema Sagres3; 
leitura e produção de textos acadêmicos; como elaborar artigos cien-
tíficos; normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e 
formatação de trabalhos acadêmicos (orientação e exibição on-line); a 
pesquisa na Uesc (iniciação científica e iniciação à docência); o que é e 
qual a importância do Grupo de Pesquisa; apresentação e demonstra-
ção de uso do Google Meet; matrícula (discussão e exibição de vídeo 
ilustrativo) e convalidação de disciplina; apresentação e exploração 
das funcionalidades do site da Uesc; informações e esclarecimentos 
sobre a confecção da carteira estudantil e de passe das empresas 
responsáveis pelo transporte dos/as estudantes: Rota, Aetu e SIT de 
Ilhéus; apresentação e demonstração de acesso ao Projeto E-tera-
pias da Uesc e UnB (para resguardar a saúde mental em tempos de 

3  Sistema acadêmico e eletrônico onde é registrada aspectos da vida acadêmica 
do/a aluno/a, desde a matrícula até o término do curso universitário, armazenando 
as mais diversas ocorrências, como registro de notas, trancamento, abando, histórico 
escolar, entre outras.
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pandemia); escuta dos/as alunos/as para saber sobre a sua rotina e 
dificuldades de estudo durante esse contexto de pandemia; currículo 
Lattes; a Extensão na Uesc (definição, importância, ações e projetos): 
o Ensino na Uesc (graduação, pós-graduação e projetos – Pibid, Re-
sidência Pedagógica e Parfor); dicas para participação em processos 
seletivos em Cursos de Especialização; curso Leitura e Produção de 
Textos Acadêmicos, Manual de Normas Técnicas da Uesc, dicas de 
leitura e compreensão de texto; a importância da formação acadêmica 
para além da sala de aula; socialização de eventos na área de Educa-
ção; e socialização de material didático com dicas de como aprender 
mais, estudando menos: como o conhecimento da neurociência pode 
influenciar na sua forma de aprender e ensinar.

Com essas temáticas buscamos sensibilizar os/as discentes para 
as aproximações com a comunidade acadêmica, e possibilitar uma 
maior ambientação destes/as com a cultura, organização e funciona-
mento da universidade. Convidamos a todos/as para uma imersão nos 
elementos curriculares do curso e nos aspectos da educação a distância, 
diminuindo a ausência dos plantões presenciais que possibilitariam o 
conhecimento do cotidiano universitário em que viveriam as relações 
interpessoais e acadêmicas de forma mais plena.

Esse desafio de tornar a universidade o mais próxima possível 
dos/as discentes sem as atividades presenciais favorece a formação 
acadêmica e apresenta a oportunidades de “viver” a universidade, seja 
por meio de estágio (ensino, pesquisa e extensão), seja na participação 
de grupos de pesquisa, participação de cursos e eventos oferecidos, 
entre outras possibilidades. Segundo Coelho (2016, p. 32) “os alunos 
serão estimulados a aprofundar estudos na educação infantil e nos 
anos iniciais do ensino fundamental, incluindo a organização e a parti-
cipação em eventos (seminários, encontros, minicursos, oficinas etc.)”.

Sem dúvida, as dimensões profissionais, acadêmicas e pes-
soais contribuem para o desenvolvimento dos/as discentes – esse/a 
professor/a em formação –, e incluem outros espaços para além da 
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sala de aula. Tentamos garantir o que nos ensina Tardif e Raymond 
que “o saber profissional está, de um certo modo, na confluência entre 
várias fontes de saberes provenientes da história de vida individual, 
da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos 
lugares de formação etc.” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 215).

Nos primeiros plantões virtuais, os/as discentes relataram que 
não se sentiam alunos/as da Uesc e que havia um distanciamento de-
les/as com a instituição. Esse trabalho que desenvolvemos teve entre 
outros objetivos possibilitar uma maior aproximação para que pudes-
sem se identificar e se sentirem pertencentes à universidade. Talvez 
o distanciamento físico naturalmente estabelecido pelos cursos EaD, 
alinhado a suspensão das aulas durante a pandemia, dos encontros 
presenciais com o/a professor/a-tutor/a presencial e com os/as pro-
fessores/as-formadores/as, e o desconhecimento sobre a universidade 
potencializaram esse processo de não pertencimento e autoidentifi-
cação. Entendemos que “a identidade não é um dado imutável. Nem 
externo, que possa ser adquirido. Mas é um processo de construção do 
sujeito historicamente situado” (PIMENTA, 1999, p. 19).

Com a realização dos plantões e com o grupo de WhatsApp 
buscamos de forma mais estreita, motivar, estimular e encorajar to-
dos/as os/as alunos/as, oferecendo-lhes, principalmente, um apoio 
humanizado diante do cenário deprimente instalado na pandemia. A 
intenção era acolhê-los/as da melhor forma possível para que não se 
sentissem abandonados/as ou à margem da universidade, evitando, 
assim, uma possível redução dos índices de evasão. Esses pressupostos 
são Freirianos para quem “o homem só se expressa convenientemente 
quando colabora com todos na construção do mundo comum – só se 
humaniza no processo dialógico de humanização do abundo” (FREIRE, 
1987, p. 10).

Por fim, durante este ano de pandemia, fomos desafiados a 
reinventarmos a prática pedagógica para adequar a esse contexto que 
nos foi imposto. A implementação dessas duas estratégias narradas 
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neste relato de experiência, possibilitaram entender o nosso desen-
volvimento profissional enquanto professor/a-tutor/a presencial como 
também contribuíram para o desenvolvimento profissional dos/as 
discentes em formação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentamos as experiências docentes na perspectiva do/a 
professor/a-tutor/a presencial do curso de Pedagogia EaD como uma 
via de mão dupla, uma interação dialógica e dialética entre professor/a 
x aluno/a e aluno/a x professor/a destacando os saberes e fazeres 
mobilizadores das práticas discentes e pedagógicas nesse período 
conturbado, tenebroso e incerto. A pandemia da covid-19 nos cata-
pultou para “um lugar” que talvez nunca pensássemos em estar e, 
consequentemente, a educação também sofreu impactos. Diante do 
caos, muitos de nós tivemos que nos reinventar, readaptar os nossos 
modos de ser, de viver de trabalhar, de estudar. Morin nos auxilia a 
entender esse momento,

A possibilidade do gênio decorre de que o ser humano 
não é completamente prisioneiro do real, da lógica (ne-
ocórtex), do código genético, da cultura, da sociedade. A 
pesquisa, a descoberta avançam no vácuo da incerteza 
e da incapacidade de decidir. O gênio brota na brecha 
do incontrolável, justamente onde a loucura ronda. A 
criação brota da união entre as profundezas obscuras 
psicoafetivas e a chama viva da consciência (MORIN, 
2000, p. 60-61).

Atuar com professor/a-tutor/a presencial em tempos de distan-
ciamento social, foi um grande desafio. Mas, entendemos que estamos 
nos constituindo profissional docente continuamente, construindo a 
nossa identidade, assim como afirma Tardif e Raymond (2000, p. 210) 
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“se o trabalho modifica o trabalhador e sua identidade, modifica tam-
bém, sempre com o passar do tempo, o seu ‘saber trabalhar’”. De fato, 
as contingências, a realidade posta, o cotidiano escolar mobiliza-nos 
para o desenvolvimento de novos saberes e como ainda afirmam os 
autores “trabalhar remete a aprender a trabalhar, ou seja, a dominar 
progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho” 
(TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 2010). Portanto, nos percebemos e nos 
constituímos professores/as, nesse processo de formação contínua 
que contribui para o desenvolvimento de conhecimentos, competên-
cias e habilidades e que fortalecem o nosso saber-fazer.

Do outro lado, estão os/as alunos/as, licenciandos/as do 
curso de Pedagogia. A partir das estratégias pedagógicas implemen-
tadas, estes/as tiveram a oportunidade de adquirir conhecimentos 
para além dos disciplinares durante os encontros seja por meio da 
Plataforma Digital Meet (plantões virtuais), seja por meio do grupo 
de WhatsApp. Esses espaços podem ser compreendidos como espa-
ço de produção de conhecimento e que deveras contribuem para a 
formação acadêmica dos/as estudantes. Assim, temos que pensar a 
formação dos/as alunos/as para além da “sala de aula” e para além 
dos conteúdos disciplinares. Pensar a formação considerando outros 
espaços formativos que as universidades oferecem e outros conheci-
mentos que podem ser construídos a partir da vivência acadêmica de 
forma mais ampla e plena.
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ESTRATÉGIAS UTILIZADAS 
NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO NO CONTEXTO 
EDUCACIONAL ATUAL:  

ENTRE IMPASSES E POSSIBILIDADES

Maria Clarice da Silva

RESUMO
A pandemia nos trouxe muitos desafios, inclusive de substituir o ensino pre-
sencial pelo ensino remoto, logo, essa disciplina vem se adaptando a fim de 
dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem através de estratégias 
tecnológicas e da proposta do ensino híbrido. O interesse pelo tema partiu 
dessa experiencia enquanto docente da disciplina de estágio supervisionado 
no curso de Ciencias Biológicas da Universidade Regional do Cariri-Urca na 
cidade de Campos Sales-CE. Para dar andamento a essa pesquisa foram 
feitas indagações como: será que as escolas estão preparadas para receber 
nossos discentes (estagiários) no formato remoto? Até que ponto o estágio 
de forma remota irá possibilitar que os alunos tenham uma dimensão da 
prática docente? Essa pesquisa tem como objetivo geral: apresentar estraté-
gias no estágio de forma remota em tempos de pandemia, como específicos 
queremos refletir o contexto atual na área educacional e conhecer as expe-
riências de ensino remoto e seus impactos no Ensino Médio; desenvolver 
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estratégias para a regência no ensino híbrido; Como procedimento optamos 
pelo levantamento bibliográfico de cunho qualitativo pautado em autores 
como: Pimenta (2006); Lima (2004); Piconez (2000) bem como as diretrizes 
curriculares e a resolução CNE/CP n° 2 (2019). Concluímos que o ensino 
remoto fragmenta a prática dos estagiários nas escolas, visto que, são muitas 
dificuldades encontradas nesse contexto educacional atual.
Palavras-chave: Estágio. Educação. Contexto. Estratégias.

INTRODUÇÃO

A disciplina de estágio é obrigatória para a maioria dos cursos 
de graduação, ela é um instrumento que proporciona ao aluno a opor-
tunidade de vivenciar na prática o que foi visto na teoria. No contexto 
atual essa disciplina vem se adaptando a fim de dar continuidade ao 
processo de ensino-aprendizagem com estratégias tecnológicas as 
quais estão ao nosso alcance.

A união da teoria e da prática possibilita ao estagiário o contato 
direto com o sistema escolar interligando o corpo discente ao docente 
de forma que compreenderá tanto seu universo acadêmico como a 
vida profissional, a qual aspira. Pois ao mesmo tempo em que terá a 
oportunidade de olhar mais de perto o desenvolvimento da aprendi-
zagem no ensino da escola pública e a realidade do alunado, se saberá 
quais são os desafios que precisará enfrentar enquanto profissional e 
decidirá se é mesmo a missão de professor que deseja assumir.

No contexto educacional atual se percebe que no cenário re-
moto são vivenciados muitos desafios para esse contato com a prática, 
principalmente as dificuldades que permeiam o ensino remoto como: 
baixas condições de acesso, o contato com a tecnologia, com as plata-
formas, as dificuldades de aprendizagem, desistência de muitos alunos, 
enfim, são muitos os desafios enfrentados por professores orientado-
res do estágio, bem como para os estagiários frente ao cenário atual, 
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visto que, essa disciplina tem a parte prática, na qual os alunos tem 
a oportunidade de ir para as escolas, vivenciar essa experiencia nas 
instituições escolares.

O interesse pelo tema partiu dessa experiencia enquanto do-
cente da disciplina de estágio supervisionado no curso de Ciências Bio-
lógicas da Universidade Regional do Cariri-Urca na cidade de Campos 
Sales-CE. Para dar andamento a essa pesquisa foram feitas indagações 
como: será que as escolas estão preparadas para receber nossos dis-
centes (estagiários) no formato remoto? Até que ponto o estágio de 
forma remota irá possibilitar que os alunos tenham uma dimensão de 
exercício da prática docente?

Em face a esses questionamentos queremos apresentar as es-
tratégias que foram utilizadas no estágio de forma remota, bem como 
apresentar essa experiencia dos estagiários nesse contexto educacio-
nal atual. A partir desta abordagem é possível compreender o objeto 
de investigação em seu processo de configuração social, entendendo-o 
tendo em vista as variadas dimensões que o cerceiam. Para entender 
melhor o objeto de investigação em foco, nos utilizamos também de 
pesquisa bibliográfica que como afirmam Gerhardt e Silveira, (2009, 
p. 37) “[...] é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 
analisadas, publicada por meios escritos e eletrônicos, como livros, 
artigos científicos e páginas de websites”.

A revisão de literatura nos permite maior aprofundamento te-
órico sobre o assunto, adquirindo respaldo conceitual para proceder a 
análise dos dados coletados a partir da pesquisa de campo. Desenvol-
ver um estudo teórico consistente permite ao pesquisador ter clareza 
dos principais conceitos e formulações teóricas que vem embasando 
os estudos sobre o assunto pesquisado (GIL, 2002).

No entanto, espera-se que essa pesquisa desperte reflexões 
acerca da importância de o estágio fazer esse alinhamento entre te-
oria e prática, afinal no contexto educacional atual as possibilidades 
são poucas e as que surgem se tornam fragmentadas. A essência do 
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estágio é trazer para o graduando a excelência da sua profissão e con-
cretizar a necessidade de ser um bom profissional na área refletindo a 
prática pedagógica. É entrar em contato com a realidade escolar, com 
os alunos que busca na escola uma forma de mudar sua história por-
que vem de uma estrutura familiar precária, que não tem incentivos 
fazendo com que ela se desempenhe bem na escola contribuindo de 
certa forma para a formação desses alunos.

Reconhecer isso como estagiário é a confirmação para um 
avanço nas convicções do acadêmico de licenciatura, visto que, essa 
disciplina tem a parte prática, na qual os alunos tem a oportunidade de 
ir para as escolas, vivenciar essas experiencias nas instituições escola-
res. Os objetivos deste estudo foram: 

OBJETIVO GERAL

Apresentar estratégias utilizadas no estágio de forma remota 
em tempos de pandemia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Refletir o contexto atual na área educacional; conhecer as 
experiências de ensino remoto e seus impactos no Ensino Médio; 
desenvolver estratégias para a regência no ensino híbrido.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa foi desenvolvida em dois momentos dialetica-
mente relacionados. A primeira parte um aprofundamento bibliográ-
fico pautado em autores como: Pimenta (2006), Lima (2004), Piconez 
(2000) bem como as Diretrizes curriculares e a resolução CNE/CP n° 
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2 (2019). A abordagem metodológica utilizada é de cunho qualitativo 
com análise da literatura referida ao tema e experiencias enquanto 
professora orientadora do estágio no ensino remoto especificamente 
no curso de Ciencias Biológicas na Urca – Universidade Regional do 
Cariri, unidade descentralizada de Campos Sales-CE.

Afinal, “toda investigação científica, independentemente de sua 
natureza, requer uma pesquisa bibliográfica” (MATOS; VIEIRA, 2002, p. 
40), ou seja, é necessário fazer um levantamento dos trabalhos que 
tratam desta questão, na busca de um aprofundamento teórico, que 
além de situar a referida pesquisa, propõe-se a evitar repetições e 
outros equívocos.

Destaca-se que durante todo o processo de pesquisa nossas 
leituras foram direcionadas a autores que pesquisam e abordam sobre 
a temática em questão. Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo 
geral apresentar estratégias utilizadas no estágio de forma remota 
em tempos de pandemia. Para atender a tal escopo nos pautamos 
na abordagem qualitativa, que de acordo com Minayo (2009, p. 21): 
“[...] responde questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências 
Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 
quantificado [...]”.

A partir desta abordagem é possível compreender o objeto de 
investigação em seu processo de configuração social, entendendo-o 
tendo em vista as variadas dimensões que o cerceiam. Para entender 
melhor o objeto de investigação em foco, nos utilizamos também de 
pesquisa bibliográfica que como afirmam Gerhardt e Silveira (2009, 
p. 37) “[...] é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 
analisadas, e publicada por meios escritos e eletrônicos, como livros, 
artigos científicos e páginas de websites”.

A revisão de literatura nos permite maior aprofundamento te-
órico sobre o assunto, adquirindo respaldo conceitual para proceder a 
análise dos dados coletados a partir da pesquisa de campo. Desenvol-
ver um estudo teórico consistente permite ao pesquisador ter clareza 
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dos principais conceitos e formulações teóricas que vem embasando 
os estudos sobre o assunto pesquisado (GIL, 2002).

Essa pesquisa foi realizada com os alunos do IX Semestre 
matriculados na disciplina de estágio do curso de ciencias biológicas 
da Universidade Regional do Cariri-URCA unidade descentralizada de 
Campos Sales.

Ao final dessas etapas se percebe que o estágio supervisionado 
se torna fragmentado nesse cenário remoto, visto que, a disciplina 
de estágio vem oferecer aos educandos essa oportunidade de alinhar 
teoria e prática, estágio é vivencia, aprendizagem, interação, faz-se 
necessário que o discente tenha esse contato com a observação, com 
a prática para reforçar o que aprendeu teoricamente em sala.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A análise desenvolvida se pautou nas estratégias utilizadas para 
a realização do estágio no ensino remoto como: Entrega das cartas de 
apresentação enviadas por e-mail assinadas e digitalizadas; observa-
ção e coleta de dados através do Google Forms, criação de grupos de 
WhatsApp com a coordenação da instituição cedente, entrega dos 
planos de aula semanalmente por e-mail, regência no formato híbrido, 
construção dos relatórios a partir dessa experiencia e apresentação 
oral através de videoconferência com a participação dos professores 
regentes da escola pesquisada, entrevista com a coordenadora por 
videoconferência e, por fim, gravação de um vídeo relatando a expe-
riencia no contexto remoto.

Espera-se contribuir na prática de muitos professores com 
essas estratégias para o estágio remoto, visto que, muitos docentes e 
discentes vem enfrentando essas dificuldades.

Todavia, essa pesquisa vem apresentar algumas estratégias 
utilizadas para o estágio no ensino remoto como: Entrega das cartas 
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de apresentação enviadas por e-mail assinadas e digitalizadas; obser-
vação e coleta de dados através do Google Forms, criação de grupos 
de WhatsApp com a coordenação da instituição cedente, entrega dos 
planos de aula semanalmente por e-mail, regência no formato híbrido, 
construção dos relatórios a partir dessa experiencia e apresentação 
oral através de videoconferência com a participação dos professores 
regentes da escola pesquisada, entrevistas por videoconferência, gra-
vação de vídeos relatando a experiencia no ensino remoto.

Afinal pensar na formação de futuros professores, é inicialmen-
te fornecer aos educandos esse contato com a prática, com a profissão, 
sobre esse aspecto Lima (2008, p. 200) afirma que:

Pensar sobre os cursos de formação para o magistério 
em suas perspectivas teóricas e práticas leva-nos a re-
fletir sobre o trabalho docente, a profissão do professor 
na sociedade e no momento histórico em que estamos 
inseridos. Implica na construção de conhecimentos, 
no estabelecimento de um diálogo pedagógico com os 
alunos, com os livros, com os saberes da docência, com 
o papel social da escola, da universidade, e as políticas 
que regem a educação, entre outras questões. Assim in-
dagamos: É possível ensinar o ofício de professor? Qual 
o espaço da prática na formação para o magistério? E da 
teorização da prática? Que lições de estágio podem ser 
aprendidas pelos alunos dos cursos de licenciatura?

Sobre esse aspecto, ao atuar enquanto docente da disciplina de 
estágio se percebe que o discente por meio das atividades realizadas 
no estágio ele a oportunidade para se identificar, enquanto futuro 
educador. Os discentes, ao entrar em contato com a escola, com a sala 
de aula, com os currículos escolares, com os alunos, com as diferentes 
concepções pedagógicas, as propostas metodológicas dentre outras, 
ele passa a descobrir e redescobrir seus valores, seus objetivos en-
quanto discente e enquanto o docente que ele quer ser no futuro ou 
até mesmo, se não se identifica enquanto futuro docente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O resultado desse estudo se analisa que o estágio supervisiona-
do se torna fragmentado nesse cenário remoto, visto que, a disciplina 
de estágio vem oferecer aos educandos essa oportunidade de alinhar 
teoria e prática, estágio é vivencia, aprendizagem, interação, faz-se 
necessário que o discente tenha esse contato com a observação, com 
a prática para reforçar o que aprendeu teoricamente em sala.

Portanto, percebe-se que, frente a esse contexto do cenário 
remoto, vivencia-se muitas dificuldades para esse contato com a prá-
tica, principalmente as dificuldades que permeiam o ensino remoto 
como: baixas condições de acesso, o contato com a tecnologia, com as 
plataformas, as dificuldades de aprendizagem, desistência de muitos 
alunos, enfim, são muitos os desafios enfrentados por professores 
orientadores do estágio, bem como para os estagiários frente ao ce-
nário atual.

Mesmo que tenhamos acesso as plataformas, as estratégias 
que possa servir de ponte para o ensino remoto, percebemos que há 
uma fragmentação nessa busca de alinhar teoria e prática.
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ENTRE EXPERIÊNCIAS E ARTES 
NARRATIVAS: POSSIBILIDADES 
DE ENCONTRO REMOTO ENTRE 
AS ESTUDANTES DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA E 
AS ESTUDANTES DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS

Daniele Noal Gai
Aline Milena Castro Matos

RESUMO
Este artigo descreve e argumenta acerca da experiência no ensino remoto na 
Universidade. Trata-se de um relato de experiência sobre a atuação docente 
no ensino remoto durante a pandemia da covid-19, em disciplina eletiva 
que entrecruza ações de ensino com a pesquisa e a extensão. Este trabalho 
também traz uma construção de argumentos e análises do ensino remoto. 
Faz-se uso de metodologia e conceitos que orientaram a experiência: “En-
tre experiências” e “Artes narrativas”. Entre experiências, dificuldades e as 
possibilidades do encontro remoto das estudantes do curso de licenciatura 
em pedagogia e das estudantes do curso de licenciatura em artes visuais da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com referência à disciplina de gra-
duação “Arte, saúde e educação” e ao projeto de pesquisa e extensão “Entre 
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Artesanias da Diferença: modos de existir, aprender e narrar a deficiência e a 
loucura”. Destaca-se a vívida ação da docência remota, a construção coletiva 
e a força mobilizadora de aprendizagens. Se há hipocrisia naqueles que nos 
governam, lideram, supervisionam, gerenciam – construamos narrativas de 
resistência com a viva força da voz, da palavra, da escrita, do encontro, das 
Redes, da Licenciatura, entre experiências e artes narrativas.
Palavras-chave: Entre Experiências. Artes Narrativas. Ensino Remoto. Peda-
gogia. Artes Visuais.

A LICENCIATURA E OS DESAFIOS DO ENSINO REMOTO 
EMERGENCIAL DURANTE A CRISE SOCIOSSANITÁRIA DE 
2020 e 2021 – UMA INTRODUÇÃO

Este artigo descreve e argumenta acerca da experiência no 
ensino remoto na Universidade. Trata-se de um relato de experiência 
sobre a atuação docente no ensino remoto durante a pandemia da 
covid-19 em disciplina eletiva que entrecruza, desde sua súmula e me-
todologias, as ações de ensino com a pesquisa e a extensão. Ao iniciar 
o isolamento social em março de 2020 os debates entre docentes e 
técnicos se voltaram para a orientação da comunidade acadêmica, 
orientação frente a emergência sociossanitária e a nossa atuação 
educadora nesse cuidado coletivo. Os estudantes foram atuantes e 
se organizaram nas diferentes comissões, representações e debates, 
demonstrando forte compreensão das dificuldades advindas do isola-
mento social e suspensão das atividades presenciais da Universidade, 
porém, a compreensão da complexa doença e do vírus, e o cuidado 
coletivo, sobressaiu-se em suas posições e ética.

Como dizer que os esforços coletivos não foram exemplares, 
generalizados e éticos em sua totalidade sem deixar de afirmar a nossa 
experiência no Ensino Remoto? Este texto trata e narra uma experi-
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ência de poucas pessoas, dedicadas e éticas, que fazem parte de uma 
Universidade composta por pessoas e suas práticas excludentes.

Entre docentes e técnicos estreitamos redes e auxiliamos aque-
les que perderam seus empregos, adoeceram ou foram acometidos e 
ficaram com marcas ou sofrimentos da covid-19. Os encontros de plane-
jamento com docentes das áreas e departamentos foram importantes 
para estruturar o trabalho, aprender a usar com mais qualidade e frequ-
ência os Ambientes Virtuais de Aprendizagens (AVA), plataformas e novas 
tecnologias, muito estranhas a alguns de nós. Fizemos um planejamento 
que garantisse os encontros remotos, ou seja, as aulas e todas as nossas 
atividades se dariam em meio à pandemia, em meio à vida e a distância. 
As adequações de conteúdo não aconteceram, foram adequados os 
recursos didático-pedagógicos, as literaturas e referências bibliográficas, 
os recursos de ensino e aprendizagem e fizemos importantes ajustes na 
avaliação desse processo. A alteração nas súmulas se restringiu à oferta 
em Ensino Remoto Emergencial – ERE, no entanto, alguns de nós se tor-
naram, verdadeiramente, melhores, flexíveis, cuidadosos e inclusivos. 
O ERE foi cantado como música, foi cansativo para os corpos, vem nos 
desafiando ainda em 2021, e não teremos outra solução prática e segura 
enquanto a vacinação da população brasileira não acontecer de forma 
numerosa e expansiva. Conforme a Resolução nº 25/2020 a Universida-
de voltar-se-á para um “Ensino Outro”, que envolve toda a sua estrutura, 
desde a administração a cada porta que se abre ou fecha, em cada uma 
das Unidades, Campus e Campis:

Art. 1º. Estabelecer a adoção do Ensino Remoto Emer-
gencial (ERE) para o Ensino de Graduação, a partir do 
período letivo 2020/1, enquanto permanecer a situação 
emergencial de saúde, nos termos desta Resolução. §1º 
As Atividades de Ensino oferecidas em 2020/1 deverão 
adotar estratégias de Ensino Remoto Emergencial (ERE). 
§2º As Atividades de Ensino deverão ser ofertadas de 
forma completamente remota sempre que possível 
(UFRGS, 2021).
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A indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão desafia a 
cada um dos docentes, que necessitam planejar e articular seu fazer 
complexo na Universidade, com as aulas, com o ensino, com a orien-
tação e formação de estudantes de graduação e pós-graduação. Essa 
articulação se complexificou com a pandemia da covid-19 e a crise 
sociossanitária (BRUM, 2021); números de mortes aumentou dia a dia, 
as notícias não foram boas companhias durante esse percurso, porém, 
precisávamos ter notícias sobre a realidade de nossos dias isolados, 
entre paredes, entre familiares ou completamente solitários. Aquilo 
que nos passava, como experiência, era incrivelmente e fantastica-
mente distante de qualquer previsão técnica ou científica.

A palavra “experiência” serviu a muitos de nós para 
elaborar uma distância a respeito do que poderíamos 
chamar de “ordem do discurso pedagógico”, esta ordem 
que está feita de modos de dizer e de pensar (e de olhar 
e de escutar, e de ler e de escrever, e de fazer e de que-
rer) nos quais não podemos nos reconhecer. A palavra 
“experiência” nos serviu e nos serve para nos situar num 
lugar, ou numa intempérie, a partir da qual se pode dizer 
não: o que não somos, o que não queremos. Mas nos 
serviu também para afirmar nossa vontade de viver. Por-
que se a experiência é o que nos acontece, o que é a vida 
senão o passar do que nos acontece e nossas torpes, 
inúteis e sempre provisórias tentativas de elaborar seu 
sentido, ou sua falta de sentido? (LARROSA, 2015, p. 74).

Era, e é, necessário estar “Entre Experiência”, com algum 
contato com outras pessoas e ao mesmo tempo seguros; com notícias 
atualizadas, e ao mesmo tempo não acreditando nos fatos; entre des-
cobertas da ciência e de cientistas, e ao mesmo tempo receber notícias 
falsas; experimentar a dor da perda, da morte, do adoecimento, de 
não se despedir dos familiares entubados por todos os acometimentos 
e sintomas da doença, e ao mesmo ter notícias de tratamentos alterna-
tivos mentirosos, advindas de um tempo das fake news e do negacio-
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nismo. Estar “Entre Experiência” e deixar que as nossas concepções e 
impressões se formassem e se fortalecessem nesse Entre, nesse meio 
termo, em uma justa medida (ARISTÓTELES, 2014). Mesmo diante da 
realidade pandêmica há um ano (2020-2021), a cada noticiário da tele-
visão, nos destaques dos jornais e nas páginas das redes sociais, somos 
confrontados com novas realidades e novas experiências.

No contexto dos encontros com a realidade da Universidade 
fomos construindo possibilidade, com certa e clara impressão de que 
se tornou precário o trabalho docente e há prejuízos na experiência 
de aprendizagem dos estudantes. A nossa experiência se transpassa, 
compõe-se, somos múltiplos, uns com os outros vamos construindo 
novidades, inovações, discursos fundamentais. Porém, quais as nossas 
possibilidades para construir rumos e percursos de experimentação e 
viva experiência?

Parei de andar mundo afora, cancelei compromissos. 
Estou com a minha família na aldeia Krenak, no médio 
rio Doce. Há quase um mês, nossa reserva indígena está 
isolada. Quem estava ausente regressou, e sabemos 
bem qual é o risco de receber pessoas de fora. Sabemos 
o perigo de ter contato com pessoas assintomáticas. 
Estamos todos aqui e até agora não tivemos nenhuma 
ocorrência. A verdade é que vivemos encurralados e 
refugiados no nosso próprio território há muito tempo, 
numa reserva de 4 mil hectares – que deveria ser muito 
maior se a justiça fosse feita –, e esse confinamento 
involuntário nos deu resiliência, nos fez mais resistentes. 
Como posso explicar a uma pessoa que está fechada há 
um mês num apartamento numa grande metrópole 
o que é o meu isolamento? Desculpem dizer isso, mas 
hoje já plantei milho, já plantei uma árvore [...] (KRENAK, 
2020, p. 78).

As possibilidades de experiência de uma vida estão relaciona-
das ao que cada corpo experiencia, ao coletivo, ao território, do milho 
que colhemos, às lutas que travamos. Lutar por aulas e a formação 
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dos estudantes, em nosso caso, faz sentido pelo que todos podem se 
tornar, pelo que o estudo poderá revolucionar em cada. Ainda que 
mais limitados, reivindicamos experiências, a revolução do estudar e 
experienciar outras e tantas aprendizagens, saberes, culturas, encon-
tros com espaços escolares e não escolares. Cada experiência é única, 
parece repetitiva a expressão, então, afirmamos que: cada um e cada 
uma é uma experiência.

No Ensino remoto a experiência passou para a tela, “os qua-
dradinhos”, como se referem os estudantes ao falarem de si, e de nós 
docentes, nas telas dos computadores, e com os layout ou design 
montados com a harmonia e a simetria dos quadrados, das diferentes 
plataformas utilizadas nesse período: Mconf UFRGS; Jitsi etc. Sabemos 
que o Ensino Remoto Emergencial e as aulas síncronas podem ser 
organizadoras de muitos e muitas de nós, docente e estudantes, po-
rém, notamos com o primeiro semestre letivo remoto, e em diferentes 
disciplinas, inclusive no “Estágio de Docência I: Educação Especial, 
Processos e Práticas”, que os encontros síncronos (on-line/tempo real) 
não garantem interação, diálogo instantâneo e trocas mútuas. As nos-
sas diferenças sociais e econômicas são imensas, entre turmas, entre 
nós docentes, entre os estudantes, entre docentes e estudantes, e isso 
reflete na interação, na conexão, nos equipamentos, e, sobretudo, no 
tempo de cada um e cada uma conectado com a turma e a disciplina. 
As turmas de disciplinas eletivas, pensando com as últimas turmas que 
atuamos em ERE, são formadas, em sua maioria, por estudantes traba-
lhadoras e trabalhadores, também por estudantes bolsistas e cotistas, 
estudantes que estão finalizando seu curso e seu trabalho de conclu-
são de curso, portanto formandas e formandos. Como garantir que as 
atividades ou aulas síncronas no ERE fossem ou sejam acolhedoras, de 
partilhas, de aprendizagens, de inclusão, com experiências, com arte?

No primeiro semestre do ERE, no ano de 2020, organizamos 
ações propositivas e com resultados importantes, as orientações 
previamente agendadas, que poderiam ser individuais ou coletivas e 
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aconteceram em horários flexíveis e compatíveis aos dos estudantes e 
aos nossos, das docentes. Por exemplo, alguns estudantes precisaram 
e solicitaram um ajuste no horário de orientação, muitos solicitaram 
agenda no final do dia, após seu novo e caótico horário de trabalho 
durante a pandemia. As orientações foram muito potentes, encontros 
vigorosos na construção dos conceitos propostos pela disciplina, po-
rém, misturados ao cansaço daquele intenso processo de descobertas 
e desacomodações.

Ao aprender e ao experienciar a vida nos desafiamos intensa-
mente, pensemos sobre tais condições e realidade? A pandemia do 
coronavírus não nos imobilizou, mas cansou todos os corpos da re-
sistência, que persistem e lutam; características dos estudantes dessa 
disciplina ao menos. Se observarmos os números divulgados pela 
Universidade sobre o ERE (UFRGS, 2021) notamos que os estudantes 
evadiram, desistiram, trancaram, não receberam seu conceito final ao 
concluir o semestre ERE, e estão com seu histórico marcado. Ficam 
claras as dificuldades e também as possibilidades, então a pergunta 
que nos fazemos como docentes é quanto suportaremos a docência 
no ERE, por enquanto, é a experiência coletiva, a aposta responsável 
e coletiva que nos impulsiona a seguir. Uma pergunta coletiva impor-
tante a seguir sendo pronunciada com sinceridade e responsabilidade, 
ainda que pareçamos descompromissados, mas não, francamente: 
pensemos juntos em possibilidades?

Entendeu-se que o Ensino Remoto poderia expandir as pos-
sibilidades da disciplina em si, das súmulas, com sua proposta de 
entrecruzar arte, saúde e educação; e, sobretudo, atuar na pandemia 
de forma acolhedora, instituindo territórios inclusivos e artísticos de 
aprendizagem na graduação. Diferente, ainda que, Entre Experiências, 
com as possibilidades de encontro remoto com as estudantes do curso 
de licenciatura em pedagogia e das estudantes do curso de licencia-
tura em artes visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
com destaque à disciplina de graduação “Arte, saúde e educação” e ao 
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projeto de pesquisa e extensão “Entre Artesanias da Diferença: modos 
de existir, aprender e narrar a deficiência e a loucura”. Os projetos 
e a disciplina referida são ofertados pela Faculdade de Educação, e 
tem contado com a docência compartilhada, parceria com a Escola 
de Enfermagem, participação do Instituto de Arte e de diferentes e 
importantes profissionais da educação e da saúde públicas, que atuam 
em Espaços escolares e não escolares localizados na grande Porto 
Alegre-RS.

ENTRE EXPERIÊNCIAS E ARTES NARRATIVAS: UMA 
CONSTRUÇÃO NA UNIVERSIDADE COM O ENSINO, COM A 
PESQUISA E COM A EXTENSÃO

Construímos uma Rede para sustentar a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa extensão? Afirmamos que a Rede agiu e foi 
território de inclusão e cuidado (COSTA; RIZZI, 2018) – e infelizmente 
sabemos de muitas experiências violentas e nada formativas na nossa 
Universidade. Ainda que uma experiência, uma tal arte da experimen-
tação, nos preparamos e efetuamos o que era objetivo dos projetos 
de pesquisa e extensão, que vamos chamar abreviadamente de “Entre 
Artesanias”, e da disciplina em questão, “Arte, saúde e educação”, que 
reúne desde 2018 estudantes dos cursos de licenciatura em pedagogia 
e licenciatura em artes visuais – com o grande desafio do encontro 
e do ensino remoto. Entrecruzando experiências, nos conectamos às 
diferenças de horários, às expressivas diferenças de idade, às pessoas 
convidadas que não necessariamente estavam presentes/on-line, à 
psiquiatra, aos estudantes de medicina, aos usuários de saúde mental, 
à bolsista de pesquisa que nos acompanhava de modo assíncrono etc. 
Parece um encontro para formação, pesquisa e extensão aos moldes 
da invenção, da ficção, do inusitado, do improvável – e foi, foi e tem 
sido encontros com/entre experiências e artes narrativas.
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Nossa sustentação filosófica é da diferença (CORAZZA; GON-
ÇALVES, 2014), das filosofias nômades da diferença, afirmamos um 
modo de existir na contemporaneidade, na potência de diferir e criar 
teias, redes, presenças, paisagens vivas, artesanias narrativas da dife-
rença – o que é vivido e afirmado como ética, estética e política por nós 
desde aulas, reuniões, intervenções, projetos, artes etc. Os projetos 
de pesquisa e extensão, que se alinham através do título, objetivos 
e princípios registrados como “Entre Artesanias da Diferença: modos 
de existir, aprender e narrar a deficiência e a loucura”, foram reorga-
nizados durante a pandemia, para artesaniar e experimentar outras 
narrativas contemporâneas sobre o vivido com as pessoas em meio 
à pandemia – indistintamente, com a justa medida da coragem e da 
mistura das experiências, reunimos todos e todas.

Orientadas pelo pensamento da filosofia da diferença 
em educação, pensamento que funciona como uma 
ferramenta que possibilita a seus participantes expe-
rimentar e formular novos problemas, sugerir novos 
conceitos, ideias e procedimentos criadores, tanto para 
si próprios quanto para as crianças, jovens e adultos, 
junto aos quais experienciam escrileituras em meio à 
vida (CORAZZA; GONÇALVES, 2014, p. 1041).

Uma artesania do pensamento, uma artesania em pesquisa em 
educação, com vontade de encarar a contemporaneidade de frente, 
atenta, descrevendo, narrando, pintando, dialogando, fotografando, 
cartografando, alinhavando poesias, educando, sendo uma educadora 
em suas proposições e resultados. Também consideramos importante 
produzir narrativas acerca dos modos de existir, narrar e aprender com 
a deficiência e com a loucura junto aos pesquisadores vinculados ao 
ensino remoto, à pesquisa e à extensão, sejam elas ou eles estudantes 
de graduação ou pós-graduação, profissionais das redes de ensino e 
saúde – todos participantes e atuantes junto à (e/ou com) deficiência 
e a loucura.
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O que se produz a partir do ENTRE, Hariel? 

No encontro do Entre Artesanias do dia 21 de outubro 
de 2020, todes criaram algo e compartilharam mesmo 
que simples, desenhos ou colagens sobre árvores se 
repetiram. Decidi fazer a minha ilustração de árvores, 
também. Encontro do dia 28/10/2020. Meu relicário: 
*uma linha de costura para feridas e desastres; *um gra-
fite puro para riscar tudo e deixar a marca no mundo; *e 
um esmalte com glitter pra pintar a tristeza para longe. 
A produção está na Ilustração/Imagem com Título Amor. 
Encontro dia 4/11/2020: Carta ao Entre Artesanias: 
Fiquei muito feliz de participar e assistir os encontros. 
Pude conhecer pedacinhos de cada um como se fossem 
fragmentos de mundos fantásticos, com sua própria lei, 
seres e física. Entre muitos sorrisos, manualidades, timi-
dez e particularidades de cada um, notei a saúde sendo 
tecida, camadas e camadas sobrepostas confeccionadas 
em cada encontro, que se sobrepõem e se atravessam 
não respeitando a cronologia dos acontecimentos. Arte 
como cuidado, costurada na alma pra ficar na memória. 
Obrigada.

Figura 1 – Ilustração/Imagem de autoria de Hariel. Título Árvores.
Fonte: Acervo das autoras.
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Figura 2 – Ilustração/Imagem de autoria de Hariel. Título Amor.
Fonte: Acervo das autoras. 

Os encontros se efetivaram no ano de pandemia, através das 
ferramentas e tecnologias virtuais e digitais, reunindo em tempos 
diferentes, porém, com presença e interesse na proposta, as estu-
dantes, educadoras especiais, pedagogas, artistas visuais, psiquiatras, 
psicólogos, terapeutas ocupacionais, pessoas que pesquisam e narram 
a deficiência e a loucura colocando em movimento as narrativas do 
contemporâneo. A opção pela pesquisa com artesanias da diferença 
e com artes narrativas (ABRAMOVIC, 2017; DIDI-HUBERMAN, 2013; 
OHNO, 2016), diz de uma necessária produção de abertura para refe-
rências teórico-metodológicas desde a filosofia, à literatura, à poesia, 
às artes, e ao ordinário dos dias de quem narra e aprende com a defi-
ciência e a loucura. Abaixo destacamos outros relatos das estudantes 
de licenciatura a partir do ensino remoto, entre experiências e artes 
narrativas.

O que se produz a partir do ENTRE, Lorena? 
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Insira aqui impressões, marcas, sensações e pingos 
do que artesaniamos. Apesar de ter conseguido parti-
cipar de modo síncrono em apenas um dos encontros 
(normalmente estou em horário de trabalho durante 
as tardes), consegui aproveitar bastante a conversa, 
mesmo sem câmera e microfone. Manter esses vínculos 
com pessoas diferentes em meio a uma pandemia, tem 
sido importante e muito necessário. Ter um espaço 
para a realização dessas trocas, de modo bastante ca-
sual e acolhedor, também incentivando uma produção 
artística, foi algo reconfortante em meio ao isolamento 
e as exigências da universidade. Escutar os relatos dos 
colegas, perceber que estamos passando por situações 
similares e ao mesmo tempo diversas, perceber também 
que lembramos e somos lembrados com carinho por 
estas pessoas (UFRGS, 2021).

O que se produz a partir do ENTRE, Victoria? 

Entre Artesanias – Artesaniar, prosear, manualidades: 
ADOREI, esse foi o sentimento. Mesmo assistindo o 
encontro gravado, me senti como se estivesse ali com 
todo mundo, na hora. Foi divertido, foi acolhedor e 
muito bom poder ouvir um pouco da história, vivências, 
experiências de cada um e enquanto isso ir produzindo 
coisinhas aleatórias – e que fazia tanto tempo que eu 
não executava. 
Realmente foi um espaço de acolhimento que, apesar 
de não poder estar presente em todos os encontros, 
assistindo depois pude sentir toda a energia boa dos 
participantes. Deu pra perceber que muitos estavam 
bem à vontade, mesmo em meio a outras tarefas do co-
tidiano, até mesmo na mudança, como o caso da profa. 
Foi ótimo dividir essas frações da vida com vocês e espe-
ro que nos vejamos novamente em algum momento – e 
que as condições sejam melhores do que as de agora. 
Grande abraço! (UFRGS, 2021).

Essas são algumas Artes Narrativas registradas pelas estudantes 
em seus Diários Narrativos, são testemunho ou uma conversa franca, 
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baseada na coragem da verdade (FOUCAULT, 2011), na estranha sensa-
ção de estar tatuados de presente e de perdas de direitos e construções 
que advinham dos princípios constitucionais, desde 1988 pactuados, 
e das políticas públicas que dali se afirmaram, e suas reverberações 
em mudanças éticas substanciais no cenário da educação pública e da 
saúde pública.

Uma vez que permeou o campo de composição desta artesania 
da pesquisa em educação – sendo o próprio plano e a materialidade, 
o próprio plano e a visualidade para disparar narrativas – é o que nos 
interessa e interessará adiante, discorrer e aprofundar esses encon-
tros, esse destino que, por ora, intuímos, é uma destinação, um estalo, 
uma torção, e só o é por entender e produzir a arte como narrativa. 
Destaca-se a vívida ação da docência remota, a construção coletiva e 
a força mobilizadora de aprendizagens. Se há hipocrisia naqueles que 
nos governam, lideram, supervisionam, gerenciam – construamos 
narrativas de resistência com a viva força da voz, da palavra, da escrita, 
do encontro, das Redes, da Licenciatura, entre experiências e artes 
narrativas. Contudo, é importante destacar, como fizemos ao introdu-
zir o texto que nestas páginas narramos uma experiência, de poucas 
pessoas, dedicadas e éticas, que fazem parte de uma Universidade 
composta por pessoas e suas práticas excludentes que não atuaram 
de forma a minimizar os prejuízos na formação das estudantes e dos 
estudantes.
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VIVÊNCIAS DE UM ESTÁGIO 
CURRICULAR SUPERVISIONADO NO 

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL
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RESUMO
O presente artigo tem por finalidade relatar as vivências de um estágio 
curricular supervisionado na modalidade remota de ensino, na disciplina 
de biologia em uma turma do primeiro ano do ensino médio, objetivando 
relatar aspectos positivos e negativos do mesmo que permearam durante a 
realização do estágio, como angústias, anseios e preocupações ocasionadas 
através dessa modalidade de ensino. Devido a pandemia de covid-19 os 
estágios passaram a ser desenvolvidos de forma remota, como alternativa 
de continuar a serem desenvolvidos, frente toda a essa realidade os alunos e 
professores foram submetidos a migrarem em plataformas virtuais de ensino 
para que pudessem dar sequência as suas atividades. Foi disponibilizada a 
plataforma Google Classroom, que consistia em um modelo de sala de aula 
virtual, além dos professores se utilizar de outras plataformas como comple-
mento da sua prática pedagógica. Alguns professores foram além e utilizaram 
outros métodos de ensino para estimular os alunos, sempre buscando um 
método de fácil compreensão e que alunos e professores conseguissem 
interagir de uma maneira clara e dinâmica.
Palavras-chave: Estágio Remoto. Ensino Remoto Emergencial. Plataforma Virtual.
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INTRODUÇÃO

O presente estágio foi desenvolvido para a disciplina de Estágio 
Curricular Supervisionado IV, do curso de licenciatura em ciências 
biológicas do Instituto Federal Farroupilha – campus Santo Augusto, 
sendo realizada de forma exclusivamente remota, utilizando-se da 
plataforma virtual Google Classroom em uma turma do primeiro ano 
do Ensino Médio, acerca da disciplina de biologia.

Com a suspensão das atividades letivas presenciais por todo 
mundo, em virtude da pandemia de covid-19 gerou a obrigatoriedade 
dos professores e alunos migrarem para a realidade on-line, transferindo 
e transpondo metodologias e práticas pedagógicas típicas dos territórios 
físicos de aprendizagem, naquilo que tem sido designado por ensino 
remoto de emergência. Na realidade, essa foi uma fase importante de 
transição em que os professores se transformaram em youtubers gra-
vando vídeoaulas e aprenderam a utilizar sistemas de videoconferência, 
como o Google Meet, auxiliar para a gravação das aulas. No entanto, na 
maioria dos casos, estas tecnologias foram e estão sendo utilizadas em 
uma perspectiva meramente instrumental, reduzindo as metodologias e 
as práticas a um ensino apenas transmissivo.

É, pois, urgente e necessário transitar deste Ensino Remoto 
Emergencial, importante em uma primeira fase, para uma educação 
digital em rede de qualidade. Mais do que a transferência de práticas 
presenciais urge agora criar modelos de aprendizagens virtuais que 
incorporem processos de desconstrução e que promovam ambientes 
de aprendizagens colaborativos e construtivistas nas plataformas esco-
lhidas (MOREIRA, 2012).

A virtualização dos sistemas educativos a que neste momento 
estamos sendo obrigados a efetuar pressupõe a alteração dos seus 
modelos e práticas e “obriga” o professor a assumir novos papéis, 
comunicando de formas com as quais não estava habituado. O pro-
fessor, mais do que transmitir conhecimentos, deve agora guiar o 
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processo de aprendizagem do estudante de forma a desenvolver as 
suas capacidades, nomeadamente de aprender a aprender, da sua 
autoaprendizagem e da sua autonomia. O professor deve acompanhar, 
motivar, dialogar, ser líder e mediador, fomentando e mediando uma 
interação humana positiva (GOULÃO, 2012). Espera-se, ainda, que seja 
moderador nas relações interpessoais e intrapessoais e faça seu papel 
de auto e hetero-avaliador de conteúdos e desempenhos. Espera-se 
também que sirva de suporte e estimulo aos estudantes, regulando e 
orientando as suas emoções, afetos e atitudes (DIAS, 2008).

Ser professor se tornou um grande desafio no momento atual, 
pois levou o professor a buscar mais destrezas, habilidades e compe-
tências, sendo necessário propiciar a compreensão dos estudantes, 
saber trabalhar e lidar com certas situações que não estavam previstas 
no currículo escolar. Sendo assim, o estagiário precisa desenvolver um 
olhar investigativo, reflexivo e atento aos acontecimentos das práticas 
desenvolvidas com os alunos.

Desse modo, compreender a formação docente incide na 
reflexão fundamental de que ser professor é ser um profissional que 
trabalha com pessoas e essa percepção induz esse profissional da edu-
cação a um processo permanente de formação na busca constante do 
conhecimento por meio dos processos que dão suporte a sua prática 
pedagógica e social.

OBJETIVOS

Vivenciar a prática docente em uma modalidade remota de 
ensino, em uma turma do primeiro ano do Ensino Médio, na disciplina 
de biologia.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Foi adotado para a execução desse estágio a plataforma Google 
Classroom, uma plataforma de fácil acesso e compreensão pelos alu-
nos. Tanto alunos e professores conseguiram se adaptar a ela por ela 
apresentar um jeito fácil e compreensivo de trabalhar, ao longo do es-
tágio não teve problemas com a execução na plataforma, acontecendo 
a interação, a troca de informações e avisos importantes, bem como 
a gravação das aulas e a colocação dos materiais de aula, encaminha-
mento de atividades e matérias extras de apoio, como vídeos etc.

Por abordar temas importantes como a Embriologia Humana, 
Infecções Sexualmente Transmissíveis e os Métodos Contraceptivos a 
maioria das aulas foram encontros síncronos através de link disponibi-
lizado aos alunos pela plataforma Classroom, disponibilizando a grava-
ção da aula na plataforma para reverem depois e para quem não pode 
estar presente na hora da aula assistir a aula em horários alternativos.

Também foi feito um grupo no aplicativo de mensagens 
WhatsApp, onde era disponibilizado avisos sobre as aulas, retirada de 
dúvidas de alunos e postado materiais complementares de estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No contexto do ensino remoto, busquei desenvolver com os 
alunos aulas leves e dinâmicas, que não fossem tão carregadas de 
conteúdos, pois eles já estavam um tanto cansados trabalhando nessa 
modalidade remota, busquei a interação com eles em diferentes pla-
taformas, como no grupo de WhatsApp e em encontros pelo Google 
Meet e disponibilizava vídeos sobre o conteúdo trabalhado como for-
ma de complementar o aprendizado, desta forma as aulas não ficaram 
monótonas e os alunos absorviam melhor as informações.

Tardif pontua que:
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Para ensinar, o professor deve ser capaz de assimilar 
uma tradição pedagógica que se manifesta através de 
hábitos, rotinas e truques do oficio, deve possuir uma 
competência cultural oriunda da cultura comum e dos 
saberes cotidianos que partilha com seus alunos, deve 
ser capaz de argumentar e de defender um ponto de 
vista, deve ser capaz de se expressar com uma certa 
autenticidade diante de seus alunos, deve ser capaz de 
gerir uma sala de aula de maneira estratégica a fim de 
atingir objetivos de aprendizagem, conservando sempre 
a possibilidade de negociar seu papel, deve ser capaz de 
identificar comportamentos e de modificá-los até certo 
ponto. O “saber-ensinar” refere-se, portanto a uma 
pluralidade de saberes (TARDIF, 2005, p. 178).

O professor primeiramente deve estar aberto aos novos desa-
fios que a profissão exige persistindo na busca do conhecimento, ou 
seja, renovando-se no seu fazer pedagógico buscando novas formas 
e métodos de ensino atrativos que possam despertar o interesse e o 
envolvimento dos alunos, principalmente daqueles menos estudiosos. 
Nessa modalidade remota vivenciei experiências que marcaram minha 
trajetória como estagiário, pois sem contato presencial em sala de 
aula, tive que me adaptar a plataformas virtuais de ensino, buscando 
trabalhar e adaptar metodologias que estimulassem os alunos, mas 
ao mesmo tempo não sobrecarregá-los de conteúdos e informações 
soltas, mas trabalhar os conteúdos de forma objetiva, buscando trazer 
as informações de uma forma clara e compreensiva.

Nesse sentido para Imbernón, o papel do professor deve ser:

Guia e mediador entre iguais, o de amigo crítico que 
não prescreve soluções gerais para todos, mas ajuda a 
encontrá-las dando pistas para transpor os obstáculos 
pessoais e institucionais e para ajudar a gerar um conhe-
cimento compartilhado mediante a uma reflexão crítica 
(IMBERNÓN, 2014, p. 94).
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Os alunos em sua maioria conseguiram desenvolver as ativida-
des propostas encaminhadas e assistir as aulas em momentos síncro-
nos ou em horários alternativos, o que deu para notar na devolutiva 
dos mesmos, tendo algumas exceções. Houve também a participação 
deles em outros meios digitais, como WhatsApp e troca de e-mails 
para retirada de algumas dúvidas dos conteúdos trabalhados.

Sabemos também que essa modalidade trouxe à tona proble-
mas existentes, como a falta de um espaço tranquilo e silencioso para 
estudar e desenvolver as atividades em casa, a falta de uma internet 
de qualidade, bem como a falta dela em alguns casos, felizmente a 
turma em que realizei o estágio tinha acesso à internet e conseguia 
acompanhar as aulas e realizar as tarefas propostas, mesmo que as 
vezes de maneira lenta, mas conseguiam ter o acesso a tudo que 
era exposto. Sabemos que isso cabe ao poder público desenvolver e 
destinar recursos às instituições e alunos, mas sabemos que isso nem 
sempre ocorre de uma maneira que gostaríamos.

Durante o estágio percebi que o professor deve assumir um 
papel de mediador no processo de aprendizagem, favorecendo a 
postura reflexiva e investigativa. Desta maneira ele irá colaborar para 
a construção da autonomia de pensamento e de ação, ampliando a 
possibilidade de participação social e desenvolvimento mental, capa-
citando os alunos a exercerem o seu papel de cidadão.

Segundo Veiga (2006), o professor não pode ser mais aquele 
que tem uma didática definida com papel apenas de ensinar o con-
teúdo, ele deve assumir seu papel de mentor e facilitador devendo 
priorizar e intermediar o acesso do aluno à informação. Com isso, suas 
técnicas devem ser aprimoradas constantemente e seus métodos e 
metodologias de ensino, consequentemente, atender às necessidades 
que vão surgindo.

Transmitir e passar conteúdos, conceitos e fórmulas não são 
suficientes para assegurar que o aprendiz se torne um indivíduo autô-
nomo, capaz de transcender e reutilizar aprendizagens em diferentes 
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contextos. É necessário saber para ensinar, o professor deve se mostrar 
competente na sua área de atuação, demonstrando domínio na ciên-
cia que se propõe a lecionar, pois do contrário, irá apenas “despejar” 
os conteúdos “decorados”, sobre os estudantes, sem oportunidade de 
questionamentos e criticidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio é um momento importante de aproximação entre o 
futuro profissional docente com a escola, com as práticas pedagógicas 
e com os seus protagonistas (professores e alunos).

O estágio na modalidade remota de ensino foi um grande 
desafio e ao mesmo tempo muito importante para a construção da 
nossa identidade como professor, pois não tive contato presencial com 
alunos e professores, não possibilitando identificar olho no olho as 
características de cada um, analisando os pontos positivos e negativos 
de cada um.

O estágio ocorrido nessa modalidade nos fez refletir dia a dia, 
como escolher qual metodologia a ser utilizada e desenvolvida com a 
turma, fazendo com que cada aluno compreenda o conteúdo explana-
do. Penso que o contato presencial será sempre a melhor forma de dar 
aula, pois estando junto aos alunos podemos verificar as necessidades 
e dificuldades de cada um, coisa que através da tela de um computador 
muitas vezes não conseguimos identificar.

Com essa modalidade de ensino também teve a possibilidade 
de os professores utilizarem diferentes metodologias que antes poucos 
professores utilizavam nas aulas, como a utilização de vídeos, recursos 
como aplicativos, plataformas de ensino etc., melhorando e aprimo-
rando a prática pedagógica.

O estágio possibilitou analisar que o professor é um mediador 
de conhecimentos e precisa usar suas potencialidades para entender 
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seus estudantes de diferentes formas, compreender que a sala de aula 
não pode ser espaço de estresse, mas sim de tranquilidade para que 
ocorra a interatividade entre professor e estudante, pois isso facilitará 
o aprendizado do educando, transformando a sala de aula num am-
biente de prazer e de crescimento de ambas as partes.
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ENSINO REMOTO EMERGENCIAL  
COMO POSSIBILIDADE  

FORMATIVA NA DOCÊNCIA

Ione Araújo dos Santos 
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Elizelma Gomes Oliveira Mota

RESUMO
A pandemia provocada pela covid-19 criou uma situação inédita para todos, 
interrompendo aulas e fechando escolas por todo o país e até mesmo o mun-
do. Com isso a educação precisou ser repensada e reinventada, principal-
mente no que tange ao fazer docente. Este relato de experiência tem como 
objetivo compreender como o processo de reflexividade formativa se deu em 
contexto de pandemia na reconfiguração que a Escola Recanto Colorido pre-
cisou realizar para o desenvolvimento do processo de ensino pela mediação 
tecnológica. A problemática se apresenta em torno de como o processo de 
reflexividade formativa vai sendo produzido em contexto de pandemia. Os 
dispositivos de análise foram observação do fazer docente e relatório parcial 
das atividades remotas apresentado ao Conselho Estadual de Educação da 
Bahia. Compreendeu-se que o processo de reflexividade formativa em con-
texto de pandemia para professoras da Escola Recanto Colorido se configura 
em torno de um processo que toma como direcionador de novas formas de 
fazer docente a experiência que foi se constituindo do movimento de ensino 
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presencial e da abertura para os contextos de um fazer que não mais tinha as 
mesmas possibilidades estabelecidas outrora presencialmente, mobilizando 
outros entendimentos da docência.
Palavras-chave: Ensino remoto. Reflexividade Formativa. Docência em Con-
texto de Pandemia.

INTRODUÇÃO

Logo no início de 2020, fomos surpreendidos pelos noticiários 
acerca de um vírus desconhecido e que se espalhava pelo mundo. 
Surgido inicialmente na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 
2019 foi descoberto um novo vírus denominado Sars-CoV-2, ocasiona-
dor da doença covid-19.

A princípio, não havia apontamentos de que seríamos atingi-
dos, aqui no Brasil, pelo fenômeno e tampouco que ele pudesse nos 
trazer consequências graves, como relatadas por alguns países já con-
tagiados. Devido a um avançado grau de contágio e com a velocidade 
pela qual se propaga e afeta as pessoas, em meados de março, a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto como um caso de 
emergência de saúde pública, caracterizando-o como uma pandemia.

Por possuir profusas formas de transmissão como gotículas 
respiratórias, contato direto e, também pelo contato em superfícies 
contaminadas, os órgãos de saúde, tomando como medida preventiva 
e de combate ao vírus, orientaram a população a adoção do distan-
ciamento social, quarentena e a suspensão das aulas em unidades 
escolares. Tratando-se do espaço escolar, a pandemia o torna um dos 
mais temerosos em relação à transmissão, devido à grande hetero-
geneidade que circunda o ambiente e de todos os grupos envolvidos, 
como profissionais da educação, pais, avós e familiares de modo geral.

Ao surgirem os primeiros casos no país e no estado, as redes 
de ensino tiveram que seguir orientações normativas legais. Em 17 de 
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março de 2020, professores e alunos foram pegos de surpresa pelo 
Decreto Estadual nº 19.586, de 27 de março de 2020 que suspendeu 
as aulas no território baiano, inicialmente por um período de 30 dias e 
logo depois pelo Decreto Municipal nº 14/2020.

Nesses primeiros momentos, todos imaginávamos que seria 
algo muito breve e que logo retornaríamos às salas, dessa forma, para 
não perder o contato com os alunos e mantermos o vínculo escolar, a 
Escola Recanto Colorido adotou o envio de atividades em livros didáti-
cos e materiais que complementassem a aprendizagem e a feitura dos 
exercícios.

No entanto, com o quadro de transmissão do vírus nada ate-
nuado o Ministério da Educação assim como os Conselhos – Nacional, 
Estadual e Municipal – da Educação começaram a serem questionados 
e a adorar medidas acerca do novo calendário escolar, devido aos 
muitos dias sem aulas presenciais. A partir da portaria do MEC nº 345 
que dispunha sobre a substituição das atividades presenciais por aulas 
em meios digitais enquanto durasse a pandemia e o parecer CNE/
CP nº 05/2020 que também conversa acerca da reorganização dos 
calendários escolares e a possibilidade de cômputo das atividades não 
presenciais, resultamos na implementação do ensino remoto em todo 
o país.

Segundo Arruda (2020) o ensino remoto

Envolve o uso de soluções de ensino totalmente remotas 
para as aulas previamente elaboradas no formato pre-
sencial, podem ser combinadas para momentos híbridos 
ao longo da crise, em situações de retorno parcial das 
aulas e quantitativo de alunos e possuem duração 
delimitada pelo tempo em que a crise se mantiver. A 
educação remota emergencial pode ser apresentada 
em tempo semelhante à educação presencial, como a 
transmissão em horários específicos das aulas dos pro-
fessores, nos formatos de lives (ARRUDA, 2020, p. 9-10).
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É importante lembrar que o ensino remoto não constitui uma 
transposição dos moldes presenciais para o virtual, tendo em vista que 
são ambientes e relações diferentes que requer sempre a flexibilização 
do planejamento didático, das estratégias de ensino e as metodologias 
que auxiliem os alunos em sua aprendizagem.

Também cabe a distinção entre o ensino remoto e a educação 
a distância (EaD), esta última já é conhecida no nosso país, autorizada 
para atuação no ensino superior e em parte do Ensino Médio. A mo-
dalidade a distância envolve a tutoria, material didático padronizado, 
atividades sincrônicas e assíncronas, bem como uma carga horária 
distributiva, com aulas gravadas entre outras características. No ensino 
remoto, pelo contrário, surge em contexto de emergência, simulando 
o encontro presencial, na qual alunos e professores têm contato dia-
riamente pela mediação tecnológica por meio de aplicativos.

A educação, por si só, já é um campo permeado de desafios, 
com a inviabilidade das aulas presenciais, novos deles surgiram, fazen-
do repensar as estratégias e tomarmos novos rumos. Nesse ínterim, 
as Tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) ganharam 
uma importância – quem sabe ainda uma necessidade – significativa, 
que além de continuar mediando as interações entre as pessoas, 
possibilitou aos estudantes recursos para continuarem estudando, na 
modalidade remota.

Da sala de aula à tela, da lousa ao slide, do encontro aos testes 
de conexão, da aula expositiva à exposição, das atividades e orienta-
ções grupais aos grupos no WhatsApp, muitos são os desafios do fazer 
docente frente ao contexto. Muitos docentes foram surpreendidos em 
um cenário ainda mais dinâmico e desafiador, tendo que se adaptar de 
modo rápido, sem, na maioria das vezes ter experienciado ou terem 
sido formados para um processo de docência on-line.

Partindo desse pressuposto, professor António Nóvoa destaca 
a necessidade anunciada de mudanças:
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Esta é uma lição importante da crise, que nos deve 
levar a promover uma maior autonomia e liberdade dos 
professores. Hoje, está muito claro que nada pode subs-
tituir a colaboração entre professores, cuja função não é 
aplicar tecnologias prontas ou didáticas apostiladas, mas 
assumir plenamente o seu papel de construtores do co-
nhecimento e da pedagogia. As capacidades de iniciativa, 
de experimentação e de inovação manifestadas durante 
a pandemia devem ser alargadas e aprofundadas no 
futuro, como parte de uma nova afirmação profissional 
dos professores (NÓVOA, 2020, p. 9-10).

Ao olharmos um pouco para esse contexto, podemos também 
observar os diversos caminhos pelos quais as práticas de ensino e 
aprendizagem percorram desde a antiguidade até os moldes atuais 
e sua natureza intrinsicamente mutável. Em situações como estas há 
sempre um sentimento de insegurança pelo despreparo, a timidez 
diante da câmera, a exposição implicando em uma rápida transfor-
mação das metodologias de ensino. Embora os professores trabalhem 
em suas práticas a inserção da tecnologia e que alguns documentos 
orientem e chamem atenção para esse trabalho, como é o caso da 
BNCC, por exemplo, a situação em que vivenciamos é bem diferen-
te e um tanto complicada quando se trata de manusear, dominar e 
conhecer outras ferramentas para adaptação das aulas. No entanto, 
como pontua Cecília Meireles em seu poema Reinvenção: “A vida só 
é possível reinventada”, ou seja, apesar de todas as mudanças que 
pareciam impraticáveis, os docentes se propuseram diante dos novos 
desafios reinventar e criar mecanismos para a garantia da educação 
dos estudantes, questões as quais trataremos adiante.

Sendo assim, nosso objetivo é compreender como o processo de 
reflexividade formativa se deu em contexto de pandemia na reconfigu-
ração que a Escola Recanto Colorido precisou realizar para o desenvol-
vimento do processo de ensino pela mediação tecnológica. Em que nos 
utilizamos da seguinte questão de pesquisa: como o processo de reflexi-
vidade formativa vai sendo produzindo em contexto de pandemia?
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Entendemos que o percurso metodológico utilizado neste 
processo de construção deste relato de experiência se utilizou de um 
movimento dialógico que foi se dando nas reuniões entre professores 
e com as famílias, de modo que pudemos observar como as propostas 
de ensino remoto iam ganhando forma e chegando aos nossos estu-
dantes.

Foram utilizamos dois dispositivos para a organização de 
elementos que são importantes nas discussões e resultados desse 
movimento de realização das atividades remotas e, que nos ofereces-
sem condições para compreender como vem se dando o movimento 
de reflexividade formativa neste contexto, possibilitando maneiras de 
fazer um movimento de mediação que provoque a construção de auto-
nomia docente e discente, bem como, venha a oferecer uma formação 
que atenda às necessidades de nossos estudantes neste momento.

Tais dispositivos versam sobre a observação de como cada pro-
fessora tem desenvolvido suas propostas docentes através da mediação 
tecnológica e, também, do relatório parcial que a escola produziu para 
enviar ao Conselho Estadual de Educação da Bahia. Estes dispositivos 
nos ofereceram condições para entender como tem sido a articulação 
que a escola se propôs a fazer nesse período de pandemia.

Com isso, apresentaremos as discussões e resultados, consi-
derando como estamos compreendendo esses movimentos que se 
produzem em torno de provocações que o contexto de pandemia nos 
provocou e nos fez pensar outras maneiras de fazer docente a partir de 
reinvenções da docência.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS

Reinventar-se na docência significa lidar com mudanças e 
incertezas que a contemporaneidade nos provoca em seus diversos 
sentidos. Com isso, cada escola e sua equipe docente necessitou re-
configurar suas atividades para atender aos desafios do momento e 
continuar desenvolvendo seu trabalho na comunidade, de modo que, 
pudesse oferecer uma proposta de formação que fosse condizente aos 
nossos entendimentos como professores/as e, também, se adequasse 
às situações de acesso de cada estudante.

Neste sentido, cada casa se reconfigurou num espaço de traba-
lho, em que o espaço virtual passou a ser o nosso canal de comunica-
ção com estudantes, não sendo fácil para professoras que tiveram sua 
formação inicial com base em uma proposta de atividades presenciais. 
Então, cada uma dessas professoras foi se fazendo abertura para o 
novo e, experimentando formas de fazer docente. Nesse processo, 
a mediação tecnológica se tornou imprescindível para estabelecer o 
contato necessário entre docentes e estudantes, esses aparatos tive-
ram seu espaço nos lares/home work.

Em entrevista cedida à Revista Com Censo (RCC) o professor 
António Nóvoa pontua que:

É preciso reconhecer os esforços para manter uma liga-
ção com os alunos e com as famílias. Os governos deram 
respostas frágeis, e as escolas também. As melhores 
respostas, em todo o mundo, foram dadas por profes-
sores que, em colaboração uns com os outros e com as 
famílias, conseguiram pôr de pé estratégias pedagógicas 
significativas para este tempo tão difícil. Um autor 
francês, Alain Bouvier, chega mesmo a afirmar que os 
professores salvaram a escola. Este é, talvez, o aspecto 
mais positivo de tudo o que se está a passar, pois reforça 
a profissão docente e o seu reconhecimento social e 
abre novas perspectivas de futuro (NÓVOA, 2020, p. 8).
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Vale considerar que todas as maneiras que nos utilizamos para 
o desenvolvimento das atividades remotas, seguem as orientações de 
Resoluções e Pareceres dos Conselho Estadual de Educação, Conselho 
Nacional de Educação e Lei de Diretrizes e Bases da Educação – nº 
9.394/96. Dessa forma, podemos contemplar o que essas professoras 
apresentam no Relatório Parcial encaminhado ao Conselho Estadual 
de Educação.

Em meio a um processo de adaptação a um contexto 
completamente diferente do que corriqueiramente 
se vivia na escola, a apreensão pode ser um dos sen-
timentos que permearam as certezas da docência, foi 
preciso se reinventar, pensando em planejamentos que 
atendessem às demandas do que foi entendido como 
ensino remoto. Um modelo novo e desafiador que, por 
conseguinte, exigiu orientações da equipe pedagógica 
e gestora desde a suspensão das aulas presenciais, ini-
ciando o chamado período de quarentena. Desde então 
foram feitas reuniões on-line entre professores e gestão 
para que juntos pudéssemos construir propostas para 
uma readaptação nos conteúdos programáticos, mesmo 
que de maneira flexibilizada, afinal nossos estudantes 
estão em casa e cada um tem uma realidade e precisa do 
apoio familiar através da mediação de seus responsáveis 
para orientar essas crianças considerando as propostas 
da escola, respeitando os limites de todos: alunos, pais 
e professores (Relatório Parcial das atividades no regime 
especial, 2020, p. 5).

Como podemos perceber no trecho do Relatório, há uma 
menção ao processo vivenciado como algo desafiador, que provocou 
mudanças nos modos de fazer docente nesta escola, trazendo à tona 
diversas preocupações de como poderiam reconfigurar o entendimen-
to de atividade pedagógica presencial para o movimento de atividade 
pedagógica no sistema de ensino remoto. Sendo assim, as professoras 
se lançaram nessa perspectiva de colocar em cena maneiras de fazer 
próprias e que tivessem em conformidade com nossa realidade, no 
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que se refere ao que tínhamos à disposição em relação à tecnologia e 
formação. Estas propostas foram submetidas a olhares de diferentes 
pontos, necessários à compreensão de seria possível o lançamento a 
esses novos modos de fazer docência.

Então, compreendemos que esse movimento se deu gradativa-
mente, seguindo uma proposta que possibilitaria o acesso, participação 
e envolvimento das famílias no apoio e acompanhamento de estudan-
tes matriculado nesta instituição de ensino. Desse modo, houve um 
movimento de apresentação do processo de formação através do sis-
tema especial de atividades domiciliares que, num primeiro momento 
foi informado e discutido em reunião com professoras e familiares para 
alinhar as propostas e deixar esclarecido sobre as bases legais disso e 
como poderíamos proceder com qualidade. É importante destacar que 
sem a dedicação e, por conseguinte, valorização da família seria ainda 
mais desafiador desenvolver as propostas pedagógicas.

Como podemos notar, muita coisa foi feita para que chegásse-
mos a um patamar mais favorável para a escola em relação à participa-
ção e envolvimento de estudantes e familiares. Foi um processo lento, 
que nos propôs utilizar vários meios tecnológicos para saber o que 
seria mais interessante, no que se refere ao atendimento de todos/as 
estudantes.

Quando iniciou o período de isolamento social, com a 
suspensão das aulas presenciais, desenvolvemos um 
trabalho a distância por meio de orientação na agenda 
digital e grupos de whatsapp. Momento em que foram 
enviados textos, atividades, vídeos de acordo com o 
conteúdo de cada disciplina. Algumas semanas depois, 
após reunião com a gestão, ficou decidido a opção por 
webconferências segundo a grade de horário das aulas 
presenciais, o que ajudou a ter um contato maior com 
os/as estudantes e entender melhor suas necessidades 
(Relatório Parcial das atividades no regime especial, 
2020, p. 8).
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Com a ideia de que o período de quarentena não seria tão 
extenso como está sendo, a escola iniciou as atividades remotas 
numa proposta de atividades assíncronas e, somente depois de um 
certo tempo, conforme as orientações dos conselhos de educação do 
estado e do país é que reconfigurou o processo dessas atividades para 
a proposta de atividades síncronas na Educação Infantil e Fundamental 
I, pois o Fundamental II iniciou com atividades síncronas após um mês 
de pandemia, uma vez que nosso entendimento era que estudantes 
nessa faixa etária de idade tinham maior maturidade para construir 
disciplina em relação à participação de um horário de aulas através de 
webconferências.

É interessante destacar que a abertura das professoras para 
enfrentar uma proposta que não pode ser comparada ao sistema de 
ensino presencial, foi um elemento preponderante para que pudésse-
mos seguir adiante no propósito de oferecer uma formação que aten-
desse as necessidades do momento, em meio à ausência de formação, 
rede de internet de baixa potência e com pouca qualidade em nosso 
município, insatisfação de algumas famílias.

Tudo precisou ser reconfigurado para que o trabalho remoto 
acontecesse. O planejamento passou a ser mais cuidadoso, desde o 
período de tempo ao pensar as condições de acesso e envolvimento 
de cada estudante, para isso, as metodologias necessitaram ser diver-
sificadas e a proposta da realização de atividades pelos/as estudantes 
também teve que ser repensada, de modo que viesse se configurar aos 
tempos de aprendizagem de cada um/a, sem deixar de pensar no signi-
ficado que tudo isso tinha para cada pessoa envolvida neste processo. 
Dessa forma, podemos dizer que a pandemia provoca a urgência de 
que a escola precisa ser ressignificada.

Na etapa dos Anos Finais do Ensino Fundamental tam-
bém foi preciso pensar em planejamentos de forma a 
envolver os/as estudantes em discussões e de maneira 
que todos pudessem emitir suas opiniões. Algumas di-
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nâmicas de grupo precisaram ser adaptadas, já que não 
poderiam ser feitas pessoalmente, mas não deixaram de 
ocorrer, os slides tornaram-se elementos importantíssi-
mos para as aulas, por conta da ausência do quadro, as 
atividades também foram se adaptando, equilibrando 
as cobranças e a grande quantidade de atividades e 
trabalhos solicitados para fazerem posteriormente à we-
bconferência (Relatório Parcial das atividades no regime 
especial, 2020, p. 8).

Mesmo diante de condições outras de reconfiguração do fazer 
docente, agora com novas possibilidades da utilização de recursos tec-
nológicos mais avançados do que o que utilizávamos em sala de aula, 
quando no sistema de ensino presencial, as professoras, ainda sentiam 
necessidade de utilizar mecanismos que simulassem suas propostas 
didáticas que aprenderam na e com a experiência da rotina escolar do 
espaço físico da escola.

Mesmo assim, foram se desafiando e reorganizando seus 
planejamentos, de modo a fazerem adaptações e uso de estratégias 
metodológicas que viabilizassem o desenvolvimento de seus objetivos 
em relação ao desenvolvimento da aprendizagem nesse formato on-li-
ne e disposto num movimento de atividades síncronas e assíncronas 
para que pudéssemos atender à legislação educacional no período de 
pandemia e distanciamento social.

Dessa forma, a avaliação passou a ser repensada e as profes-
soras buscaram entender que o processo de avaliação poderia ser 
adequado a um movimento que se pautasse muito mais nos aspectos 
qualitativos do que o quantitativo tão utilizado no sistema de ensino 
presencial em nossa escola.

Avaliar, já é uma ação comumente difícil no acompa-
nhamento diário do ambiente escolar, nessa outra 
modalidade, ela é ainda mais delicada e complicada, 
entretanto compreendemos as avaliações como pro-
cessuais, tentando acompanhar o desenvolvimento das 
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atividades em chamada, observando o cumprimento das 
tarefas, dos exercícios, das participações e discussões 
dos conteúdos e toda a situação em que cada um deles 
vem enfrentando, e mesmo que não haja a atribuição 
de nota, essas observações processuais auxiliam para 
entender e analisar de forma mais clara as avaliações 
formativas. Porém, não foi isento o processo de ava-
liação escrita, nesse sentido, para que ocorresse foram 
utilizados outros recursos como o Google formulários e 
a elaboração de estudos dirigidos (Relatório Parcial das 
atividades no regime especial, 2020, p. 9).

Como podemos perceber no trecho do relatório que as profes-
soras mencionam a complexidade da avaliação da aprendizagem neste 
processo de atividades remotas, notamos que as mesmas criaram 
outras condições para avaliar, que vai da aplicação das atividades ou 
modo como olham para o que foi sendo realizado pelos/as estudantes.

Fica explícito aqui, que as professoras evidenciam sua con-
cepção de avaliação e que, quando realizada a partir de um entendi-
mento processual e contínuo, o resultado é satisfatório e provoca um 
repensar a prática docente em uma perspectiva da inclusão, levando 
em conta as potencialidades que cada criança apresenta, bem como, 
isso implica no planejamento de metodologias de ensino que vise o 
desenvolvimento das competências e habilidades de estudante da 
Educação Básica.

Isso evidencia também o trabalho realizado em equipe, trans-
posta para a autoformação e formação colaborativa. Nesse processo, a 
sala de sala não é o único espaço de aprendizagem, outras possibilida-
des foram encontradas ao longo do percurso.

Podemos compreender que, apesar de estarmos vivenciando 
um movimento bastante complexo e desafiador, em meio a uma situ-
ação que mudou nossas vidas, temos muitas provocações importantes 
para que a docência seja reinventada e a formação docente possa ser 
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compreendida em suas várias perspectivas, em que a compreensão 
social deve ser de maior relevância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto atual, a educação está sendo repensada e trans-
formada. A situação inédita da covid-19 e a implementação do ensino 
remoto propôs a escola se reinventar e abraçar o protagonismo em 
uma sociedade contemporaneamente marcada pelas tecnologias digi-
tais, cada vez mais presentes na vida das pessoas. Dessa forma, nem 
só a educação, mas o fazer docente é posto em pauta, conduzindo-nos 
para um futuro inovador.

Mudanças puderam ser percebidas de perto com a proximida-
de das tecnologias para o centro da mediação, pois de certa forma 
tivemos grande necessidade do uso para efetivação das propostas 
de ensino. Inicialmente, numa tentativa de manutenção de vínculos, 
mas que logo se tornou um hábito comum. Com isso, as iniciativas dos 
professores, as inovações metodológicas ficarão como experiências 
válidas para o que chamamos de mudanças futuras para a escola e 
reconhecimento da profissão.

O processo de reflexividade formativa em contexto de pande-
mia para professoras da Escola Recanto Colorido se configura em torno 
de um processo que toma como direcionador de novas formas de fazer 
docente a experiência que foi se constituindo do movimento de ensino 
presencial e da abertura para os contextos de um fazer que não mais ti-
nha as mesmas possibilidades estabelecidas outrora presencialmente. 
Dessa forma, pensar condições outras de se fazer escola nos espaços 
das casas de cada estudante nos mobilizou aos outros entendimentos 
da docência.

O trabalho realizado na Escola Recanto Colorido traduz a 
dedicação e o empenho de uma equipe composta por professores e 
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coordenação pedagógica que não poupou esforços para a viabilização 
das atividades e das aprendizagens dos estudantes da instituição. A 
solidariedade e a colaboração permitiram que, juntos, pudessem su-
perar os desafios, possibilitando aprendizagens diante de um cenário 
catastrófico.
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VIVÊNCIA DO ESTÁGIO EM TEMPOS  
DE PANDEMIA
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo refletir acerca da formação de pro-
fessores e realização de estágio curricular supervisionado nos tempos de 
pandemia, buscou-se analisar aspectos referentes à aprendizagem dos alu-
nos, bem como entender a necessidade de mudanças para o ensino remoto 
emergencial. Neste sentido, são levados em conta os estágios de observação 
e de regência. Para facilitar as reflexões, as vivências foram organizadas em 
um diário de campo, ou seja, em uma ferramenta que permite sistematizá-las 
e posteriormente analisá-las, à luz de referenciais teóricos. Nesse sentido, 
buscou-se entender as necessidades e as particularidades dos alunos, sem 
negligenciar os conteúdos e conceitos que precisavam ser desenvolvidos. Ob-
serva-se que as dificuldades encontradas ao longo dos estágios são importan-
tes para uma melhor constituição do futuro docente, que já se prepara para 
outros desafios durante sua vida profissional. Neste momento de pandemia, 
fica ainda mais evidente a importância das relações interpessoais que se es-
tabelecem em um espaço escolar, bem como a realização de aulas síncronas. 
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Esses são fatores que contribuem para que os alunos consigam compreender 
melhor os conteúdos e uma interação com o professor da disciplina, por 
meio de plataformas digitais, tão importantes para o desenvolvimento dos 
conteúdos em tempos de pandemia.
Palavras-chave: Docência. Estágio Curricular Supervisionado. Formação 
Inicial de Professores. Ensino Remoto.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho relata e analisa a vivência de Estágios 
Curriculares Supervisionados, desenvolvido no V e no VI semestres do 
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Compreendemos que o 
estágio seja um passo essencial para a formação de qualquer profis-
sional e, em um curso de licenciatura, não poderia ser diferente. Para, 
além disso, é necessário que esta etapa da formação esteja ligada com 
reflexões teóricas, principalmente quando relacionado com a profissão 
docente. Segundo Tardif (2014, p. 70).

Do ponto de vista profissional e do ponto de vista da 
carreira, saber como viver numa escola é tão importante 
quanto saber ensinar na sala de aula. Nesse sentido, a 
inserção numa carreira e o seu desenrolar exigem que os 
professores assimilem também saberes práticos especí-
ficos aos lugares de trabalho, com suas rotinas, valores, 
regras, etc.

Assim, neste momento em que vivemos uma pandemia de 
coronavírus e, junto com ela, o ensino remoto, de certo modo algumas 
interações e alguns “saberes práticos específicos” foram dificultados. 
Os desafios foram de outra ordem. Ou seja, na busca por vivenciar 
esta experiência da melhor maneira possível, foi realizado um olhar 
para o contexto escolar, através de diálogos com professores e equipe 
diretiva, seguido de um estudo do Plano Político Pedagógico da escola 
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e de seu regimento. Conforme Pimenta e Lima (2011, p. 55), cabe ao 
estagiário

desenvolver atividades que possibilitem o conhecimen-
to, a análise, a reflexão do trabalho docente, das ações 
docentes, nas instituições, a fim de compreendê-las 
em sua historicidade, identificar seus resultados, os 
impasses que apresenta, as dificuldades. Dessa análise 
crítica, à luz dos saberes disciplinares, é possível apontar 
as transformações necessárias no trabalho docente, nas 
instituições.

Assim o cuidado ao avaliarmos a futura profissão e o respeito 
pelos profissionais que já a desempenham torna o estágio ainda mais 
enriquecedor pela troca de experiências. Além disso, a postura tida 
como investigativa ao buscar soluções para os desafios encontrados 
em sala de aula acarreta uma grande recompensa que é o conheci-
mento que conseguimos ao buscar soluções para problemas que nós 
podemos vir a enfrentar. Segundo Corte e Lemke (2015, p. 8):

Dessa forma, os novos desafios presentes na carreira 
docente exigem não mais um profissional tecnicista, 
mecânico, burocrata, adaptado à ordem social e acrítico. 
Muito pelo contrário. É importante que o profissional 
docente assuma seu papel enquanto docente munido 
de conhecimentos científicos, culturais, contextuais, 
psicopedagógicos e pessoais, a fim de enfrentar os 
desafios, reflexivamente, responsavelmente, analisando 
as situações que se apresentam em sua atuação de uma 
maneira mais global.

Além dos desafios encontrados naturalmente na docência é 
necessária a consciência da dificuldade apresentada pelos alunos ao 
estudar o conteúdo ensinado. Atrelando isto ainda às dificuldades 
encontradas na aprendizagem dos mesmos pelo ensino remoto. Uma 
das maneiras mais efetivas de enfrentar estas dificuldades é através 
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da pesquisa, pois como expressa Freire (2010) que não há ensino sem 
pesquisa e pesquisa sem ensino.

Assim sendo, objetivou-se vivenciar e analisar relações esta-
belecidas entre professores e estudantes do Ensino Fundamental, ao 
longo dos estágios de observação e de regência, com olhar focalizado 
nas oportunidades e desafios encontrados na formação de professores 
no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, neste tempo de pan-
demia e ensino remoto.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E VIVÊNCIAS NA 
ESCOLA

Para a realização do estágio, primeiramente foi estabelecido 
um contato inicial com uma escola municipal de Ensino Fundamental, 
no qual foram realizados os estágios de observação e regência. Os 
diálogos e planejamentos aconteceram com a professora regente da 
turma do 7º Ano, na qual foi realizado o estágio. Já nos primeiros con-
tatos foram realizadas algumas definições sobre como aconteceriam 
os estágios de observação e regência. Em virtude da pandemia, ambos 
aconteceram de maneira remota.

O estágio de observação teve início no dia 9 de setembro de 
2020. Aconteceu através da observação dos planejamentos coletivos 
que ocorriam em conjunto com todas as escolas da Rede Pública 
Municipal de Santo Augusto-RS. Durante o primeiro semestre deste 
ano foram observadas as atividades demandadas através do aplicativo 
de conversas WhatsApp e as devolutivas dos alunos. Com os dados 
da observação foi possível fazer um olhar para a maneira como as 
atividades foram conduzidas, na perspectiva de obter subsídios para 
os planejamentos do estágio de regência. Corroboramos com Carvalho 
de que
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Os estágios de observação devem apresentar aos futu-
ros professores condições para detectar e superar uma 
visão simplista dos problemas de ensino e aprendizagem 
proporcionando dados significativos do cotidiano escolar 
que possibilitem uma reflexão crítica do trabalho a ser 
desenvolvido como professor e dos processos de ensino 
e aprendizagem em relação ao seu conteúdo específico 
(CARVALHO, 2013, p. 11).

Visando enriquecer ainda mais a experiência do estágio passei 
a acompanhar os planejamentos de aulas para as turmas de Rede 
Municipal focando principalmente na turma de 7º Ano onde realizaria 
o próximo estágio, o de regência. Nestes encontros, houve diversos 
relatos dos professores que falavam da falta de entrega de atividades 
por parte dos alunos e a dificuldade em compreender a organização da 
apostila adotada por todas as escolas municipais.

No semestre seguinte, foi realizado o estágio de regência que, 
em virtude da pandemia, teve início somente no mês de novembro do 
ano de 2020. “O estágio de regência, por sua vez, possibilita ao estu-
dante de licenciatura vivenciar a prática docente de modo complexo 
e reflexivo, buscando sempre uma relação dialética entre a teoria e a 
prática” (SOUZA; HAMES, 2020, p. 180).

Conforme observações e reflexões do estágio anterior e a 
demanda da escola foram realizadas três aulas síncronas e uma aula 
assíncrona. O conhecimento sobre a plataforma Google Meet se 
tornou de fundamental importância para que as aulas pudessem ser 
desenvolvidas, além de outras plataformas de apoio como Google 
Forms e o aplicativo WhatsApp. 

Procurando compilar os dados do estágio para facilitar as refle-
xões foi realizando um diário de campo, através do mesmo foi possível 
obter um olhar mais crítico e construtivo sobre as práticas realizadas. 
Diário de campo este onde foram organizadas as atividades enviadas 
pelos alunos, materiais produzidos etc. Segundo Vasconcellos e Fran-
cisco,
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A análise do diário possibilita, também, a emergência 
da subjetividade da pesquisadora e seus encontros e 
embates com os demais agenciamentos que se deparará 
no decorrer da pesquisa, constituindo mais uma via de 
acesso àquilo que não está formalmente estabelecido 
pelos códigos e normas que regimentam o funciona-
mento das escolas investigadas (2015, p. 412).

Buscando atrair todos os alunos, mas principalmente aqueles 
que não estavam participando das aulas, foram organizados slides 
com curiosidades e imagens, porém não houve sucesso. Através do 
aplicativo de conversas WhatsApp sempre eram enviados materiais 
e informações para que os estudantes pudessem realizar as tarefas 
solicitadas e dessem a devolutiva. Além disso, foi enviado material 
de apoio e também o questionário organizado através da plataforma 
Google Forms.

A escola se tornou um ambiente de inovação e isso se torna 
mais claro a cada dia. Porém, também conseguimos observar com 
clareza um fato que se torna cada vez mais nítido que é a importância 
da sala de aula para a convivência humana. Assim se observa a neces-
sidade da educação e tecnologia caminharem lado a lado.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tendo em vista o momento vivido atualmente, o estágio pode 
ser ainda mais enriquecedor para a formação de futuros professores, 
afinal estamos vivendo em um momento incerto onde todos estão 
aprendendo coletivamente. Vivemos atualmente um Ensino Remoto 
Emergencial e, para essa modalidade de interação pedagógica, muitos 
professores precisaram se (re)inventar. De acordo com Paulo Tomazi-
nho (2020):
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Todos são novatos. A cada dia vamos criar aulas, testá-las 
quase que imediatamente com os alunos, e aprender 
muito neste processo. Neste período, a aprendizagem 
do professor será intensa, aprenderá o que funciona e 
o que não funciona. O professor terá a oportunidade de 
ajustar o que não funcionou bem e intensificar o que 
parece ter funcionado, e já testar na próxima aula, para 
aprender ainda mais em cenário real de aula. Desafiador, 
mas estimulante.

Vivenciar a implementação de atividades remotas, planejar, 
replanejar, analisar como a escola e os estudantes lidam com esse 
momento é algo realmente muito desafiador, mas estimulante, 
como menciona Tomazinho (2020). O que chama atenção é a pouca 
participação dos estudantes nas atividades, ou seja, tanto nas aulas 
síncronas, quanto na devolutiva das atividades assíncronas solicitadas. 
Percebemos isso observando que em uma turma com 17 alunos, ape-
nas cinco deles participavam das aulas síncronas e faziam a entrega das 
atividades. Mesmo aqueles que participavam, não ligavam as câmeras 
e poucas vezes manifestavam alguma dúvida ou mesmo respondiam 
alguma pergunta feita. Na tentativa de resolver essa falta de participa-
ção dos alunos a conscientização de toda comunidade é fundamental. 
Assim também segundo Natália Flores (2020), há uma

[...] necessidade de comunicação entre escola e comu-
nidade escolar (pais e alunos) e produção de guias que 
orientem não apenas os estudantes, mas seus respon-
sáveis legais, sobre o planejamento e rotina de estudos, 
enquanto este período durar.

Mesmo que houvesse conversas com os pais sobre a necessida-
de de organização dos estudantes, lidamos com a realidade de famílias 
que não possuem condições financeiras adequadas para disponibilizar 
computadores e acesso à internet. Alguns pais, que trabalham durante 
o dia, reclamam da quantidade de atividades enviadas, afinal uma 
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parte dos alunos precisa prestar auxílio nos afazeres domésticos, como 
cuidar de irmãos menores.

Assim o cuidado ao avaliarmos a futura profissão e o respeito 
pelos profissionais que já a desempenham torna o estágio ainda mais 
enriquecedor pela troca de experiências. Além disso, a postura tida 
como investigativa ao buscar soluções para os desafios encontrados 
em sala de aula acarreta uma grande recompensa que é o conheci-
mento que conseguimos ao buscar soluções para problemas que nós 
podemos vir a enfrentar.

Durante os encontros síncronos os alunos que participavam 
denotavam interesse, pois respondiam as atividades enviadas e, por 
vezes, falavam nos microfones de seus equipamentos. As aulas eram 
realizadas através da plataforma Google Meet e os links para acesso 
eram enviados através do aplicativo de conversas WhatsApp. Ao reali-
zar as aulas foi nítida a dificuldade de acesso de uma grande parte da 
turma, mesmo alterando os horários das aulas síncronas.

Buscando atrair a curiosidade dos alunos e estimular sua 
vontade por conhecimento, bem como ampliar a participação nas 
aulas, foram organizados slides chamativos – com ilustrações – e que 
traziam curiosidades. Os conteúdos abordados foram definidos pela 
professora regente da turma e seguiam a apostila utilizada pela escola, 
que também se tornou um material didático muito importante para a 
aprendizagem dos conceitos estudados.

Além dos desafios encontrados naturalmente na docência, é 
necessária a consciência das dificuldades apresentadas pelos alunos, 
que se tornam ainda maiores em um ensino remoto. Nem todos têm 
condições financeiras para ter equipamentos adequados e acesso à 
internet. Muitos precisam ajudar nos afazeres domésticos. A apostila, 
ou livros didáticos, acabam sendo os únicos recursos de aprendizagem 
para muitos estudantes. Essa realidade acaba criando um fosso ainda 
maior em “ricos e pobres”. Entre quem tem condições (financeiras, fa-
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miliares) e quem não tem. A escola precisa estar atenta a isso, e buscar 
diminuir essa distância. Mas a tarefa não é fácil.

CONCLUSÃO

A prática docente tem uma importância imensurável, principal-
mente levando em conta a necessidade de estabelecer vínculos entre 
professora e alunos e entre os alunos. Esses vínculos são importantes 
para que a mediação pedagógica seja mais eficiente. O momento em 
que vivemos evidencia dois aspectos que chamam atenção: a necessi-
dade de uma atualização na escola, incluindo recursos de tecnologias 
de informação e comunicação para serem utilizadas em aula e a impor-
tância da criação dos vínculos interpessoais.

Através das aulas ministradas pude perceber a carência dos 
alunos em diversos quesitos, mas principalmente em seu tempo de 
estudos. Os materiais de apoio foram de uma importância fundamen-
tal para o desenvolvimento das aulas, afinal eles tornaram as aulas 
interativas e possibilitaram o contato professor-aluno. Um dos grandes 
fatores preocupantes foi a pouca participação dos alunos nas aulas e 
na devolutiva das atividades.

A experiência do estágio foi de extrema importância e muito 
enriquecedora principalmente neste momento de pandemia. Lecio-
nar é uma tarefa desafiadora em sala de aula e se tornou ainda mais 
importante neste momento que vivemos atualmente. A falta de uma 
sala de aula presencial é uma experiência que não imaginaríamos viver 
e torna mais difícil conhecer, de modo mais efetivo, os alunos, bem 
como suas potencialidades, dificuldades, anseios e medos.
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FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA 
NA ERA DA INFORMÁTICA: COMO 
É FOMENTADA A APRENDIZAGEM 
AUTORREGULADA NA ACADEMIC  

PLAN CONSULTORIA

Laiz Mara Meneses Macedo
Janayna Sousa dos Anjos

RESUMO
O presente relato surgiu do questionamento sobre como é possível promover 
a aprendizagem autorregulada no contexto educativo da Academic Plan Con-
sultoria (APC). O objetivo central é refletir sobre o modelo de aprendizagem 
autorregulada como ferramenta para planejar e monitorar práticas docentes 
na era da informática. De modo específico, apresentam-se sugestões práticas 
para desenvolver a aprendizagem autorregulada no contexto da formação 
continuada de docentes matriculados na APC; e, expõem-se as ações rea-
lizadas na APC para fomentar o autoconhecimento das motivações para 
aprender. O relato se apoia no suporte teórico oferecido por Boruchovitch e 
Gomes (2019) no que se refere à “aprendizagem autorregulada”, bem como 
sustenta suas reflexões nas obras de Lévy (2010, 1999) sobre “Cibercultura”. 
Por sua vez, Castro (2020) ajudam a explicitar a importância do conceito 
“Tecnologias Emergentes” para o referido contexto. O relato é baseado no 
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método etnográfico, tendo como suporte as orientações de Uriarte (2012) e 
Magnani (2009). Como resultado se tem que: o contexto tecnológico, acen-
tuado pela pandemia, induziu docentes ao desenvolvimento de atividades 
de ensino mais conectadas às tecnologias emergentes imersas em uma 
realidade Cibercultural. Apesar das desigualdades sociais da conjuntura em 
questão, professores têm buscado atualizar e (re)significar suas práticas.
Palavras-chave: Formação Docente Continuada. Cibercultura. Tecnologias 
Emergentes.

INTRODUÇÃO

A Academic Plan (APC) é uma consultoria acadêmica que pro-
move diversas atividades de formação a docentes e profissionais que 
atuam ou desejam atuar na educação. A APC está localizada em Pira-
curuca – Piauí. Em 2020, atendeu 148 profissionais interessados em se 
preparar para mestrados acadêmicos e profissionais, como também 
alunos que concluíram suas graduações e precisavam de suporte para 
elaborar seus trabalhos de conclusão de curso. Em 2021, 42 docentes 
estão matriculados nas mentorias da APC, participando dos preparató-
rios para mestrados.

A APC foi idealizada em dezembro de 2018, surgiu da iniciativa 
em trabalhar com consultorias acadêmicas e também por conta da de-
manda crescente de pessoas interessadas em ingressar no Programa 
de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT).

Desde o início da APC até aqui, observando a conjuntura pré 
e durante a pandemia, foi possível identificar uma característica em 
comum entre os docentes que procuraram a APC: a necessidade de 
autorregularem seus processos de aprendizagem diante da emergên-
cia ocasionada pela pandemia e da conjuntura tecnológica acentuada.

Nesse sentido, questiona-se: quais as necessidades mais 
urgentes de docentes que procuram uma consultoria particular para 
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auxiliar na sua formação? Que deficiências existem na formação, que 
não são supridas pelos conhecimentos da formação inicial? O que tais 
profissionais buscam para suas formações? Como planejam e esperam 
que ela ocorra?

Tendo em vista a complexidade da formação de professores 
diante das interfaces tecnológicas, faz-se necessário relatar a experi-
ência que tivemos ao longo de 2020, até janeiro de 2021, com os men-
torados da APC que são docentes, em sua maioria da Educação Básica. 
Nesse sentido, este relato se faz relevante para relativizar, tematizar 
e reconceitualizar a formação docente enquanto uma experiência 
individual e coletiva em constante processo.

O objetivo central é refletir sobre o modelo de aprendizagem 
autorregulada como ferramenta para planejar e monitorar práticas 
docentes na era da informática. De modo específico, apresentam-se 
sugestões práticas para desenvolver a aprendizagem autorregulada no 
contexto da formação continuada de docentes matriculados na APC e 
se expõem as ações realizadas na APC para fomentar o autoconheci-
mento das motivações para aprender.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este relato se apoia na perspectiva etnográfica como percurso 
metodológico. De acordo com Magnani (2009, p. 134) o enfoque etno-
gráfico como forma de abordar o vivido, as experiências, as práticas, 
fornecem atitude de “estranhamento e/ou exterioridade por parte do 
pesquisador em relação ao objeto”. Assim, essa perspectiva foi fun-
damental para explicitar como ocorreu o convívio com os professores 
que participaram de mentoria na APC e como essa experiência nos 
colocou diante dos seus esquemas conceituais sobre suas formações e 
culturas educativas.
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Na verdade, essa copresença é que acaba provocando 
a possibilidade de uma solução não prevista, um olhar 
descentrado, uma saída inesperada. O pesquisador não 
apenas se depara com o significado do arranjo do nativo, 
mas, ao perceber esse significado e se conseguir descre-
vê-lo nos seus próprios termos, é capaz de apreender 
essa lógica e incorporá-la de acordo com os padrões de 
seu próprio aparato intelectual e até mesmo de seu sis-
tema de valores e percepção (MAGNANI, 2009, p. 134).

Por isso, a etnografia se coloca como uma possibilidade de 
compreender o universo dos docentes com quem interagimos e, 
ao mesmo tempo, de compartilhar seus horizontes. Tal movimento 
permitirá “comparar suas próprias teorias e assim tentar sair com um 
modelo novo de entendimento ou, ao menos, com uma pista nova, 
não prevista anteriormente” (MAGNANI, 2009, p. 135).

No primeiro momento, o que fazemos é coletar em 
forma de descrições [...] Após um longo período de 
confusão e muitas anotações, vem a segunda fase do 
trabalho de campo, o da “sacada”, isto é, quando come-
çamos a enxergar certa ordem nas coisas, quando certas 
informações se transformam em material significativo 
para a pesquisa [...] Após ter encontrado uma ordem 
das coisas e consiste em pormos as coisas em ordem 
para possibilitar a leitura por parte de um público que 
não esteve lá e que nos lerá esperando que façamos 
um correto casamento entre teoria e prática (URIARTE, 
2012, p. 7-8).

Cabe mencionar que este relato trata de uma experiência et-
nográfica, e como toda experiência, esta foi descontínua, imprevista. 
Tudo que será relatado ao longo do próximo tópico advém de obser-
vações, experiências, anotações realizadas ao longo de um ano inteiro 
em diários de classe e registros de nossas memórias.

Postulamos, doravante entendimento de como os docentes 
com quem tivemos contato, em seus múltiplos, diferentes e criativos 
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arranjos coletivos e individuais utilizam estratégias para autorregular 
o processo de formação continuada em suas trajetórias. Nestes ter-
mos, “a partir de comportamentos que não são erráticos, mas, que 
apresentam padrões discerníveis, narraremos regularidades, padrões 
e não as dissonâncias ou desencontros como condição deste relato de 
experiência” (MAGNANI, 2009, p. 135).

Buscamos enumerar, assim, a questão da totalidade da forma-
ção dos docentes, apresentando, de um lado, a forma como foi vivida 
pelos professores e, de outro, como foi percebida e descrita por nós, 
para que esta experiência possa ser conhecida concretamente, desde 
um plano mais social, localizada no tempo e no espaço, até o plano do 
indivíduo (MAGNANI, 2009, p. 137).

DISCUSSÃO

Neste tópico, pretende-se aprofundar discussões acerca das 
relações entre Formação Docente e Tecnologias Emergentes numa 
conjuntura de cibercultura. Ao refletir sobre críticas, avanços, limites, 
desafios e possibilidades para a formação docente e práticas pedagó-
gicas, o desenvolvimento desta escrita se dará de modo a apresentar 
problematizações, conceituações e abordagens de docentes com 
quem tive contato em 2020/2021. A partir de tais reflexões aborda-
remos teorias e percepções (nossas e dos docentes) diante dos temas 
centrais que perpassam este relato.



707COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

CIBERCULTURA E TECNOLOGIAS EMERGENTES: 
FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA DE COVID-19

Com a eclosão da pandemia de covid-19, muitos profissionais 
começaram a buscar mais informações para lidar com tecnologias. Na 
APC, recebemos inúmeros profissionais que se encaixam nessa deman-
da. Os docentes com quem tivemos mais contato estavam sedentos 
para aprender a lidar com plataformas como Google Classroom, Goo-
gle Docs, Google Apresentações, Google Drive, Trello, Google Meet e 
Zoom. Estas foram as plataformas mais enumeradas pelos docentes 
matriculados na APC.

A partir do entendimento, consonante com Castro (2020), que 
ressalta a importância da criação da cultura digital e que esta deve 
começar pelo próprio professor/formador, de modo a oferecer-lhe 
processos de aprendizagem subsidiados pela interação com as ferra-
mentas digitais, para que possa replicar aos seus aprendizes os conhe-
cimentos e hábitos vivenciados para além dos espaços formais, que 
propiciem qualidade ao aprender, resolvemos mobilizar o I Congresso 
Internacional Online da Academic Plan. Esse evento reuniu professores 
brasileiros, uma professora portuguesa e uma docente dinamarquesa. 
A ideia do evento era tratar do que intitulo “As Sete Chaves da Aprova-
ção: o método AP²ROVAL”.

A essência do método é fortalecer a vontade dos professores 
na busca por processos formativos que os sintonize com os avanços da 
tecnologia, a partir da motivação por melhorar suas práticas educativas. 
A sigla representa: Ação, Perspectiva-Perseverança, Resiliência, Objeti-
vidade, Versatilidade, Autonomia e Liberdade. Essas características são 
essenciais para que se saia da zona do medo de usar as tecnologias, 
para ir em direção a uma zona de crescimento no entendimento de 
como lidar com os bens tecnológicos.



708COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

De acordo com Castro (2020), na formação de professores ain-
da existem dificuldades de se incorporar o uso das tecnologias como 
mediadoras. Mesmo sendo utilizadas em larga escala pela sociedade, 
desde muito antes do período de surgimento da pandemia, ainda 
se evidencia a precariedade dos currículos formativos, que não con-
templam, a contento, a cultura tecnológica (CASTRO, 2020). Por isso, 
o acesso e o uso das novas tecnologias acenam para a reorganização 
dos currículos, dos modos de pensar, da gestão e das metodologias 
utilizadas na prática educacional” (DAMIANI, 2008, p. 2).

Diante da conjuntura marcada pela revolução digital, na qual 
os aparelhos móveis estão acentuadamente presentes no nosso dia a 
dia “atuando como ferramentas e com signos das múltiplas linguagens 
que utiliza na atividade mediadora” (CASTRO, 2020, p. 84), a educação 
precisa estar lado a lado dessa realidade histórico-cultural, conduzindo 
os processos interativos e comunicacionais com o aporte de tais recur-
sos tecnológicos.

Assim, a APC, por intermédio de suas mentorias, congressos, 
oficinas, busca explicitar o contexto da educação híbrida e das tec-
nologias móveis. Castro (2020) elenca instrumentos de mediação 
pedagógica, inclusive na perspectiva formativa de professores, utili-
zando a combinação das modalidades de ensino presencial e on-line 
como alternativas ao aprendizado (flexibilizando tempos e espaços) 
por meio da educação híbrida, com o uso de smartphones e tablets, 
notebooks, e outros aparatos tecnológicos móveis, como subsídios 
ao aprendizado ubíquo – processos de aprendizagem mediados por 
dispositivos tecnológicos.

Barreto (2002) diz que, para destacar os modos da apropriação 
educacional das múltiplas linguagens da informação e da comunica-
ção, é preciso, dentre outras alternativas, transpor o formato uniforme 
da modalização escolar. Neste tocante, as atividades da APC procuram 
apresentar aos docentes novas maneiras de pensar e conviver no mun-
do das telecomunicações e da informática.
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De acordo com Pierre Lévy (2010), “as relações entre os ho-
mens, o trabalho, a própria inteligência dependem, na verdade, da me-
tamorfose incessante de dispositivos informacionais de todos os tipos” 
(LÉVY, 2010, p. 7). Em uma conjuntura mais ampla, a partir de uma 
abordagem acadêmica recente acerca das tecnologias, Castro (2020), 
traz o conceito de Tecnologias Emergentes (TE). O autor aponta que 
uma tecnologia só é emergente no seu tempo e nova naquele tempo. 
Por seu caráter atemporal, o referido termo supera os conceitos de 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), Novas Tecnologias da 
Educação e Informação (NTIC) e Tecnologias Digitais e Virtuais (TDV) já 
abordados em outras literaturas.

Nesse sentido, cabe pensar, sobre o impacto das tecnologias 
na construção da “inteligência coletiva” docente (LÉVY, 1999). De 
acordo com Pierre Lévy (1999), pode-se refletir sobre a conjuntura de 
estruturação da formação docente em meio às suas contradições. O 
professor pode se conscientizar de como sua formação se insere em 
um processo social que se encontra condicionado, mas não determi-
nado pela técnica. De fato, a estrutura técnica dos ambientes virtuais 
de aprendizagem, nos quais os professores estão imersos, podem ser 
descritos como um “ciberespaço” ou “cibercultura” (LÉVY, 1999).

Nessa conjuntura é desafiador orientar docentes na incursão 
da temática da virtualização de saberes, conceitualização do que é o 
virtual em suas distintas acepções (filosóficas, sociais, técnicas e tec-
nológicas). Daí a necessidade de incitar o processo de autorregulação 
da aprendizagem, para que os docentes não se sintam “desterritoria-
lizados”, ou impotentes, diante das possibilidades de gerar práticas, 
saberes e aprendizagens.

No campo da formação de professores, quando docentes reava-
liam suas práticas, o sentido original da cultura docente é remodelado 
pela introdução de novos significados, de novos símbolos, acarretando 
alterações na maneira de pensar e agir de tais profissionais (BORU-
CHOVITCH; GOMES, 2019).



710COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

Bastante relacionada à prática da autorreflexão a aprendizagem 
autorregulada, de acordo com Boruchovitch e Gomes (2019), é consi-
derada um conceito complexo de aprendizagem que a concebe como 
algo muito além de um reduzido fenômeno cognitivo. Isso significa 
que ela envolve aspectos cognitivos, metacognitivos, motivacionais, 
afetivos, comportamentais e interações sociais.

Por conseguinte, para que a aprendizagem seja melhor conso-
lidada, é necessário que haja uma formação autorreflexiva docente a 
fim de que os professores sejam estratégicos e autorregulados e que 
tragam uma nova ideia de instrução: a de que não é viável ensinar aos 
alunos apenas os fatos, ou seja, é urgente abordar também os aspec-
tos psicológicos pelos quais eles aprendem os fatos (BORUCHOVITCH; 
GOMES, 2019).

Nessa conjuntura, a APC promoveu ao longo de 2020-2021 
uma série de mentorias individuais e coletivas de modo a explicitar a 
importância de que a formação docente deve acontecer de maneira 
integral, contínua. Sugerimos que o professor deve buscar alicerce 
teórico ao passo que é estimulado e valorizado em um processo de au-
toformação, que pode acontecer por meio da dialogicidade, reflexão e 
emancipação.

Um exemplo de como esse estímulo tem sido fomentado pela 
APC são as mentorias coletivas Sunshines. As mentorias tem este nome 
por acontecerem às 7h07 da manhã, imagina-se que ao amanhecer de 
cada dia, o contato com perspectivas teóricas, debates e discussões 
sobre os textos selecionados a partir de planejamento prévio, contri-
bui-se para que nasça nos mentorados novos sentidos, significados e 
motivações.

Toda a metodologia empregada é fundamentada na teoria das 
motivações. Acredita-se que fortalecendo a motivação extrínseca, 
aquela que é desenvolvida coletivamente, é possível alcançar níveis 
formativos mais profundos e consequentemente que os mentorados 
possam autorregular melhor suas aprendizagens no futuro (DECI, 
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1996). Também se explora a motivação intrínseca, demonstrando a 
partir da técnica AP²ROVAL como sair da zona do medo de aprender 
para a zona do crescimento.

RESULTADOS

Desde 2019 até aqui, a APC tem se reinventado e buscado se 
envolver com as demandas pessoais de seus mentorados. Conhecer as 
perspectivas, medos, desafios de todos os docentes com quem tivemos 
contato é engrandecedor, não só pela multiplicidade de experiências, 
mas, pelo significado de cada uma delas. Nas nossas mentorias tradi-
cionais às segundas, quartas e sextas – as Sunshines – compartilhamos 
conhecimentos sobre diversos autores que nos levam a indagar e 
conversar sobre uma série de questões em torno da formação docente 
e outros temas ligados à prática educativa. Já nas mentorias individu-
ais, foi possível ter acesso às especificidades das demandas de cada 
um. Muitos dos pontos fracos estavam ligados à prática acadêmica. 
Os principais anseios eram: onde publicar artigos? Qual o primeiro 
passo? Como começo a escrever? Quais os passos para ingressar no 
mestrado? Como conduzir a escrita de um projeto de pesquisa? Como 
desenvolver e escolher a metodologia da pesquisa?

O fato é que a conjuntura da cibercultura, ciberespaço, enquan-
to representações para explicar um mundo mediado pelas tecnologias, 
indica muitos dilemas dessa relação. A APC tem se colocado com um 
ambiente virtual, um espaço não necessariamente formal (já que não 
é uma empresa), mas que tem conseguido alcançar essas demandas.

Como resultados principais, pode-se elencar que a APC tem 
promovido a interação entre docentes e profissionais em suas mento-
rias coletivas, o que tem fortalecido os processos de autorregulação da 
aprendizagem no nível intrínseco, individual. Neste processo, mesmo 
diante de contradições sociais, históricas, políticas e tecnológicas, 
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enxergamos que a tecnologia não dá conta sozinha de melhorar a con-
juntura da formação docente, nem vai resolver os problemas e hiatos 
dessa formação. No entanto, não se pode desprezá-la como veículo 
para que ocorram experiências intensas e transformadoras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As novas conjunturas do trabalho docente são demarcadas pela 
noção de evolução cognitiva, em que se constata que as competências 
adquiridas no início da trajetória profissional se tornam rapidamente 
obsoletas. As tecnologias intelectuais se apresentam como instrumen-
tos de ampliação e transformação do potencial intelectual, em um ce-
nário em que “trabalhar quer dizer, cada vez mais, aprender, transmitir 
saberes e produzir conhecimentos” (LÉVY, 2010). Embora permeado 
por sérios questionamentos, o ambiente cibercultural revela um novo 
espaço, conforme Lévy (1999), para explorar os potenciais econômicos, 
políticos, culturais e humanos daqueles que estão sedentos por expe-
rimentar coletivamente formas de comunicação diferentes daquelas 
mais clássicas.

Nesse sentido, acreditamos que nos espaços não formais se 
constroem também experiências significativas. Diante do complexo e 
emaranhado de processos, conceitos e informações sobre como ope-
rar tecnologias em sala de aula, ou mesmo para acessar mais saberes 
que serão inerentes à prática educativa, docentes ainda se sentem 
perdidos nesse mar de possibilidades, problemas e soluções.

Parafraseando Marx (2001, p. 211), se “o trabalho é um proces-
so de que participa o homem e a natureza”; e “o ser humano, com sua 
própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material 
com a natureza a fim de se apropriar dos recursos da natureza, impri-
mindo-lhes forma útil à vida humana”; o trabalho docente se redefine à 
medida em que se coloca em contato com os bens culturais produzidos 
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pela humanidade e necessita assim de constante lapidação, reflexão e 
supervisão.

Assim, o papel da APC tem sido essencial. Bem como o de ou-
tras consultorias que oferecem serviços similares. O docente precisa 
de suporte permanente e constante para lidar com medos, dilemas, 
frustrações. Não só do ponto de vista de pensar estratégias para a 
prática, mas como humanos, que necessitam de orientação para lidar 
com todo o aparato tecnológico produzido pela humanidade, artefatos 
tecnológicos estes que permeiam toda a vida social e não apenas o 
universo do trabalho.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA NA 
FORMAÇÃO ACADÊMICA: OS DESAFIOS 

DO ENSINO REMOTO

Angelica Alves Marcelino da Silva

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo apresentar a experiência do ensino remoto 
na monitoria do componente curricular Projeto de pesquisa, do curso de 
Pedagogia da Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina. As atividades 
foram realizadas na turma do 7º, no segundo semestre de 2020. O programa 
de monitoria é uma estratégia de complementação da formação de discentes 
durante a graduação e que proporciona uma relação cotidiana com docentes 
e discentes a partir do ensino e da aprendizagem. Como monitores tivemos 
a oportunidade de utilizar as aulas assíncronas para auxiliar os discentes na 
elaboração dos seus projetos de projetos. Os encontros foram realizados 
através da plataforma Google Meet e os monitores também participavam das 
aulas síncronas com a docente-orientadora. A vivência da monitoria também 
é uma oportunidade para o discente desenvolver competências próprias à 
docência. Assim como o melhor a aprofundamento na área de conhecimento 
em questão, contribuindo para o enriquecimento das orientações e debates 
com outros discentes. Estar em contato com outros estudantes, proporcio-
nando informações, ajudando na elaboração dos seus projetos de pesquisas, 
é na verdade um encontro que possibilita situações únicas de satisfação.
Palavras-chave: Educação. Ensino Superior. Pesquisa.
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INTRODUÇÃO

A monitoria visa a colaboração do ensino uma vez que, o mo-
nitor auxilia o professor-orientador a revisar e atualizar o material, a 
identificação de dificuldades enfrentadas no aprendizado dos demais 
discentes através de acompanhamento de grupos estudantis. De acor-
do com a orientação da professora-orientadora, assim como também 
possibilita aos discentes a oportunidades de conseguir informações, 
adicionais e esclarecedoras de assuntos que foram transmitidos em 
sala de aula, e que não tenha ocorrido a total compreensão de enten-
dimento abordado.

O relato de experiência tem como objetivo expor o ganho na 
aprendizagem proporcionado pela monitoria na formação do aluno, 
tanto nas atividades de ensino, quanto pesquisa e extensão. Está é 
vista como ferramenta que melhora o ensino de graduação, devido às 
práticas estabelecidas e as experiências junto ao docente. Sua impor-
tância fundamental na formação do discente é o entendimento que se 
forma entre a teoria e a prática, promovendo a interação e a vivência 
com o docente e as suas metodologias

A monitoria contribui significativamente para os discentes de-
vido à possibilidade de maior interação e a facilidade da comunicação 
com o monitor, pois este também é discente assim como os alunos 
assistidos pela monitoria. O que muitas vezes não acontece com o 
docente não por falta de acesso, mas às vezes os discentes se sentem 
intimidados em perguntar ao professor, ainda que sabendo do risco 
de prejudicarem seus desempenhos por não esclarecerem às dúvidas.

A vivência da monitoria também é uma oportunidade para o 
discente desenvolver competências próprias à docência. Assim como 
o melhor a aprofundamento na área de conhecimento em questão, 
contribuindo para o enriquecimento das orientações e debates com 
outros discentes. Estar em contato com outros estudantes, propor-
cionando informações, ajudando na elaboração dos seus projetos de 
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pesquisas, é na verdade um encontro que possibilita situações únicas 
de satisfação.

Conforme Abreu et al. (2014, p. 2) “Sinaliza, a monitoria abarca 
o conteúdo curricular com combinação de conhecimentos e habi-
lidades desenvolvidas pelo monitor. Dessa maneira, à medida que o 
monitor tira dúvidas e reforça os conteúdos para os participantes da 
monitoria, também se encontra em processo de aprendizagem”.

Nessa, perspectiva-se, destaca-se a monitoria, uma modalidade 
de estágio interno, que tem como uma de suas finalidades desperta-
rem no discente o interesse pela docência superior, preparando-o para 
uma futura experiência profissional nesta área, daí porque a monitória 
na universidade se constitui em uma importante ferramenta para con-
ceber os alicerces de uma formação voltada para a docência superior, 
entre outras questões, admite que o monitor auxilie os docentes nas 
aulas teóricas e práticas, preste orientações aos discentes matriculados 
no componente curricular, permitindo-o vivenciar a prática docente de 
forma a obter uma preparação para sua futura formação profissional 
na área da docência.

A Lei Federal nº 9.394/1996, art. 84 “estabelece que os dis-
centes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de 
ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de 
monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos”.

Para o docente representa a capacidade de fragmentar as 
atividades, qualificar o monitor e facilitar a transmissão do conteúdo. 
De acordo com o exposto se evidencia a importância da monitoria nos 
componentes curriculares, vista que essa prática proporciona grandes 
benefícios que auxiliam na formação acadêmica dos discentes.

A monitoria corrobora com a formação inicial do aluno de 
licenciatura, pois a atividade colabora com os saberes docentes do 
futuro docente, proporcionando-o a abstrair novos conhecimentos e 
experiências. É indispensável, como será visto na parte dos procedi-
mentos metodológico, que as universidades proporcionem prática e 
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teoria, pois é a partir da prática que a teoria se realiza, para que assim 
possam ser testados ou de acordo com as necessidades, reformuladas.

Com base das atividades determinadas pela professora-orien-
tadora, a aluna-monitora passa a desenvolver, mesmo que de forma 
sucinta, atividades que o espaço acadêmico pode e deve oportunizar, 
como leitura, pesquisa e prática, pois é na relação entre estes fatores 
que se constrói o discente pesquisador. O docente que se dispõe a ter 
um discente como monitor deve querer colaborar para a formação 
deste discente e este deve estar sempre disposto a aprender junto ao 
docente.

Sendo assim, este estudo objetiva relatar minha experiência 
na monitoria do componente curricular Projeto Pesquisa, da Universi-
dade de Pernambuco-UPE, campus Petrolina, bem como corroborar a 
relevância da monitoria, enquanto instrumento de aprendizagem para 
a formação e desenvolvimento acadêmico do discente monitor.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A experiência da monitoria foi desenvolvida na Universidade 
de Pernambuco campus Petrolina, no curso de Pedagogia, 7º Período, 
no componente curricular – Projeto de Pesquisa entre os meses de 
setembro a novembro de 2020/3, sob a orientação da professora Dra. 
Virgínia Pereira da Silva de Ávila.

Para o desenvolvimento da monitoria adotamos percurso me-
todológico a análise bibliográfica dos livros que foram indicados na sala 
de aula pela docente orientadora, além de compreender foi possível 
analisar elaboração do projeto de pesquisa. O componente curricular 
Projeto de Pesquisa é um dos pontos fomentadores e estruturantes 
para as produções acadêmicas futuras. Por meio das orientações reali-
zadas nas aulas assíncronas iniciamos contato direto com os discentes 
que demostraram passar pelas aflições de um pesquisador iniciante. 
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Segundo relato dos discentes, o componente curricular representa um 
grande desafio, pois eles não dispõem de conhecimentos científicos e 
adentram nesse universo cheio de dúvidas, medos e incertezas.

Outro importante parâmetro que ancora o pressuposto que 
defendemos de que a monitoria neste componente curricular é impor-
tante, especialmente neste semestre 2020/3 que as aulas foram mi-
nistradas remotas devido à pandemia do Sars-CoV-2. Como monitores 
tivemos a oportunidade de utilizar as aulas assíncronas para auxiliar os 
discentes na elaboração dos seus projetos. Os encontros eram através 
da plataforma Google Meet e os monitores também participavam 
das aulas síncronas com a docente-orientadora. Nas aulas síncronas 
a docente orientadora explicava como era a elaboração dos projetos 
e solicitava ajuda dos monitores para complementar suas explicações, 
durante as aulas os discentes iriam apresentando os esboços dos seus 
projetos e coletivamente a docente orientadora ia fazendo as correções 
necessárias juntamente com os discentes-monitores. Era momento 
muito interessante, porque os próximos alunos que iria expor os seus 
esboços dos seus projetos nas próximas aulas já iriam corrigido as 
falhas dos seus projetos, na verdade era uma troca de muitos saberes.

Ao todo eram cinco monitoras a turma tinha 27 discentes ma-
triculados e frequentado 22 ao todo. A docente orientadora dividiu 
as orientações de acordo com cada temática e os discentes-monitores 
ficaram responsáveis por uma temática de acordo com o seu projeto 
de pesquisa, eu fiquei com a temática na área da alfabetização, e 
as discentes as quais auxiliei seus projetos de pesquisas por coinci-
dência tinham a mesma orientadora para Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC). Esses encontros individuais com as discentes, como já foi 
citado anteriormente, eram nas aulas assíncronas, nesses encontros 
as discentes tiravam suas dúvidas era um momento de muito apren-
dizado não só para os discentes, como para os discentes-monitores. 
Tínhamos reunião com a docente-orientadora para saber como estava 
ocorrendo as orientações, e quais as dificuldades dos discentes para as 
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elaborações dos seus projetos e se os discentes estavam participando 
desses encontros individuais. A partir dos atendimentos individuais, os 
discentes iam crescendo aos construir os seus projetos de pesquisas.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Pode-se perceber que o componente curricular Projeto de 
Pesquisa objetiva bem mais que levar o aluno a elaborar projetos, a 
desenvolver um trabalho monográfico ou um artigo científico como 
requisito final e conclusivo de um curso acadêmico. Ela pode levar o 
aluno a se comunicar forma clara, objetiva, inteligível, demostrando 
um raciocínio lógico, bem estruturado e conciso.

Estabelece-se então a organização inicial do projeto de pes-
quisa. Ao construir o objeto da pesquisa é necessário clareza viável. 
Em sequência, elabora-se uma justificativa apontando os motivos que 
levaram a escolha do tema. Posteriormente, aponta-se objetivo geral 
descrevendo o que se pretende alcançar na investigação e os objetivos 
específicos, descrevendo as etapas que o explorador pretende suceder 
(MINAYO, 2014).

Neste processo, o docente e o monitor somam forças para os 
processos de reflexão discente, subsidiadas a partir de orientações 
grupais (temáticas) e/ou individuais, objetivando a estruturação 
do projeto de pesquisa por inteiro. Explica-se que constitui o marco 
teórico-conceitual, que estrutura os principais conceitos, categorias e 
fundamentos com os quais irão lidar, orientando-os sempre ao exercí-
cio comparativo e crítico em relação ao que já foi elaborado por outros 
autores. Propõe-se a posteriori a formulação da metodologia, que é, 
segundo Minayo (2013), “o caminho do pensamento seguido pelo 
investigador, [...] que deve corresponder à necessidade conhecimento 
do objeto” (MINAYO, 2013, p. 187-188). A partir daí se definem o mé-
todo ou os métodos, as técnicas possíveis estratégias a que pretendem 
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utilizar. É fundamental também a elaboração de um cronograma para 
que haja organização e viabilidade da pesquisa. Cabe no processo de 
orientação uma demarcação importante sobre o estabelecimento das 
referências bibliográficas e o cumprimento das normas.

Mediante a trajetória realizada pelo trabalho da monitória 
exercida, que se configura enquanto suporte e cooperação do monitor 
ao professor e ao monitor visando ampliar a qualidade do ensino para 
o desenvolvimento de prática investigativo de caráter científico. Enten-
der e aprender a utilizar as metodologias com que se forma a pesquisa 
científica é uma tarefa que requer uma sistematização do processo 
de ensino-aprendizagem de tal forma que os resultados continuem 
remanescentes após o período do curso, pois o sucesso acadêmico e 
profissional depende principalmente da qualidade do trabalho reali-
zado e esse estará presente durante toda a carreira do professor ou 
pesquisador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades de monitoria dentro da Universidade possuem 
um acervo de riquezas imensuráveis, pois propiciam um aprendizado 
ímpar para aqueles que se dispõe a participar. trabalhar com a docente 
orientadora do componente curricular de Projeto de Pesquisa no de-
senvolvimento das orientações e discursões dos projetos de pesquisas 
dos respectivos discentes em sala de aula, proporcionou um novo 
olhar sobre o ensino do componente curricular. Durante o período da 
monitoria, as concepções de pesquisa se tornaram mais nítidas acerca 
de seus diferentes aspectos de leitura e escrita. Ser monitora nos fez 
refletir sobre as competências e habilidades na classe de ensino e 
sobre a pesquisa e suas práticas.

A monitoria também possibilitou um trabalho em conjunto com 
a docente orientadora, sendo de grande importância e fundamental 



722COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

para a formação da graduanda, através dos estudos realizados duran-
te o processo de monitória foi possível identificar nos referenciais o 
quanto a pesquisa é importante na vida do discente. Deste modo, a 
monitoria é acima de tudo um espaço de troca de experiências entre a 
docente e a discente monitora

Por último, mas não menos importante, vale destacar a recep-
tividade positiva a qual me deparei tanto por parte da docente orien-
tadora, quanto dos discentes, proporcionando uma interação mais 
dinâmica e uma troca de conhecimentos satisfatória. Mesmo com uma 
relação favorável, foi possível notar que a monitoria é um exercício que 
requer comprometimento e responsabilidade, além de estímulo pelo 
conhecimento, pelo curso e, consequentemente pela docência.
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PARTE VI

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: 
ENTRE NARRATIVAS, ESCOLA BÁSICA 

E EDUCAÇÃ POPULAR



NARRATIVAS SOBRE A DOCÊNCIA EM 
TEMPOS DE PANDEMIA

Ida Leticia Gautério da Silva
Aline Dorneles 

RESUMO
Este texto se refere à narrativa de uma professora dos anos finais da edu-
cação básica sobre a sua experiência no ensino remoto ou não presencial 
durante a pandemia causada pela covid-19. Durante a escrita deste relato se 
objetiva compreender como aconteceu este processo de envio de atividades 
para os estudantes de forma remota e mediada pelo uso de tecnologias. Bus-
ca-se ainda com esta escrita problematizar as dificuldades e potencialidades 
reveladas pelo ensino não presencial. A metodologia desenvolvida se refere 
à reflexão narrativa da experiência vivenciada pela professora e seus regis-
tros de sala de aula. Esta escrita resulta das histórias narradas pela docente 
fundamentada nos aportes teóricos da pesquisa narrativa e da investigação 
da práxis docente. Compreende-se a relevância da escrita deste relato, pois 
através do mesmo é possível (re)pensar as questões que envolvem o ensino 
não presencial na educação básica.
Palavras-chave: Narrativa. Docência. Ensino Remoto. Práxis.
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O CONTEXTO EDUCATIVO NO ANO DE 2020: REFLEXÕES 
DA DOCÊNCIA

O ano de 2020 foi marcado por uma epidemia mundial, que 
modificou de forma significativa a vida de todas as pessoas. A pande-
mia causada pelo coronavírus tornou a vida em sociedade diferente 
e modificou as relações sociais. Neste contexto, as escolas também 
foram atingidas, por questões de saúde pública foi necessário fechar 
os portões de todas as instituições de ensino, tanto públicas quanto 
privadas, da educação básica ao ensino superior.

Com o fechamento das escolas, foi preciso pensar formas de 
aproximação com os estudantes e de possibilitar interações e apren-
dizagens. Na maioria dos casos, os processos aconteceram com a 
mediação de diferentes tecnologias. Neste contexto, esta escrita busca 
construir uma narrativa da experiência vivenciada por uma professora 
de uma escola pública na construção dos processos de ensino-apren-
dizagem de forma não presencial. Durante a escrita deste relato se 
objetiva compreender como aconteceu este processo de envio de 
atividades para os estudantes de forma remota e mediada pelo uso de 
tecnologias. Busca-se ainda com esta escrita problematizar as dificul-
dades e potencialidades reveladas pelo ensino não presencial.

Dando início a esta narrativa, preciso elucidar que se trata de 
uma narrativa da própria autora, professora de Ciências, que se desa-
fiou retornar para pesquisa, e ingressa no doutorado em Educação em 
Ciências, e assim vivenciou os desafios de ser docente no ensino remo-
to e pensar a própria formação através da sua formação docente. Ao 
narrar a sua própria história revive a mesma e com isso possibilita re-
pensar a própria práxis. Desta forma, a pesquisa narrativa se apresenta 
como uma possibilidade de compreensão de determinados fenômenos 
por meio da experiência. Sendo assim, a experiência de pesquisa pode 
ser analisada e compreendida narrativamente de maneira a fornecer 
informações importantes para o campo da pesquisa, como é o caso 
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da formação de professores, construção de identidades e a práxis. É 
a partir da experiência vivenciada e pensada narrativamente que se 
compõe os sentidos da pesquisa (CLANDININ; CONNELLY, 2015).

A pesquisa narrativa se constitui como uma forma de apren-
dizagem que se baseia nas histórias vividas pelos sujeitos. Através 
da pesquisa narrativa podemos compor sentidos da experiência 
(CLANDININ; CONNELLY, 2015) e a partir dela problematizar questões 
evidenciadas por estas experiências. No caso das narrativas docentes 
elas possibilitam o diálogo e a partilha de vivências e se tornam ferra-
mentas importantes na formação permanente de professores. Neste 
caso, os docentes são protagonistas de sua práxis.

Sendo esta uma escrita narrativa, a experiência observada é o 
fenômeno central do estudo, sem haver uma preocupação com resul-
tado, a própria narrativa possibilita diferentes interpretações confor-
me nos dia Fontana (2005, p. 23): “A narrativa conta sem explicações 
definitivas, admitindo diversas interpretações. Seu não acabamento se 
apoia na plenitude do sentido, e em uma profusão ilimitada, de tal 
modo que cada história, suscita outras histórias”.

Sendo assim, nesta narrativa busco situar o leitor a respeito 
do contexto em que a experiência se desenvolve. A autora principal 
e narradora deste texto é uma professora de Ciências dos Anos Finais 
de uma escola rural de São José do Norte-RS, e recentemente ingres-
sante no doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação 
em Ciências da Universidade Federal do Rio Grande-RS. Assim, o ano 
letivo de 2020 começou no final de fevereiro e no dia 16 de março 
as aulas presenciais foram suspensas por conta da pandemia causada 
pelo coronavírus. No início não se imaginava que este período iria se 
estender por muito tempo, vivia-se a expectativa de um breve retorno, 
que infelizmente não aconteceu.

Em meados de abril, já mais cientes de que o retorno parecia 
ainda mais distante e sem previsão, foi recebida a orientação da Se-
cretaria de Educação Municipal que deveríamos retomar as atividades 
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referentes ao ano letivo de forma não presencial por mediadas pelo 
uso da internet. Logo de início, todo o coletivo de professores foi con-
trário à proposta. O motivo de tal posição se devia principalmente por 
compreender as dificuldades de acesso dos estudantes, moradores do 
campo de uma pequena cidade. A maioria não teria a possibilidade 
de acompanhar as atividades e com isso era preocupante o fato que 
estaríamos contribuindo para aumentar ainda mais as desigualdades 
já tão presentes na nossa sociedade, como nos diz Boaventura de 
Sousa Santos.

Porém, mesmo que contrários precisamos iniciar o ensino re-
moto ou não presencial como foi denominado. Buscando a forma mais 
simples de acesso dos estudantes e de suas famílias optamos pelo 
envio das atividades por meio de grupos de WhatsApp. Desta forma, 
esta se tornou a nossa ferramenta de comunicação. E este se tornou 
um grande desafio e me fez perceber que nada na minha experiência 
docente nem mesmo na minha formação inicial e permanente havia 
me preparado para um momento como este.

De acordo com Behar (2020, s.p.) por se tratar um contexto 
emergencial e de excepcionalidade, essa nova forma de pensar o ensino 
pode ser chamado de Ensino Remoto Emergencial e a mesma o define 
como “uma modalidade de ensino que pressupõe o distanciamento 
geográfico de professores e alunos e foi adotada de forma temporária 
nos diferentes níveis de ensino por instituições educacionais do mundo 
inteiro”.

O primeiro desafio encontrado neste novo modelo de ensino 
se referia ao planejamento. Foi um momento de muitas incertezas e 
inquietações. Precisava desenvolver atividades que proporcionassem 
aprendizagens aos estudantes mesmo que estes tivessem pouco 
auxílio em casa e dificuldades de dialogar com a professora. Esse 
planejamento também precisava tinha como objetivo provocar uma 
aproximação com os discentes que estavam afastados até o momento, 
promovendo o diálogo. Este planejamento precisava ainda ser lúdico, 
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criativo e adequado à ferramenta mais disponível aos estudantes, o 
celular.

Pensando em todos estes fatores, foram planejadas as primeiras 
aulas. Ao longo do período de envio das atividades, os planejamentos 
foram se modificando, adequando-se aquilo que melhor era recebido 
pelos estudantes. Por vezes o planejamento foi coletivo, pensando na 
turma como um todo, por vezes foi singular, pensado para cada estu-
dante da turma. Nessa perspectiva Veiga (2008, p. 282) nos diz que:

As necessidades individuais e grupais necessitam de 
métodos didáticos flexíveis, que abarquem uma diver-
sidade de atividades de aprendizagem. O método de 
ensino não é um caminho linear para a consecução de 
objetivos.

Ao longo do período de atividades não presenciais foi preciso 
aprender a gravar vídeos, montar imagens, materiais concretos. Após 
algum tempo incluir atividades experimentais aos planejamentos, 
sempre tendo a preocupação de usar materiais simples, disponíveis 
na casa dos estudantes, já que devido ao distanciamento social não 
seria possível que os mesmos saíssem para adquirir os mesmos. A 
experimentação se mostrou uma forma interessante de interação e 
aprendizagem principalmente por ter desenvolvido o interesse dos 
mesmos e a participação das famílias na realização dos mesmos.

Além dos desafios relacionados ao planejamento, existia a difi-
culdade de contato com os discentes. Para os estudantes que tinham 
acesso ao telefone e internet foi possível utilizar ligações, áudios, men-
sagens e vídeos como forma de interação. Qualquer tentativa foi válida 
para tentar chegar a cada um dos estudantes e não deixar nenhum 
para trás. Porém, havia aqueles que não tinham acesso às tecnologias 
e recebiam os planejamentos impressos, no formato de apostilas. Para 
estes estudantes as interações se deram apenas por mensagens es-
critas, como pequenos recados que trocávamos mensagens que eram 
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enviadas juntamente com as atividades. Porém estes estudantes foram 
os mais prejudicados por este formato de ensino já que o contato com 
todos os professores era bastante restrito.

Cabe aqui ressaltar que cada escola se organizou da forma que 
compreendeu que melhor se adaptava a realidade dos estudantes. 
Desta forma, é possível se aperceber que o processo de construção 
do ensino remoto ou não presencial foi sendo desenvolvido de forma 
emergencial, sem um planejamento prévio nem por parte da secretaria 
de educação e nem dos demais órgãos governamentais. Pode-se ainda, 
ressaltar que este não planejamento e não investimento em tecnolo-
gias que pudessem permitir o acesso de todos os estudantes fez com 
que muitos ficassem excluídos do processo de ensino não presencial. 
Isso evidencia as desigualdades já presentes no sistema educacional.

O ensino remoto vem sendo bastante discutido no meio aca-
dêmico, além disso, muito se houve falar sobre o retorno do ensino 
presencial. Fala-se no “novo normal”, em uma nova fase para os pro-
cessos de ensino-aprendizagem diferente do que tínhamos antes da 
pandemia. Para tanto, é preciso problematizar este “novo normal”, 
pensando em processos de maior igualdade e inclusão, onde nenhum 
estudante fique a margem do ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desta experiência relata e dos diálogos propostos se 
percebe que o Ensino Remoto Emergencial, trouxe a luz da reflexão 
sobre problemáticas relevantes sobre o sistema de ensino educacio-
nal, principalmente no que se as dificuldades de acesso às tecnologias. 
Essa discrepância de acesso marginaliza ainda mais os estudantes com 
menores condições financeiras e sociais e evidencia a necessidade de 
se pensar políticas públicas que favoreçam estes estudantes.
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Além disso, essa nova forma de pensar o currículo escolar. Não 
só no que se refere aos conteúdos ou ao que esta posto em docu-
mentos oficiais como a Base Nacional Comum Curricular. Uma reflexão 
que vai para além, que repense quais os objetivos que se tem com as 
aprendizagens dos estudantes, problematizar as formas de como os 
planejamentos alcançam todos os estudantes de forma que respeite 
suas singulares, lhe proporcionando um aprendizado que o torne pro-
tagonista da sociedade a qual está inserido.

Torna-se também necessário pensar na formação permanente 
do professor, uma formação que qualifique a sua prática pedagógica 
e respeite os seus saberes docentes e suas experiências. Pensar que 
neste momento de ensino remoto o professor (re)pensou a sua prática 
docente, (re)inventou seus artefatos pedagógicos e levou a escola para 
além de seus muros, mesmo que ainda com algumas limitações. Com 
o ingresso no doutorado, tenho a oportunidade de dar continuidade 
no meu processo de formação permanente. Dentro da minha pesquisa 
busco compreender a minha própria prática tanto neste contexto pan-
dêmico quanto futuramente em contexto pós-pandêmico.

Por fim, esta reflexão nos faz pensar que é preciso, urgente e 
talvez emergente que se problematize o retorno dos estudantes a sala 
de aula. É necessário pensar que estes estudantes estão retornando de 
um período de distanciamento social, em que crianças e jovens foram 
privados de suas interações sociais, muitos ficaram inclusive afastados 
da interação com seu professor e dos processos de aprendizagem. 
Desta forma precisamos de escolas que não engaiolem mais este estu-
dante, precisamos de escolas que são asas como nos diz Rubem Alves 
(2009).
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NARRATIVAS DE GESTÃO: OS DESAFIOS 
DE ESTAR DIRETOR/VICE-DIRETORA EM 

TEMPOS DE PANDEMIA

 Jorge Antônio de Oliveira Satt 
Ida Leticia Gautério da Silva

RESUMO
Este texto se refere à narrativa de um diretor e de uma vice-diretora sobre 
suas experiências de gestão escolar no que se refere ao ensino remoto ou 
não presencial desenvolvido durante a pandemia causada pela covid-19. 
Durante a escrita deste relato se objetiva compreender como aconteceu 
este processo de envio de atividades para os estudantes de forma remota e 
mediadas pelo uso de tecnologias na perspectiva da gestão escolar. Busca-se 
ainda com esta escrita problematizar as dificuldades e potencialidades de se 
fazer processos de gestão de forma não presencial. A metodologia desenvol-
vida se refere à reflexão narrativa da experiência vivenciada pelos autores de 
forma dialógica. Esta escrita resulta das histórias narradas pelos gestores e 
fundamentada nos aportes teóricos da pesquisa narrativa e da gestão escolar. 
Compreende-se a relevância da escrita deste relato, pois através do mesmo 
é possível (re)pensar as questões que envolvem o ensino não presencial na 
educação básica, as discrepâncias sociais e o papel da escola frente a esses 
novos desafios.
Palavras-chave: Narrativa. Ensino Remoto. Gestão Escolar.
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INTRODUÇÃO

O ano de 2020 se tornou um marco histórico na sociedade 
mundial. Nosso país também viveu e ainda vive diversas mudanças e 
problemáticas causadas pela pandemia relacionadas à covid-19. Uma 
das adversidades que marcam este período se trata da necessidade 
de distanciamento social, que transformou a vida das pessoas e que 
obrigou o fechamento das escolas em todo o território brasileiro. Um 
fechamento que de início parecia ser curto, mas que acabou se esten-
dendo por um longo período.

Após um período de distanciamento dos estudantes e de se 
perceber que não havia uma previsão de retorno presencial as escolas, 
a maioria dos municípios deu início ao processo de ensino remoto 
ou ensino não presencial como é denominado por alguns. Essa nova 
forma de pensar os processos de ensino-aprendizagem se refere ao 
desenvolvimento de planejamentos pedagógicos mediados pelos 
recursos tecnológicos.

Desde o fechamento das escolas e início do ensino remoto, 
muitos educadores passaram a problematizar essa nova forma de 
pensar a prática docente e a aprendizagem por parte dos estudantes. 
Foram muitas lives, debates, processos formativos, ensaios sobre os 
desafios da docência frente a esta nova realidade. Porém, poucas falas 
se perceberam no sentido de pensar a gestão escolar neste período 
de escola virtual. A par disto, e compreendendo a relevância de trazer 
para a discussão essa temática é que temos a escrita desta narrativa.

O referido texto surge do diálogo e da experiência de gestão 
vivida por nós (diretor e vice-diretora) de uma escola municipal de 
Rio Grande-RS, neste contexto adverso de ensinagem e aprendizagem 
provocado pela pandemia da covid-19. A nossa escola, assim como as 
demais do município foi fechada em 17 de março de 2020. Há quase 
um ano estamos com as portas fechadas, sem contato presencial com 
a nossa comunidade. Que desafio para uma escola que pautou sua 
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proposta pedagógica pela aproximação com as famílias, através de 
movimentos de intensa interação e participação popular.

Este é um paradoxo que estamos enfrentando em decorrência 
da pandemia da covid-19. Quando assumimos a direção da escola, 
em janeiro de 2012 tínhamos como um de nossos compromissos 
pedagógicos, a ampliação da presença da comunidade nas atividades 
da escola. Neste sentido, diversas ações foram realizadas no intuito 
de oportunizar e estimular o envolvimento das famílias nas questões 
pedagógicas e no desenvolvimento do processo educativo.

A cada ano fomos percebendo que as famílias estavam se 
sentindo pertencentes a um espaço que sempre foi seu, mas, do qual, 
não se apropriavam e nem eram convidadas a tal. O ano de 2020 em 
suas estratégias de interação com a comunidade buscava intensificar/
estreitar as relações e o diálogo, fortalecendo os vínculos necessários 
a uma aprendizagem efetiva e qualificada. Entretanto, a pandemia 
obrigou que a escola ressignificasse seus saberes, seus fazeres e seus 
planejamentos. O diálogo, as interações, a aprendizagem passaram a 
ser desenvolvidos de forma não presencial e mediados pelos recursos 
tecnológicos.

Nosso texto pretende abordar as dúvidas, os anseios, as dificul-
dades, os desafios, mas também as potencialidades deste momento 
histórico que estamos vivenciando no contexto de uma pandemia de 
proporções gravíssimas que ceifou a vida de centenas de milhares 
de pessoas pelo mundo todo. Falar de educação é falar de saúde, de 
saneamento, de cuidado e preservação das vidas. É falar de pandemia 
e do que ela transformou as práticas pedagógicas de professoras e 
professores, assim como, as práticas de gestão da escola.

Nossa narrativa se dá no contexto de uma escola de periferia da 
cidade do Rio Grande-RS, em um bairro marcado pela vulnerabilidade 
social, consequência da pobreza, dos elevados índices de violência, da 
drogadição, da falta de acesso à cultura, lazer, esporte. Nestas locali-
dades a presença da escola ocupa papel de fundamental importância 
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como instrumento de inclusão e de transformação social, de desvela-
mento crítico da realidade. Mas, a escola precisou se fechar ao convívio 
diário com a comunidade. Neste período adverso, as desigualdades so-
ciais se acentuam, agravadas pela desinformação e pelas dificuldades 
de acesso à internet e aos recursos tecnológicos. O conhecimento é 
desenvolvido por mecanismos virtuais e estes são de utilização res-
trita pelas famílias com melhores condições econômicas. A pandemia 
aprofundou as discrepâncias sociais, aumentou o empobrecimento e 
comprometeu o acesso universal ao conhecimento promovido pelo 
trabalho pedagógico e formativo das escolas públicas. Quantos desa-
fios e dilemas a serem superados pelos gestores escolares?

É preciso situar historicamente e socialmente esta escola que 
ressignificou suas formas de ensinar e aprender, bem como, as formas 
de se fazer gestão pedagógica e administrativa. É como se a pandemia 
representasse, e talvez seja, um divisor de águas em nossas práticas 
pedagógicas e de gestão.

Como é estar diretor e vice-diretora, em um tempo histórico 
de pandemia, que altera drasticamente, não só o funcionamento da 
própria Instituição, mas as relações de comunicação e interação entre 
escola e comunidade? Que tipo de aprendizagens escolares estão 
sendo desenvolvidas neste período? Como o uso das tecnologias está 
sendo apropriado por gestores escolares e professores, para o desen-
volvimento do ensino e das atividades não presenciais? Que saberes/
conhecimentos estão sendo produzidos por professores e estudantes 
nesse contexto?

Neste momento histórico, de pandemia da covid-19, escrever 
sobre a experiência vivida, no âmbito da gestão escolar, faz-se urgente 
e necessário como possibilidade de analisarmos criticamente o papel 
e a função da escola pública, no contexto da sociedade e a situação de 
precarização que ela sofre, pela falta de políticas públicas que reverbe-
rem em investimento na qualificação dos seus espaços, na melhoria da 
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sua infraestrutura, na ampliação do acesso aos recursos tecnológicos e 
na formação continuada de seus profissionais.

Entretanto, também é importante falar sobre a escola, que ape-
sar de suas limitações, desempenha sua tarefa de ensinar e transformar 
a realidade de muitos estudantes, que percebem nela a possibilidade 
de ser mais, no sentido da sua gentitude, humanidade e cidadania. É 
nossa tarefa, dos que a vivem e a produzem, registrar e contar as histó-
rias deste tempo, que é complexo, marcado por inúmeras vicissitudes, 
discrepâncias, mas carregado de novas e potentes aprendizagens, que 
reconstroem o ser professor, o estar diretor/vice-diretora e a própria 
ciência, como processo de busca, marcado pela curiosidade epistemo-
lógica e pelo pensamento crítico.

Hoje, por exemplo, não estamos no portão da escola rece-
bendo a comunidade, mas nem por isso deixamos de dialogar com a 
mesma. Hoje não visitamos as salas de aula fisicamente, mas estamos 
presentes nos 36 grupos de WhatsApp das turmas, do 1º ao 9º Ano do 
Ensino Fundamental, e lá continuamos estimulando o estudo, a leitura, 
o compromisso com a formação e a aprendizagem, a ética, a cidadania 
e, principalmente, a defesa da vida.

Não narrar este tempo, de forma refletida, contextualizada e 
problematizada é negar a própria história e com isso negar que o co-
nhecimento científico é oriundo das situações-problema vivenciadas 
pela sociedade e gerado, em grande parte, pela própria escola.

De acordo com os estudos de Clandinin e Connelly (2015, p. 
18), “a pesquisa narrativa é um processo dinâmico de viver e contar 
histórias, e reviver e recontar histórias, não somente aquelas que os 
participantes contam, mas aquelas também dos pesquisadores” e 
nisso encontra-se a riqueza e a importância de se trabalhar com as 
histórias de vida na formação de professores e professoras, no sentido 
que defende Warschauer (2001):
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a narrativa das práticas e das histórias de vida dos 
professores têm também uma dimensão formadora na 
medida em que se constituem numa resistência a “me-
mória oficial”, aquela construída pelos historiadores, 
pela comunidade científica, que seleciona o que merece 
ser registrado e tomado como relevante, como verdade, 
daí seu caráter dominador. A produção dessas narrativas 
pode favorecer a construção de uma outra memória da 
profissão, evidenciando como ela é “de dentro”, por 
aqueles que a vivem, o que pode ser feito dando “voz 
ao professor” (apud GOODSON, 1992) e dando outro 
status à experiência e à prática, bases do conhecimento 
(WARSCHAUER, 2001, p. 192, grifo nosso).

Através desta escrita, estamos anunciando a nossa palavra 
de professores, a nossa palavra de gestores escolares que estamos, 
profissionais que conhecem a escola por dentro e que precisaram 
compreender rapidamente as novas exigências da atualidade, a partir 
do trabalho virtual, do ensino remoto, através do desenvolvimento das 
atividades escolares não presenciais. Que gestores são estes que em 
conjunto com a sua equipe, precisaram organizar uma escola virtual 
que desse conta de fazeres primordiais da educação, tais como: ensi-
nar a ler, escrever, relacionar, comparar, associar, entre tantas outras 
aprendizagens?

Para Luck (2009, p. 15), diretor/diretora é aquele/aquela que: 
“garante o funcionamento pleno da escola como organização social, 
com o foco na formação de alunos e promoção de sua aprendizagem 
[...]”. A autora define o diretor escolar como sendo: “o líder, mentor, 
coordenador e orientador principal da vida da escola e de todo o seu 
trabalho educacional, não devendo sua responsabilidade ser diluída 
entre todos os colaboradores da gestão escolar, embora possa ser 
com eles compartilhada” (LUCK, 2009, p. 23). Concordamos com todos 
estes atributos, embora saibamos que eles foram pensados em um 
outro contexto de escola, em uma outra situação de ensino e apren-
dizagem, pautada por outros tipos de interações entre os membros 
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da comunidade escolar, sem a mediação dos recursos tecnológicos, 
hoje tão presentes e essenciais, para a prática das nossas atividades 
educacionais.

A nossa narrativa contribui para que possamos pensar a escola, 
antes, durante e depois da pandemia, no que se refere aos processos 
de gestão, concepção de educação, enquanto instrumento de pro-
dução e sistematização do conhecimento, a partir de sua logística de 
organização e planejamento, sendo ela um espaço potencializador do 
desenvolvimento humano e social. É pensar a função do diretor, da vi-
ce-diretora no contexto atual, com base nos saberes necessários para 
o desempenho destas funções, em uma outra conjuntura de escola, 
que precisa ser mais tecnológica, conectada e interativa, de forma a 
atender as demandas do momento.

Durante este tempo de pandemia, a gestão precisou (re)pen-
sar a sua forma de dialogar com comunidade escolar e acompanhar 
as atividades pedagógicas realizadas pelos estudantes e construídas 
pelos professores. Uma das primeiras ações da nossa gestão foi orga-
nizar espaços formativos com a equipe pedagógica e os docentes, por 
meio de reuniões virtuais. Desde as primeiras semanas estabelecemos 
contato com a equipe docente da escola. Esse espaço de escuta foi 
essencial para desenvolvermos e planejarmos as estratégias a serem 
seguidas. Após estas primeiras reuniões, começamos os estudos sobre 
a construção de planejamentos de conteúdos para o ensino remoto, 
tendo como principal ferramenta de comunicação e interação o What-
sApp. A escolha deste recurso se deu após pesquisa realizada junto à 
comunidade, pelo Facebook da escola, acerca das possibilidades de 
acesso e conhecimento das famílias sobre as tecnologias digitais.

A construção de planejamentos de ensino e aprendizagem via 
WhatsApp, exigiu da equipe, um período de intensa formação, com 
estudo, pesquisa, diálogos e reflexões sobre os objetivos, as temáticas, 
os conhecimentos que seriam desenvolvidos, nesta nova forma de 
ensinar. Foi um percurso marcado pela inquietude, por muitas dúvi-
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das, por superações históricas e paradigmáticas e pela consolidação 
de um trabalho coletivo e colaborativo, na construção de uma escola 
em formato virtual, mas imbuída de seu compromisso com o conheci-
mento socialmente referenciado. Tarefa nada fácil, tendo em vista as 
limitações do ensino não presencial.

No decorrer do ano letivo de 2020, caracterizado pela não 
presencialidade, foram realizadas diversas reuniões virtuais de acom-
panhamento/avaliação dos planejamentos, mas também para dialogar 
sobre como se dava o retorno dessas atividades pelos estudantes, 
de maneira a identificarmos suas dificuldades e pensarmos em pos-
sibilidades de resolução das mesmas. Com este monitoramento, foi 
possível mapear quais os estudantes não possuíam acesso à internet e 
com isso a escola disponibilizou material impresso, realizando entregas 
semanais de conteúdos as famílias. Através desta ação buscamos que 
o ensino não presencial não agrave ainda mais a situação de vulne-
rabilidade de muitos estudantes, nem se torne mais um processo de 
exclusão dos processos de aprendizagem.

Um dos grandes desafios deste tempo de distanciamento social 
foi manter a parceria entre escola e comunidade. Para contornar os 
obstáculos impostos pela pandemia, a gestão construiu estratégias de 
comunicação através de ligações e envio de mensagens as famílias. 
Também realizamos reuniões virtuais, com todas as turmas, através da 
plataforma Zoom. Nestes encontros fomos apresentando e construin-
do junto com a comunidade a proposta de trabalho a ser implantada 
neste formato on-line. Com o intuito de alcançar um maior número 
de famílias a escola organizou algumas lives, que foram transmitidas 
pelo Facebook da escola, rede social bastante acessível para maioria 
da comunidade escolar.

E neste movimento de reinvenção das práticas pedagógicas e 
de gestão escolar, em tempos de pandemia, idealizamos e realizamos 
uma mostra virtual de trabalhos, valorizando o potencial criativo e 
criador dos nossos estudantes. Esta atividade representou uma opor-
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tunidade para dar visibilidade das ações desenvolvidas pela escola e 
também para demonstrar a parceria estabelecida com as famílias, que 
colaboraram com as propostas de ensino promovidas pela Instituição. 
O lançamento deste evento se deu através de uma live, em que al-
gumas experiências protagonizadas pelos nossos estudantes foram 
apresentadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na nossa narrativa, de uma experiência de gestão e 
dos diálogos propostos percebe-se a importância de se pensar a res-
peito do papel da gestão durante o período de ensino não presencial. A 
gestão tem uma grande relevância e responsabilidade na organização 
do trabalho escolar, seja pelas questões de ordem pedagógica ou pelas 
questões de fundo administrativo, mas, tendo como premissa, a pro-
moção de um ensino público de qualidade, referenciado socialmente e 
comprometido com a formação cidadã.

Este texto não tem a intenção ou a pretensão de defender 
a implantação do ensino não presencial como a melhor forma de 
aprendizagem para a educação básica, mas sim, problematizar a partir 
de seus limites e potencialidades e, especialmente, refletir sobre as 
estratégias de gestão no âmbito das escolas e no enfrentamento do 
desafio de não aprofundar as desigualdades educacionais, que foram 
escancaradas em decorrência da pandemia da covid-19.

Por fim, acreditamos que as narrativas docentes são potenciais 
instrumentos metodológicos de pesquisa para compreender histori-
camente os fenômenos. A partir das experiências narradas podemos 
refletir sobre as ações, pensar as políticas públicas educacionais, os 
processos de ensino-aprendizagem e a formação permanente dos 
professores.
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MEMORIAL DA COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA: TRAJETÓRIAS E 

VIVÊNCIAS DO ENSINO REMOTO EM 
TEMPOS PANDÊMICOS

Mariana dos Santos Nunes Cordeiro

RESUMO
Este trabalho consiste em um relato de experiência com o ensino remoto na 
Escola Municipal Teodoro Sampaio em tempos pandêmicos. Refletindo como 
a coordenação pedagógica da Escola Municipal Teodoro Sampaio procedeu 
como seu trabalho no ensino remoto, este relato tem o objetivo apresen-
tar a experiência de trabalhar como coordenadora pedagógica em tempos 
pandêmicos, como também a importância do coordenador nas promoções 
de ações para atuar na plataforma Escola Mais Digital e nas atividades não 
presenciais. Nesta perspectiva foi realizada uma pesquisa etnográfica ba-
seada nas anotações, observações e experiência vivida pela coordenadora 
pedagógica. Foram utilizados os pressupostos teóricos de Masetto (2000), 
Moran (2015), Moura (2015) entre outros autores. Os dados coletados 
possibilitaram uma análise das estratégias da Coordenação Pedagógica para 
atuar junto com professores no ensino remoto e pensando no retorno com o 
Ensino Híbrido. E como resultados: os professores precisam se apropriar das 
Tecnologias de Comunicação e Informações para potencializar a prática pe-
dagógica e assumir uma nova postura: ser um agente motivador, proporciona 
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a autonomia, a reflexão crítica, motiva a atuação do aluno como autor do seu 
próprio processo de aprendizagem e propicia condições para que o aluno 
reflita, construa conhecimento e o utilize no seu cotidiano.
Palavras-chave: Coordenação Pedagógica. Prática Pedagógica. Ensino Remoto.

INTRODUÇÃO

A rede municipal de ensino de Salvador, Bahia interrompeu as 
aulas presenciais por meio do primeiro Decreto nº 32.268, no dia 17 
de março de 2020, e sucessivos decretos, até o presente momento. Tal 
determinação fez parte das ações de enfrentamento à pandemia do 
coronavírus. Apesar da suspensão das aulas presenciais, a Escola Mu-
nicipal Teodoro Sampaio, foco deste relato de experiência, continuou 
com suas atividades pedagógicas.

Antes da Secretaria Municipal da Educação (Smed) orientar o 
que fazer em relação à questão acima, a coordenação pedagógica não 
demorou a discutir com a gestão e corpo docente sobre a continuidade 
ao ano letivo. Desse modo, acentuaram-se discussões a respeito da 
conjuntura promovida pela pandemia. Um desses debates foi sobre 
como seria o trabalho docente a partir de então.

Os planos de ação pensados em conjunto pela equipe escolar 
com flexibilidade para os professores se adaptarem e se adequarem, 
foram alicerçados em meio a muitas dificuldades, principalmente no 
que se refere à formação docente para o ensino virtual e ensino hi-
brido. A realidade dos discentes também foi dimensionada, visto que 
nem todos têm acesso à internet, celular ou notebook.

Diante do exposto se tem a seguinte questão norteadora: como 
a coordenação pedagógica da Escola Municipal Teodoro Sampaio pro-
cedeu como seu trabalho no ensino remoto? As estratégias adotadas 
tiveram sucesso? Quais as dificuldades com o ensino remoto e a lidar 
com as tecnologias?
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A Escola Municipal Teodoro Sampaio, situada no bairro da Santa 
Cruz em Salvador, BA, atende aos anos finais do ensino fundamental, a 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) está organizada da seguinte forma:

• EJA I – 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos – é 
constituída de Tempo de Aprendizagem I (TAP I); Tempo de 
Aprendizagem II (TAP II); e Tempo de Aprendizagem III (TAP III).

• EJA II – 2º Segmento da Educação de Jovens e Adultos – é 
constituída de Tempo de Aprendizagem IV (TAP IV) e Tempo 
de Aprendizagem V (TAP V).

A Escola Municipal Teodoro Sampaio não parou suas atividades 
pedagógicas no período de pandemia de 2020. A coordenação peda-
gógica junto com a gestão escolar encontrou como uma forma de mi-
nimizar o impacto, que foi com as atividades impressas. A coordenação 
pedagógica continuou com as atividades complementares, reuniões 
semanais, solicitando as atividades para impressão e formação para a 
reformulação do Projeto Político Pedagógico.

No mês abril de 2020, a Smed iniciou as atividades não pre-
senciais para o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos, 
com atividades impressas e aulas por meio da Plataforma Escola Mais 
Digital, canal da Smed no YouTube e na TV. Como objetivo de cumprir 
umas das orientações do Parecer CNE/CP nº 05/2020, que foi o vínculo 
educativo entre o corpo discente e a escola.

A Smed estabeleceu parceria com a Escola Mais, uma escola de 
São Paulo, para ofertar de forma gratuita aulas virtuais diárias, através 
da plataforma Canva, que não atende a EJA I. A plataforma Escola Mais 
utiliza o conceito de aula invertida, na qual aluno estuda o conteúdo 
antes da aula e depois discute os conhecimentos adquiridos e tira 
possíveis dúvidas de conteúdo com a ajuda e orientação do professor.

No turno da manhã, os alunos têm aulas presenciais on-line 
com os professores da Escola Mais e no turno da tarde têm acesso à 
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plataforma para realizar as atividades da plataforma e propostas pelos 
professores da Rede Municipal, onde tem espaço para sanar dúvidas 
com os professores das disciplinas de forma síncrona.

Com a plataforma Escola Mais, o próximo passo da coordena-
ção pedagógica foi formar a equipe de professores para trabalhar com 
a plataforma Escola Mais, como acessava, e não ser apenas um tutor e 
sim, um mediador. Orientamos que os professores também interagis-
sem nos fóruns e enviasse atividades no Google Forms.

Após alguns meses, os professores não poderiam mais se 
relacionar com os alunos na plataforma, esta ficou apenas para os 
alunos assistirem aulas. A partir deste momento, em reunião on-line, 
foi discutido quais outras formas de diálogo poderíamos criar para ter 
contato com os alunos a distância.

Foram criados grupos no WhatsApp Business utilizando os nú-
meros fixos da escola para gerar grupos de todos os anos/séries. Esses 
grupos foram administrados pelas coordenadoras. Esse canal de diá-
logo foi importante por termos uma comunicação mais rápida com os 
alunos, lembrando que a minoria tem um telefone com internet. Para 
atender ao público da EJA I, compreendendo suas limitações com as 
ferramentas da tecnologia digital, a Smed sistematizou semanalmente, 
blocos de atividades para serem impressas e entregues aos alunos. Ao 
longo do processo do ano letivo, as professoras da EJA I reassumiram a 
função da elaboração dos blocos de atividades, com o mesmo objetivo 
inicial.

A ideia de criar grupos de WhatsApp foi para postar as ativida-
des pelo Google Forms, poucas vezes no formato PDF. Com apoio de 
dois professores, um do turno vespertino e outro do turno noturno, 
fizemos a formação para utilizar a o Google Forms, um aplicativo de 
formulário on-line. Este formulário é interessante, pois o professor 
acompanha quantos alunos estão responderam atividades, acompa-
nha enquetes e questões discursivas.
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Começamos as lives pelo Instagram da escola de forma de 
diversificar a estratégia de ensino, trazendo temas diversos como Co-
municação Não Violenta, Luta Antirracista, A Matemática do cotidiano, 
Saúde da Mulher etc. Professores, funcionários, alunos, ex-alunos e 
comunidade escolar participaram de transmissões ao vivo que estão 
salvas no perfil do Instagram @em_teodorosampaio. Todas as lives 
foram mediadas por alguém da comunidade escolar e convidamos 
colegas e alunos para falar de diversos temas.

O perfil do Instagram também veiculou a série Minha Escre-
vivência: um diálogo com a escrita de Conceição Evaristo com uma 
série de cards que funcionários e alunos contavam um pouco de sua 
história no bairro e na escola, valorizando seu processo de crescimento 
pessoal. Os objetivos deste estudo são:

Objetivo Geral: apresentar a experiência de trabalhar no ensino 
remoto na Escola Municipal Teodoro Sampaio como coordenadora 
pedagógica.

Objetivos Específicos: 1) Descrever a importância do Coorde-
nador pedagógico na promoção de ações para atuar com a plataforma 
Escola Mais Digital na Escola Municipal Teodoro Sampaio. 2) Refletir 
sobre as estratégias utilizadas para continuar o processo de ensino e 
aprendizagem, a partir do uso da plataforma e atividades não presen-
ciais na Escola Municipal Teodoro Sampaio.

METODOLOGIA

Sendo a pesquisa um procedimento sistemático que utiliza 
métodos científicos a fim de construir o conhecimento, Gil (1999, p. 
42) considera que a pesquisa é como “um processo formal e sistemá-
tico de desenvolvimento do método científico que tem como objetivo 
descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedi-
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mentos metodológicos científicos”. Nessa perspectiva, para este artigo 
foi adotada a pesquisa etnográfica.

Ente enfoque se baseou assim, no relato como experiência 
imprevista e descontínua (MAGNANI, 2009). No primeiro momento 
organizei anotações e registros das reuniões com os professores. A 
seguir contrastei as informações com dados teóricos que garantiram 
ter familiaridade com o tema.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

No ano 2020, com a pandemia, diante das lives propostas 
pela Secretaria Municipal da Educação, a gestão escolar e o corpo 
docente percebeu que precisava buscar um modelo de educação para 
trabalhar no ensino remoto, que permitisse o desenvolvimento das 
potencialidades dos estudantes proporcionando o desenvolvimento 
pleno do ser humano, isto é, ela deve favorecer que o aluno além de 
adquirir conteúdos, leve-o a adotar uma postura crítica e que saiba 
ainda compreender o que se aprende e aplicá-lo no seu cotidiano. 
Esses aspectos fundamentam as práticas pedagógicas embasadas no 
pensamento dialético que propõem a formação do cidadão político, 
histórico e crítico em seu ambiente.

Dessa forma, percebemos que as tecnologias de informação e 
comunicação mudaram as formas de ensinar, pois, o professor não é 
o detentor do saber, nem a única fonte de conhecimentos dos alunos. 
Por isso, os docentes precisam ter a consciência que os alunos estão 
sujeitos a adquirir novos conhecimentos nos espaços não formais por 
conta do ritmo acelerado da circulação de informações variadas que 
vem promovendo a ligação dos diferentes espaços. De acordo Kenski 
(2005), o simples uso de uma determinada tecnologia não garante 
uma educação inovadora.



748COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

As instituições escolares esbarram em alguns problemas que 
estão dificultando as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de 
aula com a utilização dos recursos tecnológicos. Por isso, os professores 
precisam se apropriar das Tecnologias de Informação e Comunicação 
para potencializar a prática pedagógica.

A integração das tecnologias da informação e comunicação na 
sala de aula é justificada precisamente pela possibilidade de como as 
tecnologias podem melhorar os processos de aprender e ensinar, pro-
porcionando uma formação de cidadãos críticos, criativos e reflexivos 
possibilitando assim, maiores oportunidades através de uma educação 
atualizada e de qualidade. Nesse sentido, torna-se evidente que as 
escolas precisam passar por um processo de mudança, ou seja, um 
ajuste em relação a sua modernização e consequentemente a modi-
ficação dos currículos de modo a ajustá-los as necessidades impostas 
pela sociedade.

Nesse contexto, percebi a dimensão de um dos problemas 
enfrentados nos ambientes escolares que é o reconhecimento da 
necessidade de mudança curricular no processo de utilização das 
tecnologias de informação e comunicação. Podemos então dizer que 
outro desafio é a mudança curricular.

As escolas precisam passar por uma alteração curricular para 
acompanhar os avanços tecnológicos os currículos atuais não podem 
continuar desvinculado da realidade dos alunos. Como afirma Moran 
(2015) o currículo precisa ser repensado para que se torne importante 
para o aluno e a escola tem de se adaptar ao aluno e não o contrário.

Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 
9.394/96, vem propondo a reforma do ensino no país, onde se encontra 
as Diretrizes para a organização curricular na educação básica citando 
a inclusão de ciências e tecnologias, o art. 32 na seção II da referida lei 
apresenta como objetivo para o ensino fundamental: “a compreensão 
do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade”.
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Dessa forma, a Lei de Diretrizes Curriculares proporciona a 
realização do trabalho docente de forma transdisciplinar, incluindo a 
contextualização no processo de ensino aprendizagem. Assim, obser-
vamos a necessidade de construir novas alternativas de organização 
curricular para um novo contexto de globalização, rompendo com 
modelos tradicionais, com o intuito de alcançar os objetivos em uma 
perspectiva de uma aprendizagem permanente, de uma formação con-
tinuada, buscando a construção da cidadania em função de processos 
sociais que se modificam.

Assim, no contexto pandêmico, com o distanciamento físico, o 
professor deve assumir uma nova postura: ser um agente motivador, 
proporciona a autonomia, a reflexão crítica, motiva a atuação do aluno 
como autor do seu próprio processo de aprendizagem e propicia con-
dições para que o aluno reflita, construa conhecimento e o utilize no 
seu dia a dia.

As tecnologias digitais utilizadas no contexto educacional am-
pliaram as possibilidades de mobilização de saberes trazendo outros 
estímulos – signos, linguagens, movimento, formas de interação –, 
alterando de maneira significativa a forma de comunicação e conse-
quentemente, os processos de ensino e de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao fazer a formação da plataforma Escola Mais não houve tanta 
dificuldade por parte dos professores. Além de estarmos à disposição 
para sanar as dúvidas, a Escola Mais disponibilizou vídeos de como 
manusear a plataforma. Alguns professores e professoras também 
apoiaram outros colegas para tirar as dúvidas.

O uso de ambientes virtuais de aprendizagem, a plataforma 
Escola Mais, mudou, inicialmente, o papel do docente, que pode 
compreendeu a importância de ser mediador de seus alunos. Para 
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desenvolver a educação a distância foi papel da coordenação discutir 
com os professores da importância de não ser apenas um mero tutor.

A prática pedagógica no ensino remoto viabiliza a recursividade, 
múltiplas interferências, conexões e trajetórias, não se restringindo à 
disseminação de informações e tarefas inteiramente definidas a priori. 
A coordenação pedagógica discutiu que não é apenas uma transposi-
ção didática do presencial para o ensino remoto.

O público da EJA noturno composto por jovens, adultos e idosos 
foi onde os professores e a coordenação pedagógica tiveram dificulda-
des, pois, estes últimos, uma maioria, não tinha acesso à internet. E 
poucos buscavam e devolviam as atividades impressas.

Nas ações pedagógicas realizada pelo coordenador pedagógico 
uma vez por semana, com os professores forma virtual, pelo Google 
Meet, refletimos sobre o impacto das novas tecnologias nas comuni-
dades de aprendizagem e vimos que é perceptível a participação das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), estas estão cada vez 
presente nas atividades dos docentes e dos estudantes facilitando o 
acesso e a socialização do conhecimento. Porém, nem sempre são 
vistas como uma “ferramenta” para facilitar, assim um dos desafios é a 
socialização/inserção das tecnologias em sala de aula e agora, utilizá-
-las para trabalhar no ensino remoto.

REFERÊNCIAS

BACICH, L.; TANZI, N. A.; TREVISANI, F. de M. Ensino híbrido: personalização e tecno-
logia na educação. Porto Alegre: Penso, 2015.

BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CP nº 5/2020. Reorganização do 
Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais 
para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da 
covid-19. Brasília, DF, 2020.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.



751COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

MAGNANI, J. G. C. Etnografia como Prática e Experiência. Horizontes Antropológicos, 
Porto Alegre, v. 15, n. 32, p. 129-156, jul./dez. 2009.

MORAN, J. Educação Híbrida: um conceito-chave para a educação, hoje. In: BACICH, 
L.; TANZI N. A.; TREVISANI, F. de M. Ensino híbrido: personalização e tecnologia na 
educação. Porto Alegre: Penso, 2015.

MOURA, F. R. de; LIMA, L. Holanda Fernandes de Lima: o professor no Ensino Híbrido. 
In: BACICH, L.; TANZI, N. A.; TREVISANI, F. de M. Ensino híbrido: personalização e 
tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso, 2015.

SALVADOR. Decreto nº 32.268, de 17 de março de 2020. Declara situação de emer-
gência no Município de Salvador. Salvador: Legislação Municipal de Salvador/BA, 
2020.

SCHNEIDER, F. Otimização do espaço escolar por meio do modelo de ensino híbrido. 
In: BACICH, L.; TANZI, N. A.; TREVISANI, F. de M. Ensino híbrido: personalização e 
tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso, 2015.



REFLEXÕES SOBRE O ENSINO REMOTO 
NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM CONTEXTO 

DE PANDEMIA

Igor Leite Sousa

RESUMO
Este relato tem como objetivo refletir sobre as características da vida profis-
sional de um professor da educação básica de São Paulo, cujas redes públicas 
aderiram ao ensino remoto. Tais características, acredita-se, são vivenciadas 
por demais profissionais na área da educação em todo o Brasil, uma vez que 
os desafios para operar como docente de escola pública, em contexto de 
pandemia, imperam-se independentemente da localidade. Tendo em vista 
este momento histórico marcado pela covid-19, cujas consequências obrigou 
professores a trabalhar de uma maneira nunca antes imaginada, a distância, 
neste texto se pretendeu tanto expor os dilemas de alguém que se esforça 
para conseguir contribuir com o direito à educação, quanto servir de apoio 
aos docentes que atravessam a mesma situação. Em relação a fundamenta-
ção teórica, recorre-se a Freire e Nogueira, 1989, que explicam a importância 
de os professores desenvolverem parcerias para a efetivação de um bom 
trabalho no andamento de cada escola.
Palavras-chave: Educação Básica. Escola pública. Pandemia.
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INTRODUÇÃO

Sou professor de inglês na educação básica há cerca de oito 
anos. Não é um tempo muito longo em comparação ao de colegas que 
estão em vias de se aposentar, mas também não posso dizer que sou 
novo na profissão. Em quase uma década, vivi diversas experiências 
em sala de aula, positivas e negativas, e ambas me trouxeram apren-
dizado.

Quem está em sala de aula sabe que cada dia é um teste novo 
e que cada turma tem as suas especificidades. Porém, apesar de tanto 
dinamismo, devo dizer que estava perfeitamente adaptado à minha 
rotina do dia a dia. Como leciono em duas redes, no estado e no mu-
nicípio, de manhã dava aulas para o Ensino Médio e à tarde para o 
ensino fundamental II, em escolas do mesmo bairro.

Além das aulas em si, era preciso elaborar planejamentos, 
preparar e corrigir atividades, participar de formações continuadas 
na própria escola, enfim. Quem é de outra área, não imagina o quão 
cansativo tudo isso é! Tanto que se tornou comum vermos professores 
ansiosos pela chegada do final de semana para que finalmente possam 
descansar.

Eu, enquanto homem branco jovem e solteiro, sem filhos, ain-
da tinha uma situação mais tranquila se analisarmos o perfil de grande 
parte das pessoas que trabalham comigo: mulheres, muitas vezes 
mães solteiras, que são arrimo de família e que acumulam o exercício 
profissional com o trabalho doméstico, que se autoproduz. Ano após 
ano, durante o intervalo ou em momentos de reunião, ouvia queixas 
sobre as condições de trabalho e sobre os afazeres fora da escola.

Porém, tudo mudou em meados de 2020, e não foi para me-
lhor... O que achávamos que seria uma gripe com baixo nível de conta-
minação, visto que em fevereiro estávamos trabalhando normalmente, 
evoluiu para o status de pandemia global, modificando a realidade de 
todas as escolas do Brasil e do mundo. No caso da educação pública 
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de São Paulo, de primeiro se decidiu antecipar as férias, que duraram 
do meio de março ao início de abril, para depois retomarem as aulas 
de uma maneira nunca antes vista: remotamente. Os objetivos deste 
estudo são: Refletir sobre o impacto da pandemia na rotina dos profes-
sores da educação básica e de escola pública, a partir de um exemplo 
referente à experiência do pesquisador; demonstrar empatia aos 
professores da educação básica, do ensino público, que, acredita-se, 
vivenciam situações parecidas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As experiências narradas a seguir, embora sejam vivências 
pessoais, assemelham-se as de diversos colegas de trabalho com 
quem mantenho contato desde o início do ano letivo. Por meio de 
conversas informais em momentos de partilha, foi possível perceber 
que todos estamos incertos sobre os desdobramentos e a abrangência 
do trabalho pedagógico neste contexto de pandemia, e ansiosos para 
que a vacina seja em breve aplicada nos profissionais da educação. 
Mesmo em meio a tamanho impasse, penso ser pertinente aproveitar 
a oportunidade de trazer os obstáculos da educação básica para um 
evento de investigação científica, pois, segundo Paulo Freire (1999, p. 
32), “não há ensino sem pesquisa e [nem] pesquisa sem ensino”.

No que diz respeito à metodologia de investigação, ressalta-se 
que este relato constitui uma pesquisa de natureza qualitativa, uma 
vez que os interesses foram descrever e explicar as compreensões de 
quem vivenciava a educação básica antes das medidas de distancia-
mento social e continua a fazê-lo agora, em tempos de retorno parcial.
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DISCUSSÃO – O TRABALHO REMOTO NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA: ENTRE NOVIDADES E DESAFIOS

De uma hora para outra, o isolamento por conta da covid-19 
nos obrigou a aprender uma série de coisas novas, dentre as quais: 
adaptar atividades para postá-las no Google Classroom, gravar vídeos 
com boa qualidade de imagem e som, operar programas de reunião, 
como o Microsoft Teams e o Zoom, ficar disponível em tempo integral, 
via e-mail, telefone, e WhatsApp etc. O ofício de professor, que já era 
extremamente exaustivo, ficou ainda pior, mesmo que muitos passa-
ram a desempenhá-lo de casa.

Mais uma vez, as realidades dos meus privilégios vêm à tona, 
pois tenho equipamentos de qualidade, internet relativamente rápi-
da, e, acima de tudo, uma casa confortável para habitar. E quem não 
dispõe de todos esses recursos? Como que esses educadores, que 
muitas vezes sequer possuem um celular que comporte a instalação 
de aplicativos pesados, podem ficar on-line para reuniões semanais, 
para atender aos alunos, e para preencher um número infindável de 
semanários e demais arquivos da burocracia?

E se para os professores concursados, que dispõem de uma 
renda assegurada no final do mês, já está difícil, o que dizer de alunos 
cujas famílias perderam o emprego e não conseguiram o acesso ao 
auxílio emergencial proposto pelo governo? A covid-19 evidenciou um 
cenário de desigualdade social que o poder público demonstra muita 
dificuldade em contornar. Segundo Almeida, Luchmann e Martelli 
(2020), professoras do Ensino Superior, as posturas do presidente Jair 
Bolsonaro, que já se referiu ao potencial de contágio do coronavírus 
como “gripezinha”, acaba agravando a seriedade da situação:

Tem sido notório o caráter eleitoral desse comporta-
mento que, seguindo cartilha de Donald Trump, vem 
apostando nos argumentos de abertura econômica e 
de manutenção de empregos junto a um eleitorado 
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castigado pela crise econômica e bombardeado pelas 
fake news que tornam o Brasil o líder mundial, seguido 
pelos EUA, de produção e disseminação de informações 
falsas sobre os números da doença, amplificando um 
processo de desinformação que encontra solo fértil em 
um país assentado, estruturalmente, em profundas desi-
gualdades sociais e em gigantescos déficits educacionais 
(ALMEIDA; LUCHMANN; MARTELLI, 2020, p. 21).

Pelo o que vivemos até aqui, imagina-se que o distanciamento 
social continue nos próximos meses, mesmo com um eventual au-
mento nos números de vacinados, exigindo resiliência dos professores 
para com as demandas do trabalho remoto conciliado com um retorno 
parcial. Porém, é preciso lembrar que muitos alunos, em situação 
de vulnerabilidade, não estão tiveram acesso às aulas a distância, 
ampliando uma desigualdade escolar que, de acordo com as pesquisa-
doras citadas, já existia antes da pandemia. Assim, em um cenário de 
retorno presencial completo devido ao êxito e aplicação da CoronaVac, 
Sputinik V, AZD1222 etc., como recuperar as aprendizagens perdidas é 
uma questão cuja resposta terá de ser muito bem pensada.

ILUSTRAÇÃO

A seguir, a título de exemplo de adaptação das lições, apre-
senta-se uma das atividades de inglês que foi proposta por mim para 
os alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental ciclo II, na plataforma 
do Google Classroom. Os termos “escreva aqui” se situam em uma 
caixa de texto editável, e estão identificados desta maneira para que 
os alunos possam preenchê-los com o celular, que muitas vezes é o 
único recurso para a educação remota que as famílias em situação de 
vulnerabilidade dispõem. Caso não consigam fazer com o aparelho, 
orienta-se responder no papel e postar fotos na plataforma. Como o 
assunto da aula era Seasons and Weather (Estações e Clima), os alunos 
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deveriam escrever, em inglês, as condições climáticas expostas em um 
conjunto de imagens, que estão numeradas à esquerda. Para tanto, é 
possível recorrer aos quadros vermelho e azul, disponíveis embaixo do 
quadro branco, de orientações gerais.

Figura 1 – “Exemplo de atividade de inglês postada na plataforma Google Classroom”.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o que foi relatado, compreende-se que estamos 
vivendo um momento histórico de magnitude jamais antes vista no 
Brasil, afinal, até o momento de escrita deste texto, já se somam mais 
de 200 mil mortos por coronavírus, conforme dados informativos do 
Ministério da Saúde, verificados em 12 de fevereiro de 2021. Diante 
de um cenário nada animador, é preciso que os professores procurem 
manter sua saúde física e mental, apesar do excesso de trabalho e das 
novas configurações da vida pessoal. Nesse sentido, é interessante 
compartilhar as aflições com os pares e procurar criar redes de apoio. 
Como explica Paulo Freire, a educação não pode ser vista como um 
processo individual, pois a gente se desenvolve e se ampara na coleti-
vidade.

Trata-se de conviver com os parceiros e parceiras de tra-
balho. Trata-se daqueles momentos de incomodar (com 
muito tato) e ao mesmo tempo contribuir (comentando 
os porquês da satisfação pedagógica). Há uma solida-
riedade enorme aí. Solidariedade contadeira acerca do 
que faz e do que já não faz mais. A pessoa comenta e 
partilha. Comenta porque já não assume certas práticas. 
Comenta COMO construiu novas práticas de ensino 
(FREIRE; NOGUEIRA, 1989, p. 53).

Também é válido lembrar que os alunos estão atravessando um 
momento muito doloroso, perdendo entes queridos e vendo a renda 
da família diminuir. Assim, cabe às escolas evitarem sanções punitivas, 
como advertências e notas baixas, referentes ao atraso ou a não entre-
ga de atividades. É tempo de mais solidariedade e menos cobranças.
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OS DESAFIOS DA DOCÊNCIA E DA 
GESTÃO ESCOLAR NO CONTEXTO  

DA PANDEMIA

Diogo Jordão Silva

RESUMO 
O presente trabalho relata os desafios enfrentados pelos professores e gesto-
res do C. E. Nelson Pereira Rebel no ano letivo de 2020 em meio às medidas 
de isolamento social decorrentes da pandemia da covid-19. A situação inédi-
ta demandou estabelecer novas metas e procedimentos de gestão e ensino. 
O relato i produzido a partir dos registros documentados em textos, fotos, 
vídeos e redes sociais, assim como observações e depoimentos dos agentes 
envolvidos. Quanto aos resultados, o principal desafio identificado foi a falta 
de acessibilidade dos alunos às tecnologias, devido à carência financeira. 
Apesar do grande desafio, consideramos ter obtido bons resultados. O tra-
balho em equipe, o uso das TIC e a disposição do grupo para diagnosticar e 
intervir nos problemas foram essenciais nesse processo.
Palavras-chave: Ensino Remoto Emergencial. Pandemia. Gestão Escolar. TIC.
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INTRODUÇÃO

O Colégio Estadual Nelson Pereira Rebel (CENPR) está localizado 
no 7º Distrito de Travessão, município de Campos dos Goytacazes, in-
terior do Estado do Rio de Janeiro. Travessão é uma localidade distante 
do centro da cidade e conta com uma população de 24 mil habitantes 
(IBGE, 2010). O distrito possui uma área central, onde está a escola, e 
também uma área rural. Apresenta problemas sociais como pobreza, 
desemprego e má qualidade dos serviços de saúde, transportes e 
segurança.

O Nelson Rebel, como a escola é conhecida, possui bastante 
relevância na comunidade. Até o ano passado era a única instituição 
escolar que oferecia o Ensino Médio, de modo que a maior parte da 
população já estudou na escola. Atualmente oferece três modalidades 
de Ensino Médio: Regular, Nova Educação de Jovens e Adultos (Neja), 
e Ensino Médio Integral (Técnico em Administração), com um total de 
854 alunos divididos em 33 turmas e em três turnos. Parte deles reside 
em vilarejos distantes, chegando à escola por meio do transporte es-
colar. Em sua maioria, os discentes são oriundos de famílias das classes 
populares, sendo algumas delas desestruturadas e com inúmeras 
carências. Diante disso, os desafios da escola vão além de ensinar os 
conteúdos. Ela se coloca como lócus de apoio emocional, alimentar e 
espaço de encontros e formação de vínculos afetivos.

O corpo docente da escola é composto por 63 professores 
atuando em sala de aula. Possui uma Coordenadora Pedagógica, uma 
Orientadora Educacional, além de bibliotecária, secretária e professo-
res extraclasses que atuam na coordenação. A direção é composta pela 
Diretora Geral e pelo Diretor-Adjunto, ambos escolhidos em consulta 
à comunidade escolar há três anos. A estrutura física apresenta boas 
condições, sendo composta por sala multimídia, além de laboratórios 
de informática, ciências e artes.
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A escola se destaca pelos projetos que desenvolve, pois estes 
conseguem gerar engajamento e motivação entre os alunos. Além 
disso, busca diversificar as metodologias de ensino, com destaque 
para as aulas de campo, estudos do meio, pesquisas no laboratório de 
informática e experiências científicas.

O início do presente ano letivo vinha repetindo o cronograma 
convencional, com reuniões de planejamento e desenvolvimento de 
projetos, até chegar a fatídica notícia da suspensão das aulas devido 
à quarentena imposta pela pandemia. De forma inesperada tivemos 
que suspender todo o planejamento e nos preparar para o inédito e 
grande desafio: como dar continuidade ao ano letivo sem ter o contato 
presencial com os alunos?

Diante disso, o presente texto busca relatar a experiência vi-
venciada pelos professores e gestores do C. E. Nelson Pereira Rebel 
durante o período de isolamento social em consequência da pandemia 
da covid-19. Destacaremos as estratégias adotadas para superar o dis-
tanciamento e dar prosseguimento às atividades de gestão e ensino. 
O relato foi produzido a partir dos registros documentados em texto, 
fotos, vídeos e redes sociais, assim como a observação e os depoimen-
tos dos agentes envolvidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O período de isolamento social que enfrentamos para conter a 
disseminação do Sars-CoV-2, causador da covid-19, impactou a todos, 
e não foi diferente no âmbito educacional. Segundo Oliveira (2020):

Dadas as desigualdades sociais do Brasil, distintas reali-
dades podem ser observadas a partir do que as escolas 
vêm realizando nesses tempos de excepcionalidade: há 
escolas privadas que seguem, virtualmente, com aulas 
online na mesma grade de horários, ou seja, transpôs-se 
para o digital o que já ocorria no presencial, mas, tam-
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bém, há escolas públicas que não possuíam estrutura 
para se organizarem com a velocidade que foi exigida, 
cujos estudantes seguem sem nenhum acesso educacio-
nal. É destacado o trabalho que muitas escolas da rede 
pública vêm realizando, no sentido de não medir esfor-
ços para conseguir alcançar seus alunos, seja por meio 
das redes sociais, e-mails, ou outras formas (OLIVEIRA, 
2020, p. 23).

Mediante as necessidades impostas pela pandemia, os pro-
fessores e gestores do CENRP procuraram superar as dificuldades, 
direcionando soluções sem perder o foco de produzir um ensino de 
qualidade. O desafio colocado a partir da notícia da suspensão das au-
las presenciais em março de 2020 se estendeu a todos da comunidade 
escolar: direção, coordenação, professores, alunos e responsáveis. 
Ninguém sabia como seria dali para frente. Todavia, buscou-se traba-
lhar considerando os princípios da Gestão Democrática, mediante a 
participação de todos os agentes que compõem a comunidade escolar, 
desde a direção até os alunos e seus responsáveis.

Segundo Luck (2009), a escola democrática é aquela em que 
os seus participantes estão coletivamente organizados e compromis-
sados com a promoção de educação de qualidade para todos. Nesse 
sentido, a equipe gestora deve zelar pela construção de uma cultura 
escolar proativa e empreendedora, capaz de assumir com autonomia 
a resolução e o encaminhamento adequado de suas problemáticas 
cotidianas, utilizando-as como circunstâncias de desenvolvimento e 
aprendizagem profissional.

Sendo parte da rede estadual de ensino, diante da decisão de 
suspensão das aulas presenciais a escola não poderia tomar nenhuma 
medida até que houvesse um direcionamento da Secretaria de Esta-
do da Educação do Rio de Janeiro (Seeduc/RJ). Passadas as semanas 
iniciais, a primeira medida anunciada pela Secretaria foi a utilização 
da plataforma Google Classroom (figura 1) para a realização das aulas.
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Figura 1 – Salas de aula virtuais no Google Classroom.
Fonte: Arquivo pessoal.

A partir daí novas questões se colocavam: seria esta uma possi-
bilidade efetiva diante de uma realidade social na qual muitos alunos 
não possuem acesso à tecnologia? Como inserir todos os alunos na 
plataforma? Como motivar os estudantes nos estudos sem a presença 
dos professores e colegas de classe?

Para atender a nova realidade, lançamos mão do uso das no-
vas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), como celulares, 
aplicativo WhatsApp, e-mails, Instagram, Facebook e Meet. Essas 
ferramentas foram essenciais para a execução de atividades de gestão, 
coordenação de ensino, assim como comunicação entre professores e 
alunos. Tais medidas partiram da consideração de que as TIC possibi-
litam novas maneiras de interação e mediação pedagógica, trazendo 
diferentes perspectivas e possibilidades no processo de ensino e 
aprendizagem, onde todos os envolvidos neste processo são partici-
pantes importantes e também agentes de mudança para um ensino de 
qualidade (FRANÇA, 2010).

Inicialmente, a equipe diretiva convocou reuniões com os do-
centes via aplicativo Meet, a fim de traçar as melhores estratégias a 
serem adotadas no ensino remoto. Uma das primeiras preocupações 
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foi a quantidade de atividades diárias que seriam disponibilizadas aos 
alunos na plataforma. Temendo uma possível dificuldade dos alunos, 
adotamos escalas, de modo que em uma semana professores de al-
gumas disciplinas postariam suas atividades, enquanto o outro grupo 
faria plantões de dúvidas.

Quanto aos alunos, esse momento inicial já se apresentou 
como um desafio. O acesso à plataforma demandou o apoio da dire-
ção, coordenação, secretaria e dos professores, tanto na criação dos 
e-mails e senhas de acesso, assim como na execução e postagem das 
atividades educativas. Além disso, realizamos reuniões com os repre-
sentantes de turma por meio do Meet para dar orientações e tirar 
dúvidas. Na página da escola no Instagram disponibilizamos vídeos e 
imagens explicativas. Ao mesmo tempo, a equipe atendia os discentes 
via redes sociais para sanar as dúvidas.

Os grupos de alunos no WhatsApp foram ferramentas essenciais 
nesse processo. Cada turma criou o seu grupo e escolheu um repre-
sentante. Estes, por sua vez, concentravam-se em outro grupo onde 
há representantes da direção, coordenação e secretaria da escola. À 
medida que os alunos tinham dúvidas, as mesmas eram repassadas 
pelos representantes à direção. Do mesmo modo, a direção usava o 
grupo de representantes para repassar os recados e orientações.

A página da escola no Instagram1 foi uma ferramenta impor-
tante nas ações da gestão e dos professores. Sempre que necessário, 
recados e orientações eram ali postados. O aplicativo também serviu 
para comunicar aos responsáveis e à comunidade externa o andamen-
to das atividades da escola.

Longe das salas de aula os professores tiveram que se reinventar. 
O quadro branco, os livros didáticos e as apostilas foram substituídos 
por computadores, celulares, aplicativos, vídeos e fotos. A equipe ges-

1  Página no Instagram do C.E. Nelson Pereira Rebel. Disponível em: https://www.
instagram.com/?hl=pt-br. Acesso em: 28 jan. 2021.
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tora orientou aos docentes para que trabalhassem com uma linguagem 
mais acessível nos textos, lives e atividades. Tal medida se mostrou 
necessária para facilitar o processo de ensino e aprendizagem, já que 
agora não há o contato presencial entre professores e alunos. Assim, 
os professores tiveram que usar a criatividade.

Como forma de integrar a comunidade escolar e suprir o dis-
tanciamento, a equipe diretiva organizou com os professores e alunos 
a comemoração do aniversário de 63 anos da escola por meio do 
Instagram, WhatsApp e Facebook2. Docentes e discentes produziram 
vídeos e fotos comemorativos. Estes também foram convidados a 
postar fotografias antigas que fizeram na escola a fim de mostrar o 
afeto pelos colegas e pela instituição. Finalizando as comemorações, 
foi realizada live3 que contou com a participação de toda a comunidade 
escolar.

As mudanças nas estratégias de gestão e ensino também de-
mandaram o estabelecimento de novas maneiras de medir os resulta-
dos. Para tanto, reuniões com o corpo docente foram convocadas em 
diferentes momentos. Conforme Luck (2009) diante de imprevistos e 
novas condições que ocorrem naturalmente no processo educacional, 
deve-se estar preparado e bem informado para tomar decisões de for-
ma contínua sobre a necessidade de correção de rumos, reorganização 
e reorientação de ações.

Muito mais do que aferir a aprendizagem, nossas análises ini-
ciais identificaram a necessidade de medir a participação dos alunos. 
A partir daí, a equipe diretiva passou a contabilizar o quantitativo 
de alunos integrados à Plataforma de ensino, quantos não estavam 
acessando e os motivos para não acessarem. Ao mesmo tempo, os 
docentes buscavam identificar quais as ferramentas e metodologias de 

2  Página Página do Facebook do C.E. Nelson Pereira Rebel. Disponível em: https://
www.facebook.com/cenelsonprebel. Acesso em: 28 jan. 2021.
3  Live de Aniversário de 63 ano do CENPR. Disponível em: https://www.instagram.
com/p/CAytvKujgOo/. Acesso em: 28 jan. 2021.

https://www.facebook.com/cenelsonprebel
https://www.facebook.com/cenelsonprebel
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ensino geravam mais engajamento entre os alunos. Esse processo se 
referiu a todas as turmas da escola.

Os resultados dos levantamentos não foram muito satisfatórios, 
evidenciando a necessidade de estabelecer novas ações para motivar 
os alunos nos estudos, assim como alcançar aqueles que por algum 
motivo não estavam acessando as ferramentas tecnológicas.

Os primeiros diagnósticos realizados pelos professores iden-
tificaram um baixíssimo engajamento dos discentes nas atividades 
remotas, principalmente nas turmas de Neja. Isso nos despertou para 
a realização de diagnósticos mais detalhados e a adoção de novas 
medidas.

Assim, de imediato foi estabelecida a “Semana de Nova Chan-
ce”, uma ação emergencial que provocou uma total mudança nas ações 
dos professores no período de duas semanas. Ao invés de postar novos 
materiais, os docentes deveriam revisar os conteúdos já abordados, 
oportunizando melhor aprendizado a quem já estava acessando e, 
principalmente, possibilitando resgatar e dar chance àqueles alunos 
que ainda não haviam acessado a plataforma de ensino remoto. Com 
vistas a alcançar todos os alunos, vídeos convocatórios4 e mensagens 
motivacionais foram produzidos e postados na página do Instagram da 
escola, assim como nos grupos das turmas no WhatsApp.

Ao mesmo tempo, a equipe gestora mobilizou uma força-tarefa 
para contatar os alunos ausentes da plataforma. Os profissionais da 
direção e coordenação buscaram entrar em contato com os alunos das 
33 turmas da escola a fim de saber os motivos de não estarem aces-
sando o Google Classroom e oferecer ajuda. Nessa ação foram usados 
contato por telefone, WhatsApp e Instagram. No entanto, dificuldades 
foram encontradas, já que muitos números de contato telefônico dis-
ponibilizados na secretaria se mostraram inexistentes.

4  Vídeo “Semana Nova Chance”. Disponível em: https://www.instagram.com/p/
CCJaNb3jWHn/. Acesso em: 28 jan. 2021.
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O levantamento da equipe identificou inúmeros motivos para 
a não realização das atividades remotas, tais como: a falta de um apa-
relho celular ou computador; celulares incompatíveis com o aplicativo 
Google Classroom; dificuldades de manuseio; falta de memória no 
aparelho para baixar o aplicativo; impossibilidade de pagar os serviços 
de internet; dificuldade de compreensão dos conteúdos e exercícios, 
e; pouca autonomia para estudar sem a mediação docente. 

Isso vai ao encontro do que tem sido identificado em estudos 
sobre o impacto da pandemia na Educação:

É necessária a compreensão de que o Brasil carece de 
políticas públicas de inclusão digital e que a desigualdade 
social é fator que fomenta a desigualdade de acesso aos 
bens tecnológicos. Essa exclusão digital, sempre visível, 
tem sido sentida substancialmente durante a pandemia 
de Covid-19, e impactado a educação (FERREIRA; CAR-
DOSO; BARBOSA, 2020, p. 43).

As dificuldades encontradas no CENPR não se diferenciam mui-
to daquelas vivenciadas nas demais escolas da rede pública estadual. 
Nesse sentido, a Seeduc/RJ planejou o envio de apostilas com ativida-
des autorreguladas para os alunos via Correios. Todavia, essa medida 
apresentou problemas em nossa comunidade. Além do grande atraso 
na confecção e envio do material por parte da Secretaria, nossos alunos 
tiveram dificuldade de receber as correspondências por residirem em 
locais de difícil acesso, onde não há serviços de entrega dos Correios. 
Dessa maneira, a escola precisou preparar uma estratégia para entre-
gar o material, respeitando as medidas de segurança indicadas pelas 
autoridades de Saúde.

À medida que recebiam as apostilas, os alunos também pode-
riam entrar em contato com seus respetivos professores e com a co-
ordenação para sanar dúvidas que surgiam. Nesse momento, um novo 
desafio se apresentou. Identificou-se que as turmas de Neja estavam 
enfrentando muitas dificuldades na execução das atividades daquele 
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material. Isso se deve, em grande parte, pela defasagem de aprendiza-
gem que esse grupo possui. Vários desses alunos estão há anos longe 
das carteiras escolares, demandando maior empenho didático dos 
professores. Diante disso, as equipes de gestão e coordenação con-
vocaram uma reunião com os professores via Meet. Na ocasião, cada 
professor sugeriu propostas de intervenção, chegando ao consenso de 
que havia a necessidade de se confeccionar novas apostilas.

Então, os professores elaboraram materiais com linguagem 
mais acessível e enviaram para o e-mail da Coordenação Pedagógica. 
Esta se responsabilizou pelas impressões e cópias, assim como a entre-
ga aos alunos. Preparou-se um cronograma de entrega e os discentes 
foram previamente comunicados para comparecerem à escola adotan-
do as medidas de distanciamento social. Mais recentemente a mesma 
medida foi adotada para as turmas do Ensino Médio Regular, o que 
vem demonstrando um resultado satisfatório (figura 2).

Figura 2 – Entrega das apostilas.
Fonte: Arquivo pessoal.

Assim, o Ensino Remoto Emergencial na escola passou a acon-
tecer mediante essas duas ferramentas: plataforma Google Classroom 
e Apostilas Autorreguladas. Cerca de 200 alunos estavam estudando 
via plataforma, enquanto a maioria utilizava as apostilas.
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No entanto, os professores não abriram mão de outras ferra-
mentas para mobilizar e motivar seus alunos. Mesmo com a apostila, 
os alunos poderiam contatar seus professores por meio de mensagens 
eletrônicas via WhatsApp. Além da plataforma do Google, os docentes 
utilizaram ferramentas como o Padlet5, o YouTube e a produção de 
Podcasts.

Apesar de estarem estudando em casa, a Secretaria de Edu-
cação orientou pela distribuição de Kits de Alimentos para os alunos 
mais necessitados. Essa ação demandou um grande planejamento 
da equipe gestora. Inicialmente, foi distribuído um formulário on-line 
onde cada aluno descreveria sua condição socioeconômica. Para quem 
não teve acesso ao documento via rede social, a equipe fez contato 
por telefone. Posteriormente, foi feito o agendamento para a entrega 
evitando o contato social.

Os momentos de entrega dos Kits às famílias dos alunos foram 
importantes para resgatar o contato com a comunidade escolar. Mui-
tos compartilham a situação difícil que estão vivendo por não conse-
guirem trabalhar. Além disso, essa aproximação viabilizou as entregas 
das apostilas e serviu para sanar as inúmeras dúvidas dos alunos e dos 
seus responsáveis.

Por fim, vale abordar a execução do projeto integrador “Setem-
bro Amarelo”6, com o objetivo de prevenir o suicídio. O projeto já é 
uma atividade prevista no calendário da escola e, diante do surgimento 
de casos de angústia e depressão entre os alunos, optou-se por realizá-
-lo de maneira remota. Mediante reunião de planejamento, a equipe 
decidiu por trabalhar o tema de forma transversal nas disciplinas. Além 
disso, foi organizado um concurso no qual os alunos foram convidados 
a elaborar frases sobre o tema “valorização da vida”. Cada professor 

5  Página do “Projeto de Leitura e Cidadania”, no Padlet. Disponível em: https://
padlet.com/liviaguedesdeaquino18/rqaet01hsspca1er. Acesso em: 28 jan. 2021.
6  Projeto Setembro Amarelo. Disponível em: https://www.instagram.com/p/
CEkEhuBDWW7/. Acesso em: 31 jan. 2021.



771COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

ficou responsável por uma turma. As melhores frases de cada turma 
foram selecionadas para o concurso, sendo definidas as vencedoras 
a partir de votação popular por meio de enquetes na página do Insta-
gram da escola. Por fim, foi realizada uma live com um psicóloga, onde 
foram abordados temas como depressão e prevenção ao suicídio.

Apesar de buscarmos meios para incluir todos os alunos, 
inclusive com a participação por meio das apostilas, algumas etapas 
do projeto só puderam ser realizadas por quem dispunha de acesso 
tecnológico, o que mais uma vez demonstra as desigualdades exis-
tentes na escola pública. Como explica Saldanha (2020) os efeitos da 
pandemia tornaram ainda mais perversa a histórica e estrutural exclu-
são social e digital de milhares de alunos. Para o autor, ao se recorrer 
às tecnologias analógicas em face das limitações de infraestrutura de 
comunicação e acesso à internet por parte de alunos da rede pública, 
explicitam-se e se intensificam as desigualdades entre a escola pública 
e a escola privada. No entanto, o relato aqui exposto, demonstra que 
essas diferenças ocorrem até mesmo dentro de uma mesma escola 
pública, o que se apresenta como um enorme desafio aos gestores e 
professores que precisam atender a todos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente texto buscou relatar os desafios enfrentados pelos 
professores e pela Gestão Escolar do C.E. Nelson Pereira Rebel na con-
tinuidade do ano letivo de 2020 em meio às medidas de isolamento 
social. A situação inédita demandou suspender o planejamento inicial 
e imediatamente estabelecer novas metas, diagnósticos e metodolo-
gias nos âmbitos administrativos e de ensino.

Todo o trabalho se deu mediante princípios da Gestão Demo-
crática, com a participação de toda a comunidade escolar. Para tanto, 
foi primordial o uso de TIC, como celulares, aplicativos de mensagens 



772COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

e vídeo, além de e-mails e redes sociais. As constantes reuniões envol-
vendo a equipe diretiva, coordenação, professores e alunos serviram 
para estabelecer metas e corrigir os rumos.

A adoção da Plataforma Google Classroom para as atividades 
de ensino se mostrou limitada, haja vista que a maioria dos alunos 
não se integrou a essa tecnologia. O diagnóstico identificou motivos 
variados, como a falta de um aparelho celular ou computador; celu-
lares incompatíveis com o aplicativo Google Classroom; falta de me-
mória no aparelho para baixar o aplicativo; dificuldades de manuseio; 
impossibilidade de pagar os serviços de internet, e; a dificuldade de 
compreensão dos conteúdos e exercícios sem a mediação presencial 
do professor. Apesar de os docentes se disponibilizarem a realizar cha-
madas de vídeos, a pouca quantidade de dados de internet impediu 
a participação da maior parte dos estudantes. No entanto, os profis-
sionais não se privaram de buscar maior interação mediante o uso de 
redes sociais e aplicativos.

A adoção de apostilas se mostrou mais eficiente para a maioria 
dos discentes. No entanto, também apresentou problemas, como o 
atraso na entrega pelos Correios. Além disso, foi preciso refazer o ma-
terial das turmas de Neja, já que os alunos demonstraram dificuldades 
na compreensão e execução das atividades. O trabalho em equipe 
permitiu a elaboração e distribuição do material inicialmente para os 
jovens e adultos e, posteriormente, para todos os alunos. Destacamos 
aqui o papel fundamental dos responsáveis, que se dispuseram em ir 
à escola receber as apostilas e devolvê-las, respeitando as medidas de 
distanciamento social.

Enfim, apesar do grande desafio, consideramos ter obtido re-
sultados satisfatórios, com baixos índices de abandono. O trabalho em 
equipe, o bom uso das TIC e a disposição do grupo para diagnosticar e 
intervir nos problemas foram essenciais nesse processo.

O principal desafio foi a falta de acessibilidade dos estudantes 
às tecnologias devido à carência financeira. Todavia, também consta-
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tamos a necessidade de melhor desenvolver a autonomia dos alunos 
no processo de ensino e aprendizagem, assim como promover uma 
educação para o uso das tecnologias, tanto para os alunos, como para 
os professores. Certamente, em uma próxima situação emergencial 
teríamos resultados ainda melhores.
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O QUE A PANDEMIA DA COVID-19 
REVELOU SOBRE O ENSINO REMOTO?

Marinalva Ferreira Do Nascimento 
Jorge Rodrigues Ataides Junior

RESUMO
No presente artigo apresentamos algumas considerações acerca do pa-
norama em que o Brasil e a educação escolar estão inseridos, mediante a 
covid-19. O trabalho relata a experiência construída a partir da vivência de 
aproximadamente seis meses de aulas remotas ao longo de 2020 no Ensino 
Médio de uma escola mato-grossense. A metodologia se baseou em um estu-
do descritivo, do tipo relato de experiência, e de uma revisão da bibliografia 
que se pauta nas obras de Santos (2004), Martins (2020), Santos (2011), Silva 
(2020), Bezerra (2020), Pasini, Carvalho e Almeida (2020). Ao produzirmos 
este relato, buscamos retratar como as aulas remotas afetaram a dinâmica 
da educação escolar, elencando alguns problemas evidenciados como as 
dificuldades de acesso por parte dos discentes às tecnologias que dão base 
ao ensino remoto.
Palavras-chave: Educação. Aulas Remotas. Covid-19.
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INTRODUÇÃO

O ano de 2020 será definitivamente um marco histórico das 
sociedades dos mais diferentes países. A covid-19 representou um 
enorme paradigma no setor educacional, não apenas no Brasil, mas 
em todo o mundo. Milhares de alunos do ensino básico e superior 
tiveram que se adaptar a uma inovação em seus modelos de ensino 
e em Nova Xavantina, município localizado no Estado de Mato Grosso 
não foi diferente, pois as escolas fecharam suas portas como medida 
de contenção do vírus ainda no mês de março e se mantiveram assim 
até o início do mês de agosto. Durante todo esse período os alunos e 
toda a população tiveram que cumprir as medidas sanitárias para frear 
o avanço da covid-19, até porque a ciência ainda dispunha de pouca 
informação a respeito do vírus, não havendo medicamentos especí-
ficos para o tratamento dos infectados e nem vacinas para imunizar 
a população. Sendo assim, as medidas de distanciamento social e a 
higiene era o que se poderia fazer a princípio. Diante dessa realidade, o 
retorno das aulas presenciais não foi recomendado pelas autoridades 
de saúde e para diminuir as perdas educacionais, as escolas de Mato 
Grosso, através da Seduc implementaram em tempo recorde o ensino 
remoto. Os professores passaram por uma formação on-line para esse 
retorno e tiveram inúmeras dificuldades, como aprender a manusear 
a plataforma Teams sem acessar a plataforma, pois as contas através 
de e-mails institucionais foram liberadas após a formação, ou seja, a 
formação concluiu na sexta-feira, dia em que recebemos os e-mails e 
na segunda-feira, 3 de agosto iniciou as aulas.

Em meio a essas dificuldades, a maioria dos docentes inicia-
ram seus trabalhos ainda muito inseguros com o manuseio dessas 
tecnologias e ainda com a missão de ensinar os alunos a manusearem 
a plataforma. Após o período inicial de ansiedade, de descoberta do 
novo e de todas as fragilidades que o ensino remoto apresentou, pode 
se destacar um outro problema bem específico que é justamente o 
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não acesso de muitos alunos a esse modelo de ensino, por não dispor 
de recursos como computadores, smartphones e internet.

Além do mais, muitas famílias relataram que tinham mais de 
um filho estudando e só um computador ou celular para atender a 
demanda e isso contribuiu para um número grande de alunos que 
devido não possuir os meios para as aulas on-line, tiveram que optar 
pelo material impresso e estudar em casa, sozinho ou com a ajuda da 
família. Outro ponto a destacar são as inúmeras vezes que caiu o sinal 
de internet no meio da aula ou se quer chegava acessar a plataforma 
ou por falta de sinal ou por baixa qualidade no sinal para uma plata-
forma pesada.

Esse trabalho tem como objetivo relatar alguns dos proble-
mas apresentados com o ensino remoto no ano de 2020, analisando 
o cenário de uma escola de Ensino Médio do interior do Estado de 
Mato Grosso. Logo, também fazendo uma reflexão acerca da educação 
brasileira nesse momento de pandemia apresentando o crítico cenário 
que vive o país.

COVID-19 E SUAS IMPLICAÇÕES NA SOCIEDADE 
BRASILEIRA

O século XXI está sendo marcado com a pandemia da covid-19 
que se originou na China em 2019 e se propagou mundo a fora numa 
velocidade impressionante. Tendo várias características da gripe co-
mum, o contágio ocorre por meio dos indivíduos infectados que apre-
sentam os sintomas e através dos indivíduos ditos assintomáticos. Essa 
situação nos remete ao século XX, no ano de 1918, quando o mundo 
também passou por um momento semelhante ao atual. Nas palavras 
de Bezerra (2020), a gripe espanhola foi uma doença provocada por 
uma mutação do vírus da gripe que levou à morte de mais de 50 mi-
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lhões de pessoas, afetando toda a população mundial entre os anos de 
1918 e 1920, durante a primeira guerra mundial.

Naquela ocasião, a ciência ainda não tinha os avanços que hoje 
dispomos. A tecnologia de ponta e alguns remédios como antibióticos 
nem existiam ainda. Por isso, o medo e o pânico acometiam a popu-
lação, já que o contágio era rápido e as mortes atingiam tanto idosos, 
jovens e crianças quanto pessoas com comorbidades.

Situação semelhante ocorreu em 2020 com a eminencia de um 
vírus mortal que atinge pessoas de todas as classes sociais, porém, as 
situações de contágio são distintas, ou seja, quem dispõe de poder 
aquisitivo viajou para outros países, contraiu o vírus, ou se infectou 
em condições adversas à população de baixa renda, pois esse por ser 
o maior número de pessoas em todas as cidades pegam ônibus lota-
dos para ir ao trabalho, contaminam-se no próprio local de trabalho, 
moram aglomerados em favelas, entre tantos outros aspectos que 
poderíamos levantar.

Além disso, o serviço de saúde pública (SUS) não consegue 
atender toda a demanda e muitos ficam em filas de espera, aguardan-
do um leito de UTI e acabam morrendo pelo agravamento da doença. 
Por outro lado, os ricos se resguardam no interior de suas mansões, 
em suas fazendas, andam no conforto dos seus automóveis e quando 
são infectados, o hospital particular Sírio Libanês em São Paulo é o 
destino escolhido por este grupo de pessoas.

A covid-19 afetou diretamente na economia dos países, cau-
sando encolhimento do PIB, retração econômica devido ao período 
em que houve o fechamento de indústrias, do comércio, shoppings, 
de tudo aquilo que provoca aglomerações. As pequenas e médias 
empresas foram as mais afetadas, pois as dívidas com pagamentos 
de funcionários, energia elétrica, água e o estabelecimento fechado 
não é uma combinação que se sustente por muito tempo. Sobre esse 
assunto,
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É inegável que a pandemia tenha alterado o cotidiano 
de pessoas nas diversas partes do mundo, visto que 
enquanto sociedade, temos desenvolvido atividades 
cada vez mais interdependentes. O ritmo da vida de um, 
depende da forma de organização e funcionamento da 
vida de outros. Os setores socioeconômicos estão inter-
ligados, o que faz com que a mínima alteração em um 
determinado fluxo reverbere em tantos outros (SILVA, 
2020, p. 2).

O desemprego foi outra situação emblemática, pois aumentou 
em demasia. Em relação a população de baixa renda e os informais, o 
governo aprovou um auxílio emergencial de 600 reais e finalizou agora 
em dezembro com uma parcela de 300 reais. Pode ser pouco, mas para 
muitos, esse auxílio estava sendo a única fonte de renda, o que causa 
grande preocupação com essas pessoas já que a última parcela foi 
paga agora no último mês de 2020.

Fazendo um retorno ao ano de 1918, as medidas sanitárias foram 
aplicadas, como recomendação de não frequentar lugares com aglome-
rações, desinfecção de ruas, locais públicos e o fechamento das escolas. 
De acordo com o historiador Leandro Carvalho, entrevistado por Miguel 
Martins (Nova Escola), o fechamento das escolas foi uma das primeiras 
medidas adotadas onde o governo assinou um decreto para a progres-
são automática de todos os alunos. A esse respeito o historiador ainda 
destaca que uma das primeiras medidas foi a paralisação das aulas. No 
segundo semestre de 1918, boa parte das escolas foi fechada. Rodrigues 
Alves, eleito presidente em março daquele ano, morre em janeiro de 
1919 por causa da gripe espanhola. Ele nem sequer chega a assumir 
a presidência. Assume então o vice, Delfim Moreira, que assinou um 
decreto de aprovação automática de todos os alunos matriculados no 
ano anterior, sem sequer haver reposição de aulas.

Nesse contexto, situação semelhante ocorreu no Brasil e no 
mundo com o fechamento das escolas, pois é impossível conter a 
disseminação do vírus havendo aglomerações. As escolas seriam um 
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ponto de disseminação, uma vez que as crianças não conseguem ter 
os devidos cuidados, as salas de uma maneira geral, lotadas, sem es-
paço para o distanciamento entre os alunos, ambientes fechados e a 
incapacidade em manter a higiene, desinfecção dos espaços utilizados 
por todos em uma frequência contínua, fez com que as autoridades de 
saúde tomassem essa decisão.

Diante do exposto, no Brasil a população tem tido um com-
portamento diferente das populações de outros países. A maioria faz 
aglomerações, festas, muitos se recusam a usar máscaras, revelando 
um negacionismo impregnado, uma ideologia atrelada a questões po-
líticas que perpassam a lógica de uma situação em que já se computa 
quase 200 mil mortos no território brasileiro. O que se nota é que a 
ficha dessas pessoas não caiu, de que existe um vírus mortal, ceifando 
a vida de milhares de pessoas em todo o mundo e não é uma fantasia 
nem politicagem contra o presidente do Brasil. Nas palavras de (SILVA, 
2020, p. 3) “O negacionismo se revela em um setor específico da socie-
dade”, o que sem sombra de dúvida a situação é bastante preocupante, 
porque se trata da vida de milhares de pessoas que estão perdendo a 
vida, como mostra o quadro a seguir.

Casos Óbitos
Incidência 

/100 mil hab.
Mortalidade 
/100 mil hab.

Atualização

Brasil 7.753.752 196.561 3689,7 93,5 04/01/2020

Sul 1.377.277 22.454 4594,6 74,9 04/01/2020

Sudeste 2.718.234 89.744 3075,9 101,6 04/01/2020

Centro-
Oeste

881.729 18.053 5410,4 110,8 04/01/2020

Nordeste 1.911.420 48.106 3349,2 84,3 04/01/2020

Norte 865.092 18.204 4693,7 98,8 04/01/2020

Quadro 1 – Síntese de casos, óbitos, incidência e mortalidade no Brasil e regiões 
dia 4 de janeiro de 2020.
Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde (2020).1 

1  Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em: 17 maio 2021.
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Figura 1 – Boletim de casos no estado de Mato Grosso do dia 4 de janeiro de 2020.
Fonte: Notícias MT.2

Os dados informados pelas secretarias de saúde sugerem o 
que muitos preferem ignorar, de que não se trata de “uma gripezinha”, 
e sim de uma pandemia que impactou a educação, a economia, a 
política, a sociedade de todos os lugares e ainda continua em curso, 
inclusive no Brasil. Os brasileiros assistem através das mídias, as medi-
das sanitárias que os outros países impuseram e de como a população 
lida com a proibição de aglomerações e pasmem aqui se realiza festas 
organizadas às escondidas, algumas são chamadas de “festa da covid” 
e outras por celebridades para comemorar datas especiais.

O que ocorre com o brasileiro, com o Brasil? As vacinas que 
foram aprovadas pela Organização Mundial de Saúde para uso emer-

2  Disponível em: http://www.noticias.mt.gov.br/. Acesso em: 17 maio 2021.

http://www.noticias.mt.gov.br/
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gencial, passaram pelas três fases de testes exigidas nos protocolos 
de saúde, estão sendo aplicadas em países como os Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemanha, Argentina, México e dezenas de outros países 
que muitos nem de longe tiveram um contágio e número de óbitos 
tão expressivos como o Brasil, e aqui tem ocorrido “campanhas” an-
tivacina, indivíduos daquele grupo negacionista fazem uso das redes 
para disseminar desinformação e causar medo na população de que 
as vacinas irão provocar alterações genéticas, entre tantos outros 
absurdos. Para finalizar, o ministério da saúde ainda não apresentou 
uma logística para vacinação da população, faltam agulhas, seringas, 
planejamento e data para começar a vacinar a população.

Em meio a tudo isso, existe uma pressão de parte da popula-
ção pelo retorno às aulas presenciais, pois durante esse período elas 
ocorreram na forma remota devido ao alto poder de contágio, caso as 
escolas estivessem funcionando no modo presencial. Os argumentos 
para esse retorno é que se shoppings, bares e festas funcionam nor-
malmente, por que só as escolas continuam fechadas? O que essas 
pessoas se esforçam para não entender é que nas festas, nos bares a 
pessoa tem liberdade para ir a esses locais e na escola não teríamos 
essa opção de escolha.

EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA

As mudanças repentinas que as escolas tiveram que ajustar 
para se adequarem a uma oferta de ensino remoto foi uma situação 
inédita na história do nosso país, cujo cenário se mostra bastante 
preocupante com o aumento considerável de infectados e óbitos. Nos 
escritos de (PASINI; CARVALHO; ALMEIDA, 2020, p. 2).

As medidas principais para se evitar a disseminação do 
vírus são o uso de máscara, a higienização constante 
das mãos e dos materiais individuais, o distanciamento 
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social e a quarentena. O distanciamento social e a qua-
rentena têm impactado diretamente na vida de todos 
os brasileiros, especialmente na educação, causando o 
afastamento presencial de docentes e discentes.

Logo, em um piscar de olhos o vírus foi chegando em todas 
as regiões e o fechamento das escolas foi inevitável, necessário como 
medida de contenção das infecções na população, principalmente 
uma preocupação com as pessoas do grupo de risco que são as mais 
vulneráveis. Nesse sentido, os professore foram obrigados a se reinven-
tarem para lidar com um modo de ensino que requer conhecimento 
de informática, manuseio nas plataformas de ensino, lidar com todas 
essas ferramentas que muitas vezes nunca utilizaram antes. Se reciclar 
nesse aspecto referente às tecnologias para ofertar aos alunos aulas 
totalmente diversas das convencionais passou a ser a grande preocu-
pação desses profissionais.

Em contra partida, as aulas virtuais contaram com a participa-
ção de um número reduzido de alunos, posto que esse modo de en-
sino deu mais visibilidade às desigualdades sociais, uma vez que para 
o discente acompanhar as aulas nas plataformas de ensino teria que 
dispor de computadores, smartphones e internet e muitos não tem 
condições de adquirir esses equipamentos. Assim, para esse grupo, foi 
disponibilizado apostilas impressas elaboradas a princípio pela Seduc 
e posteriormente pelos professores. Nesse sentido. Santos (2004, p. 
256) destaca que

O meio geográfico atual, graças ao seu conteúdo em 
técnica e ciência, condiciona os novos comportamentos 
humanos, e estes, por sua vez, aceleram a necessidade 
de utilização de recursos técnicos, que constituem a 
base operacional de novos automatismos sociais. Tec-
nosfera e psicosfera são os dois pilares com os quais o 
meio científicotécnico (sic) introduz a racionalidade, a 
irracionalidade e a contraracionalidade (sic), no próprio 
conteúdo do território.
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Dessa proposição, entende-se que a tecnologia potencializa a 
integração socioespacial, porém não é vivenciada por todos os sujei-
tos que estão distribuídos pelo território em níveis diferentes, como 
premissa da própria ordem ditada pelo capital. Outro ponto bem 
lembrado por Santos (2011) é que a tecnologia e a informação são 
agentes principais dentro do processo de globalização que sempre 
apresenta a ideia de que o mundo é uma aldeia global e que todos 
estão conectados pelas redes. Aquilo que o autor coloca a globalização 
como fábula e perversa ficou bastante evidente nesse período de ensi-
no remoto onde as conexões e acessos aos recursos tecnológicos não 
estão disponíveis a todos os discentes.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada se trata de um estudo descritivo, do 
tipo relato de experiência, que se pauta na vivência das aulas remotas 
do ensino médio no ano letivo de 2020 em uma escola estadual do 
interior do estado de Mato Grosso. Também é utilizada uma de revi-
são da bibliografia que se baseia nas obras de Santos (2004), Martins 
(2020), Santos (2011), Silva (2020), Bezerra (2020), Pasini, Carvalho e 
Almeida (2020).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pandemia da covid-19 como já foi explicitada também não 
vem sendo fácil para as instituições de ensino e os professores que 
ao adentrarem nas novas modalidades de ensino perceberam que 
estavam pisando em um terreno novo e muito pouco explorado.

Nesse cenário, no início do ano letivo, quando algumas turmas 
ainda contavam com até 18 alunos no primeiro mês, com a chegada 
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da pandemia esse número foi reduzindo gradativamente e os alunos 
foram optando pelas apostilas, alegando principalmente problemas 
com sinal de internet que dificultava o acesso nas aulas on-line.

Outra situação que se destacou foi a solidão que os profes-
sores sentiram com esse modelo de ensino remoto, posto que havia 
turmas em que os alunos não ligavam as câmeras, os microfones e os 
professores sentiam que estavam falando completamente sozinhos, a 
interação tão necessária para o ensino e aprendizagem, os debates nas 
aulas de Geografia que dão vida a disciplina, ocorreram na forma mais 
reduzida possível.

A participação em grupos de WhatsApp, exclusivos de profes-
sores, demonstra que essa situação não é específica de um ou dois 
professores, pois os membros que são oriundos de todas as regiões 
do Brasil, relataram as mesmas situações, do número reduzido de 
alunos nas plataformas e da apatia, principalmente de alunos das es-
colas públicas, de não ligarem as câmeras, desmotivados e com pouca 
participação. Esse panorama pode ser atribuído aos efeitos causados 
pela pandemia devido ao isolamento social, dor causada pela perda de 
pessoas queridas, entre outros aspectos bastante significativos. Assim, 
recorrendo aos escritos de Capucho (2020)

Primeiramente é necessário atentar ao fato de que ocor-
re perda de aprendizagens ao longo da suspensão das 
atividades letivas, principalmente junto aos estudantes 
de menor renda, e, em segundo, a gama de condições 
variadas a que os estudantes estão submetidos certa-
mente ampliam as lacunas de oportunidades e acentuam 
as diferenças, dentre as quais se destacam: Diferenças 
entre os alunos em relação ao apoio das famílias, que 
lhes pode ou não proporcionar apoio no processo de 
aprendizagem; Diferenças na capacidade de cada unida-
de escolar de apoiar a aprendizagem dos estudantes re-
motamente; Diferenças entre os estudantes em relação 
à sua resiliência e motivação para os estudos; Diferenças 
nas habilidades para aprender com apoio de recursos 
informacionais e realizar aprendizagem autodirigida.
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Por outro lado, essa situação não impediu os docentes de bus-
carem novas metodologias de ensino, de fazerem trocas de materiais 
que ajudam a tornar as aulas mais dinâmicas, atrativas e propiciar aos 
alunos momentos de aprendizagem e crescimento intelectual. Insegu-
rança, medos e incertezas de como agir para amenizar os problemas 
relatados nesse trabalho acompanham as longas horas de jornada em 
frente dos computadores, pois o novo modo de ensino, a princípio, 
exigiu trabalho redobrado. Esse tem sido o papel do educador e inde-
pende de onde e como irá ocorrer as aulas, mas deverá estar disposto 
a inovar, a se apropriar dos recursos tecnológicos e fazer o seu melhor.

Nos bastidores, sem o conhecimento da sociedade, esses 
profissionais tiveram que adaptar suas residências, conseguir um es-
paço para transformá-lo em sua sala de aula, comprar computadores, 
smartphones, cabos, fazer as formações em tempo recorde, continuar 
buscando mais informações nas redes com os colegas para saber ma-
nusear a plataforma de ensino e ainda, tendo que lidar com o aumento 
na conta de energia elétrica devido as longas horas de uso, de planeja-
mento, de alimentação das salas virtuais, que no final, os gastos saíram 
excepcionalmente do salário desses professores.

Vale lembrar que a partir do momento em que estamos 
vivenciando uma pandemia, para essa nova geração é algo inédito. 
Discutimos outrora com nossos alunos as pandemias que ocorreram 
antes na história, como a peste bubônica e a gripe espanhola e esta 
última já comentada anteriormente. Contudo, não imaginávamos que 
estaríamos inseridos no contexto de uma pandemia e sofrendo os 
impactos dela. Por isso, antes de qualquer coisa, os docentes são seres 
humanos que sofrem das mesmas angústias, incertezas da sociedade, 
sobre o presente vivido e o futuro ainda por vir, ou seja, se a ciência 
irá apresentar um medicamento, uma vacina que nos livre desse vírus.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em tempo, outro ponto importante para reflexão, tratando-se 
da educação de 2020, é que políticos, autoridades públicas, pais, alu-
nos foram consultados, questionados a respeito do retorno das aulas 
presenciais após fechamento das escolas, enquanto os professores 
apesar de todo o esforço feito, como relatado nesse trabalho, para 
apresentar as melhores condições de ensino que lhes cabiam nesse 
momento, não raro, eram tidos como a classe que estava em casa, 
gozando de longas férias e eram os responsáveis pelo fechamento das 
escolas. Esse fato demonstra que quando os professores se sentem 
desvalorizados, não ocorre apenas na questão salarial, mas também 
na maneira como a sociedade trata a educação e os professores.

Ademias, este ano pandêmico foi definitivamente um dos anos 
que mais marcaram o sistema educacional e os sujeitos que o constitui 
nas mais diversas formas. Nessa perspectiva e na vivência de um mun-
do globalizado e da era da informação, é esperado que boa parte de 
nossas ações diárias e inclusive as práticas de ensino sofram uma forte 
influência dos recursos tecnológicos, que ao mesmo tempo que con-
tribuem para a educação remota acontecer de alguma forma, também 
revelam ainda mais as desigualdades sociais existentes no Brasil e os 
sujeitos que ficam excluídos de direitos, como o da educação escolar.
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INFÂNCIAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
EM TEMPOS DE PANDEMIA: 

EXPERIÊNCIAS COM CRIANÇAS DO  
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Luis Carlos Sovat Martins 

RESUMO
O presente trabalho apresenta reflexões a partir das práticas pedagógicas 
com crianças do 1º Ano do Ensino Fundamental em uma escola pública de 
Macaé, entrelaçadas às experiências do meu fazer docente. Com as aulas 
interrompidas em face a pandemia da covid-19, emergiu a reflexão sobre 
as práticas sugestionadas, a vulnerabilidade e potencialidades das infâncias 
diante das ações e a narrativa autoral que o professor constrói desse mo-
mento inédito. Autobiografar, avaliar, narrar a experiência e contribuir para 
atuações outras são ações que permeiam o objetivo central do artigo, que é 
compreender o que há de formativo, inclusivo e relevante em um processo 
delicado para uma tentativa da manutenção do vínculo crianças/famílias/es-
cola. Em diálogo com os autores Nóvoa e Finger abordo os processos investi-
gativos, os quais se ampliam no método (auto)biográfico, como metodologia 
de escrita e pesquisa. As situações excepcionais decorrentes da pandemia 
serão analisadas à luz de Boaventura de Souza Santos que nos coloca a pan-
demia como agravadora de outras crises sociais a nível mundial. Morin e Díaz 
(2016) apresentam aportes no desenrolar do fio da complexidade educativa. 
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As contribuições do artigo serão a divulgação das estratégias elaboradas a 
partir dos entrelaçamentos com outras experiências relatadas no período de 
distanciamento social.
Palavras-chave: Educação na Pandemia. Ensino Fundamental. Práticas Peda-
gógicas.

INTRODUÇÃO

As experiências e percepções que relato nesse artigo são resul-
tantes de um período forjado por muitas incertezas, dúvidas e agrava-
mento das distâncias existentes na educação pública. Como professor 
atuante no município de Macaé, experienciei, por escolha, iniciar o 
ano de 2020 com uma turma recém chegada ao Ensino Fundamental 
(1º Ano). A escola recebeu crianças remanejadas da educação infantil, 
na faixa etária de 6 anos, esperançosas e curiosas pelo início de um 
novo ciclo. Como regente dessa turma, planejei a acolhida, nossas 
interações nos primeiros meses do ano, a primeira reunião com pais 
e responsáveis. Nesse momento vivíamos sobre a sombra de notícias 
incômodas que informavam sobre um vírus que circulava, chegando 
aos países da Europa e proliferando com muita rapidez. Antes de 
iniciarmos a abordagem com crianças, responsáveis e profissionais da 
educação, o primeiro Decreto Municipal nº 27/2020, em 12 de março, 
nos alertava sobre medidas na saúde pública e os cuidados de higiene. 
No dia 13 de março de 2020, saímos da escola com a informação que 
as aulas estariam suspensas a partir de segunda-feira (16 de março), 
e após a publicação do Decreto Macaé nº 30/2020, tive a certeza que 
enfrentaríamos tempos difíceis, definidos desta forma por Santos 
(2020, p. 7): “A tragédia é que neste caso a melhor maneira de sermos 
solidários uns com os outros é isolarmo-nos uns dos outros e nem 
sequer nos tocarmos. É uma estranha comunhão de destinos”.
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Nesse cenário, além da preocupação com os cuidados pessoais, 
o distanciamento social e as incertezas, nós, educadores, convivemos 
com as preocupações da profissão, para Freire (2011) a capacidade de 
aprender sugere não apenas nos adaptar, mas sobretudo transformar 
a realidade, para nela intervir, recriando-a. O fazer docente no qual 
o cuidado, a atenção, a escuta estão diretamente influenciados pelo 
contato, pelo olhar, foi ressignificado, sofreu uma mudança drástica 
de rota nunca antes experimentada por nós. As certezas sobre o uso 
das tecnologias educacionais e novas tecnologias da comunicação não 
eram tão concretas. Imaginar o primeiro ano de um ciclo da alfabe-
tização a distância, com crianças tão pequenas, era improvável até 
aquele momento. A sala de aula ficou distante, as interações difíceis, 
as notícias sobre as crianças e suas dinâmicas familiares escassas.

A secretaria de educação do município precisou de um tempo 
para pensar suas ações, assim como as escolas. A partir do dia 23 de 
março de 2020, em uma decisão unilateral, as superintendências da 
educação infantil e do Ensino Fundamental e Médio implementaram a 
campanha intitulada “Educação não para!”. Por meio de um blog com 
o mesmo nome, sem um estudo prévio sobre a possibilidade de acesso 
dos principais sujeitos alvos da ação, professores, alunos e seus fami-
liares deu-se início ao conturbado processo educativo. O meio digital 
foi alimentado pelos professores da rede, com atividades direcionadas 
aos anos de escolaridade e disponibilizadas no portal, de forma que 
“todos” tivessem acesso aos mesmos conteúdos. Porém o Conselho 
Municipal de Educação, no seu Parecer nº 1/2020, orientou que as 
medidas a serem adotadas deveriam garantir propostas inclusivas e 
que não reforçassem ou aumentassem a desigualdade de oportunida-
des educacionais, que já é tão latente. Nesse ponto surgia a questão 
levantada nesse artigo: de que forma as práticas de ensino remoto ela-
boradas foram ressignificadas para abrandar os efeitos de uma relação 
ensino aprendizagem conteudista nas interações remotas?
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No mês de maio deste ano o Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Conanda) se manifestou sobre o contexto 
de exceção devido a pandemia da covid-19. O conselho divulgou uma 
manifestação reprovando ações que desconsiderassem o contexto 
emergencial, priorizando prescrições curriculares, planos de aula e 
conteúdos. Segundo o Conanda, tais ações representariam uma vio-
lência com crianças, adolescentes, seus familiares e educadores.

Este é o momento de fortalecer o diálogo democrático, 
o respeito à autonomia dos sistemas de ensino, o debate 
e o pensamento crítico como instrumentos pedagó-
gicos básicos para a formação de pessoas autônomas, 
cidadãos e cidadãs capazes de refletir criticamente a 
realidade para transformá-la e torná-la mais justa. E é, 
portanto, urgente organizar espaços de participação 
para a escuta das/os profissionais de educação, famílias 
e estudantes, de forma a prover todo o apoio necessário 
em termos educacionais e também de proteção social 
nesse momento de pandemia (BRASIL, 2020, p. 2).

A ausência de uma escuta sensível, definida por Barbier (2002) 
como a ação que propõe aos sujeitos diretamente envolvidos nesse 
processo, os professores, as professoras, alunos, alunas e responsá-
veis, uma promoção da consciência sobre as situações de opressão, 
aprofundou as diferenças existentes na rede municipal de ensino. 
Santos (2020, p. 7), afirma que “a rigidez aparente das soluções sociais 
cria nas classes que tiram mais proveito delas um estranho sentimento 
de segurança”. Desta forma, os meios democraticamente construídos 
para tomada de decisões, como os conselhos escolares, tendem a ser 
excluídos das ações chamadas emergenciais em tempos inéditos como 
o qual estamos passando.

As unidades escolares buscaram outras formas de interação, 
porém, na escola que atuo, as decisões também foram tomadas uni-
lateralmente e sem escuta aos sujeitos alvos do processo. Passando 
por redes sociais, atividades impressas formuladas pela equipe da se-



792COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

cretaria municipal, relacionadas ao Projeto Alfa, que oferece de forma 
homogênea atividades para serem realizadas em casa pelos alunos, 
com seus familiares, de acordo com a adoção da escola, e contatos 
telefônicos, como estratégia, a unidade escolar, inicialmente, escolheu 
a postagem de atividades e vídeos através do Facebook da escola, 
após um momento considerado de insucesso pela direção, optaram 
e comunicaram aos professores a criação de grupos pelo aplicativo 
WhatsApp, nos quais os professores postariam videoaulas com os 
conteúdos planejados pela coordenação do Ensino Fundamental, e 
com o uso, posteriormente do livro didático. Nesse caminho, busquei 
refletir de forma sensível sobre como as crianças e seus familiares 
receberiam a tentativa de levar até o fim um ano que estava sobre um 
tempo pandêmico.

O contexto da pandemia nos apresenta uma perspectiva de 
escrever o que nos escapa, ao tomar consciência dessa afirmação, com 
o objetivo central de compreender o que há de formativo ao relatar 
as experiências vivenciadas com as atividades remotas propostas, 
procuro distinguir as interações necessárias para manutenção do vín-
culo das práticas conteudistas que desconsideram o momento atual. 
Autobiografar o momento vivido, segundo Finger e Nóvoa (2010) é 
um instrumento de investigação, e sobretudo um instrumento de 
formação. Assim, como objetivo secundário considero refletir sobre as 
relações estabelecidas com as novas tecnologias e como o processo 
pode ser auto representado pelos diversos sujeitos que nele estão. 
Pelos professores, uma dúbia necessidade de reafirmar sua identidade 
profissional, para os familiares a vontade de corresponder com as 
estratégias que adentram seus celulares e as crianças na tentativa de 
consolidar, das suas maneiras, seus saberes e conhecimentos.

Como aporte metodológico, recorro a (auto)biografia, que me 
leva a refletir sobre os ensaios do fazer docente durante o período de 
distanciamento social imposto pela pandemia da covid-19. Ressigni-
ficar esse momento aponta para uma formação pessoal que permite 
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reviver experiências, estudá-las e reelaborá-las (GÓRRIZ, 2008), na 
construção de uma autoimagem docente autônoma, que considera 
os diversos sujeitos e suas singularidades no movimento educativo 
implícito na autobiografia, que me oportuniza a reconstrução do ser.

Partindo das práticas elaboradas para os tempos de atividade 
remota, percorro meu caminho docente, rememorando as experiências 
educativas com crianças da educação infantil e do Ensino Fundamental 
na educação pública, para comunicar estratégias de acolhimento, 
compromisso e solidariedade recíproca que manifestaram o desejo de 
dias melhores e de afeto para as famílias que foram atingidas nesse 
período. As crianças, em suas múltiplas infâncias, estão o tempo todo 
aprendendo, aprendem as tecnologias, o convívio dentro de casa, a 
divisão de tarefas, dos alimentos, dos espaços e da atenção. Ser um 
mediador de atividades conteudistas não ajudaria a manter o vínculo 
com a escola ou com o professor nessa mediação. Arroyo (2013), afir-
ma que podemos aprender a ler e escrever sozinhos, mas não apren-
demos a ser humanos sem a relação e o convívio com outros humanos. 
Durante o tempo de exceção, a relação e o convívio foram separados, 
filtrados por telas, aplicativos, vídeos e áudios, o que distanciou crian-
ças e professor, mas não suplantou o desejo da ligação, do estar em 
contato, do compartilhar saberes, dúvidas e cotidianos.

Para muitas escolas e redes de educação pública, se não a maio-
ria, a ruptura que a pandemia impôs foi traumática e trouxe efeitos 
preocupantes: a sobrecarga dos professores, a exposição de crianças 
e adolescentes a violências, ao trabalho infantil, à privação de uma 
alimentação adequada, e até a perda de qualquer contato com alguns 
estudantes. Mas para uma outra parte, este tem sido um momento de 
rever as práticas pedagógicas, as relações entre as pessoas e o papel 
da educação na vida de todos. Em nenhum outro momento, até então, 
da vida das crianças matriculadas na minha turma de 1º Ano, elas 
precisaram pensar a aprender viver.
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O ano de 2020 revelou uma educação pautada no currículo 
prescritivo, ordinário e hierárquico, porém apresentou práticas peda-
gógicas libertárias, embrenhadas de criticidade para uma aprendiza-
gem que aponte o caminho de descobertas no espaço da alfabetização. 
A discussão aprimorada nesse artigo centra seu olhar nos indivíduos 
concretos, no que eles conhecem e compreendem, no viver e na con-
dição humana que os identifica e define, Morin e Díaz (2016).

Ao pensar minha atuação como também sujeito desse proces-
so, elaborei contribuições, durante o ensino remoto, considerando 
as diferenças existentes entre as famílias, por exemplo contação de 
histórias, músicas para ouvir e interpretar com a família, reconheci-
mento dos seus territórios (rua, vizinhos, espaços de lazer) e a seleção 
de vivências e propostas educativas em substituição às chamadas 
aulas remotas ou a distância, na tentativa de tratar sem separação os 
vários aspectos do desenvolvimento das crianças, indissociando as 
abordagens sobre a pandemia, de acordo com a faixa etária atendida, 
das estratégias alfabetizadoras. Evitando, dessa forma, ações as quais 
alargassem as distâncias que os sistemas de ensino reproduzem, 
conteudistas e excludentes, centradas no professor, encorajado a ser 
apenas um transmissor de conhecimentos.

As crianças continuaram a aprender, suas narrativas através 
da interação virtual revelaram aprendizagens nos seus lares, nas suas 
interações familiares, construindo hortas, brinquedos, lendo com seus 
responsáveis e familiares, pesquisando dentro de casa, sendo alfabeti-
zados pela família. Eu, como professor, aprendi com eles a diversidade, 
a espera, a troca de saberes, novas estratégias de aula, pesquisei novas 
fontes de leitura e de histórias para chegar até suas casas, transcenden-
do o método antidialógico, estruturado na educação alfabetizadora das 
crianças, quando chegam à escola de Ensino Fundamental. Para Silva 
(2009), a alfabetização revela o quanto a realidade social da qual os 
alunos fazem parte interfere no seu processo de aprendizagem. Sendo 
assim, durante as interações remotas no período de pandemia, fiz o 
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possível, como promotor de uma educação humanística, para conside-
rar a realidade social, a história de vida das crianças, deixando-as em 
evidência nas ações. Por mais prescritivas e conteudistas que foram as 
atividades orientadas pela secretaria de educação do município e pela 
gestão escolar, minhas práticas salientaram a identidade docente que 
construí ao entender a multiplicidade de infâncias e suas singularida-
des. Tais não podem ser reduzidas aos números de acessos remotos, 
que desqualificam suas interações sociais e seus diversos saberes em 
construção.

Considero, por fim, que o período de ações pedagógicas remo-
tas trouxe reflexões, confrontando os sistemas de ensino e as concep-
ções construídas acerca da educação com crianças. A possibilidade de 
repensar e transformar a educação em meio à pandemia é fruto de 
uma proposta de educação que aponta na direção de uma gestão de-
mocrática, de uma educação contextualizada, inclusiva, participativa 
e com liberdade para as escolas se organizarem de diferentes formas.

O ano pandêmico ressignificou as estruturas da escola de edu-
cação básica e de seus educadores para um olhar humanizado diante 
das diferenças sociais nas quais adentramos pela tela de um celular ou 
de um computador. Fortaleci a importância do vínculo estudante/es-
cola/professor e sua manutenção, e por fim no final deste ano tão 
complexo, posso afirmar que voltar o olhar para minhas práticas es-
tabeleceu um exercício formativo, no qual considerei o método (auto)
biográfico para compreender o meu próprio fazer docente, uma forma 
própria de comunicar, com objetivo de expressar as experiências sub-
jetivas e narrá-las (ARROYO, 2013). A sociedade atual não permite uma 
educação sem diálogo, rotulando indivíduos de passivos ou ativos, e é 
exatamente as possibilidades que estamos reconstruindo em tempos 
inéditos.



796COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

REFERÊNCIAS

ARROYO, M. G. Curriculo, território em disputa. Petrópolis: Vozes, 2013.

BARBIER, R. A pesquisa-ação. Tradução de Lucie Didio. Brasília, DF: Plano, 2002. Série 
Pesquisa em Educação, v. 3.

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Manifesto: manifestação do Conanda so-
bre o direito à educação de crianças e adolescentes durante a pandemia do covid-19. 
Brasília, DF: MDH: CONANDA, 2020.

FINGER, M.; NÓVOA, A. (orgs.). O método (auto)biográfico e a formação. Natal: 
Paulus: EDUFRN, 2010. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 2011.

GÓRRIZ, I. L. A autobiografia como modelo formativo/educativo de bem-estar e 
transformação sócio-existencial. In: PASSEGI, M. da C.; SOUZA, E. C. de. (Auto)bio-
grafia: formação, territórios e saberes. São Paulo: Paulus, 2008.

MACAÉ. Decreto nº 30/2020. Dispõe sobre a adoção de medidas preventivas para a 
contenção do coranavírus no Município de Macaé. Macaé, 2020.

MACAÉ. Secretaria Municipal de Educação. Conselho Municipal de Educação. Pare-
cer CME nº 1/2020, de 5 de maio de 2020. Macaé: SME: CME, 2020.

MORIN, E.; DÍAZ, C. J. D. Reinventar a educação: abrir caminhos para a metamorfose 
da humanidade. São Paulo: Palas Athena, 2016.

SANTOS, B. de S. A cruel pedagogia do vírus. Coimbra: Almedina, 2020.

SILVA, J. L. da. Diálogos na alfabetização: a contribuição da leitura do mundo. In: 
LIMA, A. C. G. e; OLIVEIRA, L. F. de O.; LINS, M. R. F. Diálogos interculturais, currículo 
e educação. Rio de Janeiro: Faperj, 2009.



A EDUCAÇÃO INFANTIL E O ENSINO 
REMOTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Carla Antunes Pereira
Alyne Ferreira Gonçalves

Erica da Silva

INTRODUÇÃO

Atualmente vivemos um momento de muitas incertezas 
no mundo, por causa do agravamento da pandemia causada pelo 
coronavírus, que se pronuncia como um propagandeador periódico 
das transformações que acometem o viver no Universo ao longo dos 
séculos ocasionadas pela ação do ser humano. Devido aos avanços 
e transformações tecnológicas, tornamos nosso cotidiano um viver, 
quase cyborg, associado à sofisticadas e diversificadas ferramentas 
tecnológicas, muitas vezes, desde o nascimento que tornam nossas 
funções cada vez mais ágeis de serem realizadas; nossas vidas e pro-
fissões vão aos poucos se moldando a essa nova realidade que vai se 
aplicando a cada parte das nossas ações diárias, tomadas de decisões 
etc. Quando no dia 13 de março de 2020, tivemos o nosso último dia 
letivo presencial, não imaginávamos que estas reflexões se tornariam 
tão vivas nas nossas mentes e que a nossa prática pedagógica seria tes-
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tada ao extremo ao longo do referido ano. Dowbor (2001) já nos dizia 
que “a educação já não pode funcionar sem se articular com dinâmicas 
mais amplas que extrapolam a sala de aula” e hoje percebemos que 
isto é um fato, devido ao isolamento social imposto à população como 
medida protetiva em meio a pandemia de covid-19 que acometeu o 
mundo neste ano.

A BNCC incentiva o uso das ferramentas tecnológicas para de-
senvolver as habilidades dos alunos, como consta nas suas competên-
cias gerais que ressaltam na competência 4: “compreender, utilizar e 
criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares)” e conseguintemente, na competência 5: “Utilizar diferen-
tes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e científica” (BRASIL, 2017). Mediante 
a este fato, neste momento, nos questionamos: estamos preparados 
para fazermos uso das tecnologias de forma a atenderem as expectati-
vas da BNCC e a dinâmica de trabalho, então apresentada? Dispomos 
destes recursos seja na escola, seja fora dela para realização do nosso 
trabalho? Como será esta experiência do ensino remoto na educação 
infantil durante a pandemia da covid-19? Será que conseguiremos 
atingir minimamente os nossos objetivos traçados para trabalharmos 
com suas turmas?

Sendo assim o objetivo deste artigo é relatar a experiência 
das autoras na condução de suas turmas em uma creche, buscando 
analisar e compreender esta realidade no que diz respeito ao uso das 
tecnologias como ferramenta pedagógica na creche.

Considerando a complexidade da Educação Infantil e as relações 
que se estabelecem no âmbito institucional, as vezes inquirimos, se o 
próprio sistema escolar e suas autarquias gerenciais o percebem em 
sua infinita riqueza, emergindo de um campo de produção em massa 
de qualquer coisa, como uma empresa que se funde numa perspectiva 
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orientada por conceitos, de uma das mais básicas e tradicionais, ges-
tões empresariais e em seus variados níveis hierárquicos que assume, 
mais do que nunca o papel de gerir vidas sobre a noção do controle do 
humano, do tempo, do espaço e das suas relações. Entretanto, tendo 
em vista a intensidade do que significa a potência das relações huma-
nas e suas implicações no trabalho que é desenvolvido nessa etapa 
educacional, provavelmente, terá dificuldades em perceber a vida 
florir nesse conglomerado de sujeitos em processo, que não são meros 
produtos de uma linha de produção, mas que estão se produzindo, 
hora se integrando, desassociando, relacionando consigo mesmo e 
com os outros e personalizando um viver social implicado dessa noção 
de sociedade, muitas vezes esquizofrênica que não aprendeu a orga-
nizar seus pedaços e agora vive a presença da morte, em uma crise 
que se estende, para além do sistema de saúde, mas que toma toda 
sociedade e a faz criativamente, buscar um novo viver.

No centro dessa crise, crianças, familiares, responsáveis, pro-
fessores, instituições contracenando em um panorama que requer 
destes, experiências, habilidades e competências no uso de novas 
tecnologias para se perspectivar um futuro de um saber, ser, fazer e 
aprender fomentado por transformações que urgem, mas que serão 
percebidas epistemologicamente, no contexto tempo fluido. Traçare-
mos aqui nessas páginas um relato que compreende três segmentos, 
pois cada uma de nós reunimos em palavras nossas escrevivescências 
(EVARISTO, 2020), a vivência de nossa condição de educadoras.

O BERÇÁRIO... O INÍCIO DE PERCURSO

No Berçário, como é de praxe, iniciamos o ano letivo com o 
acolhimento das crianças e das suas famílias. Este momento que tem 
por finalidade promover assimilação e adaptação de todos os atores 
envolvidos no processo educacional à nova realidade empreendida, 



800COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

pelas demandas do espaço. Promovendo convivência com outras 
pessoas diferentes daquelas do seu ciclo familiar. Introduzindo-as a 
uma nova rotina de vida com cumprimento de horários e atividades 
específicas ao contexto educacional. Possibilitando ambientação e o 
convívio comunitário com outras crianças. Transmitindo segurança 
para que todos se sintam confortáveis e confiantes, para ceder à guar-
da dos seus preciosos entes, ao educar e ao cuidar à competência da 
equipe de profissionais, bem como à idoneidade da instituição, que 
se firma no mister da garantia de educação pública assegurada pelo 
Estado e conformados de direitos sociais.

Nesse sentido, perspectivava-se gerir, o institucional, bem 
como, o misto de sensações, compreendidas ao sujeito subjetivo, que 
pensamos, não só para nós, enquanto sujeitos, mas como, nós equipe. 
Assim como para as famílias, pois todos temos consciência, da impor-
tância que tem o estabelecimento de vínculos saudáveis baseados no 
respeito e afetividade, entre as partes.

Intencionando conhecer melhor ao público, o qual, atendere-
mos e também permitir que os familiares nos percebam, o acolhimen-
to é ferramenta fundamental nessa troca e o ponto de partida nessa 
direção, tendo em vista que teremos que estabelecer uma relação de 
convivência cotidiana.

Nisso tudo, coadunam, o sujeito, que terá a frente desafio, 
emoção, surpresa, medo, coragem, enfrentamento, comprometimen-
to, felicidade, orgulho entre outros, sentimentos envolvidos nessa 
etapa e se caso, tivéssemos que elencar uma expressão que pudesse 
descrever o início dessa trajetória, pensamos que não haveria uma 
única descrição que desse conta disso, mas se pudéssemos criar uma 
nova, ela teria que carregar o sentido de todas citadas no início des-
se parágrafo. Porque, assim como para crianças e familiares, para a 
equipe que também, vislumbra um certame de ansiedades, pois esse 
ano todas estamos assumindo, como quadro efetivo e ao tocante a 
nosso trabalho, incorporar essa dinâmica é de suma relevância, pois 
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não somos meros observadores dessas práticas e sim parte desse 
conglomerado de ações e emoções.

Nessa perspectiva, atribuo relevância em relatar a sorte que ti-
vemos com a formação da equipe que vem se entendendo muito bem 
no âmbito do relacionamento interpessoal, o que facilita a produção 
dos planos e sua consequente elaboração da vivência esperada do dia 
a dia.

Atuamos como Professora de Educação Infantil, que nos ou-
torgava a regência da primeira turma de Berçário, que no nosso en-
tendimento se constitui etapa, importantíssima, do desenvolvimento 
infantil. Graças a experiência das professoras que compunham a equi-
pe assumimos a turma com 27 crianças inscritas e aproximadamente, 
24 frequentando. O trabalho empreendido diariamente no presencial, 
transcorreria dentro da normalidade da tradição escolar. Rotina, 
crianças, choro, brincadeiras, trabalho, cuidados, familiares, direção, 
formação e tudo mais, até que a fatídica sexta-feira 13 de março de 
2020, abateu nossa vida como um tsunami.

Tomadas pelas incertezas do por vir, recente. Urgentemente, 
assimilamos, os fatos ou tentamos fazê-lo e propomo-nos ao novo for-
mato de trabalho remoto ou teletrabalho. Assim iniciamos o registro 
do nosso relato da experiência do trabalho remoto no berçário, que 
foi sentida com sua intensidade mais plena. Diante do mais emergente 
desafio, de forma inconsciente fomos traçando e trilhando planos e 
ações para essa demanda nova. E quando em meados de março sur-
preendidas pela notícia do isolamento social, onde as escolas foram 
fechadas, mas o trabalho não parou. Essa situação muitas vezes nos 
suscitava: o que estávamos fazendo? Como poderemos ensinar o que 
não sabemos se sabemos? Questionamos também, que Educação 
Infantil era essa, que conflitava com tudo que havia me formado até o 
momento, acerca dessa vertente. Quanto mais as dúvidas, ansiedades 
e críticas tomavam meu ser, mais as exigências do trabalho aumenta-
vam.
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O que fazer? Como fazer? E com quem fazer? Educação Infantil, 
para pais aplicarem em casa, o que estamos fazendo?

Cantamos, dançamos, contamos histórias e acessamos diferen-
tes formatos tecnológicos para planejar, reunir, editar, ensinar e apren-
der. Fiz meu trabalho, porém meu trabalho foi amplificado à tradução 
dos familiares e responsáveis.

As tentativas de ratificar normalidade nesse momento de 
pandemia, por vezes me ilumina em relação ao que a escola e nós 
professores estamos oferecendo à sociedade e quais os frutos que nos 
reservaram? A iminente, necessidade produzida de manutenção da 
normal, por conta do mercado econômico, frente a um grave episódio 
de mortalidade mundial, de certa forma forçando as crianças a manter 
um relacionamento com as práticas e vivências com espaço escolar, 
mesmo do lar e a transferência aos familiares e responsáveis das nossas 
funções entre outros. O quanto desumano todos esses processos me 
parecem. Pensamos, agimos, sentimos, mas o que estamos fazendo?

O MATERNAL E A TENTATIVA DE CONSTRUÇÃO DE 
IDENTIDADE VIRTUAL

Quando no maternal nos deparamos com a única opção que 
tínhamos de ensino (que era o remoto) constatamos de imediato que 
não seria fácil. Uma turma de 22 alunos entre 2 e 3 anos, reduziu-se a 
participação ativa de cerca cinco alunos e por vezes menos que isso. 
Este é certamente um reflexo claro das dificuldades de acesso aos 
recursos necessários para este intercâmbio, geradas pelas condições 
sociais do público atendido pelas instituições de ensino públicas que 
tornou a nossa dinâmica de relação com os alunos e suas famílias mais 
distante. Diagnosticamos que as dificuldades das famílias em manter 
a assiduidade na relação e participação das atividades remotas eram 
muitas desde a dificuldade de acesso à internet, smartphone, com-
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putadores, até a ausência por um longo período em casa devido as 
rotinas de trabalho dos pais que foram mantidas na pandemia, entres 
outros impedimentos. Alguns responsáveis mesmo assim estiveram 
ativos de acordo com suas possibilidades junto com seus filhos e essa 
interação foi crucial para a continuidade do nosso trabalho.

Buscamos formas de interação. A produção de vídeos tornou 
a nossa rotina de socialização, buscando assim mantermos o mínimo 
contado que fosse possível através de publicações no Facebook, trocas 
de mensagens pelo WhatsApp e assim fomos construindo os laços com 
algumas famílias para assim acompanharmos do desenvolvimento dos 
nossos alunos.

Magalhães, Ribeiro e Costa em um estudo exploratório sobre o 
uso das tecnologias na educação infantil, ressaltam que estas precisam 
“ser vistas como complementação do processo de ensino e aprendiza-
gem, o qual vai aproximar a escola da realidade dos alunos vivenciada 
fora do âmbito escolar, também deve estar ligado a proposta pedagó-
gica da escola” (MAGALHÃES; RIBEIRO; COSTA, 2016). Considerando 
essa premissa, um projeto que gerou um retorno bem produtivo, 
realizado no mês de outubro de 2020, tendo como tema principal as 
brincadeiras no maternal e como estas brincadeiras possibilitam o 
desenvolvimento da criança em diferentes matizes. Este tema já fazia 
parte da programação de temas a serem trabalhado pela Creche neste 
ano que a partir de atividades integradas, com devolutiva das famílias, 
trabalhamos por quatro semanas neste projeto que englobou a pro-
dução de vídeos com cantigas de rodas, produção jogos com material 
reciclado e brincadeiras.
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O ENSINO REMOTO NA PRÉ-ESCOLA: ESFORÇOS E 
DESAFIOS

No ano letivo 2020, contávamos com duas turmas de pré-es-
cola. A faixa etária atendida nesse segmento é de 4 a 5 anos. No que 
concerne à turma citada, inicialmente esta foi regida na modalidade 
presencial. Foi realizado o acolhimento nos meses de fevereiro e março 
do ano de 2020. A turma demonstrou ser um grupo bastante diversi-
ficado, plural. Eram crianças espertas, ativas e muito ávidas por novas 
experiências. Um grupamento falante e que participava com afinco 
das rodas de conversa. Quando era iniciada a rotina escolar, sempre 
traziam novidades, sugestões e questionamentos. Fato que contrasta 
com a baixa adesão as atividades enviadas de forma on-line. Houve 
pouquíssima resposta por parte da turma em relação as sugestões de 
atividades, embora grande parte fosse no sentido de manutenção do 
vínculo com as crianças.

As atividades propostas foram idealizadas de acordo com o que 
já vinha sendo elaborado nas aulas presenciais, o trabalho foi conti-
nuando neste mesmo sentido. Dando prosseguimento ao primeiro 
semestre – meses de abril, maio, junho e julho – foram trabalhados 
temas como reconhecimento do nome, vogais, reconhecimento e 
pareamento de cores, desenvolvimento da coordenação motora fina, 
quantidades (por meio de receitas), noções temporais (hoje, ontem e 
amanhã/passado, presente futuro). O desenvolvimento da linguagem 
e imaginação também foi preconizado utilizando contações de histó-
rias e cantigas de roda. Embora todos os vídeos tenham sido enviados 
pelas mídias sociais da Creche, não houve respostas.

No segundo semestre – que compreende os meses de agosto, 
setembro, outubro, novembro e dezembro – as atividades propostas 
incluíram jogos de tabuleiro (com objetivo de desenvolver raciocínio 
lógico/matemático). Caixa surpresa para estimulação da imaginação, 
oralidade e reconhecimento do nome. As atividades tinham objetivo 
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de exercitar a coordenação motoro fina, com técnicas de pontilhado e 
carimbo de garrafa pet. Para estimular a concentração e atenção foram 
sugeridas brincadeiras de alguns países africanos, trabalhando deste 
modo sob a perspectiva da Lei nº 10.639/03. Neste sentido, incorpo-
rando o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas esco-
las, a equipe elaborou um breve projeto que contemplava a promoção 
da diversidade. Durante o segundo semestre, foram enviados também 
vídeos para nossa sala de aula remota – um grupo criado na rede social 
WhatsApp, por ter maior acesso das famílias – em que eram realizadas 
as atividades propostas diversas. Ainda que as sugestões de atividade 
tenham sido divulgadas nas mídias sociais da instituição e sala virtual 
da turma, só houve retorno de uma criança. Esse aluno enviou um 
vídeo realizando uma atividade de desenvolvimento da coordenação 
motora fina.

No que concerne a adaptação que tivemos que fazer enquanto 
profissionais, não ocorreu com facilidade. A maioria dos profissionais 
da Educação não tinha preparo ou acervo tecnológico para realizar 
esta transição do presencial para o remoto. Foram muitas tentativas 
de erros e acertos. Conforme essa adaptação foi acontecendo, o ma-
nuseio das ferramentas tecnológicas foi se tornando mais empírico e 
porquanto possível.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Como profissionais da educação e integrantes da sociedade 
brasileira contemplada pelo ensino público e privado, fomos formados 
e modelados em uma sociedade que se fundiu e emergiu sobre o mito 
de que a escola deveria ser o principal espaço para aquisição do conhe-
cimento, formação cidadã e garantia de direitos sociais. Por esse viés 
há um signo de prosperidade que não se coaduna às potencialidades 
dos sujeitos e sim às institucionalizações de políticas voltadas a índices 
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de quantificação e não de qualificação do sujeito que se forma nessa 
escola. As famílias sejam, favorecidas ou não, economicamente, rela-
cionam-se com tudo o que se oferece esperando que essa estrutura 
possibilite novos víveres. No entanto, estamos praticamente, há um 
ano afastados, desse lócus, e, contudo, nunca estivemos tão imersos 
nas demandas adivinhas dele. Nessa perspectiva, para alguns, não 
há possibilidades de desenvolvimento de uma sociedade sem que as 
crianças sejam submetidas aos rituais, dogmas e preceitos do espaço. 
Para outros, a escola vai precisar se reavaliar para dar conta da forma-
ção dos sujeitos, pois enquanto humanidade ainda estamos longe de 
nos movimentarmos no campo social sem o fator relacional, que ela 
nos proporciona e que nos faz o que somos.

A cada tempo mais, inconscientemente, vamos sendo inseridos 
nessa lógica e pouco paramos para refleti-la. Entretanto, a pandemia 
nos lançou esse desafio, como ser escola, sem o chão da escola? 
Professores sem crianças em sala de aula? Como dar aula para bebês 
a distância? Como me relacionar afetivamente, mantendo vínculos, 
mesmo estando longe? Qual a melhor metodologia para a Educação 
Infantil?

As pesquisadoras Magalhães, Ribeiro e Costa salientam que

No caso da Educação Infantil, quando utilizamos recur-
sos tecnológicos digitais, possibilitamos as crianças a ter 
contato com imagens, sons e movimentos muito mais 
próximos do real. E todos nós, técnicos em educação, 
sabemos que a aprendizagem da criança só se torna 
significativa se ela identifica isso em seu mundo, em seu 
contexto. Além de as tecnologias digitais possibilitarem 
um interesse e um envolvimento muito maior dos alu-
nos nas aulas porque é um recurso no qual eles fazem 
parte, eles se identificam e se interessam (MAGALHÃES; 
RIBEIRO; COSTA, 2016, p. 9).

Porém, percebemos que a muito estamos lidando com essas 
reflexões em maior ou menor escala e o questionamento sempre 
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ressalta a nossa prática: qual a melhor metodologia para a Educação 
Infantil? Como inserir a tecnologia de maneira efetiva?

Jorge Larossa muito feliz e sabiamente nos esclarece que “a ex-
periência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 
que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam 
muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece” 
(LAROSSA, 2002, p. 21). A pandemia da covid-19 no ano de 2020 nos 
serviu de um instrumento divisor de águas da nossa prática docente. 
Nos tirou da zona de conforto e nos impulsionou por caminhos que 
se antes eram adiados ou postergados, tornaram-se o único caminho 
viável de ação. Nos aconteceu e nos tocou da maneira mais incisiva, 
nos instigando em cada despertar a (re)pensar e (re)fazer melhor e 
diferente em prol de nossos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência do mundo globalizado reivindicava há certo tem-
po, principalmente dos países em desenvolvimento, uma aceleração 
na transformação da educação associada ao uso de ferramentas tec-
nologias e emergencialmente as medidas preventivas do isolamento 
social, preconizadas pela pandemia de covid-19, fizeram ebulição esse 
contexto e desafiaram a todos os profissionais, mas principalmente os 
da educação a se reinventarem em suas práticas.

A internet aquela que une distâncias, e por hora separa pró-
ximos vira muitas vezes aliada e outras inimiga. Tantos recursos, uma 
enxurrada de aplicativos e programas educativos, foram lançados. 
Equipes de educadores digitais atuando noite e dia para que não per-
camos, o trem bala do ensino remoto, mas o que há de real em toda 
essa preocupação, não é o que compõem de fato a escola e seu quadro 
profissional.
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Essa experiência que nos (per)passa e nos toca, como ressalta 
bem Larossa (2002), nos trouxe uma nova perspectiva para pensar a 
educação e suas relações de maneira mais global, considerando difi-
culdades de professores, escolas, alunos famílias, toda comunidade 
escolar, e assim constatamos que estas experiências suscitam reflexões 
que marcarão a nossa prática docente e de vida por longa data, nos 
impulsionando a seguir novos na educação, criando nos caminhos, 
novas possibilidades para sobre as pedras e os desafios do caminho.
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A EDUCAÇÃO POPULAR E SUA FUNÇÃO 
SOCIAL NO ENSINO REMOTO

Giovana França Carneiro Fernandes 
Ana Luiza Guedes de Oliveira

RESUMO
Esse relato traz a elaboração, construção, aplicação e os resultados de 
um projeto desenvolvido na modalidade remota em um cursinho popular 
e solidário. O projeto denominado Semana Face Educação foi pensado e 
efetivado para trazer aos estudantes um conhecimento maior sobre certos 
assuntos que estão fora do currículo das escolas de Educação Básica. São 
eles: educação política, financeira e sexual, informações sobre a UFMG e 
inteligência emocional. O intuito foi trazer emancipação e crescimento dos 
jovens e adultos do cursinho, como abordado nos estudos de Paulo Freire 
(2019), já que os assuntos abordados são essenciais para a construção social 
desses estudantes de classes populares. O evento ocorreu de forma on-line, 
por meio de palestras transmitidas ao vivo pela plataforma YouTube. Após a 
realização, houve retorno positivo, tanto dos alunos, quanto dos voluntários 
e palestrantes.
Palavras-chave: Cursinho Popular. Educação Popular. Educação Política. 
Ensino Remoto.
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INTRODUÇÃO

O cursinho popular e solidário Face Educa é um projeto de ex-
tensão da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal 
de Minas Gerais (Face – UFMG), fundado por três estudantes do curso 
de Ciências Econômicas. Grande parte dos atuantes são voluntários e 
estudantes de diversos cursos de graduação da universidade.

O projeto tem vários propósitos, que vão além do intuito de 
proporcionar o ensino superior aos alunos, como apontam Costa e Ara-
gão (2018, p. 13), “Muito mais que uma vaga no banco da universidade 
pública, queremos que os alunos passem a refletir sobre a sociedade e 
sobre todos os mecanismos de opressão que a envolvem”.

De acordo com Gadotti (2012) a educação popular, assim como 
o Ensino Médio formal, são alternativas não somente para a prepa-
ração para o vestibular, como também para o mercado de trabalho e 
para a vida em sociedade:

Sem perder seus princípios, a educação popular vem 
se reinventando hoje, incorporando as conquistas das 
novas tecnologias, retomando velhos temas e incorpo-
rando outros: o tema das migrações, da diversidade, 
o lúdico, a sustentabilidade, a interdisciplinaridade, a 
intertransculturalidade, a questão de gênero, idade, 
etnia, sexualidade, desenvolvimento local, emprego e 
renda [...] mantendo-se sempre fiel à leitura do mundo 
das novas conjunturas (GADOTTI, 2012, p. 20).

Por isso, a proposta do cursinho é contrária à “Educação Bancá-
ria”, criticada por Paulo Freire (2019), em que os docentes doam seus 
conhecimentos para os estudantes, e estes apenas tentam se apropriar 
do máximo de informações possíveis, sendo um processo de alienação 
e ignorância. O propósito dos voluntários é possibilitar uma educação 
de qualidade, em que os estudantes de classes populares se libertem 
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da passividade, sejam críticos com suas realidades e se proponham a 
mudá-las.

Ainda nos estudos de Freire (2019), em “Pedagogia da Auto-
nomia”, há propostas de como ser um educador e de como é a tarefa 
político-pedagógica, já que a educação é um ato político. Segundo esse 
autor, ser educador é proporcionar diálogo e ouvir o educando; saber 
suas realidades e querer o bem para essas pessoas; desenvolver uma 
curiosidade crítica, e amadurecimento; além de ensinar conteúdo, 
também é desmascarar a ideologia dominante; é um ato democrático 
que permite o alcance da liberdade, responsabilidade e autonomia; é 
lutar contra a discriminação e dominação contra as classes sociais.

De acordo com D’Avila et al. (2011), para muitos estudantes, 
o “ser alguém” só será necessário com o ingresso no ensino superior. 
Situação frequente, principalmente em classes mais populares, pois 
a estabilidade econômica é um dos principais objetivos no plano 
profissional. Assim como os autores, defendemos a transformação e 
superação de dificuldades, sejam elas sociais, econômicas, culturais, 
sendo um desenvolvimento do sujeito e da sua identidade.

Em vista dos objetivos dos estudantes e das suas necessidades, 
o cursinho, formado majoritariamente por universitários da UFMG, 
promove aulas, monitorias, dentre outros eventos e materiais, visando 
uma preparação de qualidade para vestibulares como o Enem. Além 
disso, um de seus propósitos principais é a formação e construção so-
cial desses seres, aspectos considerados relevantes para a constituição 
destes como cidadãos.

Entretanto, a chegada da pandemia e consequentemente do 
Ensino Remoto Emergencial, trouxeram inúmeras dificuldades para al-
cançar esses objetivos, tais como, a desmotivação devido à dificuldade 
dos estudos on-line, a falta de internet de qualidade para acompanhar 
as aulas, a falta de um local adequado para os estudos, a necessida-
de de trabalhar em razão da crise econômica, dentre outros. Com o 
acompanhamento pedagógico dos alunos percebemos também que 
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muitos deles se tornaram mais vulneráveis, desenvolvendo transtornos 
relacionados à saúde mental e emocional, como ansiedade, estresse e 
depressão.

Acreditando na possibilidade de mudança da realidade dos nos-
sos alunos, mesmo no ensino remoto, a gestão pedagógica organizou 
uma semana de palestras on-line intitulada Face Educação, com temas 
diversos e fundamentais para o crescimento dos estudantes e dos 
voluntários, sendo gratuita e aberta a todos. O objetivo é apresentar 
e descrever o processo de elaboração e desenvolvimento do projeto 
“Semana Face Educação” que possibilitou aos estudantes, docentes e 
voluntários do cursinho popular a oportunidade de construir conheci-
mentos de forma crítica e libertadora por meio de um evento on-line.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A partir do reconhecimento de diversos assuntos, tópicos e 
informações, que estão fora de conteúdos de vestibulares, cinco temas 
foram escolhidos para o desenvolvimento do projeto. Cada dia da se-
mana um tema foi discutido, sendo eles: educação política, educação 
sexual, educação financeira, inteligência emocional e conhecimentos 
sobre a UFMG. Para participar os interessados se inscreveram por 
meio do site Even3 e acompanharam as palestras em tempo real pelo 
YouTube, com possibilidade de serem assistidas de forma assíncrona 
posteriormente. Em cada dia uma ou duas palestras ocorreram, focan-
do sempre na educação dos estudantes, mas também pensando nos 
educadores, para que estes entendessem como abordar cada assunto 
dentro do ambiente educacional. As palestras foram ministradas por 
convidados especialistas nos temas referidos. Após o evento, para 
os participantes e palestrantes houve a emissão de certificado. Com 
ajuda da equipe de Gestão de Marketing da instituição, a divulgação 
foi realizada nas redes sociais, por meio de publicações.
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Figura 1 – Semana Face Educação.
Fonte: Marketing do Face Educa.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

Os palestrantes foram convidados pela equipe da instituição 
e, de forma voluntária, disponibilizaram-se para participar se vo-
luntariaram, promovendo um espaço de discussão e conhecimento 
sobre os temas que possuíam maior domínio. No primeiro tema 
“Inteligência Emocional” os palestrantes trouxeram dicas sobre como 
cuidar da saúde mental, principalmente em momentos de tensão pré 
e durante provas, como o Enem. No tema “Educação e Saúde do Cor-
po”, primeiramente as palestrantes ensinaram aos estudantes como 
cuidar do corpo e se prevenir, e em um segundo momento sugeriu 
formas para que os professores desenvolvam esses tópicos em sala 
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de aula. No tema “Desvendando a UFMG”, os próprios estudantes 
da Universidade apresentaram o que essa instituição pode oferecer 
para os alunos, como pesquisas, projetos, auxílios etc. No tema da 
“Educação Financeira”, os palestrantes deram dicas sobre como se 
organizar financeiramente e como ganhar dinheiro extra. Também 
foi discorrido o tema “Educação Política e atuação”, que foi debatido 
em duas palestras, ambas no mesmo dia, entendeu-se a importância 
desse assunto, indicando como os estudantes podem se desenvolver 
como seres políticos e como os educadores podem ensinar isso aos 
estudantes. Apesar da igual importância atribuída a todos os temas 
trabalhados, nesse relato optamos por nos concentrar neste último, 
uma vez que o crescimento político está mais alinhado com os estudos 
dos autores já referenciados neste trabalho.

Na palestra que abordou a temática “Por que a política é im-
portante?”, inicialmente a palestrante, uma ativista dos movimentos 
sociais, conversou com os estudantes sobre como a política está 
presente em qualquer esfera do nosso cotidiano. A maior parte dos 
discentes do cursinho é composta por mulheres negras e de camadas 
populares. Por isso, o movimento feminista e negro se faz tão impor-
tante na construção social dessas meninas.

Durante toda a conversa houve um debate em que as falas e 
vivências dos alunos eram contadas para entender e absorver do que 
é feita e como é feita a política. Os alunos construíram por si próprios 
o conceito de política consciente, em que somos seres atuantes tra-
balhando pela mudança constante de tudo que está errado em nossa 
comunidade. Dessa forma, concluiu-se que tudo que fazemos é políti-
ca, não apenas a institucional, e que a despolitização de nossos atos é 
apenas de interesse daqueles que pretendem manter a estrutura atual 
da sociedade, com todos os privilégios das classes mais favorecidas. Os 
alunos adquiriram e agregaram à sua própria visão de mundo noções 
de que são agentes políticos atuantes na busca por uma sociedade 
mais igualitária.
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Em seguida houve a palestra “Educação para responsabili-
dade social e política: perspectiva Freireana”. Partindo dos estudos 
freireanos, a professora trouxe o conceito de consciência crítica e 
sobre educar em tempos de incerteza, como o que estamos vivendo. 
Também dissertou sobre a responsabilidade social que os educadores 
populares têm, já que fazem uma educação para a grande massa. Pos-
teriormente, ela mostrou como a fala e o comportamento podem ter 
um impacto nesses alunos e como os professores devem desenvolver 
nos educandos um sentimento de pertencimento social. Explicou tam-
bém como a política está presente na educação, por meio de diálogo 
e conflitos.

Notamos por meio dos questionamentos, dúvidas e comentá-
rios sobre os temas, que a participação dos estudantes, voluntários 
e outros participantes do evento foi expressiva e relevante. Mesmo 
no formato on-line houve espaço para interação e ocorreram diversos 
debates, já que os palestrantes sempre promoviam uma discussão em 
que os ouvintes deveriam responder a alguma pergunta ou refletir 
sobre alguma situação, utilizando o chat da plataforma para que a 
conversa fluísse.

No dia em que foi debatido o tema educação sexual utilizamos 
um formulário para que os interlocutores participassem de forma anô-
nima, evitando possíveis constrangimentos. Houve muitas perguntas, 
mostrando uma grande curiosidade sobre esse assunto que quase 
nunca é tratado. Percebemos a consciência de muitas alunas sobre a 
necessidade de conversar sobre esse assunto e a lacuna desse tipo de 
educação nas escolas.

A seguir trazemos as transcrições de comentários de alguns 
integrantes sobre a semana e especialmente a educação política:

Participei, como palestrante, da Semana FACE Educação 
com uma abordagem do tema sobre política, com o 
tema: Por que a política é importante? Foi uma experi-
ência muito rica, em que foi possível discutir, debater e 
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construir junto com os alunos e alunas, uma noção de 
que somos seres políticos o tempo todo e que temos 
uma responsabilidade em deixar o mundo melhor do 
que encontramos e que nossas ações são coletivas e as 
saídas também devem ser construídas coletivamente. 
Além disso, discutimos como os setores oprimidos, 
mulheres, negros/as, LGBTs muitas vezes são afastados 
da política dita tradicional e como que essa mudança é 
necessária. A participação dos alunos foi de muita qua-
lidade, mesmo sendo uma atividade online, os mesmos 
comentavam suas opiniões e posições. Foi uma atividade 
que espero que tenha contribuído para a formação dos 
alunos e alunas, assim como contribuiu para a minha 
formação (Palestrante).
A semana FACE Educação muito contribuiu para a minha 
reflexão sobre ser professor. Uma das suas palestras, 
acerca da perspectiva freireana da educação, foi de 
extrema importância no que se refere à valorização dos 
saberes tradicionais e do conhecimento popular como 
forma de guiar a docência. Isso é crucial na execução de 
um trabalho com as massas, que deve ser feito de ma-
neira dialógica e horizontal. Voluntariar-se num projeto 
que promove a educação para os menos favorecidos e 
que dá a eles a possibilidade de acessar o ensino supe-
rior, é uma grande oportunidade de colocar em prática o 
legado de Paulo Freire (Professor).
A semana FACE Educação foi um momento reflexivo e de 
grande questionamento pra mim. Vi coisas lá, que passei 
a incluir no meu dia a dia como meditação, educação e 
saúde sexual, entre outros diversos assuntos. A discus-
são política influenciou no questionamento e na análise 
das minhas ideias. Através disso, passei a observar o 
meu contexto social, pesquisar sobre o tema e aprendi 
também que é um assunto complexo que envolve toda 
sociedade (Estudante A).
Bom, a semana FACE educação do FACE Educa foi um 
leque de aprendizado, com isso aprendi várias coisas 
que não sabia, achei super interessante, principal-
mente aprender que tudo que praticamos ou agimos 
é uma maneira de se expressar a política não só sendo 
governamental, mas também para a vida e o cotidiano 
(Estudante B).
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Como visto, a experiência que a semana propiciou foi engran-
decedora tanto para aqueles que participaram dos debates como 
interlocutores, quanto para aqueles que foram os palestrantes. Para 
os alunos foi um momento de expandir a visão sobre diversos temas, 
em especial a política, entendendo que todos têm o direito e dever 
de participar desse contexto, seja lutando por suas próprias causas 
ou pelos interesses e necessidades das minorias e menos favorecidos. 
Em referência à formação de professores, a palestra foi essencial para 
a construção do aprender a fazer um ensino popular, desconstruir a 
educação bancária e dialogar com as necessidades dos alunos prove-
nientes das massas. A docência nesse âmbito, mais do que em todos 
os outros, deve ser transformadora e crítica à realidade, formando 
jovens pensadores e não acomodados.

Dessa maneira, os resultados do projeto para todos aqueles 
que participaram foram muito positivos. A organização da Semana de-
mandou tempo e dedicação, pois reunimos pessoas de outros estados 
e de áreas diversas como forma de abordar os temas de forma diversi-
ficada e com qualidade. Entretanto, o trabalho foi gratificante, uma vez 
que o retorno de alunos, educadores, público externo e voluntários 
do projeto foi extremamente positivo. Sendo assim, o planejamento 
e execução de mais projetos como esse se fazem necessários, já que 
a educação popular, mais do que todas as outras, deve ser palco de 
debates, diálogo e contestação, caminhando na direção da formação 
de uma geração que promove mudanças.

Todavia, mesmo que o evento tenha ocorrido de forma gratuita, 
on-line e em uma plataforma pública, devemos ressaltar que muitas 
foram as barreiras e dificuldades para sua realização. A primeira bar-
reira está relacionada com o acesso ao conteúdo disponibilizado, pois 
boa parte das massas não possuem conexão com internet ou de boa 
qualidade, ou ainda um aparelho em que possam sincronizar a live. 
Além disso, a divulgação desse tipo de evento é demasiada difícil, pois 
depende exclusivamente de meios de compartilhamento on-line, em 
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que o alcance às pessoas nem sempre é tão extenso e eficaz quanto 
deveria ser. Após um longo tempo de isolamento social, os estudantes 
já se encontravam desmotivados com esse tipo de ensino remoto, por 
ser menos dinâmico e interativo com os educadores e entre eles pró-
prios. Essa desmotivação também foi devido aos problemas psicológi-
cos, tanto por causa da nova realidade, quanto pela tensão e pressão 
pré-Enem. As dificuldades no ensino remoto são muitas, entretanto 
são entraves que a educação popular deve e vem vencendo ao longo 
do tempo, sendo obstáculos a mais na construção de uma sociedade 
pensante e provocadora, já tão difícil de ser construída no dia a dia e 
no ensino presencial.

Logo, a Semana Face Educação reafirma preceitos já muito 
difundidos por Paulo Freire de uma educação libertadora, feita com 
o povo, os oprimidos e as classes populares. Esse evento teve como 
prerrogativa sanar muitas das deficiências em relação à formação do 
cidadão que a própria escola deixa de fornecer, sendo essencial que 
também repensemos os espaços que estas reflexões deveriam ocupar. 
Dessa forma, o evento se encerrou promovendo muitas reflexões e até 
mesmo indagações sobre a realidade, cumprindo seus objetivos de 
promover uma educação mais crítica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos a importância de abordar assuntos extracurricula-
res, visto que existe uma demanda por parte dos estudantes em certos 
assuntos, em relação à falta de acesso aos conhecimentos e à falta de 
oportunidades para debatê-los. Por isso, projetos como esse devem 
ser desenvolvidos para alcançar os diversos objetivos que a educação 
popular engloba. Entretanto, não é apenas em cursinhos populares que 
estes projetos são escassos ou inexistentes e é importante que outras 
instituições de ensino também disponibilizem eventos dessa natureza, 
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uma vez que os temas trabalhados são relevantes para a formação 
de qualquer sujeito. Como cita Paulo Freire (2019), nós educadores 
não conseguimos transformar o país e mudar suas desigualdades e 
injustiças, mas conseguimos demonstrar que é possível uma mudança. 
Assim, com a concretização desse evento, foi viável promover essa 
mudança, mesmo que no ensino remoto.
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O ENSINO REMOTO NO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO POPULAR: CRITICIDADE, 

DIÁLOGO E PERCURSO DOCENTE

Luísa de Carvalho Jurka
Aluizio Brito Maia

RESUMO
O presente relato pretende apresentar o percurso formativo e prático de dois 
participantes de um projeto de extensão universitário diante dos obstáculos 
do ensino remoto no contexto da Educação Popular. Perante a desmotiva-
ção dos estudantes e a falta de diálogo oriundas do ensino mediado por 
tecnologias, os educadores procuraram na curiosidade epistemológica de 
Paulo Freire estratégias para renovar o discurso e a prática pedagógica. A 
experiência em questão se deu em dois momentos de ensino-aprendizagem, 
sendo uma sequência didática de prática experimental remota e uma aula 
interdisciplinar sobre Saneamento Básico. Em resposta às práticas motivadas 
pelo estudo da realidade e pela construção da criticidade, notamos o au-
mento do engajamento crítico, assim como a criação de vínculo afetivo entre 
os sujeitos educativos. Por fim, salientamos a importância da busca teórica 
para mediar a resolução dos desafios do ensino remoto e a dificuldade de 
avaliação formativa significativa nesse contexto.
Palavras-chave: Educação Popular. Educação Crítica. Curiosidade Epistemoló-
gica. Ensino Remoto Emergencial.
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INTRODUÇÃO

O artigo busca discutir estratégias e conhecimentos mobili-
zados diante dos desafios impostos pelo modelo de Ensino Remoto 
Emergencial, por dois educadores de um cursinho popular pré-Enem. 
As experiências descritas foram vividas por dois participantes de um 
projeto de extensão em 2020, sendo uma professora de Biologia com 
graduação completa em Ciências Biológicas e experiência profissional 
no ensino público, e um educador estudante de Licenciatura em Geo-
grafia, cursando o quarto período da graduação.

As aulas foram realizadas no projeto de extensão Face Educa, 
cursinho popular pré-Enem da Faculdade de Ciências Econômicas da 
Universidade Federal de Minas Gerais. Partindo de princípios pautados 
na Educação Popular, o cursinho objetiva a democratização da educação 
para aqueles estudantes do ensino público que almejam ingressar no 
Ensino Superior, além de trabalhar em prol da construção de projetos de 
vida, assim como fomentar o reconhecimento e libertação das opressões 
a partir da inserção crítica de educadores e educandos na realidade.

Segundo a Unesco, diante das mudanças impostas pelo distan-
ciamento social para controle da pandemia de covid-19, as desigualda-
des de acesso e infraestrutura na Educação têm se agravado nos países 
da América Latina (UNESCO, 2020). Os desafios de acesso, motivação, 
engajamento e socialização também foram observados nas atividades 
on-line do cursinho.

Levando em consideração que a renda familiar per capita dos 
estudantes do cursinho popular é igual ou inferior a 1,5 salário mínimo 
e que 67,2% afirmam possuir acesso à internet para atender comple-
tamente à demanda de estudos1, obstáculos para a implementação 
de um ensino remoto que acolhesse os princípios da Educação Popular 

1  Dados obtidos no acervo documental do projeto de extensão FACE Educa, 
referente à pesquisa das condições socioeconômicas dos estudantes matriculados 
no início do ano letivo de 2020. 
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já eram esperados. Ademais, de acordo com pesquisa Juventudes e a 
pandemia do coronavírus, o principal desafio dos jovens para estudar 
em casa está no equilíbrio emocional, não na falta de tempo ou tecno-
logia disponível.

A problemática encontrada após algumas tentativas e falhas 
de práticas pedagógicas virtuais girou em torno da desmotivação dos 
estudantes, que apresentavam gradativamente menos engajamento e 
participação, desafio coerente com a pesquisa anteriormente citada. 
Os educadores, de maneira geral, também se encontravam desenco-
rajados, não recebiam retorno claro sobre a aprendizagem e sobre a 
própria prática graças às dificuldades de interações interpessoais no 
modelo remoto.

A fim de organizar a prática pedagógica partindo dos desafios 
mencionados, buscamos os referenciais teóricos da Educação Popular 
e da educação crítica. Segundo Paludo (2001), a Educação Popular é 
uma concepção e uma prática que se manifesta através de permanente 
dinâmica de práxis. Já Paulo Freire, em sua clássica obra “Pedagogia do 
Oprimido”, aponta para a importância da inserção crítica dos educan-
dos na realidade que, como objeto de estudo, pode ser transformada 
por eles. Com a teoria de Freire norteando a prática educativa popular, 
assumimos o desafio de implementar nas aulas on-line a problemati-
zação, visando fomentar a curiosidade epistêmica.

Em termos estruturais, este relato apresenta o objetivo do ar-
tigo, os referenciais teóricos que nortearam as práticas educacionais, 
um breve detalhamento da experiência dos educadores na aplicação 
de aulas on-line elaboradas por tais referenciais, os resultados obtidos 
e as discussões levantadas a partir de observações, desafios e conclu-
sões desse processo. O objetivo é apresentar o percurso de evolução 
da prática docente de educadores populares no contexto do Ensino Re-
moto Emergencial, evidenciando o resultado do trabalho pedagógico 
que buscou superar as dificuldades de interação, diálogo e motivação 
associados à conjuntura pandêmica de covid-19.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A fim de expandir o engajamento dos estudantes e, ao mes-
mo tempo, mediar o processo de formação de sujeitos reflexivos e 
críticos acerca do próprio contexto sócio-histórico-cultural, buscou-se 
estratégias para aumentar o diálogo, a cooperação entre professores e 
estudantes, assim como entre os próprios estudantes. O referencial te-
órico escolhido para nortear aulas virtuais interativas foi a curiosidade 
epistemológica de Paulo Freire (1996), objetivando a inserção crítica 
de educandos e educadores na realidade.

Comprometidos com a educação crítica, elaboramos sequên-
cias didáticas específicas para a turma de pré-vestibulandos de 2020, 
partindo da curiosidade ingênua (caracterizada pelo senso comum) e 
visando à construção da curiosidade epistemológica. Essa última pode 
ser entendida, segundo Freire (1996), como a curiosidade atrelada ao 
exercício de criticidade sobre a realidade, em que a problematização 
ou o problema se torna objeto de estudo.

Dois momentos pedagógicos distintos foram escolhidos para 
evidenciar o processo educativo de aplicação da curiosidade episte-
mológica pelos educadores. No primeiro momento, a reflexão é feita 
a partir de uma sequência didática para a disciplina Biologia, em que 
o gancho de motivação foi a realização de uma prática culinária sobre 
o componente curricular “Fermentação”. Em seguida, destaca-se o 
processo interativo durante um momento interdisciplinar de ensino 
sobre o tema “Saneamento Básico”.

O retorno das experiências foi analisado através de coleta de 
dados em forma de gravações em vídeo das aulas síncronas, depoi-
mentos de estudantes, registro docente e avaliação teórica.
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OS SABERES DA COZINHA: MICROBIOLOGIA, 
FERMENTAÇÃO E METABOLISMO

Na disciplina Biologia, a tarefa de conciliar a educação popu-
lar crítica com a extensa matriz curricular da prova de Ciências da 
Natureza e suas tecnologias é desafiadora. A sequência ancorada na 
curiosidade epistêmica de Freire buscou inserir uma problematização 
em distanciamento social, já uma atividade cotidiana dos estudantes, 
haviam mostrado interesse em aprender que, devido novas receitas 
culinárias. As aulas giraram em torno da pergunta “Por que a massa 
de pão cresce durante a fermentação?”, assumindo que os estudantes 
partiriam da curiosidade ingênua ao afirmar, por exemplo, que esse 
processo ocorre devido ao calor.

Partindo do pressuposto que os educandos precisam dos 
conteúdos científicos recorrentes na prova do Enem dos componentes 
curriculares “microbiologia” e “metabolismo celular” para responder à 
questão proposta, esperávamos a superação do senso comum através 
da cientificidade para revelar a realidade desse processo cotidiano. Ao 
mesmo tempo, buscamos reforçar a memória dos conceitos científicos 
envolvidos a fim de contribuir para o desempenho dos educandos na 
prova do Enem, a partir de uma prática significativa de aprendizagem. 
É importante ressaltar que, em momento algum, o senso comum foi 
desvalorizado nesse processo, apenas partimos dele e procuramos 
ressignificá-lo através do diálogo.

A sequência foi aplicada em aulas síncronas on-line, através da 
plataforma de reuniões virtuais Google Meet. Os recursos didáticos 
foram elaborados através da adaptação da metodologia proposta por 
Freire em “Pedagogia do oprimido”, prezando pelo diálogo.

Tais recursos que foram elaborados e aplicados compreendem: 
um roteiro de atividade prática-reflexiva sugerindo a confecção de pão 
caseiro a partir de fermento biológico (fungo unicelular Saccharomyces 
cerevisiae); avaliação formativa envolvendo uma simulação para testar 
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a capacidade de aplicação do conhecimento em outros contextos; 
avaliação teórica composta de questões de múltipla escolha segundo 
competências do Enem.

Além da confecção prévia do pão caseiro pelos estudantes e da 
reflexão acerca da prática em aula, realizamos um momento interativo 
e de socialização pós-aula. Chamado de “hora do cafezinho”, esse mo-
mento foi marcante e se tornou frequente após diversas aulas virtuais 
de Biologia, que aconteciam à tarde. Com o objetivo de aumentar o 
vínculo e o diálogo entre educadores-educandos e educandos-educan-
dos, esse momento informal de tal atividade prática também teve o 
propósito de construir a afetividade dentro do cursinho. Afetividade, 
essa, essencial na prática docente para Freire (1996), na medida em 
que a abertura ao querer bem e à afetividade é o pressuposto para 
selar o compromisso com o educando numa prática humanizadora.

O SANEAMENTO BÁSICO: DIREITO SOCIAL PARA TODOS? 
ABORDAGEM CRÍTICA DA DESIGUALDADE

Uma das dificuldades associadas tanto à prática de docência 
nos cursinhos populares quanto nos procedimentos usados no Ensino 
Remoto Emergencial foi a de trazer uma carga crítica aos conteúdos 
técnicos necessários ao Exame Nacional do Ensino Médio. Nesse sen-
tido, buscou-se em uma prática pedagógica específica, evidenciar uma 
das desigualdades presentes na vida dos nossos alunos: de acesso ao 
saneamento básico.

A prática pedagógica referida se deu em uma aula interdisci-
plinar extra às aulas semanais corriqueiras, nos chamados “aulões” de 
sábado de manhã. Partindo da abordagem interdisciplinar, considera-
mos que “a tarefa do educador dialógico é, trabalhando em equipe 
interdisciplinar este universo temático, recolhido na investigação, 
devolvê-lo, como problema, não como dissertação, aos homem de 
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quem recebeu” (FREIRE, 1994). Tal interdisciplinaridade abarcou os 
componentes curriculares de Biologia, Química e Geografia, e em tal 
observamos o primeiro ponto a ser destacado: O saber técnico pode se 
coabitar ao saber crítico.

Durante o “aulão” sobre saneamento básico se buscou, através 
de um método de diálogo crítico e empírico, abordar o tema tanto por 
uma perspectiva tecnicista (compreendendo os processos por trás do 
tratamento de água, de esgoto etc.) quanto por uma perspectiva mais 
analítica (compreendendo desigualdades e condições socioeconômi-
cas envoltas no simples acesso ao saneamento básico). A sequência 
interdisciplinar foi aplicada em uma aula ao vivo no YouTube do canal 
do projeto de extensão, portanto o chat foi o principal meio para a 
participação dos alunos.

O primeiro ponto a ser destacado nessa prática pedagógica 
foi o direcionamento do discurso, a fim de estabelecer contato com 
os alunos desde o primeiro movimento. Um simples “bom dia” 
acompanhado pelo nome do estudante para que o mesmo se sinta 
parte da conversa e consequentemente se sinta à vontade para dar 
suas opiniões, comentar e perguntar, fez-se necessário já que a falta 
de fala dos alunos se evidenciou por ser um dos maiores problemas 
do Ensino Remoto Emergencial, dificultando o estabelecimento do tão 
necessário diálogo.

A professora de Biologia, no começo da aula, aborda o que se-
ria o saneamento básico de forma bem empírica e aplicável à realidade 
dos alunos, mostrando elementos de uma foto onde há problemas de 
saneamento básico. Já no início há a problematização do tema, ao ser 
abordada a consciência de direitos sociais dos sujeitos e o direito à 
saúde, buscou-se estabelecer neste ponto, uma conscientização nos 
alunos de que o não acesso a esses bens básicos não é algo natural e 
aceitável.

Após uma breve contextualização, há a primeira pergunta feita 
pelo professor de Geografia: “A água que sai da sua torneira é limpi-
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nha? se é limpa, é assim para todo mundo?” Neste ponto, observamos 
uma prática pedagógica que tem funcionado para preparar os alunos 
para discutir seu lugar no mundo e principalmente para estabelecer 
um conhecimento cristalizado: responder perguntas e solucionar pro-
blemas. Ao responder tal pergunta, os mesmos são levados a refletir 
sobre sua realidade, temos então, a curiosidade epistemológica e a 
ação reflexiva de Freire, sobre um processo que ocorre na microescala 
social dos alunos, levando-os a pensar sobre o contexto de sua casa, 
seu bairro e talvez sua cidade, ao mesmo tempo em que se abarca um 
componente curricular certeiro para os vestibulares tradicionais.

Por fim, foram abordadas na parte final da aula, as desigualda-
des regionais de acesso ao saneamento básico. Através de trechos de 
um documentário com vultosa carga emocional, abordamos o acesso 
à educação de pessoas das camadas populares de centros urbanos e 
de zonas rurais e a relação com a falta de acesso à saneamento básico. 
Tal obra cinematográfica foi utilizada como recurso pedagógico para a 
conscientização e crítica aos processos de desigualdade em um espaço 
específico.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Um primeiro ponto interessante a ser ressaltado é a caracte-
rização de estudantes mais frequentes e engajados nas aulas on-line 
do cursinho. A maioria desse público-alvo era composta de mulheres, 
com uma faixa etária diversa (de 17 a 64 anos).

Essa percepção foi essencial para remodelar a prática docente 
de modo a incentivar a presença daquelas mulheres no cursinho, 
adaptar o discurso para fomentar o diálogo baseado em suas próprias 
experiências de vida, dificuldades e projetos para o futuro, além de 
evidenciar constantemente que o Ensino Superior é factível para todas 
elas.
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Sobre a aquisição dos conhecimentos científicos após a aplica-
ção da aula prática de Biologia, notou-se mediante as notas em ava-
liação teórica que as questões com o tema Microbiologia obtiveram 
moderadamente mais acertos do que demais questões do simulado de 
Ciências da Natureza e suas tecnologias.

Entretanto, ainda assim, dificuldades de compreensão concei-
tual de algumas estudantes foram percebidas, como pode ser visto 
nesse trecho do diálogo da Estudante C quando questionada sobre 
qual aula havia sido marcante: “Aquela aula, sobre como fazer pão 
com a bactéria”. O fermento biológico utilizado para fazer pães contém 
microrganismos no Reino Fungi, as leveduras, que não pertencem ao 
mesmo táxon que as bactérias. Verificamos a complexidade em avaliar 
o conhecimento de conceitos e processos científicos remotamente ao 
mesmo tempo que cobramos as competências da prova do Enem, fato 
que revela a necessidade de estruturar práticas avaliativas eficientes no 
Ensino Remoto Emergencial para o contexto de um cursinho popular.

Quanto às estratégias para conhecer a realidade dos estu-
dantes, incentivar o diálogo e a interação através das tecnologias 
educacionais disponíveis, os resultados foram satisfatórios. Em geral, 
as estudantes citaram em depoimento que as aulas eram interativas e 
que se sentiam menos solitárias quando o método de ensino deman-
dava participação. A aula prática de fermentação procedeu à troca de 
receitas entre estudantes e no costume frequente de um momento 
informal de interação após a aula virtual síncrona, colaborando para a 
criação de vínculos necessários à prática educativa.
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Figura 1 – Pão caseiro da estudante M., de 64 anos. Resultante da atividade prática 
remota 
Fonte: Acervo pessoal.

Como questionou Paulo Freire, “Por que não estabelecer uma 
necessária ‘intimidade’ entre os saberes curriculares fundamentais aos 
alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos?” (FREIRE, 
1996). A articulação entre as práticas cotidianas e a construção de 
conceitos científicos resultou, ainda, na criação de vínculo e incentivo 
à inserção crítica dos educandos, segundo depoimento de uma estu-
dante sobre as aulas de ambos educadores:

Nas disciplinas Geografia e Biologia, tive um grande 
estímulo na autonomia e na capacidade de pensar, 
pude associar o conhecimento à minha realidade. Como 
exemplo, através das aulas de geologia, classifiquei os 
tipos de rochas e analisei as suas características no meu 
espaço, na minha casa. Já em Biologia, me senti esti-
mulada a ler notícias atuais sobre assuntos ecológicos, 
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vírus e além disso passei a analisar os ecossistemas. A 
metodologia de ensino é eficiente, os professores con-
seguiram trazer sentido à minha aprendizagem. Através 
de aulas interativas, discursivas e contextualizadas, 
desenvolvi habilidades que me permitiram examinar o 
meu contexto social (Estudante A).

Durante a aula interdisciplinar, a construção da curiosidade 
epistemológica foi percebida, ainda que timidamente devido à difi-
culdade de dialogar sobre o contexto de cada estudante através dos 
recursos tecnológicos de interação do YouTube. É de interesse destacar 
alguns dos comentários e respostas dos discentes no chat a respeito 
principalmente da temática social do componente de saneamento 
básico dado durante o “aulão”: A pergunta “Por que as políticas públi-
cas sobre água não são valorizadas?” foi feita por uma aluna, seguida 
pelo comentário: “em época de eleições, dá pra pensar um pouco”. As 
respostas seguintes foram surpreendentemente críticas, evidenciando 
abordagem observadora e empírica dos alunos.

Confirmamos a convicção de que, para além dos objetivos 
conceituais, o cursinho deve educar para a criticidade, à perspectiva 
de Freire (1996), buscando construir a curiosidade epistemológica dos 
indivíduos sem desconsiderar seus saberes empíricos formadores do 
senso comum. Educar para a criticidade é dar educação para alforriar 
nossos alunos do calabouço do desconhecimento crítico, que os foi 
imposto para que os mesmos não questionassem o seu lugar no mun-
do. Por isso, abordar a desigualdade de saneamento básico é um dos 
exemplos de uma luta diária para abrir os olhos dos oprimidos.

É de interesse ressaltar, ainda, que a pandemia de covid-19 
foi um impulso para a reavaliação da prática docente por parte dos 
educadores. Os dispositivos tecnológicos se tornaram a sala de aula 
e, com essa mudança, nos tornamos os necessários pesquisadores da 
educação, conforme Paulo Freire diz: “Faz parte da natureza da prática 
docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, 
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em sua formação permanente, o professor se perceba e se assuma, 
porque professor, como pesquisador” (FREIRE, 1996). A busca teórica, 
motivada pelos desafios descritos, foi realizada de forma autônoma, 
por alguns educadores do cursinho popular, refletindo a necessidade 
formativa que o cenário impôs sobre docentes, incluindo licenciandos 
em formação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na prática de ensino remota, a primeira etapa para os professo-
res foi se preparar para lidar com um contexto tão singular e tão com-
plicado. Ora, mais do que a exibição de conteúdos desemparelhados e 
técnicos, o objetivo do projeto sempre foi transformar realidades para 
que esses indivíduos transformassem seu contexto como comunidade, 
uma tarefa nada fácil, evidentemente, mas que tornar-se-ia ainda mais 
difícil com a distância que iríamos enfrentar.

Após diversas tentativas falhas de estabelecer contato fre-
quente com os alunos durante as aulas, nos apropriamos de métodos 
onde trazíamos esses alunos para mais perto, em estratégias como: a 
preparação de receitas nas aulas de Biologia, o “cafezinho” pós-aula 
para conversas descontraídas e um discurso onde os alunos analisa-
vam sua realidade, como no aulão de saneamento básico. Portanto, a 
criação de um ambiente de diálogo foi o primeiro fator primordial para 
o sustentáculo da prática docente popular.

O segundo fator primordial foi a (des)construção do educador 
popular enquanto sujeito da profissão docente. O professor deve refletir 
sobre seus métodos para que sua prática se dê como bem sucedida. Para 
tal, é necessário que ocorra o teste, a hipótese, o erro com o objetivo de, 
enfim, chegar ao acerto, consoante ao que Paulo Freire também nos diz: 
“O professor que não leve a sério sua formação, que não estude, que 
não se esforce para estar à altura de sua tarefa não tem força moral para 
coordenar as atividades de sua classe” (FREIRE, 1996).
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Sobre o ensino crítico para os estudantes do cursinho, é possível 
perceber que na observação de processos que se mostram particula-
res a algumas realidades e passam despercebidos a outras, podemos 
questionar a disparidade de tais realidades, nos revestindo do saber 
crítico. Saber compreender a infeliz desigualdade existente entre 
vários desenvolvimentos é parte inestimável da formação docente e 
consequentemente da formação passada aos seus alunos.

A inserção crítica na realidade, tanto de estudantes, quanto de 
educadores, faz-se necessária mesmo no modelo remoto de ensino. 
Tanto na Educação Popular, quanto na educação formal, o discurso 
docente que incentiva o diálogo estimula a formação crítica-democrá-
tica dos estudantes. Entretanto, ainda é notável que as dificuldades de 
diálogo, interação e avaliação significativa dentro do contexto virtual 
de aprendizagem precisam ser superadas pelos diversos sujeitos da 
educação.
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OS DESAFIOS ENFRENTADOS POR 
DOCENTES E DISCENTES NO ENSINO 
REMOTO EMERGENCIAL NAS SÉRIES 
INICIAIS DO ENSINO FUNTAMENTAL I

Monizy Silva Pereira 

RESUMO
Este trabalho tem como finalidade relatar experiências de desafios vividos 
no ensino remoto por professores e alunos das primeiras séries da Educação 
Básica nos meses de março a novembro de 2020, no período de pandemia 
do coronavírus. A observação ocorreu na Escola Municipal Valdir Arantes da 
Silva com Pedagogas que atuam nas primeiras séries do Ensino Fundamental 
I. A metodologia se trata de uma pesquisa etnográfica na qual vai abordar 
experiências vivenciadas por docentes e discentes dos anos iniciais da segun-
da etapa da Educação Básica. Faz-se uma relação dessas experiências com 
fundamentação teórica dos seguintes autores: Lima e Miranda e Oliveira e 
Teles (2020); Oliveira, Corrêa e Morés (2020) e Colello (2021). Os resultados 
da análise das experiências realizadas nessa fase de isolamento físico eviden-
ciou a precariedade de recursos tecnológicos tanto físicos quanto humanos 
no Ensino Fundamental I. Assim como, a debilidade nos saberes docentes em 
relação às ferramentas tecnológicas usadas no Ensino Remoto no processo 
de ensino e aprendizagem nas séries iniciais. Para tanto, busca-se a urgência 
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de um olhar reflexivo para formação docente e as novas tecnologias nas 
atividades mediadas pelas tecnologias no Ensino Remoto.
Palavras-chave: Ensino Remoto. Formação Docente. Alfabetização.

INTRODUÇÃO

O ano de 2020 foi uma época anormal aos períodos anteriores, 
fomos pegos de surpresa com a pandemia causa, o isolamento físico 
– cito essa expressão porque as relações sociais continuaram mesmo 
a distância – e, com isso as escolas e outros estabelecimentos foram 
fechados de acordo com os decretos locais, afim de conter a propaga-
ção do vírus.

Professores, assim como outros profissionais passaram a tra-
balhar home office e, os alunos a estudarem em suas residências por 
meio do ensino remoto. De acordo com Colello (2021, p. 4) “a ruptura 
da escola – com maior ou menor ênfase, com maiores ou menores 
danos – esbarra simultaneamente nas dimensões humanas, socio-
econômicas, pedagógicas e técnicas”. Nesses moldes e na forma de 
Ensino Remoto Emergencial, o processo de ensino mudou e com tal 
modificações surgiram os desafios a serem enfrentados pelos docen-
tes, discentes, a família e todo o corpo educacional.

Diante de todo esse cenário ocasionado pelo vírus Sars-CoV-2, 
a Escola Municipal Valdir Arantes da Silva seguiu o protocolo de 
prevenção à covid-19 da Secretaria Municipal de Educação e adotou 
o Regime de Atividades Não Presenciais (Reanp). Dessa maneira, as 
aulas tiveram continuidade através do Ensino Remoto e, com essa 
nova metodologia de ensino foi constatada a grande dificuldade dos 
educadores com as novas tecnologias, assim como também a falta de 
recurso tecnológicos tanto para os alunos quanto para os professores.

Cabe aqui ressaltar que a instituição em que foi realizada a 
análise das experiências, abarca uma população muito carente, pobre 
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e, que muitas vezes falta até o que comer. Nesse sentido Miranda et al. 
(2020) cita Alves (2020), no qual afirma que

A sugestão de educação remota na rede pública como 
um todo, pode ser percebida como um grande equívoco, 
pois inviabiliza o conhecimento da classe social menos 
favorecida, por não ter acesso às tecnologias digitais ou 
não possuírem condições de moradia adequada para 
acompanhar de maneira satisfatória os momentos de 
aulas virtuais, pois moram em residências pequenas 
com poucos espaços apropriados para poder estudar 
(ALVES, 2020 apud MIRANDA et al., 2020).

De fato, nas palavras de Alves (2020) encontramos a realidade 
da maioria dos alunos da Escola Municipal Valdir Arantes da Silva e 
outra grande problemática é que por se tratarem de alunos que estão 
em processo de aprendizagem de leitura e escrita, o simples manuseio 
de uma ferramenta digital é totalmente desconhecido e um desafio 
para essas crianças. Tendo em vista os enfrentamentos do sistema 
educacional e principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
I, que tem buscado se adaptar à conjuntura atual, o presente trabalho 
tem como objetivo relatar experiências de professores e alunos do 
Ensino Fundamental I dessa escola no interior de Goiás em tempos de 
pandemia nos meses de março a dezembro de 2020 e fazer uma refle-
xão sobre a formação docente e as novas tecnologias nas atividades 
mediadas pelas tecnologias no ensino remoto.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Atentando que este trabalho é um relato de experiências e que 
envolve uma observação de vivências em um grupo de professores e 
alunos de uma escola, aqui temos uma pesquisa etnográfica em que 
de acordo com Severino “é um tipo de pesquisa que visa compreender, 
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na sua cotidianidade, os processos do dia a dia em suas diversas moda-
lidades, os modos de vida do indivíduo ou do grupo social” (SEVERINO, 
2016). Esta, por sua vez possui métodos e técnicas de uma abordagem 
com características de pesquisa qualitativa Segundo Reis, “a aborda-
gem qualitativa está no modo como interpretamos e damos significado 
ao analisarmos os fenômenos abordados sem empregar métodos e 
técnicas estatísticas para obter resultados sobre o problema ou tema 
estudado” (REIS, 2012).

Com o intuito de relatar as dificuldades tanto dos docentes 
quanto dos alunos da Escola Municipal Valdir Arantes da Silva nas 
aulas adotadas o método do ensino remoto, esta pesquisa consiste em 
um relato de experiência através de depoimentos formais e informais 
dos docentes, pais e alunos: observações de relatórios e fichas sobre 
a realização das aulas remotas no Regime Não Presencial nessa insti-
tuição pública do Ensino Fundamental I em Goiás. Buscou-se pontuar 
as dificuldades e desafios enfrentados pelos docentes e alunos desta 
escola em relação ao Ensino Remoto Emergencial, destacando a fase 
das séries iniciais. Utiliza-se as seguintes referências bibliográficas: 
Lima e Miranda e Oliveira e Teles (2020), Oliveira, Corrêa e Morés 
(2020) e Colello (2021) como aporte teórico para fundamentar esta 
experiência.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A respeito do uso das tecnologias na educação Lima et al. (2020) 
afirma que “é necessário considerar que a utilização de ferramentas 
tecnológicas é um mecanismo que permite a ampliação de atividades 
humanas em todas as esferas sociais, sobretudo na educação”. Um dos 
pontos positivos relacionado à tecnologia, porém, a realidade atual no 
sistema educacional do nosso país, principalmente em instituições pú-
blicas localizadas na periferia, essa ampliação das atividades humanas 
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não chega para todos. Um exemplo disso é a instituição referida neste 
estudo, na qual está situada em um bairro periférico da cidade de Cal-
das Novas-Go. Consiste em uma escola que atende a Educação Infantil 
e o Ensino Fundamental, sua estrutura física é composta por nove salas 
de aula, dois banheiros, uma cozinha, uma sala de professores com 
dois banheiros, uma sala para direção e coordenação e a secretaria. 
Tem também uma minibiblioteca, na qual não comporta 20 alunos e 
uma quadra descoberta.

Em relação ao corpo docente temos um grupo de 18 profes-
sores que atende os alunos do período matutino e vespertino. Como 
aqui será aprofundado mais a segunda etapa da Educação Básica, é 
importante ressaltar que a observação dessa experiência se limitou as 
Pedagogas que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental I.

Com as mudanças no ensino devido a pandemia, os professores 
de um momento para outro tiveram que adaptar seus planejamentos 
de aula a nova metodologia de ensino mediada pelas ferramentas tec-
nológicas. E nesse ponto, vem à tona as grandes dificuldades existentes 
na profissão docente. Ressalta-se a falta de recurso tecnológicos e de 
formação relacionada ao uso de tecnologias no processo educativo.

De acordo com Colello (2021, p. 6) os professores tiveram que 
se reinventar nesse período de pandemia do coronavírus:

Na busca de novos jeitos para ensinar, os professores 
tiveram que se reinventar, abrindo mão de certezas e de 
zonas de conforto dadas pela experiência profissional. 
Tiveram que se aproximar mais das famílias e, talvez, 
conhecer ainda mais seus alunos. Finalmente, tiveram 
que lidar com uma sobrecarga de trabalho que, não raro, 
veio de encontro com condições pessoais e familiares 
também impostas pelo distanciamento social (a presen-
ça de filhos em casa, a dificuldade de trabalho com as 
equipes pedagógicas, as inúmeras demandas das esco-
las, a indisponibilidade de equipamento técnico etc.).
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 No que tange ao trabalho dos docentes, nesse período de 
pandemia, tiveram que formar grupos de WhatsApp, em que de início 
se identificou a quantidade de contatos inexistentes, errados ou que 
não pertenciam aos responsáveis dos alunos. Os professores foram 
orientados a fazerem registros de todos acontecimentos, vieram os 
relatórios, os preenchimentos de fichas dos alunos que não possuíam 
WhatsApp e que os números estavam incorretos, para esses alunos as 
tarefas eram impressas e os responsáveis deveriam buscar na escola. 
Relacionado aos planejamentos, os docentes tinham que continuar 
com seus planos de aulas não introduzindo conteúdos novos, deve-
riam ser de linguagem fácil e levar em consideração que muitos pais 
não sabem ler nem escrever.

A ferramenta de comunicação utilizada era grupos de WhatsA-
pp, em que as atividades eram enviadas para os alunos responderem. 
Eram postados nos grupos prints das tarefas, gravação de áudios expli-
cando como deveriam ser realizadas as atividades, vídeos relacionados 
ao conteúdo e o pedido de solicitação do retorno das tarefas enviadas 
pelos professores. O que se ouvia era: não sobrecarregam os pais com 
muitas atividades; façam um vídeo curto para não encher a memória 
dos celulares dos pais; gravem áudios explicando as atividades pois 
muitos pais não sabem ler; façam uma atividade prática e peçam fotos 
deles realizando as atividades e para filmar e enviar o vídeo de volta 
para que possamos postar no Facebook, pois muitas escolas estão 
fazendo isso.

Enquanto isso, o fracasso do ensino no regime não presencial 
era nítido, a maior parte dos alunos não davam feedback das ativida-
des propostas, ficavam em total silêncio, raramente havia uma dúvida, 
mesmo os professores perguntando se estava tudo bem, se haviam 
dúvidas. Em muitas vezes quando os pais se pronunciavam, era apenas 
para saberem das entregas das cestas básicas. Por esse ângulo, Colello 
(2021) destaca que como se não bastassem as preocupações com o 
ensino propriamente dito, os educadores descobriram que, para mui-
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tos, a aprendizagem era uma dimensão secundária em relação a outras 
dificuldades de continuidade: desemprego, desabastecimento e fome. 
Os professores apresentavam sentimentos de fracasso, impotência 
e se perguntavam como deveriam fazer para que os conhecimentos 
chegassem de forma substancial até os alunos.

Relacionado ao público que esta escola atende, são crianças 
e adolescentes de classe social menos favorecida. A maioria dessas 
crianças vieram de outras cidades, de outros estados e vivem com avós 
ou pais que não são alfabetizados. Moram em casas bem simples, algu-
mas chegam a ser de lonas, são alunos em que a maioria das famílias 
possuem estruturas mínimas de sobrevivência. Alunos que chegam 
até mesmo sem um material escolar na escola e que muitas vezes o 
lanche da escola é o seu café da manhã ou almoço. É uma realidade 
que entristece qualquer pessoa e arrisco a dizer que principalmente a 
um verdadeiro professor, formador de sujeitos críticos.

Então vemos que é uma população que em sua maioria possui 
o mínimo para sobreviver e que dificilmente possui aparatos tecno-
lógicos para as aulas on-line mediadas por computadores desktop ou 
dispositivos móveis (notebook, tablets e smartphones). Outra situação 
que foi identificada nessa escola com o ensino remoto é que a maioria 
possui um aparelho celular de tecnologia inferior, pois estes são mais 
acessíveis as suas condições socioeconômicas e que outros nem se-
quer isso possui e que na busca de se comunicar com os professores 
pegavam celulares emprestados de um conhecido/a ou vizinho/a.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante todo esse contexto vivenciado na Escola Municipal 
Valdir Arantes da Silva no período de pandemia, revelou-se a falta de 
atualização dos professores – alguns ainda presos às práticas pedagó-
gicas tradicionais – em relação ao uso das novas tecnologias. Nesse 
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sentido, concordo com Oliveira, Corrêa e Morés (2020), quando cita 
que “é necessário desencadear processos educativos destinados a 
melhorar e a desenvolver a qualidade profissional dos professores 
que, claramente neste momento, foram apanhados de surpresa” (MO-
REIRA; SHELEMMER, 2020, p. 28). Além disso, deve ocorrer por parte 
do serviço público um investimento significativo em recursos materiais 
tanto para os docentes quanto para os alunos, com a finalidade de 
amenizar o empobrecimento das propostas educativas que recorrem 
também em função da precariedade desses recursos. Esse período em 
que ocorreu o Ensino Remoto Emergencial e ainda continua, veio para 
reforçar a bandeira de luta – por um ensino de qualidade e que vá 
além dos conteúdos – dos educadores do nosso país e ainda desper-
cebida por alguns. Deve-se pensar a formação docente para além da 
instrumentalização e que abarque as dimensões que levam à formação 
integral tanto dos docentes quanto dos alunos.
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PARTE VII

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 
E CONDIÇÕES TRABALHO DA/NA 

PROFISSÃO DOCENTE



OS DESAFIOS NA EDUCAÇÃO EM 
TEMPOS DE PANDEMIA

Suellen Pereira

RESUMO
Ano de 2020, novo momento da educação com a chegada da covid-19, di-
versas mudanças ocorreram na vida dos educadores, alunos e famílias. Os 
educadores recriaram novas formas de aprendizagens virtuais no intuito de 
proporcionar um ensino de qualidade para os alunos e ajudá-los no período 
de isolamento. O presente relato tem como objetivo apresentar o processo 
de adaptação e os desafios deste ano, em uma escola da rede privada, no 
estado do Rio de Janeiro. Para isso, foram utilizados três grandes marcos: i) 
criação de um plano de ação; ii) consulta diagnóstica aos alunos; iii) o desen-
volvimento das aulas. Como resultados, entende-se que apesar dos desafios 
e fragilidades foi possível proporcionar aos alunos de uma rede privada, um 
processo de ensino-aprendizagem remoto. Ressalta-se a importância do pro-
cesso de ensino presencial e dos espaços escolares para o desenvolvimento 
de outras competências e habilidades que o ensino remoto não foi capaz de 
promover.
Palavras-chave: Educação. Pandemia Mundial. Aprendizagem Virtual.



844COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

INTRODUÇÃO

O ano letivo escolar de 2020 foi um ano diferente dos outros, 
considerando o cenário de uma pandemia mundial e com muitos de-
safios no processo de ensino. Como forma de manter a continuidade 
nos estudos nos moldes mais regulares possível a educação on-line ou 
remota foi a estratégia utilizada por diversas instituições de ensino, 
como no caso de uma escola da rede privada que, prontamente, ado-
tou como plataforma o Skype para ministrar suas aulas.

A Unesco recomendou o uso de programas em EaD, tecnolo-
gias virtuais e plataformas. As tecnologias disponíveis hoje são mais 
variadas e vigorosas o suficiente para fazer uma diferença qualitativa 
nos cursos a distância de ensino (SANTOS, 2020, p. 3) e como também 
foi adotada no ensino emergencial de 2020. Esse cenário proporcionou 
um novo desafio ao educador que precisou se readequar e aprender 
sobre o mundo virtual. O educador precisou adotar novas estratégias 
de aprendizagem para sensibilizar os alunos.

Foi um ano de adaptação, resiliência e cansativo para os educa-
dores e alunos que buscaram o tempo todo que as aulas acontecessem 
dentro das possibilidades. Vale ressaltar que, a resposta imediata ao 
ensino remoto não ocorreu em todas as esferas educacionais e isso 
promoveu ainda mais as desigualdades sociais na educação, uma vez 
que, diversas famílias, em que os filhos estudam em escolas públicas, 
não apresentam acesso à internet ou disponibilizam de uma infraes-
trutura virtual.

Compreende-se que, quando possível, avanços no âmbito tec-
nológico e das salas virtuais foram adotados, mas para atender uma 
demanda urgente, poucas foram as reflexões sobre os impactos que 
esta iniciativa poderia proporcionar na vida dos estudantes e professo-
res. De acordo com Santos (2020, p. 8), os desafios do ensino remoto 
foram separados em quatro subcategorias desafiantes, a saber:
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1. aspectos comunicacionais;
2. aspectos pedagógicos;
3. aspectos sociais;
4. aspectos tecnológicos;

Esses quatro aspectos foram levantados junto aos professores 
que lecionam em Portugal, muito deles relataram à questão da desmo-
tivação por parte dos alunos, apatia e situações de estresse e cansaço 
por ficarem muito tempo no ambiente virtual (SANTOS, 2020, p. 8).

O ano da pandemia propiciou novas situações emocionais, 
relações afetivas e profissionais foram criadas e ressignificadas, mui-
tas pessoas passaram a trabalhar remotamente; famílias passaram a 
conviver cotidianamente com vários conflitos; pessoas ficaram afas-
tadas de entes queridos para se proteger e proteger o outro; muitos 
continuaram nas suas atividades por serem essenciais, por não terem 
outra opção para se manter. Logo, uma nova realidade foi imposta para 
humanidade (SOUZA, 2020, p. 2).

Considerando estes fatores, é importante analisar quais foram 
os impactos e as estratégias adotadas pelas escolas privadas nesse ano 
atípico e que proporcionou uma realidade com grandes dificuldades. 
As relações sociais foram estabelecidas em parte por intermédio da 
internet, em um ambiente virtual proporcionado em resposta à uma 
demanda emergencial. Mediante a problemática o presente relato 
apresentará as etapas e estratégia de ação que foram adotadas por 
uma escola privada para dar prosseguimento ao seu ano letivo.

Além disso, o relato busca promover algumas reflexões sobre 
como foi importante ter uma escola dotada de recursos e que pode 
pensar em estratégias imediatas para o ano letivo, sendo uma reali-
dade singular no Brasil. Outro ponto foi que o home office trouxe uma 
nova forma de trabalho em que apresentou alguns pontos positivos, 
como também pontos negativos, sobretudo no que se refere ao tempo 
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de resposta aos e-mails, ligações e mensagens. O profissional deveria 
atender ao seu trabalho durante todo o tempo?

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O referido dispositivo legal, precedido pela Medida Provisória 
nº 934, de 1º de abril de 2020 (BRASIL, 2020a), dispõe normas excep-
cionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 
decorrentes das medidas para o enfrentamento da pandemia mundial. 
Entretanto, apesar de um documento norteador, cada município bra-
sileiro e/ou instituição de ensino teve autonomia em alguns processos 
decisórios e também sobre como conduzir as práticas pedagógicas no 
ensino remoto.

Além deste documento, foi elaborado o Parecer CNE/CP nº 
5/2020 (BRASIL, 2020b), aprovado em 28 de abril de 2020, que deli-
berava a continuidade da relação ensino-aprendizagem a distância. No 
primeiro momento, acreditava-se que seria algo momentâneo e que 
o mais breve possível as atividades escolares voltariam ao ensino pre-
sencial, sendo que não foi isso que aconteceu na maioria das escolas 
brasileiras.

A escola privada no estado do Rio de Janeiro já adotava uma 
plataforma on-line e privada, sendo utilizada para controle de frequ-
ência, lançamento de notas e ocorrências da entrega de atividades e 
comportamento dos alunos para os pais. Quando iniciou a possibilida-
de de um ensino remoto as estratégias da escola foram: i) criação de 
um plano de ação; ii) consulta diagnóstica aos alunos; iii) desenvolvi-
mento das aulas. As estratégias serão apresentadas e detalhadas no 
item resultados.



847COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

RESULTADOS

CRIAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO

No primeiro momento, foi realizada uma reunião entre a equipe 
pedagógica e diretores para pensar nas melhores estratégias imediatas 
para que o ensino e sua qualidade não fossem prejudicados neste 
período. Dessa forma, a ação I: foi a criação de um Guia de Orientação 
de Estudos para os alunos de cada disciplina. Esse Guia de Orientação 
de Estudos foi disponibilizado toda semana na plataforma privada. Em 
seguida, os alunos tinham acesso a esse guia e realizavam as atividades 
solicitadas.

O Guia de Orientação de Estudos foi composto de itens pri-
mordiais, como o que seria estudado, capítulo do livro didático para 
acompanhamento, quando necessário, elaboração de materiais de 
apoio, como vídeos, exercícios e ou atividades a serem realizadas e o 
prazo de entrega das mesmas. Caso o aluno tivesse alguma dúvida, um 
fórum também foi criado na plataforma para facilitar a comunicação 
entre professores e alunos.

Durante a importação de dados e documentos na plataforma 
privada, os professores foram capacitados para utilizar a ferramenta 
da melhor forma. A ação II foi pensar em como seriam as aulas nas 
salas virtuais, como plataforma, foi adotada o Skype para que neste 
momento professores e alunos tivessem maior interação, com aulas 
em carga horária reduzida para que os alunos não ficassem sobre-
carregados pelos inúmeros encontros virtuais, mais a entrega das 
atividades solicitadas nos Guias de Orientação de Estudos. A ação III 
foi melhorar o diálogo entre professores e alunos através da criação 
de e-mails, uma vez que a plataforma privada apresentou desafios no 
que se refere ao envio dos documentos e leitura dos mesmos pelos 
professores e alunos.
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Durante o processo, algumas reuniões pedagógicas foram reali-
zadas para contribuir no acompanhamento das atividades. Não foi uma 
tarefa e um ano fácil, uma vez que todos do ambiente escolar tiveram 
que criar novas formas de diálogo, interação, comunicação e ensino. 
Como já apresentado, este ambiente trouxe consequências negativas, 
sobretudo no que se refere ao estresse, apatia e desmotivação. Mes-
mo neste cenário, a força tarefa foi realizada buscando promover um 
ensino de qualidade. É importante ressaltar que depois as aulas foram 
realizadas no Zoom, por ser uma plataforma que apresenta maior 
disponibilidade de ferramentas que contribuem para aula virtual.

CONSULTA DIAGNÓSTICA AOS ALUNOS

Como estratégia, um questionário foi elaborado, no Google 
Drive (figura 1), na disciplina de Geografia para acompanhar o proces-
so de ensino-aprendizagem dos alunos e também para compreender 
como os alunos estavam se adaptando ao ensino remoto, suas poten-
cialidades, fragilidades e sugestões. O questionário foi composto de 
dez perguntas, cinco abertas para que o aluno pudesse escrever sua 
resposta e cinco de múltipla escolha para que o aluno selecionasse a 
melhor resposta.
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Figura 1 – Questionário aplicado aos alunos.
Fonte: Arquivo pessoal.

O momento foi oportuno para avaliação da prática docente 
adotada, para acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos, 
para ouvi-los em relação ao conteúdo, suas dificuldades e de pensar 
em maneiras mais lúdicas em que o aluno não se sentisse sobrecarre-
gado com o ensino remoto.

DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

Com base nos questionários, nas reuniões pedagógicas, no 
intercâmbio profissional com outros professores, interação e diálogo 
na sala de aula virtual com os alunos foi possível repensar em novas 
práticas pedagógicas considerando as tecnologias virtuais. Dessa 
forma, o quadro 1 apresenta algumas das ferramentas pedagógicas e 
tecnológicas adotadas durante este ano letivo.
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Mural Padlet Podcasts – Spotify

Vídeo Aula Canal Futura – YouTube Mapas Mentais On-line – Miro

Kahoot Jogos no Wordwall

Genially Gifs

Prezi
Mapas interativos no Portal da Sesc 
Educação

Aplicativos de elaboração de vídeos 
como InShot

Google Earth

Quadro 1 – Algumas das Ferramentas Pedagógicas e Tecnológicas.
Fonte: Elaborado pela autora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2020 foi desafiador, uma verdadeira crise para huma-
nidade, como também na política, economia, socialmente e na educa-
ção para todo o país e em diversas partes do mundo. A grande questão 
é que o ano é de 2021 e ainda não existem grandes expectativas de 
melhorias, sobretudo para questão educacional. As políticas públicas 
educacionais não conseguiram alcançar a educação pública que em 
grande parte ficou sem aula e sofreu com a precariedade de acesso 
à internet e uma estrutura virtual. Portanto, a prontidão do trabalho 
pedagógico aqui relatado, não foi similar em todas as instituições de 
ensino, sobretudo no que se refere à rede pública e privada.

Apesar das dificuldades elencadas e das reflexões aqui apre-
sentadas, foi possível lecionar mesmo que de uma maneira não con-
vencional e talvez a mais adequada para os alunos em 2020. Durante 
o decorrer do ano, foi observado cansaço, desmotivação, falta de inte-
resse e dificuldade de diálogo, as atividades propostas e assim como 
também o ensino tentou levar em consideração todas as fragilidades 
que o momento propiciou para todos os envolvidos, alunos, educado-
res e família.
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DESAFIOS DO SER PROFESSOR  
EM TEMPOS DE PANDEMIA:  
PANORMA EDUCACIONAL E  
CONDIÇÕES DE TRABALHO

Maristela Rocha Lima

RESUMO
O “aparecimento” da covid-19 alterou completamente a rotina e as emoções 
das pessoas, da sociedade. Os impactos causados por esta pandemia sobre o 
contexto educativo e as condições de trabalho dos professores do Território 
de Identidade do Sisal (TIS)1, sertão da Bahia é o recorte feito para poten-
cializar as reflexões apresentadas neste texto, o qual é motivado a partir de 
experiências pessoais enquanto professora da educação básica, atuante nos 
municípios de Conceição do Coité e Barrocas, pertencentes ao TIS. A inquie-

1  Espaço do Território Baiano que abrange uma área de 20.454 km², o equivalente 
a 3,6% do território baiano. No que se refere ao censo demográfico, a população 
total do TIS em 2014 era de 625.852 (SEI, 2016), sendo que 42,8% se encontravam 
no contexto urbano e 57,2% em contexto rural. A delimitação é baseada nos 
propósitos do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios 
Rurais (PNDSTR), apresentada pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) 
e Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT). Os municípios que compõem o 
Território do Sisal: Araci, Biritinga, Barrocas, Candeal, Conceição do Coité, Cansanção, 
Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Nordestina, Quijingue, Queimadas, Retirolândia, 
Santa Luz, São Domingos, Serrinha, Teofilândia, Tucano, Valente.
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tação norteadora perpassa por contextualizar a educação e as condições de 
trabalho dos professores no âmbito pandêmico a partir de reflexões sobre 
a dinâmica das ações educativas adotadas e desenvolvidas nos municípios 
para atender aos estudantes, assim como as condições de trabalho as quais 
os professores estão sendo submetidos. Metodologicamente se configura 
um relato de experiências, o qual é fundamentado e teorizado a partir de 
concepções de autores sobre as temáticas discorridas.
Palavras-chave: Educação. Condições de Trabalho. Pandemia. Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC).

PROPOSIÇÕES INICIAIS: DIÁLOGOS SOBRE A PROFISSÃO 
DOCENTE

Com o início da pandemia, inúmeras mudanças ocorreram nos 
cotidianos de todas as pessoas. A necessidade de manter o isolamento 
e o distanciamento social enquanto principais medidas para conter os 
avanços do vírus (Sars-CoV-2) causador da covid-19 sobre a população, 
objetivando evitar um colapso no sistema de saúde. Foram medidas 
urgentes e necessária que refletiram sobre a vida das pessoas e nos 
vários setores da sociedade. A educação escolar precisou ser interrom-
pida assim que os casos começaram a ser registrados nas principais 
cidades do país, pois as escolas, por serem espaços de aglomeração 
e contatos entre pessoas, seriam foco de fácil disseminação do vírus. 
Em meio a esta realidade, foi preciso buscar formas para reinventar a 
educação garantindo a continuidade dos processos educativos. Mas 
como prosseguir se não era possível os encontros e interações presen-
cialmente? Diante deste desafio, a educação tecnológica legitimada 
pelo Ministério da Educação (Parecer CNE nº 5/2020) foi ganhando 
espaço e se configurando enquanto principal alternativa para vencer 
as barreiras impostas à educação, pela pandemia.
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Era, e continua sendo, buscar alternativas para dar continuida-
de aos processos formativos escolares dos estudantes. Objetivando 
atender esta necessidade emergencial referente a organização e 
prosseguimento das atividades escolares, o Conselho Nacional de 
Educação (CNE) publicou em 28 de abril de 2020 o parecer favorável a 
reorganização das atividades acadêmicas por conta de ações preven-
tivas à propagação da covid-19, legitimando o cômputo de atividades 
pedagógicas não presenciais para garantir o cumprimento da carga 
horária mínima anual e reorganização do Calendário Escolar, em razão 
da Pandemia da covid-19, sendo este homologado pelo Ministério da 
Educação (MEC).

Diante desta publicação, todas as esferas educativas tiveram 
o respaldo legal para efetivação das aulas remotas com o auxílio das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), as quais já vinham 
sendo implementadas no sistema educativo brasileiro, porém com 
menor intensidade nas escolas públicas devido os contextos múltiplos 
que compõem os cotidianos dos estudantes e familiares. Os sistemas 
educativos em todas as esferas governamentais, optaram em viabi-
lizar o ensino remoto enquanto principal mecanismo de acesso aos 
estudantes de acordo com os níveis, etapas e modalidades. Mas, como 
atender as necessidades profissionais e educativas de professores e 
estudantes, mediante uma sociedade economicamente tão desigual? 
Este passou a ser uma preocupação nacional, mas no TIS esta realidade 
é preocupação constante entre os professores e alguns gestores por se 
tratar de um dos territórios baianos no qual parte da população vive 
em condição de pobreza (BAHIA, 2010). 

A partir do socializado, esta proposta intenciona apresentar re-
flexões sobre a dinâmica das ações educativas e condições de trabalho 
dos professores dos municípios pertencentes ao TIS, sendo decorrente 
de reflexões e análises pessoais resultado de minha condição enquan-
to professor da Educação Básica, motivado pelo desejo pessoal de 
desenvolver pesquisas futuras sobre as condições de trabalho e pre-
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carizações que acometem a educação e os professores da educação 
básica do TIS.

As informações aqui apresentadas decorreram de processos 
investigativos documentais e de diálogos narrativos realizados com cole-
gas professores que trabalham em municípios pertencentes ao território 
em questão. Assim, este texto foi organizado a partir de reflexões sobre 
o contexto educativo em tempos de pandemia, assim como as condi-
ções de trabalho que estão acometendo os professores. Na segunda 
seção contextualizo as discussões da primeira seção com informações 
referentes aos municípios do TIS. E, por fim, apresentarei algumas consi-
derações reflexivas referentes as discussões apresentadas.

PROFISSÃO PROFESSOR: DIÁLOGOS SOBRE CONDIÇÕES DE 
TRABALHO

No Brasil, foram implementadas nas últimas décadas, mudan-
ças expressivas no campo educacional, as quais reverberaram também 
sobre as condições de trabalho dos professores. O sistema educativo 
vem passando por reformas que vão desde alterações na legislação, a 
exemplo das ocorridas com as Leis de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), (re)elaboração de documentos norteadores dos princípios edu-
cativos a exemplo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e das 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), orientações que promoveram 
mudanças na concepção de educação, reorganização da dinâmica 
escolar, além de mudanças nas leis trabalhistas (Lei da Terceirização 
e Reforma Trabalhista) as quais permitem que os trabalhadores, in-
clusive os professores, passassem a ser contratados das mais variadas 
formas (pejotização).

É visível o contexto desafiador ao qual a profissão docente 
está submetida, perpassando por burocratização do sistema e o trata-
mento que a sociedade de modo geral está dando ao professor. Estas 
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reformas educacionais causaram mudanças nas políticas educacionais 
do país, provocando alterações na dinâmica escolar e na profissão 
professor por provocar uma “[...] reestruturação do trabalho docente, 
implicando alterações na natureza e definição das dimensões desse 
trabalho e nos enfoques teórico-metodológicos acerca da profissiona-
lização docente” (NARDI; SCHNEIDER, 2014, p. 219) As alterações que 
vem ocorrendo nas condições de trabalho dos professores é resultado, 
também, das mudanças ocorridas na educação, a qual deixou de ser 
compreendida enquanto função social, passando a ser concebida en-
quanto item mercadológico. Para Silva, o trabalho docente,

[...] não está dissociado das relações sociais capitalistas 
e, embora possua especificidades, apresenta caracterís-
ticas comuns a outras atividades do mundo do trabalho. 
Portanto, precarização, flexibilização, trabalho tempo-
rário e formas atípicas de trabalho são características 
pertinentes, inclusive, ao trabalho docente (SILVA, 2018, 
p. 211).

Observando as diferentes formas de “ataques” – perda de 
autonomia em sala de aula e de direitos adquiridos, reformas que 
desvalorizam a profissão [...] – atribuídos aos professores nos últimos 
anos, nos remete pensar sobre a “beleza” e o “encanto” que um dia a 
profissão professor teve e continua tendo para muitos profissionais, 
por conseguem manter a qualidade e dialogar com as complexidades 
específicas da profissão. Para Souza é necessário entender que,

[...] o magistério e a profissão professor caracterizam-se 
como uma atividade com diversos níveis de complexida-
de, exigindo revisão e construção constantes de saberes, 
centrando seu saber ser e saber fazer numa prática re-
flexiva e investigativa do trabalho educativo e escolar no 
cotidiano pessoal e profissional (SOUZA, 2011, p. 215).
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A continuidade formativa precisa ser uma constante para o 
professor, uma vez que é uma necessidade de direcionamentos pe-
dagógicos articulados ao contexto da sociedade, assim como inova-
ções metodológicas. As tendências educativas do século XXI exigem 
do professor atitudes pedagógicas diferenciadas, inovadoras e um 
estreito diálogo com as tecnologias da informação. A reflexão com 
caráter investigativo referente a prática pedagógica e formações expe-
rienciadas cotidianamente precisam fazer parte do processo formativo 
dos professores, pois [...] “não consiste num conjunto de passos ou 
procedimentos específicos a serem usados pelos professores. [...] é 
uma maneira de encarar e responder aos problemas, uma maneira de 
ser professor” (ZEICHNER, 1993, p. 18), podendo ser compreendida 
enquanto característica inerente do professor, que compõe sua identi-
dade e subjetividade.

Estas exigências profissionais fazem com que o professor viva 
constantemente a profissão, o que acarreta uma sobrecarga absurda 
de trabalho que adentra a vida pessoal do professor. Nesta perspecti-
va, torna-se uma necessidade refletir sobre as condições de trabalho 
dos professores uma vez que esta refletem diretamente na saúde e 
qualidade de vida da pessoa e profissional.

Não se pode negar as relações existentes entre as condições de 
trabalho dos professores e a qualidade do ensino, uma vez que profis-
sionais que trabalham em um contexto no qual se sente respeitado e 
valorizado, desenvolve o trabalho de forma satisfatória, uma vez que 
“O trabalho representa um valor importante, exerce uma influência 
considerável sobre a motivação dos trabalhadores e também sobre sua 
satisfação e sua produtividade” (MORIN, 2001, p. 9). Porém, é percep-
tível a existência de um movimento de desconstrução da concepção 
social de educação e, consequentemente, do trabalho do professor.

No âmbito do modelo econômico capitalista, a educação pas-
sou a ser compreendida enquanto algo comercializável e o professor 
um profissional vendedor de horas de trabalho, trabalho este que 
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ultrapassou as responsabilidades do planejar e ministrar aulas, sendo 
também compromisso do professor analisar, selecionar e até elaborar 
materiais pedagógicos; exigência de continuidade formativa; realiza-
ção de atendimentos, para além do pedagógico, aos estudantes, pais 
e responsáveis; organização e participação em atividades extraclasses 
(eventos comemorativos, excursões, acompanhamento em atividades 
e projetos para além do espaço escolar). São atividades que extrapo-
lam a carga horária diária de trabalho e o espaço escolar, gerando uma 
sobrecarga decorrente das atividades pedagógicas desenvolvidas pelo 
professor.

No contexto desta emergência sanitária que está acometendo 
a sociedade, foi necessário buscar alternativas para a educação escolar 
acontecer. Por já existir uma predileção em efetivar a educação digital 
e mediante parecer do CNE, a opção de inúmeras escolas e municípios 
foi incentivar o uso de aparelhos e ferramentas tecnológicas no desen-
volvimento das atividades remotas. Com a suspensão das aulas presen-
cias, inúmeras municípios passaram a utilizar as tecnologias digitais, 
enquanto principal ferramenta, para mediar os processos escolares, 
mesmo que este modelo não atendesse a 100% dos estudantes. Mas, 
qual a compreensão que se tem de educação digital? Para estimular 
esta reflexão, busquei dialogar com Moreira e Schlemmer uma vez que 
estes autores compreendem a educação digital enquanto,

[...] um processo que se caracteriza pela conectividade, 
rapidez, fluidez, apropriação de recursos abertos e de 
mídias sociais é necessário desencadear processos edu-
cativos destinados a melhorar e a desenvolver a qualida-
de profissional dos professores que, claramente, neste 
momento, foram apanhados de surpresa. É preciso que 
tenhamos consciência, o que significa sentir e responder 
ao mundo com conhecimento (MOREIRA; SCHLEMMER, 
2020, p. 28).
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A conectividade em rede e a educação digital são realidades 
da sociedade globalizada, mas inúmeras famílias, principalmente do 
norte e nordeste brasileiro, estão excluídas deste processo, o que 
demonstra o quanto a sociedade brasileira é desigual. É perceptível 
também o despreparo de muitos professores para lidar com as fer-
ramentas tecnológicas, a falta de suporte pedagógico dos municípios 
para a continuidade formativa dos professores e disponibilidade de 
aparelhos tecnológicos acessíveis aos professores para o desenvolver 
do trabalho no contexto da pandemia.

PROFESSORES DO TIS: DESAFIOS DA PROFISSÃO

A pandemia representou uma infinidade de desafios para a 
sociedade, mas para a educação, penso que a delicadeza foi maior, 
principalmente para a educação básica pública decorrente das 
especificidades do público que atende. Com a suspensão das aulas 
presenciais, muitos municípios não tiveram como organizar a conti-
nuidade das aulas sem interrupções, pois se acreditava que seria algo 
passageiro. Conforme o tempo foi passando houve o agravamento da 
pandemia então, percebeu-se que era necessário a continuidade do 
ano letivo, mas como se aproximar e produzir conhecimentos sem que 
se esteja em um mesmo espaço físico? Para “solucionar” esta necessi-
dade, os municípios precisaram desenvolver ações para potencializar 
a continuidade formativa dos estudantes, e muitos buscaram suporte 
nas TIC. É sabido que as ferramentas tecnológicas há algum tempo já 
fazem parte do cotidiano de muitas escolas e professores, porém é 
sabido também que parte da população brasileira, principalmente do 
norte e nordeste, o acesso a estas ferramentas ainda está distante de 
fazer parte dos cotidianos de muitas escolas e famílias. Segundo Souza 
(2020), a utilização das TIC no contexto da pandemia,
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[...] tem encontrado vários desafios, entre eles: a 
infraestrutura das casas de professores e estudantes; 
as tecnologias utilizadas; o acesso (ou a falta dele) dos 
estudantes à internet; a formação dos professores para 
planejar e executar atividades online (SOUZA, 2020, p. 
112).

Com a pandemia a educação precisou ser reinventada. As TIC, 
que eram usadas enquanto apoio pedagógico em alguns contextos, 
passaram a ser utilizada enquanto principal ferramenta de acesso ao 
estudante e ao conhecimento através do ensino remoto. Em alguns 
municípios do TIS, as TIC foram compreendidas enquanto única pos-
sibilidade de acesso ao conhecimento, acentuando e revelando as 
desigualdades existentes entre as famílias que compõem cada unidade 
escolar. Revelou também que a preocupação de alguns gestores não 
era a de garantir o acesso ao conhecimento para todos os estudantes, 
mas a continuidade e finalização do ano letivo a qualquer custo, evi-
denciando a compreensão e valor que é dado a educação pública no 
Brasil.

Não se pode mensurar os impactos físicos e emocionais que a 
pandemia causou sobre a vida das pessoas. O fato de os estudantes 
estarem afastados fisicamente da escola significou muitas mudanças 
e até sofrimentos, pois para muitas crianças é na escola que recebem 
zelo físico e emocional; os professores passaram a usar sua casa, apa-
relhos tecnológicos pessoais e a dedicar horas de sua vida particular ao 
trabalho; os gestores escolares precisaram acompanhar metodologica-
mente e ser suporte emocional para os professores, os estudantes e as 
famílias. Foram muitos os desafios e aflições vivenciadas por todos os 
sujeitos que fazem parte do contexto educacional neste país. Moreira 
e Schlemmer ratificam esta concepção ao afirmar:

As mudanças organizacionais são muitas vezes dolo-
rosas e implicam enormes desafios institucionais de 
adaptação, de inovação, de alterações estruturais, de 
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flexibilidade, de enquadramento e de liderança, e este é, 
claramente, um momento decisivo para assumir a mu-
dança, porque a suspensão das atividades presenciais 
físicas, um pouco por todo o mundo, gerou a obrigato-
riedade dos professores e estudantes migrarem para a 
realidade online, transferindo e transpondo metodolo-
gias e práticas pedagógicas típicas dos territórios físicos 
de aprendizagem, naquilo que tem sido apelidado de 
ensino remoto de emergência (MOREIRA; SCHLEMMER, 
2020, p. 7).

O ensino remoto potencializado pelas tecnologias, em poucos 
dias, passou a ser a opção mais segura do ponto de vista sanitário, para 
garantir a continuidade formativa escolar dos estudantes. Para melhor 
compreender como se configura o ensino remoto, apresento reflexões 
de Moreira e Schlemmer, quando afirmam que esta modalidade de 
ensino,

[...] pressupõe o distanciamento geográfico de profes-
sores e estudantes e vem sendo adotada nos diferentes 
níveis de ensino, por instituições educacionais no mundo 
todo, em função das restrições impostas pelo covid-19, 
que impossibilita a presença física de estudantes e 
professores nos espaços geográficos das instituições 
educacionais. Nessa modalidade, o ensino presencial 
físico (mesmos cursos, currículo, metodologias e prá-
ticas pedagógicas) é transposto para os meios digitais, 
em rede. O processo é centrado no conteúdo, que é 
ministrado pelo mesmo professor da aula presencial 
física. Embora haja um distanciamento geográfico, 
privilegia-se o compartilhamento de um mesmo tempo, 
ou seja, a aula ocorre num tempo síncrono, seguindo 
princípios do ensino presencial. A comunicação é predo-
minantemente bidirecional, do tipo um para muitos, no 
qual o professor protagoniza vídeo-aula (sic) ou realiza 
uma aula expositiva por meio de sistemas de webcon-
ferência. Dessa forma, a presença física do professor 
e do aluno no espaço da sala de aula geográfica são 
substituídas por uma presença digital numa sala de aula 
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digital. No ensino remoto ou aula remota o foco está 
nas informações e nas formas de transmissão dessas 
informações. A lógica que predomina é a do controle, 
tudo o que é concebido e disponibilizado é registrado, 
gravado e pode ser acessado e revisto posteriormente 
(MOREIRA; SCHLEMMER, 2020, p. 8-9).

O ensino remoto está sendo bastante questionada do ponto 
de vista de acessibilidade dos estudantes devido as condições da 
educação oferecida. É fato que esta modalidade remota atende as 
recomendações de biossegurança por possibilitar o distanciamento 
físico-geográfico, mas a forma como está ocorrendo a construção de 
conhecimentos dos educandos é satisfatória? As metodologias de-
senvolvidas são capazes de potencializar a construção satisfatória de 
conhecimentos? Quais as condições de trabalho as quais os professo-
res estão sendo submetidos? Questionamentos, a exemplo destes, são 
uma constante e nos leva a concluir que muito precisamos caminhar 
para alcançar uma verdadeira educação pautada nos princípios tecno-
lógicos. Segundo Moreira e Schlemmer (2020) é urgente que as escolas 
revejam a forma como está sendo mediada a educação tecnológica no 
contexto da educação remota, uma vez que estas tecnologias

[...] foram e estão a ser utilizadas numa perspectiva 
meramente instrumental, reduzindo as metodologias 
e as práticas a um ensino apenas transmissivo. É, pois, 
urgente e necessário transitar deste ensino remoto de 
emergência, importante numa primeira fase, para a edu-
cação digital de qualidade que defendemos (MOREIRA; 
SCHLEMMER, 2020, p. 7).

É preciso ampliar os horizontes das práticas pedagógicas no 
contexto da educação tecnológica, mas para alcançar esta urgente e 
necessária reorganização, muitos desafios precisam ser superados, 
inclusive os referentes a acessibilidade dos estudantes a aparelhos 
(celular, tablete, notebook etc.) e a internet, assim como as condições 
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de trabalho dos professores. Os desafios são gigantescos mediante as 
delicadezas que atravessam o sistema educativo público, uma vez que 
este não estava preparado para os desafios impostos pela pandemia, 
principalmente no que concerne os municípios do TIS, os quais apre-
sentam de 22,71-28,40% da população vivendo em extrema pobreza 
(SEI, 2019).

Segundo pesquisa realizada pelo PNAD (IBGE, 2018), 20,9%, o 
que representa aproximadamente 15 milhões dos lares brasileiros, não 
têm acesso à internet. Observando os dados por regiões político-admi-
nistrativas do Brasil, no Nordeste este percentual aumenta para 30,9%, 
sendo os principais motivos de inacessibilidade justificados pela falta 
de interesse em acessar a Internet, o valor referente ao serviço de 
acesso à internet (considerado caro), e a falta de habilidade para usar 
a internet, ausência de serviço de acesso à internet (sinal), elevado 
custo dos aparelhos eletrônicos para acessar a internet. Em 79,1% 
das residências que têm acesso à rede, o celular é o equipamento 
mais utilizado, estando presente em 99,2% dos lares, sendo comum 
o uso compartilhado de um único equipamento por toda família. Esta 
pesquisa nos ajuda a compreender a realidade de acesso educacional 
das famílias de baixo poder aquisitivo no nosso país, uma vez que 
a modalidade escolhida pela maioria dos municípios e escolas foi o 
atendimento remoto via aulas on-line através de plataformas e grupos 
de WhatsApp.

Observando a realidade educativas de alguns municípios do 
TIS no contexto pandêmico, constata-se que diferentes realidades e 
escolhas pedagógicas foram adotadas para atender aos estudantes. 
Tiveram municípios que optaram em não desenvolver nenhuma 
atividade de atendimento escolar aos estudantes durante o ano de 
2020, seguindo a lógica das escolas estaduais. Outros, reorganizaram 
o calendário escolar de forma a atender os estudantes com aulas re-
motas através de plataformas a exemplo do YouTube, Zoom, Google 
Meet, dentre outras escolhas feitas pelo professor e orientações via 
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grupos de WhatsApp. Tiveram municípios que organizaram o calen-
dário escolar 2020-2021 a partir de agendas de atividades (semanais, 
quinzenais, mensais), entregue às famílias, em alguns casos mediadas 
com a entrega dos kits lanche, orientações presenciais para membros 
da família, conforme necessidade e suporte via grupos de WhatsApp. 
Outros municípios criaram plataformas próprias a partir dos sistemas 
que já estavam em execução nos municípios, não obtendo êxito devido 
à dificuldade de acesso por parte dos estudantes e de manuseio por 
parte dos professores, precisando recorrer as plataformas mais tradi-
cionais. Tiveram alguns poucos municípios que se preocuparam com 
o apoio pedagógico e emocional aos professores com a distribuição 
de notebook e manutenção de cursos, iniciados antes da pandemia, 
sobre os cuidados com as emoções.

A forma como cada município lidou com as questões educacio-
nais neste período de pandemia foi muito particular, uma vez que as 
realidades são bastante singulares. Alguns demonstraram compromis-
so maior no direcionamento das ações educativas, outros preferiram 
aguardar e esperar o que vai acontecer referente aos encaminhamen-
tos para o ano letivo de 2021.

CONSIDERAÇÕES

Diante dos desafios impostos pela pandemia foi preciso rein-
ventar o sistema educativo, no qual fomos desafiados a aprender a 
olhar para os processos formativos transcendendo o habitual da sala 
de aula e adentrando a possibilidades outras. Foi preciso buscar formas 
que potencializassem aprendizagens para além da sala de aula. Acre-
dito que muitos tiveram consciência do quanto é preciso reinventar a 
educação. Tivemos a oportunidade de experienciar a educação tec-
nológica compreendendo-a enquanto essencial ao cotidiano escolar. 
Os desafios foram enormes para todos (equipes gestoras, professores, 
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estudantes, família), mas entendemos também que os desafios nos 
fazem melhorar a cada dia enquanto pessoa e profissional.

Não se pode negar que o ensino remoto foi uma provocação 
para a educação pública. Muitos professores se sentiram desestabili-
zados devido ao grau de desafio ao qual foram submetidos, mas os de-
safios nos permitem ser pessoas e profissionais diferentes e melhores 
a cada dia. Mas, para além do desafio profissional foi preciso lidar com 
os sentimentos de impotência, incerteza, ansiedade, estresse, tendo as 
emoções afetadas diante das inseguranças provocadas pelo acúmulo 
de trabalho. Esta realidade teve como consequência a necessidade de 
acompanhamento especializado para inúmeros professores. Muitos 
precisaram se reinventar, caso contrário não suportariam a estressante 
rotina de trabalho a qual foi submetido.

Muitos estudantes entenderam que é possível construir co-
nhecimentos fora da escola, que podem aprender sozinhos, basta ter 
orientação, motivação e acesso a ferramentas que potencializam o co-
nhecimento. Inúmeras famílias passaram a compreender e reconhecer 
a importância da escola, do professor e do conhecimento. Tonaram-se 
mais comprometidas com a educação das crianças, sendo parceiros e 
promotores de conhecimentos.

Desejamos muito o controle e, porque não, o fim da pandemia 
e o retorno da “normalidade” para nossas vidas e sociedade, mas 
enquanto isso não acontece vamos nos empenhar para fazer uma 
educação melhor e de qualidade a cada dia.
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O TRABALHO DOCENTE NO CONTEXTO 
DA PANDEMIA DE COVID-19

Iana Assunção de Aguiar
Edson Fernando Oliveira Silva

RESUMO
O presente texto se trata de um relato de experiência de professores univer-
sitários que atuam no curso de Pedagogia em uma universidade privada de 
Salvador. O mesmo tem como objetivo principal destacar a implementação 
do ensino não presencial no contexto da pandemia de covid-19, pontuando 
os desafios que professores e estudantes de pedagogia vêm enfrentando 
neste processo. A coleta de dados se baseou na análise de mapas conceituais, 
produto final de uma avaliação interdisciplinar, realizada com estudantes do 
curso de Pedagogia, bem como, foram consultados registros de alinhamentos 
pedagógicos elaborados coletivamente pelos professores, do referido curso, 
que atuam na universidade. Tais professores e estudantes expressaram nos 
instrumentos citados os desafios para se adequarem repentinamente ao 
ensino remoto, sem planejamento prévio, em um cenário de incertezas. A 
análise dos mapas e registros revelou que as possibilidades apresentadas 
por meio da mediação tecnológica promovem a continuação do processo de 
aprendizagem marcado por obstáculos, desigualdades e transformações.
Palavras-chave: Educação. Pandemia. Tecnologia.
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INTRODUÇÃO

A disseminação rápida da pandemia do novo coronavírus 
(covid-19) tem imposto aos gestores de diversos setores à tomada 
decisões importantes para a preservação da vida humana. Entre as 
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), destaca-se 
o isolamento social, que afeta diretamente os sistemas de educação: 
em pouco mais de três semanas, cerca de 1,5 bilhão de estudantes 
em pelo menos 174 países ficaram fora da escola em todo o mundo 
para evitar a propagação da doença, substituindo a aula presencial por 
ensino a distância.

No Brasil, a situação não foi diferente, as instituições supe-
riores de ensino das redes pública e privada tiveram suas atividades 
suspensas por tempo indeterminado, acatando as recomendações das 
autoridades competentes. O Ministério da Educação (MEC) autorizou 
a substituição de disciplinas presenciais por aulas que utilizem meios e 
tecnologias de informação e comunicação. O objetivo da pasta é man-
ter a rotina de estudos dos alunos criando possibilidades de ensino a 
distância (BRASIL, 2020a).

Considerando este cenário, o Parecer nº 11/2020 do CNE (Con-
selho Nacional de Educação) aprofunda as orientações educacionais 
para a realização de aulas e atividades pedagógicas não presenciais no 
contexto da pandemia, indicando algumas normas referentes à condu-
ção deste processo educacional não presencial, de forma a ampliar as 
balizas propostas às instituições, redes e sistemas de ensino.

Segundo Barreto e Rocha (2020), vive-se um momento desafia-
dor, pois essa modalidade de ensino a distância por meio digitais era 
vivenciada no ensino superior como uma alternativa e complemento 
da formação profissional, levando em consideração as dimensões 
geográficas e as desigualdades regionais do nosso país. Entretanto, 
o momento atual torna esta prática impositiva pela necessidade de 
combater o vírus e preservar vidas.
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As iniciativas em possibilitar o ensino remoto reacenderam 
o debate sobre as desigualdades no acesso à educação no país por 
parte das universidades públicas e privadas, pois as dificuldades como 
infraestrutura material e qualidade de acesso são desafios a serem 
enfrentados neste cenário, que é um convite à reinvenção, quase que 
coercitiva, pois fechamento não significa interrupção da aprendizagem.

Diante das sérias questões pedagógicas aqui elencadas, seria 
inadequado fazer uma transposição das aulas presenciais para algu-
ma plataforma digital. Então, foram elaboradas coletivamente pelos 
professores que atuam em uma Universidade privada de Salvador-BA, 
propostas de alinhamentos pedagógicos para o curso de Pedagogia 
que levasse em consideração o momento que vivemos, atendendo as 
especificidades de docentes e discentes que fazem parte da comuni-
dade universitária.

O alinhamento pedagógico possibilitou a socialização das 
estratégias de ensino viabilizando a aplicação de uma avaliação inter-
disciplinar com os estudantes do 6º e 7º do curso de Pedagogia, da 
referida instituição, sujeitos escolhidos para fazer parte deste estudo. 
A atividade proposta foi à produção de mapas conceituais que respon-
dessem a seguinte questão: quais os desafios da pedagogia em tempos 
de pandemia?

O resultado da atividade surpreendeu pela densidade teórica 
e pela capacidade de desvelar as contradições do sistema educacional 
superior brasileiro, realçadas pela pandemia. Logo o alinhamento 
pedagógico e os mapas conceituais foram utilizados para coletar os 
dados que fazem parte deste relato, cujo objetivo é destacar a imple-
mentação do ensino remoto no contexto da pandemia de covid-19, 
pontuando os desafios que professores e estudantes de pedagogia 
vêm enfrentando neste processo.

A expectativa com esse texto é fomentar os debates sobre o 
tema nas demais instituições superiores, sejam elas públicas ou pri-
vadas. Desse modo, o presente relato sequencialmente descreve os 
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procedimentos metodológicos, analisando o alinhamento pedagógico 
e os mapas conceituais a fim de revelar quais os desafios que profes-
sores e estudantes de pedagogia vêm enfrentando no ensino remoto.

PERCURSO METODOLÓGICO

Para alcançar o objetivo pretendido foi realizada uma pesquisa 
de natureza qualitativa, com base nas contribuições de Gil (2012), em 
uma Universidade privada localizada na cidade de Salvador-BA. Essa 
abordagem estabelece a necessidade do contato direto com o fenôme-
no investigado. Assim, respeitando este critério, foram considerados 
os seguintes instrumentos para coleta de dados: o alinhamento peda-
gógico realizado pelos docentes e os mapas conceituais construídos 
pelos discentes.

A elaboração do alinhamento pedagógico pelos docentes se 
baseou na teoria do alinhamento construtivo de John Biggs, psicólogo 
que fornece orientações práticas aos professores sobre como planejar 
suas aulas, levando em consideração a perspectiva dos estudantes, de 
tal modo a mantê-los engajados de forma produtiva. O foco do alinha-
mento construtivo é sobre o que pretende alcançar e não sobre o que 
vai ensinar (SCHEWTSCHIK, 2017).

Considerando estes princípios e os desafios apresentados no 
ensino remoto, o coletivo de professores da instituição já citada, parti-
cipou de encontros pedagógicos através das plataformas digitais, sob a 
orientação do coordenador, e elaborou uma proposta de alinhamento 
pedagógico para o curso de Pedagogia levando em consideração o 
momento vivido e a necessidade de dar continuidade ao processo de 
aprendizagem.

Entre as ações definidas neste alinhamento, duas se relacionam 
diretamente com este relato: planejar atividades de ensino-aprendiza-
gem capazes de possibilitar aos estudantes o alcance dos resultados 
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pretendidos e elaborar a avaliação de tal modo que seja possível veri-
ficar quão bem os estudantes correspondem ao que era pretendido.

Seguindo este direcionamento, o caminho percorrido era tão 
importante quanto o resultado final. Neste contexto, as atividades 
como fóruns e videoconferências foram planejadas e compartilhadas 
visando mitigar os danos causados pela pandemia. A proposta era 
ministrar as disciplinas e seus respectivos conteúdos em um ambiente 
de trocas e não de pressões psicológicas.

As questões emocionais não podiam ser descartas neste 
processo. Elementos ligados às funções conativas da aprendizagem 
também foram elencados como obstáculos. De forma geral, podia ser 
observado entre docentes a sobrecarga de trabalho e entre os discen-
tes a baixa interação, ansiedade e falta de interesse.

As estratégias compartilhadas viabilizaram a aplicação de uma 
avaliação interdisciplinar que contemplou conteúdos conceituais e 
atitudinais. A proposta obedeceu às seguintes etapas: trabalho com a 
temática pedagogia, pandemia e ensino remoto; troca de experiências 
entre docentes e discentes sobre o momento vivido e os desafios edu-
cacionais; e por fim construção de um mapa conceitual respondendo 
a seguinte questão: quais os desafios do pedagogo em tempos de 
pandemia?

Todas as turmas do curso de Pedagogia realizaram a avaliação 
interdisciplinar, mas os estudantes do 6º e 7º do da referida instituição, 
foram os escolhidos para fazer parte deste estudo, visto que estão bem 
próximos de concluir seu processo formativo inicial. A construção dos 
mapas conceituais foi realizada em pequenos grupos, a fim de possibi-
litar debates sobre as proposições estabelecidas.

Carabetta Júnior (2013) afirma que os mapas conceituais se 
constituem como uma importante estratégia pedagógica, auxiliando 
a construção de conceitos científicos pelos estudantes, ajudando-os 
a integrar e relacionar informações. Para verificarmos a eficiência dos 
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mapas conceituais, necessariamente seus elaboradores precisam estar 
envolvidos, isto é, os estudantes e os professores.

Dessa forma, para confecção dos mapas, os acadêmicos fize-
ram uso do software livre de sua preferência, sob a mediação de um 
professor-orientador que acompanhou de forma personalizada, todo 
o processo, da construção a finalização. A ideia do evento educacional 
era trocar significados, e sentimentos entre os aprendizes e o professor.

No total foram construídos 21 mapas. Os conceitos presentes 
nos trabalhos foram examinados com base nos seguintes critérios: a) 
análise (consiste em separar em partes os conteúdos, bem como de-
compor); b) abstração (operação de isolar ou separar informações sem 
sair do contexto); c) síntese (organização dos conceitos apresentados a 
fim de identificar: momento vivenciado, atuação do professor, desafios 
e perspectivas).

PEDAGOGIA, PANDEMIA E DESAFIOS

A análise dos mapas revelou que de forma geral os estudantes 
usam o vocabulário pertinente para descrever o momento vivencia-
do, ou seja, a implementação do ensino não presencial no contexto 
da pandemia de covid-19. Neste aspecto se destacam os seguintes 
conceitos utilizados: “educador online”1, “EAD”, “ensino remoto”, 
“plataformas digitais”. Logo, ficam resguardadas as diferenças entre 
educação a distância e o ensino remoto.

Segundo Mascarenhas e Franco (2020), as duas modalidades 
são distintas no cumprimento das atividades. A educação a distância 
possui aulas gravadas e ficam no sistema para que o discente estude em 
horário e local que quiser, com materiais e os conteúdos padronizados. 
Já o ensino com aulas remotas ocorre com professores on-line e em 

1  Colocamos entre aspas os conceitos citados pelos estudantes nos mapas 
conceituais. 
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tempo real da aula presencial, supõe interação de alunos e material 
exclusivo feito pelos professores que ministram a disciplina.

Entre os conceitos trazidos no mapa com relação à atuação 
do professor foi unânime que o investimento em “formação” é uma 
necessidade urgente, para lidar com as mudanças impostas pela 
pandemia. Kenski (2012) afirma que é necessário um amplo quadro 
de complementação às tradicionais disciplinas pedagógicas que inclui 
conhecimento sobre o uso crítico das tecnologias de informação e co-
municação, bem como saber utilizar adequadamente mídias no ensino 
para a fim de explorar suas especificidades e garantir o alcance dos 
objetivos.

Outros conceitos utilizados são relacionados à ação pedagógica. 
Para os estudantes atuar no ensino remoto é se envolver em um pro-
cesso de ensino-aprendizagem que deve cumprir todos os requisitos 
da construção coletiva do conhecimento. Para tanto, as metodologias 
tradicionais, “cristalizadas” com o tempo, precisam ser superadas. Os 
conceitos que representam esta categoria são: “novas metodologias”, 
“metodologias ativas”, “ferramentas digitais”, “ludicidade virtual” e 
“jogos educativos”.

Para transformar as informações em conhecimento é preciso 
um trabalho processual de reflexão, crítica e ponderações (KENSKI, 
2012). Nesse sentido, a mediação docente tem um papel fundamental 
para que os usos dos recursos tecnológicos não se tornem vazios e sem 
sentido. Para isso, o docente necessita dominar o uso das tecnologias 
de informação e comunicação, familiarizando-se com o uso dos recur-
sos tecnológicos através do investimento em formação, conforme dito 
anteriormente.

A questão do “acesso” foi citada de forma recorrente nos 
mapas analisados como o principal desafio do ensino remoto. Este 
obstáculo foi registrado pelos conceitos: “desigualdade”, “equidade” 
e “justiça social”. Dificuldade para acessar as aulas seja pela “falta de 
equipamentos adequados” ou pela “ausência de sinal de internet com 
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frequência e qualidade”, colocam em evidência desigualdades socioe-
conômicas que historicamente marcam a educação no Brasil.

Sobre a acessibilidade tecnológica é importante pontuar que 
um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD), apresentou que em 2018, 45,9 milhões de brasileiros ainda 
não possuíam acesso à internet. Dentre os motivos para o não acesso, 
os pesquisados apontaram a falta de conhecimento, ausência de inte-
resse para o uso, assim como a questão financeira que não permite o 
acesso a esse tipo de recurso (IBGE, 2018).

Portanto, os conceitos utilizados para descrever e caracterizar o 
acesso identifica situações de desigualdade também entre estudantes 
do ensino privado. Dados do Semesp (instituto ligado à entidade que 
representa mantenedoras de ensino superior de todo o Brasil) apontam 
que três a cada quatro alunos de 18 a 24 anos da classe C frequentam 
o Ensino Superior e estão matriculados em uma instituição privada. 
Esses jovens têm faixas de renda com um pouco mais de um salário 
mínimo para se sustentar e pagar as mensalidades.

“Irritabilidade”, “estresse”, “acúmulo de tarefas”, “inseguran-
ça”, “angústia” e “ansiedade” são os desafios de ordem emocional 
enfrentado pelos estudantes e docentes, de acordo com os conceitos 
elencados nos mapas. Muitos se mostraram preocupados com a saúde 
mental durante o ensino remoto, devido à pressão de se adaptar ao 
novo ambiente e ferramentas virtuais, bem como, manter a motivação, 
pela necessidade de continuar o processo formativo.

Cerqueira (2020) afirma que não podemos aceitar que a comu-
nidade universitária adoeça emocionalmente. Assim, o momento que 
passamos necessita de cuidados, e as disciplinas devem contribuir para 
um ambiente de trocas e não de punições psicológicas. Dessa forma 
devemos considerar as especificidades do momento que vivemos, e as 
propostas devem atender os anseios da comunidade, para que tenha 
sentido em meio ao caos.
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Apesar de tudo, segundo os conceitos registrados nos mapas, a 
pandemia trouxe a possibilidades de “reinvenção da educação”, “cria-
tividade”, “aprendizado”. A perspectiva do momento atual é positiva, 
levando em consideração as “descobertas” e “superação”. Isso não 
significa que foram ignorados os desafios e as impossibilidades que 
marcaram esta primeira experiência, conforme os dados apresentados 
ao longo do texto.

Por fim, o balanço do momento atual revela, segundo Cerquei-
ra (2020), que é imprescindível tempo para que cada Universidade 
possa deliberar sobre a melhor forma de agir, de modo a garantir um 
planejamento que compreenda preparação estrutural, formação de 
pessoal e inclusão, caso contrário corremos o risco de vivenciar a fase 
do improviso na educação comprometendo, ainda mais, a qualidade 
do ensino superior.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia da covid-19 desvelou ainda mais as desigualdades 
da educação brasileira, tanto em termos de acesso, como no que 
tange a qualidade do processo formativo. Acredita-se que a realidade 
encontrada nesse estudo não é exclusiva, em toda parte estudantes e 
professores que vivenciam o ensino remoto tiveram que se reinventar, 
procurando apoio entre seus pares e comunidade acadêmica.

Os desafios colocados à pedagogia, de acordo com os mapas 
analisados, indicam a necessidade de um esforço conjunto de ações 
institucionais, legislativas e formativas com o objetivo de mitigar os 
prejuízos causados pela pandemia. Essas ações precisam reiterar a 
necessidade de equidade educacional, formação docente e inclusão 
no sentido de avançarmos em direção a um ensino híbrido.

A partir da análise dos conceitos apresentados nos mapas, foi 
possível constatar que educação a distância e o ensino remoto não tem 
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o mesmo significado. O ensino remoto demanda tempo, dedicação, 
acesso à internet, capacitação pedagógica e tecnológica e o desenvol-
vimento de metodologias a fim promover aprendizagens, experiências 
e descobertas.

A pandemia vem confirmar que o acesso às tecnologias digitais 
hoje é um direito humano que não pode ser negado (AGUIAR; SANTOS; 
SILVA, 2019), uma vez que o não acesso impede o acesso à educação 
que é um direito inalienável, como previsto na Carta Magna.

Não é tarefa fácil e descobrir vantagens na adversidade para 
explorar novos caminhos. A educação, por ser histórica e política, 
não é um software que se adquire e se utiliza. Ela se dá na relação 
educador-educando e se repensa todos os dias. A pandemia do novo 
coronavírus é a oportunidade de ponderar sobre o modo como se 
compreende a educação neste tempo, logo não é possível perder essa 
oportunidade.
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TRABALHO DOMÉSTICO NA PANDEMIA: 
REFLETINDO SOBRE O COTIDIANO 

DAS MULHERES E MENINAS DA 
COMUNIDADE ESCOLAR

Juan Carlos da Silva
Lis de Araújo Meira

RESUMO
O presente trabalho, vincula-se à linha Profissão Docente e Ensino Remoto 
Emergencial, tem como objeto de análise a divisão do trabalho doméstico na 
comunidade escolar, que se apresenta como um tema invisibilizado. Nesse 
relato de experiência, observamos o estresse causado pela “jornada tripla” 
das mulheres e das meninas, a partir de entrevistas realizadas pelos/as estu-
dantes, através de aplicativos como WhatsApp e Google Forms. A sequência 
didática aqui exposta tem como proposta provocar a reflexão sobre divisão 
do trabalho doméstico na pandemia. Observamos o quanto é importante os 
meninos, os pais e irmãos mais velhos das famílias compreenderem que se 
trata de um sistema de opressão a divisão desigual entre homens e mulheres 
do trabalho doméstico. Nesse relato de experiência, analisamos as respostas 
dos estudantes, como o trabalho doméstico era realizado, por quem era 
realizado, quem eram os responsáveis pela organização da casa, cuidados 
com as crianças pequenas, bem como, a manutenção dos privilégios de 
ser homem numa sociedade patriarcal e desigual, sob o referencial teórico 
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das lutas feministas, compreendendo que o sistema capitalista promove as 
desigualdades entre homens e mulheres. Sendo o feminismo mais que um 
simples instrumento para que as mulheres estejam em pé de igualdade aos 
homens.
Palavras-chave: Trabalho doméstico. Interdisciplinaridade. Ensino remoto.

INTRODUÇÃO

Atuamos como professores especialistas de Geografia e de 
História, no Ensino Fundamental – anos finais – na Escola Municipal 
Antônio Santos Coelho Neto (EMASCN), localizada em João Pessoa, 
Paraíba. A EMASCN funciona em três turnos: manhã (Ensino Funda-
mental anos finais), tarde (Ensino Fundamental anos iniciais) e noite 
(EJA). A escola funciona na mesma localidade desde o ano de 1979, 
em um bairro tradicional de pescadores: o bairro da Penha, próximo à 
Praia da Penha.

Começamos o ano letivo de 2020 no dia 3 de fevereiro com 
aulas regulares e presenciais até a data de 17 de março. A partir desta 
data, a Prefeitura e o Estado decretaram o fechamento das escolas 
públicas em razão da pandemia do novo coronavírus. Em 2020 o turno 
da manhã possuía um total de sete turmas, contabilizando 184 alunos 
matriculados.

A EMASCN atende alunos de diferentes comunidades: bairro 
da Penha, Jacarapé, Cabo Branco, Seixas, Vila dos Pescadores, Iraque, 
Portal do Sol, Aratu e Rio do Cabelo. A maioria dos alunos acessa a es-
cola por meio de ônibus escolar que passa diariamente pelas manhãs 
em todas essas comunidades. Esses bairros são usualmente chamados 
pelos alunos e famílias de “comunidades” devido a precariedade das 
habitações, falta de infraestrutura básica, tais como, ruas asfaltadas, 
iluminação pública e saneamento.
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No início de abril de 2020, em uma enquete realizada pela 
equipe de especialistas (psicóloga, supervisora pedagógica e assis-
tente) da EMASCN junto às famílias, por meio do Google Forms, foi 
constatado que somente 30 % das famílias possuía um celular e/ou um 
plano de dados com acesso limitado a internet. Desse modo, a maioria 
dos nossos alunos não possuía nenhum tipo de dispositivo móvel 
ou computador em sua casa e muito menos tinha a possibilidade de 
acessar à internet. Na referida enquete foi verificado também que em 
muitos casos havia somente um celular por família, fato que impedia 
ao aluno /a acessar as atividades remotas postados nos grupos de 
WhatsApp durante os plantões de cada disciplina ao longo da semana 
já que os responsáveis saíam durante todo o dia e levavam o celular 
para necessidade de trabalho.

Ao longo do ano letivo de 2020 por meio das atividades esco-
lares remotas realizadas através de grupos de WhatsApp notamos que 
houve uma redução significativa na participação dos alunos devido à 
falta de acesso à internet. Outros fatores agravaram ainda mais a situ-
ação socioeconômica das famílias dos alunos da EMASCN: os cortes sa-
lariais, a perda do emprego e a consequente dependência de doações 
de cestas básicas. Muitas famílias receberam o auxílio emergencial do 
Governo Federal, enquanto outras, tiveram seus pedidos de auxílio 
emergencial negado.

Atuando em todas as turmas do Ensino Fundamental Anos Fi-
nais procurando integrar temáticas e questões da atualidade daquele 
início da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Trabalhamos temas 
integrados, tais como, “Os rios na História e na Geografia”, “Racismo”, 
“Consciência Negra”, “Os rios de João Pessoa”, “O desmatamento e as 
queimadas no Brasil”, “Autoritarismo”, “Direitos Humanos”, “Popula-
ção LGBTQI+”, “O papel das mulheres na sociedade” e “Divisão social 
do trabalho na Geografia e na História”, dentre outros.

Gostaríamos de destacar neste artigo o tema da Divisão Social 
do Trabalho especificamente a divisão do trabalho doméstico em meio 
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a pandemia. Essa questão apareceu para nós durante a pandemia, 
pois percebemos que repentinamente nossas casas foram “invadidas” 
pelas demandas do teletrabalho ou do ensino remoto. A partir dessa 
reflexão pensamos conjuntamente em elaborar um Google Forms 
levantando questões sobre como estava sendo feita a divisão do traba-
lho doméstico nas casas dos/as estudantes.

Vimos também à época várias reportagens nos portais de 
notícia da internet que falavam sobre como as mulheres se sentiam 
cada vez mais sobrecarregadas, estressadas e deprimidas em meio a 
pandemia, acumulando mais e mais trabalho doméstico. Os objetivos 
deste estudo são: 

• compartilhar com os/as educadores/as os problemas en-
frentados durante o ensino remoto;

• identificar os problemas sociais que interferem no ensino 
remoto na educação pública;

• reconhecer as responsabilidades do poder público no pro-
cesso de desenvolvimento do ensino remoto emergencial, 
observando seus lapsos;

• refletir sobre a construção do conhecimento de forma 
dialógica, levando em consideração o contexto social em 
que os/as estudantes estão inseridos, atentando para as 
características individuais dos/as mesmos /as;

• refletir sobre a construção do currículo escolar e repensar 
seus modelos;

• propor estratégias de ensino que permitam que o/a educador/a 
identifique os principais interesses dos/as educandos/as;

• propor métodos e ferramentas de ensino que colocam o/a 
educando/a como protagonista na construção do conheci-
mento;

• sugerir ferramentas educacionais que proporcionam a 
aproximação dos/as educandos /as com a prática científica;
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• refletir sobre a importância do planejamento interdiscipli-
nar;

• identificar de que forma podemos, enquanto educadores/
as, aproximar o currículo formal da vivência da comunidade 
escolar;

• refletir sobre a importância da afetividade na construção do 
vínculo entre escola e estudantes;

• ressaltar a importância do trabalho de profissionais que 
compõem a equipe de especialistas (supervisora, assistente 
social e psicóloga) e gestão;

• reconhecer os limites do ensino remoto na escola pública;
• observar a importância da formação política dos/as profes-

sores/as;
• valorizar a formação continuada de professores, destacan-

do o uso de novas tecnologias, levando em consideração os 
limites desse uso na escola pública com recursos limitados;

• refletir sobre a construção do Projeto Político Pedagógico 
da escola e pensar como /as professores/as podem se apro-
priar desse conteúdo;

• observar as estratégias de resistência adotadas pelos/as 
estudantes, professores, especialistas e gestão durante o 
ensino remoto emergencial;

• destacar a necessidade de um trabalho construído coleti-
vamente;

• sugerir formas de ensino que estimulam o debate de ideias 
e a construção de argumentos;

• indicar estratégias de ensino que possibilitam mudanças 
atitudinais;

• indicar práticas pedagógicas que estimulam a reflexão dos/
as estudantes sobre suas próprias vidas e de seus próximos;

• destacar a necessidade de valorizar os conhecimentos que 
os/as estudantes possuem; 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Levando em consideração os limites de acesso à internet de 
qualidade, nas aulas remotas utilizamos como principal meio de comu-
nicação o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Para além 
das questões de privacidade e outras fragilidades que o meio apresen-
ta, o App se apresenta como uma ferramenta limitada, dificultando, 
entre outros quesitos, a comunicação eficaz entre professores/as e 
estudantes. Observando tais deficiências, fizemos uso dos formulários 
Google para iniciar a sequência didática.

Nesse primeiro momento propusemos às turmas que elas rea-
lizassem uma entrevista com alguém do seu convívio.

Elaboramos um formulário on-line com perguntas de múltipla 
escolha, contendo o roteiro da entrevista que deveria ser realizada 
pelo/a estudantes. Nesse roteiro, inserimos perguntas como: quem 
mais lava louças na sua casa? Quem mais lava roupa na sua casa?

Os/as estudantes deveriam escolher um adulto da casa para 
responder o questionário, caso não fosse possível, o/a próprio/a estu-
dante poderia responder os itens.

É preciso observar que na elaboração do citado formulário, 
inserimos vários elementos visuais, imagens de desenhos animados 
e “memes” conhecidos na internet para ilustrar as perguntam que 
compunham a entrevista. Também tivemos a preocupação de elaborar 
perguntas simples e curtas para garantir a participação da maioria dos/
as estudantes.

Depois dessa etapa de coleta de dados realizadas pelos/as 
estudantes, seguiu-se o momento de análise desse material produzi-
do. A partir desse diagnóstico, elaboramos cards sobre os resultados 
obtidos e, também nesse momento, tivemos o cuidado de associar os 
gráficos dos resultados com imagens que auxiliavam na compreensão 
dos dados.
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No encontro seguinte, compartilhamos, via WhatsApp, os cards 
elaborados com os resultados da pesquisa. Foi interessante observar 
que os resultados que publicamos nos grupos dos/as estudantes condi-
ziam com a ideia de que atividades domésticas eram realizadas em sua 
maioria por pessoas do sexo feminino, fossem estudantes ou adultas 
responsáveis pelos/as estudantes. A interação nesse encontro, mesmo 
dentro dos limites do aplicativo, foi bastante proveitosa porque, além 
dos/as estudantes que participaram, observamos a participação de al-
gumas mães, que mandaram mensagens falando sobre a importância 
do tema e como o trabalho doméstico é desvalorizado e invisibilizado.

Depois das discussões construídas nos grupos de WhatsApp, 
colocamos uma nova proposta para as turmas. Pensando nos argu-
mentos colocados em pauta, propusemos a seguinte questão para os 
/as estudantes: Como você acha que as tarefas domésticas devem ser 
divididas? Para responder tal questão, cada estudante poderia escolha 
uma das opções a seguir: um desenho colorido no caderno; um pe-
queno texto no caderno; gravar um vídeo com o seu celular. Fazer uma 
foto de algo que represente a divisão de trabalho doméstico; criar um 
card; criar uma notícia de jornal ou animações; criar uma manchete de 
jornal; colocar suas ideias em um painel on-line; gravar um áudio.
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Figura 1 – Desenho elaborado por uma estudante do 8º Ano.
Fonte: Arquivo pessoal.

As produções dos/as estudantes deveriam ser compartilha-
das nos grupos para que os professores e /as integrantes pudessem 
comentar. Recebemos desenhos elaborados em cadernos e fotografa-
dos, vídeos, fotografias com frases que expressavam as ideias dos/as 
estudantes e pudemos interagir mais sobre a temática.

Durante as discussões, provocamos os/as estudantes para que 
eles/as explicassem alguns conceitos que estavam ligados à discussão 
do tema do trabalho doméstico, como “machismo”, “patriarcado”, “fe-
minismo”, entre outros. Para cada vocábulo, elaboramos alguns cards 
explicativos que postávamos nos grupos durante as discussões.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A respeito do trabalho doméstico exercido por homens e 
mulheres, Roberta Mattos da Veiga, em sua dissertação de mestrado 
“Desigualdades de gênero no trabalho doméstico não remunerado no 
Brasil: um estudo sobre o uso do tempo” (VEIGA, 2019) tece uma crítica 
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à metodologia de pesquisa do IBGE sobre o tema trabalho doméstico. 
De acordo com Roberta, o correto seria dizer que no Brasil as mulheres 
realizam as atividades domésticas três vezes e meia a mais do que os 
homens e não duas vezes como tem apontado as pesquisas do IBGE. 
Portanto, as pesquisas do IBGE têm subestimado o trabalho doméstico 
das mulheres.

Lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, cuidados com os 
parentes mais velhos, cuidados com os doentes etc. nunca ganhou a 
devida atenção ente economistas, sociólogos, historiadores e filóso-
fos. Os estudos acadêmicos se concentram no “emprego”, de modo 
que não há uma busca em relacioná-lo com o trabalho doméstico. 
Verificamos que esses cuidados nas famílias eram feitos pelas meninas 
e muito pouco pelos meninos.

Ao analisar os dados coletados pelas turmas, fomos obser-
vando que eles reforçavam aquilo que já pressupúnhamos. Em uma 
sociedade construída através de um machismo estrutural, como é o 
caso do país em que vivemos, as atividades domésticas são reservadas 
para as pessoas do sexo feminino. Sendo assim, desde a tenra a idade, 
meninas são educadas para desenvolver esse papel e isso acaba se 
refletindo na forma como elas participam das atividades escolares. 
Se já era possível observar esse cenário em um contexto de educação 
presencial, no ensino remoto, durante a pandemia, a situação dessas 
estudantes ficou ainda mais delicada. Com o desemprego assolando 
o país, a sobrevivência era prioridade para as famílias. Sendo assim, 
muitos pais, mães e responsáveis deixaram as atividades domésticas e 
os cuidados com filhos/as mais novos/as a cargo de suas filhas.

Durante a atividade e, ao longo dos encontros com as turmas, 
não percebemos queixas de estudantes do sexo masculino sobre ativi-
dades domésticas, como se tal tema nem fosse algo a ser considerado 
por eles. Com as estudantes percebemos exatamente o oposto: muitas 
delas relatavam como as atividades domésticas as deixavam sobrecar-
regadas. Algumas vezes, inclusive, desculpavam-se por não conseguir 
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interagir com os professores/as porque estavam ocupadas com as 
tarefas de casa.

Também pudemos observar que a maioria das mulheres que 
responderam a entrevista enfrentavam uma rotina de tripla jornada, 
dividindo-se entre o trabalho assalariado, cuidados com a família e 
atividades domésticas.

Também pudemos observar que houve uma participação maior 
de estudantes do sexo feminino durante o diálogo sobre o tema. Os 
estudantes do sexo masculino adotaram uma postura mais distante do 
tema, falando da importância de se dividir o trabalho, mas sem con-
seguir especificar que trabalhos eram esses. Além disso, a maioria dos 
meninos identificou como principal trabalho doméstico a lavagem de 
louças. Acreditamos que esse olhar dos meninos está restrito para as 
atividades domésticas que as famílias lhes delegam, em um papel de 
“apoio” ao trabalho doméstico, no sentido de “complementar” aquele 
serviço que era “essencialmente feminino”.

Figura 2 – Frases elaboradas por dois estudantes do sexo masculino do 9º Ano.
Fonte: AnswerGarden.

No entanto, meninos e meninas estiveram de acordo quanto à 
necessidade de se elaborar uma divisão mais justa das tarefas. Porém 
a visão de cada grupo era diferente, as meninas ressaltaram que as 
mulheres são sobrecarregadas na divisão do trabalho doméstico. Os 
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meninos, por sua vez, deixaram mensagens menos específicas como 
“todos ajudando nas tarefas”. Tivemos até uma resposta de um aluno 
questionando de forma irônica o questionário Google Forms pois 
disse “senti falta de uma questão sobre a máquina de lavar”. Essa fala 
evidenciou para nós que os meninos têm o privilégio de não realizar 
o trabalho doméstico desde muito cedo. Também tivemos algumas 
exceções, como um estudante do 8º Ano que mandou uma fotografia 
da pia da cozinha de sua casa bem limpa, com a seguinte mensagem: 
“Bom, como minha mãe trabalha o dia todo, eu e meus irmãos que 
arrumamos as coisas, minha irmã lava a louça, eu arrumo a cama e 
meu irmão arruma a mesa”. A partir da postagem desse estudante, 
procuramos saber um pouco mais sobre a rotina dele e percebemos 
a compreensão que ele tinha sobre todas as tarefas que deveriam ser 
realizadas no período em que sua mãe não estivesse em casa. Consi-
deramos que esse foi um diálogo interessante que, feito diante de toda 
a turma, pode ter despertado a reflexão de alguns que nem mesmo 
havia pensado diretamente sobre as atividades domésticas.

No caso dos homens adultos das famílias que foram entrevista-
dos, declararam que “trabalham o dia inteiro”, “que não lavam a louça”, 
“não cuidam das crianças menores e quase nunca limpam a casa”.

As falas dos meninos evidenciaram em sua maioria um total 
desconhecimento da necessidade de se ter roupa limpa para todos 
os membros da família. Colocar a roupa dentro de uma máquina de 
lavar, observar o tempo do ciclo de lavagem e a consequente tarefa de 
estender a roupa seria na ótica dos meninos, de seus pais, dos tios e 
irmãos mais velhos um trabalho invisível.
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Figura 3 – Fotografia e frases desenvolvidas pelo estudante do 9º Ano.
Fonte: Arquivo pessoal.
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Figura 4 – Fotografia e frases desenvolvidas pelo estudante do 8º Ano.
Fonte: Arquivo pessoal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a pandemia aumentou muito o stress e a depressão 
entre as mulheres na Paraíba devido à “tripla jornada”, isto é, houve 
um acúmulo ainda mais acentuado das responsabilidades profissionais 
e do trabalho doméstico. Percebemos que o tema da divisão do traba-
lho doméstico é pouco discutido na nossa escola e na rede municipal 
de ensino de João Pessoa como um todo. Lavar, passar, cozinhar, cuidar 
dos filhos pequenos, cuidados com os parentes mais velhos, cuidados 
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com os doentes etc. geralmente não aparece como uma questão 
importante entre os funcionários/as da escola, gestão escolar e pro-
fessores/as. Nesse sentido, as pesquisas acadêmicas sobre trabalho 
se concentram no “emprego”, no “desemprego”, na “renda” e quase 
nunca buscam relacionar estes temas ao tema do trabalho doméstico.

Apesar do trabalho doméstico ser essencial e indispensável ao 
bom funcionamento da sociedade capitalista o trabalho doméstico 
permanece invisibilizado (FEDERICI, 2019). Em nosso atendimento 
aos alunos quando aplicamos essa atividade remota sobre a divisão 
do trabalho doméstico, percebemos que a maioria das estudantes (as 
meninas) eram as responsáveis pelos cuidados com as crianças me-
nores, cozinhavam, limpavam as suas casas e ainda faziam as tarefas 
escolares on-line.

Entendemos que reconhecer os privilégios de ser menino ou 
de ser homem em nossa sociedade é um ponto de partida importante 
para que nossos alunos percebam as opressões e lutem contra elas.

Também consideramos que a atividade, ao envolver pessoas 
da família dos/as estudantes aproximou a escola desses lares, mesmo 
em um contexto de ensino remoto precarizado. De alguma forma, em 
maior ou menor grau, provocamos a reflexão sobre o cotidiano em que 
vivem os/as estudantes que fazem parte da nossa escola.

Acreditamos na necessidade de se compreender e quantificar 
com precisão a forma como homens e mulheres dividem seu tempo 
diário entre tarefas remuneradas e tarefas domésticas (não remunera-
das) para a implementação de políticas públicas que promovam o bem 
estar e a saúde das mulheres. Em pesquisa sobre a divisão sexual do 
trabalho. Hirata afirma que na França, por exemplo, há uma dualização 
do emprego feminino. Segundo Hirata, pela primeira vez na história do 
capitalismo, sobretudo na França, existe uma parcela de mulheres que 
pode pagar e recorrer a um enorme exército de mulheres precarizadas 
e pobres francesas ou imigrantes para que façam as tarefas domésticas 
(HIRATA; KERGOAT, 2008).
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Meszaros afirma que nem mesmo as formas mais recentes e 
“sofisticadas” de famílias, podem evitar a imperiosa necessidade de-
sumanizadora – consciente ou inconsciente – que provém da divisão 
estrutural e hierárquica do trabalho (MÉSZAROS, 2011).

No sistema capitalista a “igualdade de oportunidades” não 
leva a lugar algum. Não há possibilidade de igualdade substancial no 
capitalismo. Há apenas uma igualdade formal baseada na lei, isto é, é 
um sistema econômico que quer fazer acreditar que todos são iguais 
perante a lei. Tanto a sociedade capitalista, que promete igualdade 
a todos, quanto o socialismo que também promete igualdade para 
todos – tiveram muita dificuldade em adotar uma agenda feminista.

Para a Federici (2019) o trabalho doméstico não remunerado 
e sem visibilidade, foi e é imprescindível para o desenvolvimento e 
prosperidade do capitalismo, que hierarquiza, escraviza e mantém as 
desigualdades. O feminismo não é somente melhorar a situação das 
mulheres, mas sim criar um mundo sem desigualdade, sem a explora-
ção do trabalho humano.
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UBERIZAÇÃO, YOUTUBERIZAÇÃO E 
LIVERIZAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE  

EM TEMPOS DE PANDEMIA

André Almeida Santos
Vanessa Thomazini da Silva

RESUMO
Este trabalho analisa o processo de implementação de práticas de controle 
via plataformas digitais que emergem com técnicas vinculadas a uberização, 
liverização e youtuberização no ensino médio do Estado da Bahia, processo 
esse intensificado pelo início da pandemia no Brasil. Trata-se de um relato 
de experiência, de abordagem qualitativa construído a partir de pesquisa 
bibliográfica, com referencial no materialismo histórico-dialético arremetida 
a pedagogia histórico-crítica. Os resultados apontam que para intensificar 
o controle do processo de ensino-aprendizagem se tem utilizado práticas 
largamente aplicadas por meio de plataformas que se utilizam de algoritmo. 
A pesquisa indica que a fomentação e a intensificação do uso de ambientes 
digitais na educação pública no Estado da Bahia vêm causando a exclusão 
de uma parcela considerável tanto dos docentes quanto dos discentes, em 
grande parte, por não disporem de condições materiais e psicológicas para 
tal feitura em plena pandemia. Experiências de instituições de ensino público 
que fazem uso de aplicativos de forma improvisada são ratificados pela SEC 
resultando em processo de uberização, youtuberização e liverização da prá-
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tica docente. Nesse contexto o uso de aplicativos na oferta de aulas on-line 
tem resultado na perda da função social da escola de dar acesso ao saber 
sistematizado e historicamente elaborado.
Palavras-chave: Plataformas Digitais. Educação Pública. Tecnologia. Trabalho 
Docente.

INTRODUÇÃO

No ano de 2020, no 3º trimestre os desempregados no Brasil, 
já atingiram 14,1 milhões e as taxas de desemprego se encontram em 
13,1% (IBGE, 2020). Diante desse contexto de desemprego estrutural 
os vínculos empregatícios tendem a passar por transformações. Entre 
eles a Lei nº 13.429/2017 que permite a terceirização ilimitada, irrestri-
ta, sem qualquer regularização (BRASIL, 2017). É preciso recordar que 
a bem pouco tempo a terceirização em serviços públicos ou privados 
eram permitidos apenas em atividades fins. Com a reforma, todas as 
atividades do setor público ou privado podem ter/ser terceirizados. 
Soma-se a esse aspecto a Reforma da Previdência (BRASIL, 2019) que 
alterou as regras para servidores públicos e do setor privado para o 
processo de aposentadoria1. Outra investidura contra os trabalhado-
res foi a Emenda Constitucional nº 95/2016 resultante da PEC 241/55, 
que congela as despesas do Governo Federal, com cifras corrigidas 
pela inflação, por até 20 anos (BRASIL, 2016). Os argumentos eram que 
tais reformas eram fundamentais para tornar o Estado brasileiro mais 
eficaz e não realizar o desperdício do dinheiro público.

Acrescenta-se a esse aspecto a pandemia instalada no Brasil e 
no mundo devido ao novo coronavírus. O Severe acute respiratory syn-
drome coronavírus 2 (Sars-CoV-2) forçou que docentes modificassem 

1  A Reforma da previdência teve grande apoio dos setores da mídia e de setores 
conservadores do Congresso e Senado. De acordo com um dos inúmeros argumentos 
divulgados amplamente pela grande mídia o Estado não aguentaria tanto tempo o 
que na época era o sistema vigente de aposentadoria.
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o seu fazer pedagógico de aulas presenciais para atividades virtuais 
com uso intenso de plataformas digitais (ORSO, 2020; SAVIANI; GAL-
VÃO, 2021). De acordo com o relato de Nunes, Santos e Silva (2020) a 
quarentena fez com que o Google Meet e o Google Forms passassem 
de aplicativos auxiliares para plataformas e meios praticamente ex-
clusivos para se manter contato com os estudantes do Ensino Médio. 
Saviani e Galvão (2021), enfatizam a popularização do Ensino Remoto. 
De acordo com ambos:

No contexto da pandemia, o termo “ensino remoto” se 
popularizou. O isolamento social, necessário para impe-
dir a expansão da infecção por Covid-19, fez com que 
as atividades presenciais nas instituições educacionais 
deixassem de ser o “normal”. Por isso, as instituições 
educacionais passaram a utilizar de forma generalizada 
estratégias de EaD. O problema é que, para manter as 
atividades regulares funcionando na “nova normali-
dade” criada pela pandemia de Covid-19, muitas insti-
tuições, especialmente do setor privado, começaram 
a utilizar estratégias que violavam a legislação vigente 
utilizando um eufemismo: o ensino remoto. Outros 
nomes mais pomposos também foram utilizados para 
ocultar o processo de imposição de arremedos de EaD: 
Ensino por meio de Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDIC), Calendário Complementar, Estudo 
Remoto Emergencial etc. (SAVIANI; GALVÃO, 2021, p. 
12-13).

Orso (2020) corrobora com tais proposições e acresce que pela 
primeira vez na história, os seres humanos foram forçados ao confina-
mento que imobilizou 3,5 milhões de pessoas, ou seja, mais da metade 
da população do planeta. Um acontecimento único, que entrou para 
a história, mas mudando os hábitos das populações na produção, 
distribuição e consumo. Diante da crise que se impôs a Organização 
da Saúde (OMS, 2020), constatou que a única forma eficaz para conter 
a covid-19 era o isolamento social. No período não havia vacinas ou 
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remédios capazes de conter a transmissão. Diante desse contexto, as 
escolas estaduais e municipais da Bahia foram fechadas para tentar 
diminuir a contaminação. O governador Rui Costa (PT) publicou o 
decreto nº 19.586 de 27 de março de 2020, suspendeu as aulas nas 
unidades públicas e particulares (BAHIA, 2020).

Nesse ínterim o uso de aplicativos como WhatsApp, YouTube, 
Google Meet, Google Forms, foi amplamente utilizado. Além disso, 
também foi disponibilizado para o/a professor/a, coordenador/a, dire-
tor/a, as plataformas digitais em que os mesmos deveriam participar 
de forma intensiva das atividades disponibilizadas pela Secretaria da 
Educação do Estado da Bahia2. Esse processo acabou desencadeando 
a uberização, youtuberização e a liverização da educação pública no 
Ensino Médio.

Foi assim que algumas questões começaram a se impor no 
campo do presente relato. Se apenas uma pequena parcela dos es-
tudantes participa das videochamadas, como avaliar esses alunos? 
Por que os professores, coordenadores, diretores, deveriam pagar 
sua internet, notebook e todos os “instrumentos de produção” se o 
mesmo é um servidor público do Estado da Bahia? Por que o Estado 
não disponibilizou condições para a realização dessas aulas por meio 
de uma plataforma digital? Quais seriam os motivos da SEC incentivar 
aulas on-line ao mesmo tempo em que as mesmas não serão com-
putadas na carga horária? Por que os professores/as, coordenadores/
as, diretores/as, estavam sendo expostos a lives constantemente que 
elogiavam iniciativas das escolas com criação de sites improvisados 
e uso dos smartphones pessoal para viabilizar seu trabalho? De que 
forma uma plataforma digital pode controlar e uberizar as condições 
de trabalho pedagógico?

2  Para conhecer o site da Secretaria da Educação do Estado da Bahia disponibilizamos 
o link a seguir: http://www.educacao.ba.gov.br/.
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Buscamos analisar o processo de implementação de práticas 
de controle via plataformas digitais e responder tais indagações no 
presente trabalho, um relato de experiência, de abordagem qualitativa 
construído a partir de pesquisa bibliográfica, com referencial no ma-
terialismo histórico-dialético arremetida a pedagogia histórico-crítica. 
A abordagem qualitativa foi escolhida pois segundo Nascimento et al. 
(2017, p. 306), ela é caracterizada pela busca de respostas às “ques-
tões muito particulares, preocupando-se em explorar um aspecto mais 
subjetivo da realidade, detectando elementos subjacentes às falas e 
possibilitando sua interpretação com base em referenciais teóricos 
que orientem a pesquisa”.

Em suma, o presente relato de experiência se encontra dividido 
em quatro partes incluindo a presente introdução. Na segunda parte, 
trataremos das características gerais da uberização do trabalho: uma 
tendencia do século XXI. Na terceira, o processo de uberização por 
meio da plataforma digital Saga como forma de controle do trabalho 
docente em tempos de pandemia. Na quarta, a youtuberização e live-
rização da prática docente no Ensino Médio do Estado da Bahia.

UBERIZAÇÃO DO TRABALHO: UMA TENDENCIA DO 
SÉCULO XXI

O processo de uberização do trabalho, foi tema de documen-
tários, filmes, livros e dissertações. Dentre esses se destaca a obra do 
autor Lee (2017), onde se faz uma distinção entre: o que é a Economia 
de Compartilhamento na sua aparência e o que se tornou o processo 
de “uberização” na sua essência. Na sua forma aparente, o autor des-
creve como uma nova onda para usuários de internet que precisam 
conectar consumidores com provedores de serviços para realizarem 
trocas entre si. Sejam elas informais ou formais, a finalidade era que as 
pessoas interagissem potencializando a internet.
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O aplicativo Uber estimulou uma forma de controle via pla-
taformas digitais no mundo e se expandiu por diversos países, como 
o Brasil. Além do mais, as suas condições se somam ao precarizado 
professoral (SILVA, 2020a, 2020b; SILVA, 2018; SILVA, 2019). De forma 
que “é quase impossível, hoje, encontrar qualquer trabalho que não 
tenha alguma forma de dependência do aparelho celular” (ANTUNES, 
2020, p. 13). Nessa nova morfologia do trabalho uma nova hegemonia 
digital se estabelece em que celulares, tablets, smartphones além de 
serem auxiliares fundamentais no processo de trabalho, passam a ser 
ferramentas de controle, supervisão e mapeamento do/a trabalha-
dor/a (ANTUNES, 2020).

Outra característica do trabalho via aplicativo é a necessidade 
de um grande exército de reserva, ou seja, uma massa de desampara-
dos/desempregados que se encontram disponíveis para o capital gerar 
mais valor (MARX, 2020; GRAHAM; ANWAR, 2020). Nesse sentido 
as plataformas conseguem impor uma série de exigências aos traba-
lhadores que tendem adentrar na uberização. Entre eles, podemos 
destacar: 1) determinam quem pode ou não trabalhar; 2) delimitam o 
que é feito/como deve ser feito; 3) definem que o trabalhador/a tende 
a realizar em cada serviço e não aceitam a cooptação dos clientes; 
4) delimitam como as atividades serão feitas; 5) determinam o prazo 
de feitura do serviço; 6) estabelecem de modo unilateral as formas 
de realização do serviço a serem recebidos; 7) determinam como os 
trabalhadores/as devem se reportar a suas gerências; 8) pressionam 
os trabalhadores para serem assíduos e não negarem os serviços; 9) 
pressionam os trabalhadores a ficarem à disposição, mediante usos e 
incentivos; 10) usam bloqueio/sanções para ameaçar os/as trabalha-
dores/as; 11) utilizam a possibilidade de dispensa a qualquer momento 
e sem necessidade ou justificativa. Nesse último, sem necessitar de um 
aviso prévio (VITOR; ANTUNES, 2020).

Para mascarar seus processos de exploração, classifica seus mo-
toristas como, parceiros, microempreendedores, seu próprio patrão. 
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Para um controle efetivo do trabalhador temos dois mecanismos fun-
damentais. Primeiro, a psicologia da persuasão, em que a Uber adotou 
técnicas de vídeo game (SLEE, 2017). Segundo sistema de reputação, 
em que permite o passageiro avaliar os condutores do veículo (SLEE, 
2017; ABÍLIO, 2020).

Em suma, até aqui tratamos das características gerais da ube-
rização. Não é nosso intuito analisar todas as suas propriedades, mas 
selecionar apenas aquelas que de maneira geral podem ser transferi-
das ou usadas como instrumentos de controle do trabalho pedagógico. 
No item a seguir selecionamos a plataforma Saga. Essa adentra como 
um instrumento de acompanhamento do trabalho do/a diretor/a, 
do/a coordenador/a, do professor/a e das condições socioculturais e 
socioeconômicas dos estudantes. Além dessa finalidade, também tra-
taremos o sistema como uma plataforma de controle via algoritmos.

UBERIZAÇÃO E DOCÊNCIA: A PLATAFORMA DIGITAL 
SAGA COMO FORMA DE CONTROLE DO TRABALHO 
PEDAGÓGICO EM TEMPOS DE PANDEMIA

As plataformas digitais são maneiras de controlar o fazer 
pedagógico estabelecendo um mapeamento da produção do/a tra-
balhador/a. Da mesma forma, elas potencializam as possibilidades de 
saber quanto, onde e como as atividades são executadas. No campo 
da educação seu uso já era uma realidade que em outrora foi chamada 
de Novas Tecnologias Digitais. Com a pandemia essa tipologia laboral 
foi potencializada. Com isso, todas as áreas foram postas totalmente 
ou parcialmente no trabalho home office. Na educação do Estado da 
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Bahia uma dessas vertente são o Ensino Híbrido3 e o Ensino Remoto4 
(BACICH; NETO; TREVISANI, 2015).

No Ensino Médio, a BNCC destaca as Tecnologias Digitais e a 
Computação – TDIC como ferramentas cada vez mais presentes na 
realidade dos profissionais que atuam na educação quanto para os 
estudantes (BNCC, 2018). A Base Nacional Comum Curricular destaca 
as mudanças no mundo do trabalho e enfatiza três aspectos. São eles, 
o pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital. Essas 
foram elaboradas antes da pandemia (BRASIL, 2018, p. 474). Assim, o 
uso de TDIC foram pensadas como suporte para aulas presenciais e não 
o contrário. Mas é em meio a esse contexto de pandemia que surgem 
plataformas via algoritmos para controlar o trabalho do profissional 
da educação. Entre elas destacamos o Sistema de Apoio da Gestão da 
Aprendizagem – Saga5.

A plataforma foi publicizada pelo Governo do Estado da Bahia 
via Secretaria da Educação6 pela live – seminário de integração – ofi-
cina: saga e planos de aula. No campo do coordenador pedagógico 
podemos encontrar dez categorias para serem respondidas como 
perfil da unidade. São elas: 1) clima escolar (trata das relações intraes-
colares); 2) perfil das famílias (vincula-se a aspectos socioeconômicos 
e socioculturais); 3) acesso à tecnologia (como os/as professores/as e 
alunos/as tem acesso à internet e como fazem para se se manterem 

3  Sobre o curso Ensino Híbrido, os vídeos estão disponíveis no YouTube pelo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=40zLcz5BzzU&list=PL8y-4ZgmtX2m2Iq2JZaUo-
2OpoEBv8ynmx.
4  Curso Ensino Remoto de emergência os vídeos podem ser acessados no 
YouTube pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=yZzyTasztQc&list=PL8y-
4ZgmtX2mzTZzS47-HXNCsebCtJNKg.
5  A plataforma do Sistema de Apoio da Gestão da Aprendizagem – Saga pode ser 
acessada pelo link: https://www.educacaobahia.com.br/login.php.
6  Para divulgação da Saga foi realizado a live “seminário de integração – oficina: 
saga e planos de aula”, para a orientação dos diretores, coordenadores e professores 
do Estado da Bahia. A live pode ser acessada pelo YouTube pelo link: https://www.
youtube.com/watch?v=6mIbkTJ882g&feature=youtu.be.
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conectados no ambiente da escola); 4) atividades realizadas (refere-se 
ao que foi feito no período de pandemia para manter os estudantes 
vinculados ao plano de estudos); 5) avaliação diagnóstica; 6) busca 
ativa (como a unidade vai fazer com os estudantes que se afastaram/
desistiram da escola no período de isolamento social); 7) planejamen-
to escolar (como serão feitos os planejamentos diante da situação no 
retorno); 8) atividades curriculares complementares.

Algumas questões fogem da possibilidade de serem realizadas 
apenas pelo/a diretor/a, o/a coordenador/a, o/a professor/a, sendo 
necessário outras informações da unidade que em tempos de pande-
mia se tornam difíceis de serem acessadas. Entre elas saber a porcen-
tagem de alunos/as que tem acesso à internet ou como os professores 
vão planejar as aulas para o retorno. Nesse último caso, não há sequer 
orientações precisas da própria SEC.

Mesmo diante de um cenário tão adverso, caso os diretores, 
os coordenadores e professores não respondam ao questionário re-
cebem uma informação por e-mail cobrando para que o mesmo seja 
preenchido. Em muitos casos os responsáveis podem ter iniciado, mas 
não terminaram. Seja no primeiro ou no segundo exemplo os repre-
sentantes da plataforma entram em contato via e-mail questionando 
as motivações da não continuidade da devoluta das questões. Existem 
perguntas na plataforma Saga que são imprecisas e muitos não sa-
bem como respondê-las. Essas muitas das vezes não dependem dos 
estudantes ou dos professores, mas mesmo quando os profissionais 
tentam dar continuidade nas respostas as informações são desencon-
tradas por parte de alguns representantes da SEC.

Em suma, o Saga passa a fazer parte do processo de controle 
do trabalho via demanda, que culmina com a uberização, o controle 
do/a trabalhador/a na educação pública da Bahia que atuam no Ensi-
no Médio, por meio dos algoritmos. Se a feitura de plataformas para 
acompanhar o fazer pedagógico era comum, esse controle via algorit-
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mo é algo que classificamos como implantação das características da 
Uber no trabalho pedagógico.

YOUTUBERIZAÇÃO E LIVERIZAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE 
NO ENSINO MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA

Os estudos de Silva (2020a) apontam que durante a pandemia 
da covid-19, tivemos em torno de três milhões de pessoas que se 
encontravam na condição de desempregadas. Juntam-se a esses 8,7 
milhões que foram trabalhar em condições remotas, segundo a Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad-covid-19) (IBGE, 2020b, 
2020c). Os profissionais da educação que atuam no Ensino Médio do 
Estado da Bahia se juntaram aos dois quadros expostos acima. “Estes 
profissionais foram abruptamente inseridos em novas dinâmicas de 
trabalhos virtuais, a distância, trazendo profundas mudanças ao seu 
ofício”. Como se não bastasse foram forçados a arcar com os custos do 
seu trabalho. Entre eles, o uso do seu computador pessoal, smartpho-
nes e a web (SILVA, 2020, p. 597).

É diante de tal contexto que as propostas e orientações para 
participarem de formações pedagógicas foram se tornando convo-
cações obrigatórias com o uso de plataformas como YouTube7 com 
lives8 que não estavam sendo planejadas antecipadamente ou que 
disponibilizavam em sua grade um cronograma com as temáticas a 
serem abordadas. Ao estudar esse processo Silva descreve que:

O tratamento dado à educação seguiu a visão técnica 
colocada pelo Banco Mundial, pela Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

7  O Canal no YouTube é o Instituto Anísio Teixeira. O link para acesso: https://www.
youtube.com/c/InstitutoAn%C3%ADsioTeixeiraIAT/featured.
8  Live streaming se refere a vídeos de streaming simultaneamente gravados e 
transmitidos em tempo real.
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pela Organização das Nações Unidas para Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco) e outros organismos. As-
sim, coalizões empresariais interferem diretamente na 
educação pública há anos, fizeram eco aos organismos, 
defendendo que as redes de ensino deveriam manter 
as atividades letivas por meio do ensino remoto (SILVA, 
2020a, p. 597).

Nesse interim, o recesso escolar foi antecipado, da mesma 
forma ocorreu com seu término. Os docentes foram orientados a 
manter o vínculo com os/as alunos/as via plataformização da educa-
ção com uso privado dos meios para fazê-lo. Entre eles o emprego dos 
computadores e da internet. Os problemas não foram poucos, e vão 
desde dificuldade para uso a falta de experiencia para questões como 
produção, edição e postagem de vídeos no YouTube.

Os estudos de Silva (2020a), Saviani e Galvão (2021) corrobo-
ram com o presente relato de experiencia ao declarar que o ensino 
remoto se tornou um ensino improvisado com plataformas/sites 
criados precariamente pelas unidades de ensino e ratificadas em lives 
e encontros realizados pela Secretaria do Estado da Bahia, destacando 
como a escola se esforçou para em meio a um contexto tão adverso 
conseguir manter uma pequena parcela dos estudantes conectados ao 
conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, processo de uberização, youtuberização e liverização 
trouxe novas formas precarizadas via Ensino Remoto ou como os que 
defendem tais modalidades gostam de enfatizar um novo paradigma 
definido como ensino híbrido. Esse processo de precarização não é re-
cente, mas a pandemia fomentou a sua intensificação de tal forma que 
aspectos antes que não eram sequer aceitáveis se tornaram corriquei-
ros dentro da educação baiense no Ensino Médio. Assim o processo 
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de luta contra a precarização, teve retrocessos, pois os profissionais se 
viram forçados a aceitarem condições que outrora eram inaceitáveis 
devido ao contexto da pandemia e do isolamento social. Com isso, a 
uberização, youtuberização e a liverização da educação estão sendo 
práticas aceitas e fomentadas entre os docentes e ratificadas como 
experiencias exitosas pelos órgãos da Secretaria de Educação da Bahia 
por meio de parcerias como a Fundação Lemann.
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RESUMO
O texto aqui apresentado é resultado de uma pesquisa acerca das questões 
que englobam o trabalho educacional no formato remoto durante o ano de 
2020 em uma unidade escolar localizada no município de Sorocaba, interior 
do estado de São Paulo. Por meio de uma abordagem qualitativa apresenta 
as diversas demandas que passaram a fazer parte do cotidiano escolar quan-
do o ensino presencial é substituído pelo formato remoto. Lançando mão de 
pesquisa autobiográfica apresentamos, por meio de narrativas de três profis-
sionais atuantes na unidade escolar referida, as impressões, as dificuldades e 
as reflexões desses profissionais acerca das condições de trabalho no âmbito 
escolar. Motivados pela necessidade de buscar compreender os impactos 
ocasionados pela suspensão do trabalho presencial dentro da unidade esco-
lar, esse estudo se voltou a ouvir três esferas de extrema relevância no am-
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biente escolar, apresentando assim o trabalho remoto dos pontos de vista da 
direção, da orientação pedagógica e de um docente que atuam na EM Profa. 
Maria de Lourdes Martins Martinez. Por meio desta pesquisa, conclui-se que 
as dificuldades e questões trazidas pela suspensão das aulas presenciais atin-
giu as instituições educacionais como um todo, afetando o trabalho de orga-
nização e administração escolar realizado por gestores, trazendo dificuldades 
para a organização do trabalho pedagógico e oferecimento de suporte aos 
professores por parte de orientadores pedagógicos e exigindo que docentes, 
sem tempo para preparo e capacitação, reconstruíssem sua prática docente, 
enfrentando incertezas, inseguranças e dificuldades na busca de atingir os 
objetivos de ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Trabalho Remoto. Tecnologias Digitais. Dificuldades.

INTRODUÇÃO

O cenário social como um todo sofreu grandes alterações tra-
zidas pela pandemia da covid-19. As medidas de prevenção tomadas 
englobam todas as esferas sociais ao redor do globo, e em nosso país 
não foi diferente. No Brasil, a Declaração de Emergência de Saúde 
Pública aconteceu no dia 3 de fevereiro de 2020 por meio da Portaria 
n° 188 (BRASIL, 2020).

Devido às medidas de isolamento social apontadas pela Orga-
nização Mundial da Saúde (Referência) como uma das principais estra-
tégias de combate ao contágio dessa doença, até então desconhecida, 
as escolas foram fechadas. A sala de aula, a partir de então, fechada 
já não deve mais se resumir ao espaço físico em seu formato comum: 
carteiras enfileiradas, painéis, lousas.

[...] gestores, professores, pais, alunos, desenvolveram 
outros esquemas para garantir o trabalho e o estudo 
remotos, para ampliar os limites das escolas por meio 
de atividades online. Mesmo diante da precária inclusão 
digital no Brasil e das desconfianças de muitos, a Inter-
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net se tornou a tecnologia interativa por meio da qual, 
de muitas e criativas maneiras, milhares de crianças, 
jovens e adultos continuaram e continuam a ensinar e 
aprender nesses tempos conturbados (COUTO; COUTO; 
CRUZ, 2020, p. 212).

As transformações ocorridas no nosso sistema educacional 
ocorreram da noite para o dia. Sem qualquer preparo ou chance de 
organização prévia, as equipes escolares da Rede Municipal de Soroca-
ba se veem frente a necessidade de substituição de grande parte dos 
recursos utilizados até então por diferentes mídias e plataformas.

Tamanhas mudanças trazidas pelo contexto da pandemia fize-
ram com que os profissionais da educação tivessem de se posicionar e 
agir na busca pela adaptação à nova realidade. Nesse momento somos 
levados a refletir as dificuldades e desafios que tais transformações 
trazem às práticas educacionais, não apenas do ponto de vista dos 
professores, mas de todos que compõem a comunidade escolar.

Com a intenção de compreender de que forma a suspensão 
emergencial das aulas presenciais refletiu, não apenas no processo 
docente, mas em todo o contexto pedagógico das atividades realizadas 
dentro da unidade escolar aqui exposta, essa pesquisa tem como obje-
tivo apresentar, por meio de narrativas autobiográficas, as dificuldades, 
inquietações e questões que envolveram todo o trabalho educacional 
realizado na EM. Profa. Maria de Lourdes Martins Martinez.

O estudo qualitativo que aqui se coloca, faz uso da análise 
fenomenológica. Como instrumento de coleta de dados, utiliza-se da 
narrativa autobiográfica que possibilita a observação das vivências dos 
profissionais da educação inseridos no ensino remoto emergencial de 
modo significativo.

A pesquisa se divide em três momentos: inicialmente apre-
senta a caracterização da unidade escolar onde o estudo aconteceu, 
apresentando o contexto no qual a unidade está inserida e o perfil dos 
profissionais que nela atuam.
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Em seguida, de modo a apresentar as reflexões sobre os di-
versos impactos ocasionados pela suspensão das aulas presenciais na 
vivência dos profissionais de ensino, apresentamos as narrativas de 
três profissionais desta unidade. Inicia-se com a narrativa da Diretora 
de Escola, que aponta quais dificuldades, desafios e adversidades que 
se fizeram presentes em sua vivência nas questões administrativas e 
pedagógicas.

Segue com a narrativa da Orientadora Pedagógica, que tem em 
como suas funções a de zelar pelo trabalho pedagógico da unidade 
escolar, auxiliando docentes e discentes, proporcionando processos de 
formação continuada. E se encerra com a narrativa das vivências de 
um professor dos anos iniciais que atua na EM Profa. Maria de Lourdes 
Martins Martinez.

Conclui-se o estudo, em seu terceiro momento, apresentando 
as considerações finais obtidas por meio da análise crítica e reflexiva 
das narrativas autobiográficas dos sujeitos aqui pesquisados.

CAMINHOS DA PESQUISA: PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Essa pesquisa faz uso de uma abordagem qualitativa, permitin-
do, portanto, que uma postura de não neutralidade seja adotada pelos 
pesquisadores. À vista disso, o estudo aqui apresenta por meio de nar-
rativas autobiográficas as questões inseridas no processo de trabalho 
remoto realizado na EM Profa. Maria de Lourdes Martins Martinez, 
esse estudo permite reflexões acerca das dificuldades, dos desafios e 
das impressões dos profissionais que atuam nessa unidade e o modo 
como professores e gestores lidaram com a situação sem precedentes 
com a qual se depararam.

Em um primeiro momento, o estudo apresenta a narrativa da 
Diretora da Unidade Escolar que apresenta suas impressões acerca 
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do trabalho administrativo e organizacional da unidade escolar e as 
dificuldades trazidas pela suspensão das atividades presenciais.

Seguindo com a pesquisa, a segunda voz que compõe essa 
narrativa é da Orientadora Pedagógica da unidade escolar aqui refe-
rida, a orientadora relata sobre sua vivência enquanto responsável 
pela orientação do trabalho pedagógico dos professores e sobre a 
formação continuada desses profissionais, que nesse momento de 
aulas remotas, voltou-se à capacitação para o uso de tecnologias como 
ferramentas de ensino-aprendizagem.

Na busca por apresentar a problemática do ensino remoto 
em todas as suas esferas, a pesquisa traz a narrativa de um docente 
responsável por uma turma de 1º Ano do Ensino Fundamental da EM 
MLMM

As narrativas desses profissionais são aqui apresentadas de 
forma autobiográfica, o uso de tal metodologia se apoia na compre-
ensão de que, por meio da narrativa autobiográfica se torna possível 
que, de forma simultânea, aconteça o encontro entre o individual e o 
coletivo uma vez que o narrador traz em si a singularidade própria de 
sua narrativa banhada pelo contexto histórico e cultural no qual ele 
está inserido.

[...] a biografia, ou autobiografia, constitui um instru-
mento sociológico capaz de garantir essa mediação do 
ato à estrutura, ou seja, de uma história individual a uma 
história social. Esses argumentos se sustentam no enten-
dimento de que a (auto)biografia implica a construção de 
um sistema de relações e a possibilidade de uma teoria 
não formal, histórica e concreta, cuja ação incide direta-
mente no social (SILVA; MENDES, 2009, p. 5).

Essas narrativas foram então analisadas por meio de uma pers-
pectiva fenomenológica, uma vez que esse método se preocupa com 
a busca da essência do fenômeno. A escolha desse método aqui se 
justifica por meio de uma abordagem que permite colocar as falas dos 
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profissionais da educação aqui citados como sujeitos ativos, levando 
em consideração suas experiências, desafios e suas expectativas sobre 
os processos pedagógicos realizados no período de suspensão de aulas 
presenciais.

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES 
MARTINS MARTINEZ: CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE 
ESCOLAR

A EM “Profa. Maria de Lourdes Martins Martinez” em 2020 
contava com 23 turmas regulares de primeiro ao quinto ano do Ensino 
Fundamental I, com uma equipe de 21 docentes polivalentes para 
atender essas turmas, e três professores de Educação Física, desses 
docentes 18 são efetivos, sendo que duas delas acumulam cargo nessa 
unidade, contamos também com uma professora para SRM/AEE (Sala 
de Recurso Multifuncionais/ Atendimento Educacional Especializado), 
além de três docentes contratados em regime CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho) em substituição a professores afastados.

O trabalho docente é bem sincronizado, os professores 
procuram desenvolver sua prática educativa de maneira integrada, 
alinhando o trabalho realizado as necessidades futuras dos estudan-
tes, os momentos coletivos geralmente são produtivos para reflexão e 
flexibilidade do planejamento, o grupo percebe o aluno pertencendo à 
escola, portanto responsabilidade de todos.
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GESTÃO ESCOLAR EM TRABALHO REMOTO: OS DESAFIOS 
DA GESTÃO EDUCACIONAL NARRADOS POR UMA 
DIRETORA DE ESCOLA

CARACTERIZAÇÃO DA DIRETORA DE ESCOLA-NARRADORA

A diretora fez o curso de Magistério no Ensino Médio, é licen-
ciada em Normal Superior e especialista em Educação Infantil. Atuou 
como docente na rede privada na Educação Infantil por um ano e meio, 
foi docente na escola pública por cinco anos, atuando na Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e EJA, e há cerca de oito anos atua como 
diretora de escola. Integra a equipe escolar da Rede Pública Municipal 
de Sorocaba desde o ano de 2008 e atua na EM Profa. Maria de Lour-
des Martins Martinez desde o ano de 2015.

A GESTÃO DO TRABALHO REMOTO

No primeiro momento o grande desafio da equipe gestora da 
unidade foi o de tranquilizar a comunidade e a equipe escolar, pois 
diante do início tardio das aulas no município de Sorocaba, muitos do-
centes e alguns familiares, demonstraram grande preocupação com os 
prejuízos educacionais que poderiam ser causados por essa distância 
da rotina de estudos.

Aos docentes foram ofertadas, principalmente através da Orien-
tadora Pedagógica, formações continuadas, lives, artigos e estudos 
sobre ensino remoto, já prevendo uma possível volta as aulas nesse 
formato, aos familiares buscamos dar apoio, acolhimento e sugestões 
de literatura infantil, jogos lúdicos, atividades de cantigas e parlendas, 
para que os alunos pudessem ter acesso a conteúdos significativos 
apesar da ausência de aulas.
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Após Comunicado Sedu/GS nº 95/2020, de 29/06/2020, 
Instrução Normativa Sedu nº 14/2020 de 18 de junho 2020 e Delibe-
ração CMESO nº 4 e nº 5/2020, as aulas no município de Sorocaba 
retornaram através das ANP (Atividades Não Presenciais), e as escolas 
tiveram autonomia para implementação do processo de acolhimento 
da comunidade escolar através das mídias sociais, bem como tiveram 
autonomia para criar suas estratégias para realização das ANP.

Diante das novas instruções e deliberações, percebendo que 
teríamos pouco apoio por parte da secretaria da educação, nossa 
equipe se reuniu para traçar a melhor estratégia para realização das 
atividades, fizemos pesquisas com os docentes, com a comunidade 
escolar e envolvemos o Conselho de Escola nas principais decisões, a 
principal função da direção nesse processo foi garantir a participação 
de todos os seguimentos para oportunizar a gestão democrática du-
rante a implementação das ANP.

Depois de reuniões com as equipes e tabulação das pesquisas 
o grupo optou por enviar material impresso, com o uso dos livros di-
dáticos, recuperação contínua em atividades complementares. Para a 
comunidade escolar a maneira mais acessível de acesso sinalizada foi 
o aplicativo WhatsApp, então após retirada do material impresso na 
unidade os alunos recebiam aulas gravadas pelos docentes, instruções, 
orientações e esclarecimentos de dúvidas através do aplicativo.

Não houve sucesso na divulgação das ANP para toda a comuni-
dade, exigindo em alguns casos que a equipe se dirigir a casa de alguns 
alunos para contato inicial, após diversas tentativas conseguimos ter 
contato com todos, e a princípio esse modelo de atividade agradou a 
comunidade escolar.

Sentimos, porém que com o passar do tempo as produções dos 
alunos foram diminuindo, as famílias já não estavam tão participativas 
e os professores esgotaram suas estratégias para conscientização da 
importância da rotina de estudos para esses alunos.
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Foi um ano de superação das dificuldades com tecnologia, falta 
de estrutura no próprio, de novos aprendizados onde ficou clara a 
necessidade de acolhimento das famílias, da participação integral de 
todos no processo de ensino-aprendizagem. Nós também tivemos que 
aprender a ouvir mais, lidar com as emoções e a sensibilidade causada 
pela situação da pandemia, colocando acima do conteúdo o do pro-
fissionalismo, a humanidade nos gestos com o próximo, a empatia e a 
solidariedade.

DIFICULDADES, INSEGURANÇAS E A BUSCA POR UM 
AMBIENTE COM DIÁLOGO: A NARRATIVA DE UMA 
ORIENTADORA PEDAGÓGICA EM TRABALHO REMOTO

CARACTERIZAÇÃO DA ORIENTADORA PEDAGÓGICA – 
NARRADORA

A Orientadora Pedagógica é professora PEB I efetiva na unidade 
escolar desde o ano de 2012, graduada em Pedagogia e Geografia e 
pós-graduada em Pedagogia Social e Atendimento Educacional Espe-
cializado. Sempre admirou o trabalho do Orientador Pedagógico, e 
em 2020 se aventurar na experiência já no início do mês de fevereiro 
na unidade MLMM em forma de contrato, com duração de 11 meses, 
precisou antes de tudo se conscientizar que a educação ultrapassa 
os muros da escola. Que a educação deve preservar não somente a 
aprendizagem de cada um, mas também a saúde física e mental de 
todos que a constituem.
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A PRÁTICA DO ORIENTADOR PEDAGÓGICO NO ENSINO 
REMOTO

O ano de 2020 certamente nos trouxe muitas preocupações e 
na educação isso nos afetou mais ainda, já que precisamos modificar 
nosso trabalho pedagógico, nossa didática, em busca da aprendizagem 
de cada aluno. Em meados de março as unidades escolares do muni-
cípio de Sorocaba foram fechadas, e assim precisou replanejar todas 
as propostas com o grupo de docentes e com a comunidade escolar. 
Compreendendo que o Orientador Pedagógico deve atuar como uma 
ponte entre a instituição e a comunidade, entendendo sua realidade, 
ouvindo o que ela tem a dizer e abrindo o diálogo entre suas expecta-
tivas e o planejamento escolar.

Logo, no aguardo de orientações da Secretaria da Educação de 
Sorocaba (Sedu), a respeito de como proceder a parte pedagógica da 
equipe docente e discente da unidade, iniciamos nos meses de abril 
a junho a formação continuada da equipe docente junto a função do 
Orientador Pedagógico.

A Secretaria da Educação de Sorocaba desenvolveu um Cader-
no de Orientações para o período remoto, com a proposta de estudos 
de acordo com Instruções Normativas, acessando por meio de links, 
cursos, leituras, lives para todos os profissionais da educação, enquan-
to as aulas, mesmo de modo não presencial, não retornavam.

Foi desenvolvido pela Orientadora Pedagógica demais cader-
nos de orientações para o período remoto até o mês de junho, para 
os professores e para os funcionários do grupo administrativo. Com 
temas diversos dentro da educação, como: Informações sobre a pan-
demia da covid-19, Protocolo de Segurança Sanitária, Ensino Remoto, 
Processos Educativos na Alfabetização, BNCC, Currículo Paulista, Uso 
de Tecnologias na Educação e outros, com o objetivo da proposta de 
formação continuada da equipe escolar. Outro ponto importante na 
formação, foi a alteração de todos os encontros do Horário de Trabalho 
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Pedagógico Coletivo (HTPC) do presencial para o remoto, por meio 
da plataforma Google Meet. Onde as dificuldades apresentadas na 
educação com relação ao uso de tecnologias digitais transparecem no 
trabalho da Equipe Pedagógica da unidade. Dificuldades com o acesso, 
o uso e a comunicação adequada nesse momento.

Dificuldades que escancaravam nossas fragilidades com a 
Tecnologia. Dificuldades que nos mostraram a importância de não nos 
acomodarmos, pois a educação evolui.

Pensando que o Orientador Educacional faz parte do grupo de 
gestão de uma escola, é um profissional que atua juntamente com a 
equipe diretiva, professores, alunos e sociedade e que deve organizar 
e desenvolver de forma prática e democrática a aprendizagem dos 
alunos e para isso, dar continuidade a formação dos professores.

Nesse contexto, é possível perceber o amplo desafio que o 
orientador possui no seu meio de trabalho, pois, os resultados dos 
processos de ensino e aprendizagem não dependem exclusivamente 
das intervenções escolares, mas envolvem além do contexto escolar, 
dentre outras coisas, o ambiente familiar e social, que na atualidade 
estão sendo estimulados e impactados com informações advindas de 
diversos contextos e de extrema complexidade diante do contexto 
vivenciado com a pandemia.

O Orientador Pedagógico tem extrema importância no ambien-
te escolar, tendo em vista que ele promove a integração dos indivíduos 
que fazem parte do processo ensino-aprendizagem, estabelecendo, de 
forma saudável, as relações interpessoais entre os envolvidos.

Logo, é papel do Orientador Pedagógico desenvolver e man-
ter um ambiente saudável democrático e com diálogo. Já que é um 
profissional que atua entre a direção e os educadores, mas também 
se relaciona com os alunos e os familiares. E em um momento que 
a saúde física de todos está comprometida, certamente foi o grande 
desafio em 2020.
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Se a escuta e o diálogo são tão importantes no trabalho do 
Orientador Pedagógico, cabe então ao profissional desenvolver um 
planejamento participativo, voltado para uma concepção crítica, no 
coletivo.

Assim, todas as decisões voltadas aos direcionamentos das 
Atividades Não Presenciais (ANP) iniciadas no mês de julho foram 
planejadas e desenvolvidas de modo coletivo, nos HTPC, com o gru-
po de professores, e pesquisadas com as famílias de nossos alunos, 
como: possibilidades de ferramentas tecnológicas e o uso de internet, 
disponibilidade na orientação de seus filhos, dificuldades com os Com-
ponentes Curriculares e uma escuta de acolhimento as famílias que 
também enfrentam situações adversas a aprendizagem.

É importante destacar a falta de ferramentas e orientações da 
própria rede municipal de ensino no ano de 2020, não somente com 
nossos professores e alunos, mas com a própria gestão escolar que em 
diversos momentos precisou abarcar de situações prioritárias e de for-
ma autônoma para alcançar uma aprendizagem em meio a pandemia 
da covid-19.

DESAFIOS DIDÁTICOS E A BUSCA POR RESULTADOS 
PEDAGÓGICOS: A NARRATIVA DE UM PROFESSOR EM 
TRABALHO REMOTO

CARACTERIZAÇÃO DO PROFESSOR-NARRADOR

Com a intenção de compreender, em todas as esferas de 
uma mesma unidade escolar, o impacto e os desdobramentos que a 
suspensão das aulas presenciais e a mudança para o cenário de aulas 
em formato remoto trouxe para os profissionais docentes da unidade 
escolar aqui citada, apresentamos a narrativa de um dos docentes 
dessa instituição.
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O professor é licenciado em Pedagogia e especialista em alfa-
betização e letramento. Atua como docente há cerca de 10 anos. Inte-
gra o corpo docentes da Rede Pública Municipal de Sorocaba desde o 
ano de 2012 e atua na EM. Profa. Maria de Lourdes Martins Martinez 
desde o ano de 2017. No ano de 2020 foi responsável por uma turma 
de primeiro ano do Ensino Fundamental.

A PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO REMOTO

As condições impostas pela covid-19 exigiram dos docentes 
mudanças imediatas. Com a suspensão das aulas presenciais, um ce-
nário bastante específico e sem precedentes surgiu na prática docente. 
Sem qualquer possibilidade de preparo, de formação e planejamento 
o formato das aulas foi completamente modificado e muitos desafios 
surgiram.

Essa urgência na reformulação das práticas pedagógicas não 
possibilitou que professores fossem capacitados (TAROUCO, 2019) 
considerando que essa mudança não se resumiu à mudança do 
formato presencial para o formato remoto (PERRENOUD, 2000) mas 
implicou na disponibilidade e até mesmo exigiu a criação de recursos 
diferentes daqueles que se faz uso em sala de aula, para que fosse 
possível assistir aos alunos e atingir os objetivos de aprendizagem.

Muitas foram as dificuldades encontradas na realização do 
trabalho docente em formato remoto. Desde o domínio efetivo do 
uso das tecnologias como ferramenta de trabalho, até os processos de 
comunicação direta ou indireta com alunos.

Como professor, a sensação de despreparo e incompetência 
foram as primeiras com as quais me deparei no exercício da minha 
prática. Não em sentia preparado para atuar de forma não presencial 
com os estudantes de minha turma.
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Após as primeiras sensações e o despertar de agir para modifi-
car tal situação, deparei-me com a motivação da situação desafiadora 
com a qual me deparava. A obrigação de criar estratégias, ferramentas 
e métodos para o ensino.

Dentro dessa perspectiva, após o impacto da sensação de in-
competência e a mobilização dos meus saberes profissionais na busca 
por reverter a situação de incapacidade, deparei-me com a questão 
da dificuldade dos responsáveis pelos alunos, que no caso do trabalho 
realizado na EM Profa. Maria de Lourdes Martins Martinez, foram o 
principal canal de comunicação professor-aluno.

Como docente responsável por uma turma de primeiro ano 
que contava com 28 crianças entre 5 e 6 anos de idade, de imediato 
pude perceber que o contato direto com os alunos não seria possível 
– grande parte dos estudantes contava apenas com ferramentas tec-
nológicas, como celulares ou computadores, pertencentes aos respon-
sáveis pelos alunos, que por, em sua maioria estarem cumprindo suas 
jornadas de trabalho, não disponibilizavam aos alunos as ferramentas 
necessárias para a comunicação com o professor.

O trabalho organizado então passou a ter como base a tentativa 
de realizar formas de comunicação que não fossem disponíveis apenas 
em tempo real, sendo assim, o trabalho pedagógico se organizou na 
criação e edição de vídeos, quase que sempre se utilizando de aulas 
expositivas, que foram disponibilizados aos responsáveis pelos alunos 
em uma plataforma digital, permitindo assim acesso ao conteúdo em 
qualquer momento.

Embora tenha ocorrido a mobilização de muitos esforços, tanto 
por parte do docente, quanto pelos responsáveis pelos alunos, situ-
ações como a impossibilidade de acesso à internet – enfrentada por 
algumas famílias – a dificuldade de organização de rotina de estudos 
considerando famílias compostas por responsáveis que trabalham fora 
de casa e ainda a questão da falta de espaço físico adequado para que 



921COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

o estudante pudesse manter a sua rotina de estudos, mostraram-se 
grandes desafios.

De modo geral, o trabalho docente foi bastante frustrado e in-
suficiente. Por questões sociais, econômicas, culturais que envolviam 
a comunidade escolar e relacionadas a formação inicial e continuada 
a qual tive acesso, ficou muito clara a insuficiência e o despreparo que 
a educação, especificamente aqui, na esfera pública, coloca-se como 
grandes problemas para o Ensino Remoto Emergencial.

Ainda assim, cabe aqui ressaltar que de forma geral, o trabalho 
docente realizado na unidade escolar buscou, dentro das possibilida-
des e frente a todas as problemáticas, mitigar o prejuízo educacional 
sofrido pelos estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa nos possibilitou realizar diversas interpretações 
acerca dos desafios e dificuldades que foram enfrentados pelos pro-
fissionais da educação básica durante o ano letivo de 2020. Dificulda-
des essas que se apresentaram nas mais variadas esferas, passando 
pela falta de estrutura de redes municipais e consequentemente, 
de unidades escolares, atingindo o trabalho de professores que não 
foram capacitados, em sua formação, para o uso efetivo dos recursos 
e métodos de ensino que abordam as novas tecnologias, chegando à 
esfera da gestão escolar, que esbarrou em gestores sem suporte das 
redes municipais de ensino, sem ferramentas que pudessem garantir 
um trabalho de qualidade.

Percebemos, observando as falas da diretora escolar da 
orientadora pedagógica e do professor, encontramos em comum as 
dificuldades apontadas tais como comunicação, preparo e formação 
para uso de ferramentas digitais, a questão do acesso a comunidade 
escolar, que muitas vezes, por questões socioeconômicas não possuem 
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acesso aos meios de comunicação que a unidade escolar lançou mão 
na situação de ensino remoto.

Compreendemos assim, que o ensino remoto na educação 
pública, não se depara apenas com as barreiras referentes a formação 
de professores e as dificuldades de acesso à internet por parte dos 
estudantes. Tais questões envolvem a comunidade escolar como um 
todo, atingem gestores que não possuem preparo em sua formação 
para tal formato de trabalho, atingem orientadores pedagógicos, que 
se veem frente à uma situação na qual encontram enormes dificuldades 
no apoio aos docentes quando observamos por exemplo, que muitos 
desses professores não dominam o uso de ferramentas tecnológicas.

Conclui-se assim, que o ensino remoto, na unidade escolar aqui 
citada, impactou de forma negativa a realização do trabalho educa-
cional em todas as suas esferas, e que embora muitos tenham sido 
os esforços apresentados pelos membros das diferentes esferas da 
comunidade escolar, a falta de recursos, preparo e formação foram fa-
tores determinantes nas dificuldades da realização dessa modalidade 
emergencial de ensino.
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PRÁTICAS EDUCACIONAIS POR 
PROFESSORES DE ESCOLA PRIVADA 
DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA 

PELA COVID-19

Vanessa Sena Ribeiro
Luciana Rios da Silva 

RESUMO
As redes de ensino interromperam o funcionamento das escolas e estão 
em processo de transferência e adaptação das aulas com Ensino Remoto, 
devido à pandemia da covid-19 se tem estruturado práticas educacionais 
para dar continuidade ao ano letivo. Partindo desta compreensão, o objetivo 
geral deste estudo foi analisar práticas docentes em escolas da rede privada 
em Feira de Santana-Ba, no período pandêmico ocasionado pela covid-19. 
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que teve como colabo-
radoras quatro professoras da educação infantil e como técnica para coleta 
de dados um questionário eletrônico encaminhado por e-mail. Para análise 
do conteúdo a inspiração foi na análise temática e como lastro teórico, foram 
utilizados os escritos de Luckesi (2009); Dias e Pinto (2020); Kirchner (2020); 
Palú, Schutz, Mayer (2020); Silva, Petry e Uggioni (2020), dentre outros. Os 
principais resultados, apontam que o Ensino Remoto tem sido uma estratégia 
eficiente mediante o distanciamento social e suspensão das aulas em sala de 
aula presencial, entretanto, existem desafios/e possibilidades que suscitam 



925COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

reflexões. Nesse sentido foi possível a criação de uma estrutura que contem-
plou a continuidade do ano letivo e adoção de práticas voltadas a realidade 
assolada pela pandemia.
Palavras-chave: Práticas Pedagógicas. Escolas da rede Privada. Pandemia da 
Covid-19.

INTRODUÇÃO

O contexto iniciado através do contágio mundial em massa pela 
covid-19, ainda se tratando de uma questão de saúde pública, afeta 
o cenário mundial nos mais variados campos, e também no campo 
educacional (VIEIRA; RICCI, 2020). Ocorrem diversas modificações nas 
estruturas educacionais, inicialmente a interrupção das aulas presen-
ciais afetando diretamente o ano letivo e a rotina da maioria dos estu-
dantes do mundo. Conforme dados da Unesco (2020) e ONU (2020) a 
pandemia afetou 1,57 bilhão de alunos em cerca de 191 países. Ainda 
de acordo com a Unesco (2020), as escolas não são apenas os locais 
de aprendizagem, mas fornecem proteção social, alimentação, saúde 
e apoio emocional, aspectos que são uma garantia de vida aos mais 
desfavorecidos. Tratar sobre essas questões não é simples e demanda 
um olhar aguçado para as especificidades e contextos.

As redes de ensino interromperam o funcionamento das es-
colas e estão em processo de transferência e adaptação das aulas e 
outras atividades para o formado remoto. Nesse ponto, já são 91% do 
total de alunos do mundo e mais de 95% da América Latina que estão 
temporariamente fora da escola física devido à covid-19, conforme 
dados retirados do Portal da Educação. Dentre as práticas de ensino, 
tem se apresentado estratégias como o uso das plataformas on-line; 
vídeo aulas gravadas; material digital; aulas on-line ao vivo; orientação 
genérica via redes sociais; tutoria/chats on-line e afins ações essas 
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que subsidiaram muitas instituições educacionais a migrarem para o 
Ensino Remoto Emergencial (ERE) (BRASIL, 2020).

Nessa perspectiva, reflexões como as levantadas por Luckesi 
(2009) acerca do insucesso escolar, baixos salários dos profissionais 
da educação, condições inadequadas para o ensino, currículos formais 
e a necessidade de se adequar ao contexto real, além do equilíbrio 
entre o coletivo e a singularidade de cada um dos estudantes, foram 
intensificadas com o período de pandemia pela covid-19 e deman-
daram da gestão e toda equipe escolar, a elaboração de estratégias 
para enfrentar o isolamento social e a possibilidade de continuar o ano 
letivo, mesmo que de forma remota.

Tem sido discutida pela Unesco Práticas Educacionais Abertas 
(PEA) que utilizam Recursos Educacionais Abertos (REA). Nesse senti-
do, uma cartilha de instruções foi catalogada com materiais de suporte 
a educação com a utilização de recursos inovadores que podem ser 
acessados livremente, modificados e compartilhados, com o intuito de 
colaborar e inferir no processo de aprendizagem dos estudantes no 
Brasil e no mundo, durante o surto da covid-19 (ONU, 2020).

Deste modo, algumas escolas vêm traçando estratégias e remo-
delando o Plano Político Pedagógico anual na tentativa de continuar as 
atividades letivas de modo remoto. As escolas privadas, tem se desta-
cado nessas práticas, sendo assim, o presente estudo, apresenta como 
problemática e principal objetivo, identificar e analisar as práticas 
docentes adotadas no período da pandemia em uma escola da rede 
privada, no município de Feira de Santana-Ba. Para o desenvolvimento 
do lastro teórico da presente pesquisa, foram utilizados como aporte 
as produções de Luckesi (2009), Dias e Pinto (2020), Kirchner (2020), 
Palú, Schutz, Mayer (2020), Silva, Petry e Uggioni (2020), dentre outros.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente estudo se constitui em uma pesquisa de campo 
realizada em escolas da rede privada, localizada na região de Feira de 
Santana-BA, que atendem ao público da Educação Infantil e durante o 
período de pandemia pela covid-19 adotaram a modalidade de aulas 
remotas para dar continuidade ao ano letivo. Assim sendo, o estudo se 
trata de uma pesquisa exploratória (LAKATOS, 2017), com abordagem 
qualitativa que teve como intuito obter compreensão particular do 
objeto investigado.

Para realização do estudo, foram pesquisadas as estratégias 
utilizadas pelos professores durante o período de pandemia pela 
covid-19, buscando compreender as práticas docentes realizadas, de-
safios, possibilidades e estratégias conjuntas utilizadas. Como instru-
mento de coleta de dados se adotou um questionário por meio digital 
com oito questões, que seguiu um roteiro previamente estabelecido 
com perguntas predeterminadas. O questionário foi encaminhado por 
e-mail através de um formulário eletrônico aos professores de inúme-
ras escolas e destes, obtivemos retorno de apenas quatro docentes.

O protocolo de análise de dados adotado seguiu os preceitos 
da análise temática inspirada em de Minayo (2007), pois se constituiu 
em três fases, a pré-análise, organização do que tinha a ser analisado; 
exploração do material, momento em que foi codificado conteúdo e 
o tratamento dos dados, permitindo maior destaque as informações 
obtidas e dialogadas com a literatura.

Respeitando os preceitos éticos da pesquisa a partir da Re-
solução n° 466 de dezembro de 2012, que caracteriza os principais 
fundamentos e diretrizes que direcionam o estudo e pesquisa que en-
volve seres humanos, a pesquisa manteve sigilo sobre a identidade dos 
professores, atribuindo-lhes nomes fictícios de flores: Rosa, Bromélia, 
Amarílis e Azaléia.
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Conforme a amostra apresentada, todos os participantes foram 
do sexo feminino, três colaboradoras possuem entre 19 e 29 anos e 
apenas uma entre 30 e 39 anos. Ainda de acordo com o perfil dos pro-
fessores, três possuem licenciatura em pedagogia, entretanto, apenas 
uma das professoras possui licenciatura e algum tipo de especialização.

No tocante as adaptações ocorridas entre as aulas presenciais 
para o ensino remoto foi necessário pensar atividades pedagógicas 
mediadas pelo uso da internet, pontuais e aplicadas na busca por mi-
nimizar os impactos na aprendizagem oriundos do ensino a distância. 
Em uma das instituições, entre os métodos adotados, pode se obser-
var uma multiplicidade de estratégias, nas quais o professor precisou 
adaptar suas práticas pedagógicas e direcionar a didática de ensino 
até então apresentada, focando ampliar a receptividade com o aluno 
e seus familiares.

Esse espaço de receptividade que na literatura é citado por 
Luckesi (2009) algumas das professoras trazem em seu discurso, bem 
como o processo de adaptação, estratégias traçadas para retomar as 
aulas na modalidade virtual e o processo de adaptação e início das 
aulas remotas. Entretanto, deve se ter como base os sujeitos da prática 
pedagógica, educador e o educando, sujeitos, humanos em construção, 
na direção de se constituir como seres autônomos e independentes, 
vivendo a individuação que permita como um se assumir como ser 
individual, mas seres em relação.

No início da pandemia, começamos a enviar para casa um 
cronograma de atividades e dar suporte as famílias por 
meio do WhatsApp, como a situação na cidade começou 
a agravar e não tinha previsão de retorno das aulas, a 
escola contratou uma empresa para gravação e edição 
de vídeos, começamos a gravar. No início, os encontros 
virtuais eram mais curtos por conta da adaptação as 
aulas remotas, também realizamos vídeo chamadas (sic) 
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individuais para as crianças irem se familiarizando com a 
nova rotina (ROSA, 2020).

Na prática docente o educador é aquele que oferece condições 
que potencializam o processo de autodesenvolvimento do educando. 
Aquele que acolhe, nutre, sustenta e conforta o educando, tendo em 
vista lhe oferecer condições para que construa e siga o caminho de vida. 
O termo “acolher” faz referência ao receber cada um, acompanhando-
-o por um novo caminho. Essa relação descrita por Luckesi (2009) pode 
ser evidenciada como base nas práticas docentes adotadas durante o 
período de distanciamento social na pandemia covid-19.

O período de pandemia vem provocando também profundas 
reflexões quanto aos modelos educacionais vigentes e as dificuldades 
encontradas em assentir as mudanças no campo educacional exigidas 
pelo uso das tecnologias, assim como investimento massivo nos mes-
mos (VIEIRA; RICCI, 2020). As falas de Rosa e Amarilis discorrem que 
a adaptação das aulas presenciais para o ensino remoto e os métodos 
usados nesta adaptação devem promover acolhimento, conforto e 
sustendo aos educandos mesmo que com adaptações e por meio do 
ensino remoto, visto que o currículo da instituição não foi criado para 
ser aplicado remotamente.

Foi feita uma reunião com todo o corpo docente para 
decidirmos como seriam as aulas, então optamos por 
gravar vídeos ensinando o conteúdo e explicando as 
atividades. Os pais assistiam aos vídeos junto com os 
filhos, executavam as atividades e depois mandavam 
fotos ou vídeos no grupo que foi criado para cada turma. 
A adaptação foi tranquila porque tenho intimidade 
com a câmera, então gravar as aulas nunca foi nenhum 
sacrifício. A maior dificuldade que tive foi a participação 
e colaboração dos pais na execução das atividades, 
sobretudo as atividades lúdicas (AMARÍLIS, 2020).
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Outras colaboradoras citam a facilidade que as crianças já pos-
suíam anteriormente como um elemento importante para adaptação 
dos alunos a nova realidade. A relação com os pais e esse trabalho em 
parceria foi fundamental no processo de adaptação conforme argu-
menta Amarílis. Outro ponto também levantado por Rosa, diz respeito 
a familiarização com o novo e as didáticas adotadas.

Silva, Petry e Uggioni (2020) explicam que existe uma variedade 
de plataformas para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos e assim disponibilizar um ambiente de aprendizagem mais 
colaborativo. Essa inserção de novas tecnologias vem fazendo surgir 
novas formas de ensino e aprendizagem, no qual todos estão tentando 
reaprender a conhecer, comunicar-se, ensinar, aprender e também 
integrar o humano e o tecnológico.

Dentre os desafios enfrentados, o distanciamento dos alunos 
pode ser avaliado como um dos grandes impasses bem como tem se 
estabelecidas grandes expectativas na participação/ colaboração da 
maioria dos pais. Contudo, Dias e Pinto (2020) argumentam que as 
escolas podem estar exagerando nas expectativas do que os pais, pro-
fessores e familiares conseguem fazer. Existem diferenças substanciais 
entre as famílias em confinamento, visto que algumas podem ajudar 
os filhos a aprender mais do que outras. Além disso, os gestores nas 
escolas precisam pensar em saúde mental de todos, até porque os 
professores também estão fragilizados.

Dias e Pinto (2020) complementam que na educação o uso 
inteligente desses espaços, bem como bom uso das tecnologias dis-
poníveis pode auxiliar nesse processo. Silva; Petry e Uggioni (2020) 
discorrem que vivemos tempos de transformação digital, tempo esse 
que a velocidade e uso das tecnologias vem influenciando nosso modo 
de vida. Assim, fica fácil compreender que a educação vive uma mu-
dança que determinará os novos processos de ensino e aprendizagem 
e práticas pedagógicas.
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Neste tocante, é importante observar que as vivências afetivas 
e o contato social são base para as relações de troca e aprendizagem, 
nas escolas estudadas, as professoras demonstraram essa percepção 
e dizem sentir falta do contato físico com os alunos, bem como de 
partilhar vivências na sala de aula convencional, através da mediação 
pedagógica. 

Na educação infantil, as vivências afetivas são a base. 
Trocas, brincadeiras compartilhadas, formar para o 
social, esse é o maior desafio (AZALEIA, 2020). 
Saudade todos os dias da correria da hora do lanche e 
da agonia de fazer uma rodinha. As atividades com tinta 
eram as melhores, eles amavam e eu ficava de cabelo 
em pé, mas hoje lembro com muita saudade. Se eu 
soubesse que esse ano eu passaria mais tempo distante 
deles do que perto, eu teria abraçado cada aluno um 
pouco mais (AMARILIS, 2020).

Para as professoras, o distanciamento entre professor e aluno 
tem sido um desafio diário, pois dificulta a manutenção dos vínculos e 
estabelecimento da relação ensino-aprendizagem de modo satisfató-
rio. Kirchner (2020) explica que neste momento de isolamento social, 
as escolas precisam pensar em como fazer a sala de aula acontecer em 
outros espaços e tempos, sendo este um desafio para o momento. O 
que se conhecia por sala de aula alterou, precisando fazer a escola a 
partir para outros formatos.

E uso das tecnologias aliado às práticas pedagógicas vem sendo 
tendência na relação ensino-aprendizagem no período pandêmico, 
tendo em vista que as aulas remotas foram possibilitadas através des-
ses recursos. O uso das tecnologias fez emergir facilidades e desafios, 
nesse sentido o discurso das colaboradoras aponta que:

O maior desafio é saber selecionar e utilizar o recurso de 
forma correta a proposta da aula, para isso, é necessário 
organizar um tempo de pesquisa, estudo e também tes-
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tes do recurso, não apenas escolher e aplicar. A facilida-
de é a possibilidade de escolha de diferentes aplicativos, 
programas e vídeos, que podem contribuir na oferta de 
uma aula mais atrativa e possibilidade de explorar mais 
sobre o tema (ROSA, 2020).
Fazer os vídeos dando aula não foi problema mas lidar 
com a tecnologia para editar os vídeos acabou sendo um 
empecilho no início. Vários aplicativos de edição foram 
baixados nos nossos celulares, uma sempre ajudando a 
outra (AMARILIS, 2020).
O desafio é uma conexão de qualidade. A facilidade é 
poder utilizar diversas ferramentas para tornar a aula 
mais interessante (BROMÉLIA, 2020).

As instituições de ensino são de fundamental importância ao 
fornecer estrutura para que o professor possa desenvolver suas habi-
lidades. Durante a prática pedagógica, esse suporte pode ser dado de 
diversas formas. Palú, Schutz e Mayer (2020) discorrem que embora 
a pandemia tenha trazido muitos desafios, ocasionou possibilidades 
de mudanças e na contemporaneidade as escolas vivem tempos de 
ousadia. O professor nesse tocante tem como função, acolher, apoiar 
e buscar aprender com os caminhos para esse novo modo de se rela-
cionar com os alunos e a comunidade escolar. 

A escola montou estúdios, agendaram horários de 
gravação individual e seguiram todos os protocolos de 
segurança para a gravação das aulas na própria insti-
tuição, realizamos formação para o uso da plataforma 
digital da escola e tivemos o suporte da coordenação 
nos encontros virtuais com as crianças. Como a escola 
precisou reduzir os custos, no momento estamos gra-
vando e editando os vídeos em casa (ROSA, 2020).
Inicialmente formou-se uma equipe para a gravação das 
aulas e com o decorrer do tempo, nos foi ensinado a 
forma de utilizar as ferramentas para as aulas síncronas 
(AZALÉIA, 2020).
Na escola onde trabalhava a dona não era uma pessoa 
que lidava com tecnologia para além de WhatsApp, en-
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tão o apoio que ela nos deu foi fornecendo todo e qual-
quer tipo de material que a gente precisava para fazer 
os vídeos. A dona da escola tomava algumas decisões 
sozinhas que deveriam ser tomadas em comum acordo 
com as professoras, e isso acabou gerando alguns confli-
tos, nada que depois não fosse conversado e resolvido 
(AMARÍLIS, 2020).

No contexto da pandemia da covid-19, foram encontrados 
diversos desafios inerentes a sua prática pedagógica e dentre eles, as-
pectos como comemorar as datas festivas, construindo aprendizagem 
referente a cultura e afins foi um dos grandes desafios, como se pode 
ver na resposta de Bromélia: “A realização das datas comemorativas, 
de uma forma nova. Mais com o objetivo de alcançar a todos” (BROMÉ-
LIA, 2020). Adaptar estratégias e não deixar de lado os valores culturais 
é uma estratégia importante na manutenção das crenças e respeito a 
cultura local de cada região. Palú, Schutz e Mayer (2020) consideram 
esse como um período de ruptura educacional na qual as mudanças 
vão ocorrendo.

Pode-se observar também desafios relacionados ao distan-
ciamento social e a evasão escolar na rede privada. Uma das escolas 
teve o cancelamento de matrículas de alguns alunos o que incidiu na 
redução do quadro de funcionários e instabilidade na permanência 
dos professores na casa. Lidar com as ansiedades e incertezas nesse 
contexto foi um grande desafio para os docentes.

A distância e falta de contato, tanto com os alunos 
quanto com os pais. No WhatsApp as mensagens podem 
ser lidas e interpretadas de qualquer forma, e isso por 
algumas vezes gerou desentendimentos entre os pais e 
eu. Mas a maior dificuldade foi vivenciar a escola fechar 
as portas e toda uma equipe ficar sem emprego (AMA-
RÍLIS, 2020).
Lidar comigo mesma. Ansiedades, questionamentos, 
medos, resistência. Hoje tudo é mais leve (AZALÉIA, 
2020).
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A palavra de ordem nesse momento conforme argumenta 
Vieira e Ricci (2020) é “flexibilidade” e por meio de projetos adapta-
dos, a leitura de bons livros, filmes, situações de aprendizagem vin-
culadas a experiência social de isolamento e o enfrentamento a uma 
pandemia mundial, precisam acontecer independentemente de um 
currículo rígido. Nessa perspectiva, as práticas docentes aqui citadas 
demonstram que os desafios frente ao ensino remoto são inúmeros e 
as escolas precisam flexibilizar o currículo, visto que são questões que 
independem do mesmo, são desafios de outra ordem para as crianças 
e também professores.

Deste modo, Luckesi (2009) afirma que o educador por si só 
não é aquele que oferece condições que potencializam o processo de 
autodesenvolvimento do educando, mas é aquele que cria o espaço 
de receptividade viva para o alunado, lhe fornecendo condições para 
que se sinta em um espaço seguro e sem ameaças e no qual ele possa 
aprender e se desenvolver.

No entanto, o ensino remoto já não pode ser também a única 
solução, visto que de acordo com Dias e Pinto (2020) a metodologia 
tende a exacerbar as desigualdades já existentes, que são parcialmen-
te niveladas nos ambientes presenciais escolares. Todavia, nem todos 
os estudantes possuem o equipamento necessário e caso a meta seja 
investir apenas em ferramentas digitais, tem-se uma contribuição 
para piora na aprendizagem dos alunos a curto e médio prazos, sendo 
preciso repensar o futuro da educação, promovendo em um momento 
posterior, uma inclusão na articulação apropriada entre o ensino re-
moto e o ensino presencial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo assim, durante esse processo de ensino remoto, ocor-
reram avanços nos planejamentos, conseguiu-se repensar práticas 



935COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

pedagógicas e estratégias metodológicas importantes para o processo 
de ensino aprendizagem. Nas escolas privadas, tem se uma abertura 
maior e estrutura mais sólida para continuidade nas atividades remo-
tas, entretanto, as práticas pedagógicas são um diferencial, aliadas ao 
uso das tecnologias, didáticas específicas e flexibilização dos currículos 
escolares vem sendo possível a construção de conhecimento.

Os professores se uniram para partilhar atividades, experiên-
cias, práticas e aprender a trocar uns com os outros. Essas vivências são 
inéditas, como nunca antes vistas, assim, a pandemia trouxe consigo 
inúmeros desafios, mudanças, assim como trouxe também possibili-
dades de mudanças, práticas. Embora cercado por longas jornadas de 
trabalho, preocupações, ansiedades e muita entrega, os professores 
e a gestão escolar conforme apresentado nos dados coletados, vem 
buscando cumprir suas funções de acolher, apoiar e aprender os cami-
nhos para esse novo mundo. Nas escolas da rede privada, muito tem 
se observado tanto nos relatos quanto na literatura estudada, aspectos 
como as jornadas excedentes de trabalho, dificuldade para adaptação 
ao home office e questões voltadas a saúde mental e pressões para 
atingir metas e entrega de resultado por parte dos professores.

Desta forma, conclui-se que, no ensino infantil entre os partici-
pantes da pesquisa, estratégias vêm sendo repensadas para melhorar 
as interações com os alunos e as famílias, no entanto, existem limites, 
desafios e as práticas ainda estão em desenvolvimento carecendo de 
mais estudos e também tendo ciência das consequências e desigual-
dades ocasionadas no âmbito escolar em detrimento deste período. 
Não obstante, a pesquisa cumpre com os objetivos traçados e sugere 
a continuidade de estudos voltados as práticas pedagógicas adotadas 
em escolas públicas durante o período de pandemia.
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RESUMO
As transformações ocorridas na educação no ano de 2020, decorrente a pan-
demia da covid-19, ocasionaram mediadas restritivas, somada ao isolamento 
social por tempo indeterminado, gerando incertezas e conduzindo a medidas 
emergenciais para dá continuidade ao ano letivo, como as aulas remotas. 
Esse trabalho discute a atuação do coordenador pedagógico no cenário de 
pandemia da covid-19 e tem como objetivos: a) compreender o papel da 
coordenação pedagógica; b) analisar os desafios e possibilidades profissio-
nais que emergiram da ação de três coordenadoras pedagógicas de escolas 
privadas em Feira de Santana, Bahia, durante o período da pandemia da co-
vid-19. Fundamentou-se nos autores Venas (2012), Orsolon (2005), Faustino 
e Silva (2020). Trata-se de uma pesquisa de campo, realizada por meio de 
questionário no Google Forms, com três coordenadoras da rede privada, do 
município de Feira de Santana, Bahia. Os resultados apontam que o exercício 
da autoformação e a capacidade de articulação coletiva da coordenação 
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pedagógica no enfrentamento dos desafios foram, são e serão exigências 
permanentes para uma atuação mais qualificada, voltada para atender aos 
contextos que se apresentam e capaz de enxergar possibilidades inovadoras 
e emergentes na atuação profissional.
Palavras-chave: Coordenação Pedagógica. Pandemia da Covid-19. Desafios. 
Possibilidades.

INTRODUÇÃO

A disseminação do vírus coronavírus, causando a doença da 
covid-19 no ano de 2020, surpreendeu a todos, levando a um cenário 
de incertezas e adaptações em todas as áreas profissionais, incluindo 
as da educação. Novas formas de atuação exigiram reorganização na 
maneira de trabalhar os conteúdos com os alunos. O impacto nos pro-
cessos de ensino e aprendizagem foram muitos, exigindo readequação 
na prática docente e no fazer pedagógico dos profissionais da escola, 
incluído o coordenador pedagógico.

A instabilidade sanitária tem refletido diretamente na educação, 
segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco), pois a covid-19 afetou 90% das aulas em todo 
mundo, causando impactos na educação que poderão ser sentidos em 
longo prazo.

Durante o momento de crise, instaurado por conta da pandemia 
da covid-19, a partir de março de 2020, no Brasil, a saída encontrada 
pelas escolas foi a mediação das aulas por meio da tecnologia, porém, 
essa saída não agradou a todos, o motivo é que essa nova forma de fa-
zer educação pode tornar as desigualdades mais evidentes, e também 
pode influenciar negativamente no aprendizado dos alunos a curto e 
longo prazo (DIAS; PINTO, 2020).

A visão que se tem sobre as expectativas criadas perante a 
educação é distorcida, espera-se muito dos gestores, pais e alunos, os 
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quais foram mais impactados por esse modelo de educação, tendo que 
mudar suas práticas quase que completamente para se adaptarem a 
um novo modelo educacional, assim como as famílias que tem que 
estar acompanhando as crianças cada vez mais de perto, ainda que 
não apresente, em alguns casos, capacidade cognitiva para tal acom-
panhamento (DIAS; PINTO, 2020).

Até mesmo a volta às aulas está comprometida, tanto em data 
quanto em qualidade, para isso, saídas estão sendo propostas, porém 
não se tem esperança de que o ano letivo de 2020 seja recuperado 
sem perdas. Independente da medida a ser tomada daqui para frente, 
Oliveira et al. (2020, p. 560) chamam atenção que “Essas evidências 
sugerem que, apesar de parecer intuitivo, não há indícios de que am-
pliar as horas de aula garanta ganhos de aprendizagem. Uma possível 
explicação reside na dificuldade de medir-se o tempo efetivo de apren-
dizado”, sua fala evidência que ainda se tem muito o que se pensar 
referente a educação em meio a pandemia de covid-19.

Dado o quadro de instabilidade diante da pandemia e da neces-
sidade de distanciamento, isolamento e/ou quarentena que se perdu-
rou por mais tempo do que o esperado, até o momento de dezembro 
de 2020 ainda se vive essas situações, e, devido às dificuldades que 
surgiram a partir daí, esse trabalho buscou analisar a situação na qual 
esteve presente a coordenação pedagógica, e seus desafios diante 
desse quadro pandêmico, tendo questão norteadora: quais os desa-
fios e as possibilidades profissionais se apresentaram ao trabalho de 
três coordenadoras pedagógicas durante a pandemia da covid-19, em 
escolas privadas de Feira de Santana? Como objetivos foram definidos: 
a) compreender o papel da coordenação pedagógica; b) analisar os 
desafios e possibilidades profissionais que emergiram da ação de três 
coordenadoras pedagógicas de escolas privadas em Feira de Santana, 
Bahia, durante o período da pandemia da covid-19.
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METODOLOGIA

Foi uma pesquisa de campo realizada com três coordenadoras 
pedagógicas de escolas privadas do município de Feira de Santana, 
Bahia. A coleta de dados foi feita com a utilização do formulário do 
Google Forms, instrumento que permitiu certa praticidade na de-
volutiva por parte das colaboradoras, tendo em vista que, diante da 
conjuntura atual da pandemia da covid-19, não foi possível realizar 
a entrevista presencial. Como instrumento de coleta de dados, ado-
tou-se um questionário, organizado no Google Forms, contendo dez 
perguntas, o qual foi enviado via rede social (e-mail e WhatsApp), para 
conhecimento dos coordenadores pedagógicos da região de Feira de 
Santana. Houve dificuldades no retorno dos questionários e, no final, 
apenas três coordenadoras deram devolutivas. As coordenadoras 
foram nomeadas de Flor, Girassol e Arco-íris, conforme quadro 1.

COLABORADORA IDADE TEMPO DE SERVIÇO FORMAÇÃO

Flor 31 a 40 anos Educação financeira 6 a 10 anos

Girassol 31 a 40 anos
Coordenação pedagógica 
e psicologia escolar

11 a 15 anos

Arco-íris 31 a 40 anos Educação e Saúde 21 a 25 anos

Quadro 1 – Características das colaboradoras.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

A pesquisa foi dividida em três seções. A primeira traz um 
breve histórico acerca da coordenação pedagógica e suas atribuições, 
a seguir, discute os dados revelados na pesquisa e evidenciados em 
desafios e possibilidades que se apresentam ainda emergentes, e, por 
fim, a última seção sistematiza o trabalho com as considerações finais.

Para subsidiar a pesquisa foram utilizados autores como Ve-
nas (2012), Orsolon (2005), Faustino e Silva (2020) que ampliaram a 
perspectiva sobre o fazer do coordenador pedagógico, seus desafios e 
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possibilidades encontradas na sua atuação. Além de contribuírem com 
o debate acerca do contexto profissional no período atual da pandemia 
de covid-19 em relação ao trabalho pedagógico.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, HISTÓRIA E ATRIBUIÇÕES

A história da Coordenação Pedagógica (CP) é relativamente 
recente e teve início com a supervisão pedagógica, refletindo no 
campo educacional o modelo sociopolítico, histórico e econômico da 
sociedade, exercendo não só a função de fiscalizar, como também de 
controlar o trabalho dos professores. Na década de 70, período da di-
tadura militar, existiu uma divisão e hierarquização entre o supervisor 
pedagógico e os professores, própria do modo de produção capitalista, 
e o supervisor agia de forma a controlar o processo de ensino, eviden-
ciando um modelo educativo que priorizou a militarização das escolas 
e dos professores (VENAS, 2012). Nos anos de 1980, evidencia-se uma 
transição da supervisão para coordenação pedagógica, um momento 
de redemocratização política, discussões e lutas pela democratização 
do país, fim da ditadura militar e, com promulgação da Constituição 
Federal de 1988, a função hierarquizada do supervisor pedagógico 
se torna ultrapassada. Em 1996, com um novo modelo pedagógico 
democratizado e com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), Lei Federal nº 9.394/1996, ocorre a legitimação da 
função do coordenador pedagógico, deixando de ser o fiscalizador, 
para um papel de articulador no espaço escolar.

[...] não cabe mais no contexto escolar o supervisor 
como um fiscalizador, em uma estrutura hierárquica, 
na qual ele predominava sobre o professor. Mas antes 
o supervisor pedagógico caracterizado como um forma-
dor, um coordenador que trabalha em conjunto com o 
professor no processo de ensino-aprendizagem (SILVA, 
2013, p. 5).
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Nos dias atuais, o profissional da CP deve ser dinâmico que 
orienta o trabalho coletivo, não para fiscalizar o trabalho do professor, 
mas, para além de apoiar a gestão do processo de ensino e aprendi-
zagem, articulando e contribuindo para a transformação positiva do 
contexto educacional, sendo o mediador entre o currículo e os profes-
sores, e os outros autores da educação. Para tanto, exige-se do CP uma 
ação que englobe os conhecimentos, as habilidades (ou aptidões) e as 
atitudes dos docentes. Cabe a esse profissional articular a elaboração 
e a execução do Projeto Político Pedagógico (PPP), organizar reuni-
ões, discussões com todos os participantes do contexto educacional, 
promover formação contínua dos educadores, juntamente com sua 
própria formação.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei nº 
9394/96) apresenta a gestão como democrática e participativa, tudo 
que é pensado na escola deve ser no coletivo, com efetiva participação 
de pais, funcionários, professores, estudantes no que tange ações 
desenvolvidas no espaço educacional. Falar sobre gestão democrática 
é pensar também no seu PPP, o qual precisa ser muito bem articulado, 
voltado para valorização de pensamentos e ideias de todos. O PPP é 
um instrumento de suma importância para a escola, pois define dire-
trizes, metas e métodos que a escola precisa alcançar. Segundo Orso-
lon (2005), o coordenador é um dos atores que compõe o coletivo da 
escola, o qual mobilizara os diversos atores escolares para construção, 
avaliação e execução do PPP.

Assim, na perspectiva de proposta educacional transformado-
ra, não pode ficar de fora a importância do coordenador ser formador, 
desencadeando formação continuada para os professores, tanto indi-
vidual, quanto em grupo. De acordo com Geglio (2005), o coordenador 
pedagógico é agente da formação continuada do professor em serviço, 
quando se reúne com corpo docente da escola para discutir questões 
e problemas pedagógicos. O ambiente escolar é um dos principais es-
paços de formação profissional. No desenvolver do trabalho docente, 
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o coordenador pedagógico pensará sobre sua prática, ressignificando 
sempre que necessário e compartilhando com o outro, trocando expe-
riências e aprendizados, sendo uma formação mútua. O coordenador 
ao mesmo tempo que forma se forma.

Assumindo o lugar de articulador no espaço escolar, com ênfase 
no processo de ensino e aprendizagem, e mediando as ações da escola 
juntamente com todos profissionais, o coordenador pedagógico tem 
papel importante. Por isso, precisa desenvolver com muita proficiência 
sua liderança, não dá ordens, definindo uma relação mando-submis-
são, mas precisa assumir uma conduta democrática, em que prevaleça 
a promoção de um espaço de dialogicidade e de empoderamento dos 
professores, a partir da escuta, do incentivo à construção, exercício da 
autonomia docente e da criação de vínculos afetivos.

A CP desenvolve diversas funções na escola e muitas vezes até 
aquela que não é de sua responsabilidade, as chamadas emergências 
(CORRÊA; FERRI, 2016) vale ressaltar, que em alguns momentos esse 
profissional desenvolverá ações que não lhes são especificas, mas ne-
cessárias em determinada situação do cotidiano escolar. Entretanto, 
não pode se tornar corriqueira, fugindo daquilo que realmente precisa 
exercer, causando defasagem e prejuízos às atividades diretamente 
ligadas a sua função e podem levar ao desanimo, cansaço excessivo e 
dificultar o trabalho desse profissional e até impossibilitando a realiza-
ção de tarefas que realmente lhe competem.

Para melhor organizar a prática pedagógica do coordenador, 
planejar e definir atividades do dia a dia por meio da rotina, melhora o 
trabalho. A coordenação pedagógica deve acompanhar o processo de 
ensino-aprendizagem, estabelecer parceria entre escola e família, ou-
vir e guiar os professores, incentivar práticas de trabalho inovadoras, 
conhecer seus alunos e professores, além da realidade sociocultural 
em que a escola se encontra.

No ano de 2020, a coordenação pedagógica, assim como todos 
os autores da escola, fora surpreendida por uma pandemia, provocada 
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pela covid-19, qual modificou a realidade da escola, o que levou a rein-
venção das práticas pedagógicas, desafiando todos e criando possibili-
dades de mudanças e aprendizados, pois como seres aprendentes, es-
tamos sempre aprendendo e nos renovando. Assim, as funções do CP, 
como explicitado acima, tornaram-se cada dia mais necessárias serem 
desenvolvidas com exatidão e competência, para que todos do campo 
educacional fossem assistidos, algo que não é uma tarefa simples e 
que muitas vezes, diante do cenário, não foi possível desenvolver, logo 
mais discutiremos sobre isso.

A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA PANDEMIA: 
RESULTADOS REVELADOS COM OS DADOS COLETADOS

A atuação da coordenação pedagógica frente ao cenário im-
posto pela pandemia da covid-19 foi movida por vários desafios, con-
forme explicitado por Flor, Girassol e Arco-íris, em relação ao trabalho 
desenvolvido com o professor.

FLOR GIRASSOL ARCO-ÍRIS

Percebo que estão bus-
cando mais informações 
ao uso da tecnologia.

Durante o período de pande-
mia os professores tiveram 
que se reinventar, principal-
mente no âmbito tecnológico, 
onde aqueles que não tinham 
habilidades tiveram que se 
apropriar.

Dificuldades com 
os meios tecnoló-
gicos

Quadro 2 – Desafios apresentados pelas colaboradas em relação ao trabalho com 
o professor.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Para as coordenadoras, o maior desafio com os professores foi 
em relação à falta de domínio com os meios tecnológicos. Segundo 
Santos, Castro e Borges (2016), o professor, como agente mediador 
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entre o ensino e as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 
precisa conhecer as ferramentas tecnológicas. A utilização das ferra-
mentas tecnológicas como meio de aprendizado nas escolas é algo 
debatido há alguns anos, o qual por muito tempo teve resistência 
de muitos professores, porém, com a pandemia, essa ferramenta foi 
indispensável para algumas escolas, possibilitando a manutenção das 
aulas, a interação e troca de conhecimento entre os atores escolar 
diante da imposição sanitária do distanciamento social.

Assim, como a informação é muito rápida, mutante e 
flexível, a escola como instrumento social precisa rever 
suas práticas pedagógicas; por conseguinte, o professor 
também precisa ressignificar o seu fazer pedagógico, 
produzindo conhecimento e tendo comportamentos, 
atitudes e práticas voltadas as necessidades sociais da 
atualidade (SANTOS; CASTRO; BORGES, 2016, p. 16).

Corroborando com os autores, para Flor, Girassol e Arco-íris, 
mesmo com os desafios, foi possível possibilidades ao trabalho do 
professor (quadro 3),

FLOR GIRASSOL ARCO-ÍRIS

Mais centrados

Possibilidades de 
aperfeiçoamento e 
conhecimento tecno-
lógico.

De se reaprender e 
readaptar

Quadro 3 – Possibilidades apresentadas pelas colaboradoras em relação ao 
trabalho com o professor.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Somos seres dinâmicos, estamos sempre aprendendo e nos re-
aprendendo. Mesmo com todas as dificuldades apresentadas durante 
a pandemia, houve avanços tanto individual, quanto plural. Oportuni-
dade de novos aprendizados, esses bem significativos para o campo 
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educacional no que tange a evolução e ao manuseio das ferramentas 
digitais pelos professores. Porém, como evidenciado por Dias e Pinto.

A Educação à Distância (EaD) não pode ser a única so-
lução, esta metodologia tende a exacerbar as desigual-
dades já existentes, que são parcialmente niveladas nos 
ambientes escolares, simplesmente, porque nem todos 
possuem o equipamento necessário (DIAS; PINTO, 2020, 
p. 546).

Assim, não se pode desconsiderar aspectos que revelaram 
ainda mais a desigualdade educacional, enquanto uma parte da popu-
lação pode ser assistida por meio das aulas remotas, quais se utilizam 
da tecnologia para sua execução, uma grande parte não foi atingida, 
não teve acesso as aulas e a nenhum acompanhamento pedagógico, 
por não ter acesso aos meios tecnológicos.

Desta forma, com todas essas mudanças ocasionadas pela 
pandemia, um momento de reinvenção e inovação para mobilizar e 
conseguir a participação da família nesse processo, que já era indispen-
sável no desenvolvimento do aluno, tornou-se ainda mais essencial e, 
alguns casos, sem essa relação, foi impossível ter acesso ao estudante.

Desse modo, a participação da família se tornou ainda mais 
indispensável no desenvolvimento do aluno, sendo, em alguns casos, 
a única maneira de ter acesso ao estudante. De acordo com Arco-Íris, 
o maior desafio em relação à família foi de entenderem suas novas 
atribuições em relação à educação dos filhos, principalmente em 
tempos de pandemias. Família e a escola precisam compreender o 
processo de educação como algo a ser partilhado e que a participação 
de ambas se constitui como fator predominante para o desenvolvi-
mento integral da criança. Assim, a família, mesmo podendo contar 
com ajuda da escola para formação do indivíduo, não deve se eximir 
de suas responsabilidades. Por outro lado, a escola precisa entender 
e assumir a sua responsabilidade preponderante que é organizar e 
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executar o planejamento das ações formais e intencionais referentes 
aos atos de ensinar e aprender. A definição de responsabilidade não 
deve distanciar as instituições escola e família, mas aproximá-las. Uma 
depende da outra na tentativa de alcançar o maior objetivo, no qual se 
torna, automaticamente, bom para toda a sociedade.

Ainda em relação aos desafios para a efetivação da parceria 
entre a família e a escola na pandemia, para coordenadora Girassol 
“agora as famílias estão mais atuante, participativas e o professor jun-
tamente com a escola tiveram também que idealizar e organizar um 
projeto cooperativo e atuante” (GIRASSOL, 2020). Em concordância 
com Girassol, Flor responde “uma relação de parceria em tentar sanar 
as dúvidas” (FLOR, 2020). Diante do que foi explicitado pelas colabo-
radoras, logo se entende que, a parceria e a comunicação entre essas 
instituições têm sido primordiais para execução do trabalho.

Como afirma Marcondes e Sigolo (2012, p. 95), “a comunica-
ção entre os ambientes é fundamental para o desenvolvimento dos 
sujeitos que deles participam”. Essa relação mais próxima entre família 
e escola, exigida pela pandemia, foi uma possibilidade que emergiu 
para efetivação mais significativa dos processos de aprendizagem dos 
estudantes.

Em concordância com as possibilidades encontradas no traba-
lho com a família as coordenadoras afirmaram:

Arco-íris: interação maior, mesmo com a distância, pois 
criamos meios para que a distância se tornasse mais 
próxima, visualizando a parte emocional, mental e pe-
dagógica dos alunos.
Flor: uma parceira
Girassol: acompanhamento remoto

Assim, percebe-se que para todas as colaboradoras foi um mo-
mento em que as relações se estreitaram, a escola conheceu melhor 
as famílias e suas realidades, o relacionamento com os estudantes 
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alcançou todos os aspectos: cognitivo, afetivo, motor e social, e os pais 
puderam participar mais das atividades escolares dos filhos, conhecer 
e interagir melhor com os professores, o que contribuiu com a apren-
dizagem dos alunos.

Com o distanciamento social houve mudança em toda organi-
zação estrutural e pedagógica e os processos educativos passaram a 
ser escolares mediados pelo uso das TIC. A partir disso, foi necessário 
ouvir as colaboradas acerca dos desafios e possibilidades encontrados 
no atendimento às aprendizagens dos estudantes.

COORDENADORA DESAFIOS POSSIBILIDADES

Flor
Sempre buscando informações ao que 
estão tendo dificuldades, dialogando e 
indicando vídeos, leituras e jogos.

Dedicação.

Girassol Assegura uma rotina de estudo.
Ligações e 
contatos diários.

Arco-Íris

Tivemos que modificar bastante, 
onde era presencial hoje é on-line, 
sem contato físico, sem olhar no olho 
e sem socialização. Isso, dificulta 
bastante nossa interação e também 
o acompanhamento da rotina dos 
alunos.

Possibilidades de 
aprendizagens 
tecnológicas.

Quadro 4 – Desafios e possibilidades encontrados no atendimento às aprendizagens 
dos estudantes.
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Uma das maiores dificuldades dos alunos foi em manter uma 
rotina de estudo, sem ter o momento de irem para escola, mas agora o 
âmbito escolar está dentro da sua casa, por meio de um ensino remoto.

Assim, com o novo cenário, mesmo com todas as dificuldades 
apresentadas, os alunos puderem aprender, tornaram-se mais autôno-
mos e aprimoraram o manuseio dos meios tecnológicos, com o acom-
panhamento da escola, que, mesmo sem o contato físico, atuaram 
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nesse processo por meio de ligações, e-mails, entre outros recursos. 
De acordo com Faustino e Silva (2020, p. 55) “a utilização da tecnologia 
como apoio educacional facilita as práticas e desenvolvimento das 
aulas em busca de novos conhecimentos, faz ainda com que os alunos 
se tornem autores e coprodutores da informação obtida”, ou seja o 
uso consciente e planejado dos recursos tecnológicos pode auxiliar no 
processo de aprendizagem.

Com tantas mudanças, a articulação com todas partes da esco-
la, da administração aos alunos, torna-se ainda mais imprescindível, 
para se alcançar um bom funcionamento das atividades escolares. 
Segundo,

[...] não apenas direção, serviços de secretaria e demais 
atividades que dão subsídios e sustentação à atividade 
pedagógica da escola são de natureza administrativa, 
mas também a atividade pedagógica em si – pois a 
busca de fins não se restringe às atividades-meio, mas 
continua, de forma ainda mais intensa, nas atividades-
-fim (aquelas que envolvem diretamente o processo 
ensino-aprendizado) (PARO, 2010, p. 765).

Evidencia-se que não se restringe a parte pedagógica da admi-
nistrava, ou seja, não pode dicotomizar, como se não pudessem existir 
de forma simultânea, pois mesmo sendo atividades diferentes, não 
são dissociadas, independentes. Diante dos desafios e possibilidades 
encontrados com a parte administrativa da escola, as colaboradoras 
afirmaram:
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COORDENADORA DESAFIOS POSSIBILIDADES

Flor Uma boa relação
Acontece 
mais com a 
coordenadora

Girassol Distante e incerta
Reorganizar a 
parceria remota

Arco-Íris

Neste setor tivemos que interagir: 
pedagógico e administrativo para 
dá uma excelente assistência, pois 
o sistema precisava de acesso 
para todos. Assim, as dificuldades 
existiram e poderão continuar sendo 
aprendizado a cada dia.

Possibilidades de 
conhecimento de 
ambos os setores

Quadro 5 – Desafios e possibilidades encontradas com a parte administrativa da 
escola 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Desta forma, encontram-se distintas respostas, enquanto para 
Flor houve uma boa relação, para Girassol não foi o mesmo, porém 
pode estabelecer parceria na organização das atividades remotas, e 
para Arco-Íris, mediante as dificuldades, foi possível conhecer o setor, 
a partir do momento que a relação nesse tempo foi mais próxima,

[...] é importante destacar que a noção de administra-
ção do senso comum, deixando de captar o que há de 
administrativo no processo pedagógico (ao limitar a 
administração às normas e procedimentos relativos 
à organização e funcionamento da escola), acaba por 
valorizar aquele que é o responsável direto pelo controle 
das pessoas que devem cumprir essas normas e realizar 
esses procedimentos: o diretor escolar (PARO, 2010, p. 
765).

Desse modo, faz-se importante o coordenador pedagógico 
entender suas funções e as funções de cada componente do contexto 
escolar, para que assim, consiga realizar um trabalho colaborativo 
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e eficaz, sem brigas ou competições, mas cada um entendendo seu 
trabalho e realizando da melhor forma.

Sobre aos desafios e possibilidades encontrados na sua forma-
ção e atuação durante a pandemia covid-19, as coordenadoras dão as 
seguintes respostas:

COORDENADORA DESAFIOS POSSIBILIDADES

Flor
Ajudar em apoiar os pais e 
professores.

Em equilíbrio.

Girassol
Desafios diários na parte de
reorganizar no trabalho 
remoto.

Aprender novos meios 
tecnológicos.

Arco-Íris
Interação com os pais e 
professores.

Com certeza super bem-
vinda, pois acredito na 
perspectiva de sempre
aprimorar meus 
conhecimentos.

Quadro 6 – Desafios e possibilidades encontrados na sua formação e atuação 
durante a Pandemia covid-19 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

As coordenadoras apresentaram respostas semelhantes no que 
tange a sua própria formação e atuação, evidenciando dificuldades 
na condução do trabalho com os pais e professores, organização das 
atividades remotas, encontrando, no entanto, possibilidades de supe-
ração, equilíbrio, quando mesmo diante as dificuldades e os desafios 
se tornaram possibilidades de aprendizagem, melhoria da prática e do 
aprimoramento de conhecimento.

Uma das principais funções da CP está a de promover formação 
continuada no espaço escolar, além de sua própria formação, pois a 
partir do momento que estão formando, estão se formando também. 
Mediante ao cenário de incertezas e dúvidas, o qual a própria coor-
denação pedagógica se viu em uma situação difícil, sem domínio do 
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contexto e de ferramentas que lhe ajudasse, foi necessário buscar, co-
nhecer e se aperfeiçoar para assim formar, coadunando com Lourenço,

[...] coube à coordenação pedagógica, além de estudo 
rigoroso da Resolução e de vários memorandos, ofertar 
aos professores orientações acerca do trabalho remoto, 
dando suporte através do WhatsApp institucional, 
e-mail e videoconferência pelo Google Meet, formação 
continuada com a temática de ferramentas digitais, no 
sentido de estruturar junto com o coletivo uma proposta 
de trabalho remoto com os estudantes (LOURENÇO, 
2020, p. 257).

A coordenação pedagógica precisou conhecer as TIC, os re-
cursos midiáticos, para que pudesse trabalhar no contexto escolar. 
Importante entender que as ferramentas não devem ser usadas nas 
escolas não só por causa do momento de emergência, mas com uma 
intencionalidade, com didática, trazendo melhorias no processo de 
educação com um todo. Salientando que muitos professores estão 
buscando cursos, conferencias, tudo para melhorar a prática na con-
juntura atual e sabendo que as tecnologias permearão todo contexto 
escolar de agora em diante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o período da pandemia covid-19, que se estende ainda 
quando da finalização desse trabalho, a implantação de aulas remotas 
gerou muitos desafios para o trabalho da coordenação pedagógica, a 
exemplo de resolução de conflitos a distância, trabalho com professo-
res e as famílias, auxilio as aprendizagens dos alunos e articulação com 
a parte administrativa, além do cuidado com sua própria formação.

A pesquisa evidenciou a necessidade de readaptação da co-
ordenação pedagógica aos cenários desafiadores, revelando que os 
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desafios também se constituíram em oportunidades para surgimento 
de saberes e práticas que emergem para a construção de novas formas 
de conduzir o trabalho educativo dentro das escolas.

Apesar das dificuldades, foi possível redefinir os rumos da ação 
de coordenar novos aprendizados, reinventar e inovar a atuação do CP 
permitindo o descarte de paradigmas e concepções ultrapassados. Al-
gumas possibilidades que emergiram para a coordenação pedagógica 
estão relacionadas à maior participação dos pais na aprendizagem do 
seu filho e a apropriação por parte da escola da realidade das famílias, 
o que pode significar futuramente em práticas mais sensíveis, de em-
patia e resiliência para todos os sujeitos da relação do ato educativo.

Para a coordenação pedagógica, vale ressaltar que o exercício 
da autoformação e a capacidade de articulação coletiva para enfren-
tar os desafios foram, são e serão exigências permanentes para uma 
atuação mais qualificada, voltada para atender aos contextos que se 
apresentam e capaz de enxergar possibilidades inovadoras e emergen-
tes na atuação profissional.
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ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: 
PERCEPÇÕES DE DOCENTES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA

Maria do Socorro Ferreira Ramos 
Otávio Paulino Lavor 

RESUMO
O Ensino Remoto Emergencial foi uma possibilidade para instituições de ensi-
no darem continuidade aos seus processos educativos que foram suspensos 
devido à pandemia da covid-19. Professores passaram por diversas mudanças 
para se adequar ao novo formato de ensino e este trabalha busca investigar 
as percepções dos profissionais da educação básica. Neste sentido, docentes 
de diversas áreas responderam um formulário que busca informações quanto 
às atividades e condições de trabalho, tempo de dedicação e o desgaste físico 
e emocional. As respostas mostram que cerca de 90% destes profissionais 
tem dedicado maior carga horárias e que a maioria teve desgaste físico e 
emocional devido ao ensino remoto. 
Palavras-chave: Covid-19. Desgaste Físico e Emocional. Tecnologias.
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INTRODUÇÃO

No ano de 2020, instituições de ensino foram fechadas devido 
ao isolamento social em virtude da pandemia da covid-19. As aulas 
foram interrompidas no início do ano letivo e de forma abrupta, esco-
las ficaram fechadas e profissionais da educação se inquietaram com 
interrogações sobre o retorno das aulas (MONTEIRO, 2020).

Depois da saúde, a educação é a área mais afetada pela pande-
mia, em que unidades de ensino foram fechadas e com o decorrer do 
ano, algumas instituições foram iniciando as aulas em regime remoto 
utilizando Tecnologias de informação e Comunicação (TIC) (TIBALLI, 
2020). O ensino remoto foi uma medida emergencial para dar conti-
nuidade ao ano letivo e usas atividades síncronas e assíncronas para 
haver comunicação entre professor e aluno.

Esse formato de ensino foi uma possibilidade para as institui-
ções darem sequência aos processos educativos preestabelecidos em 
seus currículos escolares para o ano letivo, mas foi algo novo para 
professores e estudantes que precisaram se adequar em plataformas 
e ambientes de aprendizagem. Os desafios apareceram para muitos 
docentes por falta de formação continuada, ambiente inadequado e 
tempo de dedicação. Os professores apontam como maiores dificul-
dades a preparação para às aulas que demandam mais tempo devido 
a gravação e edição de vídeo, bem como a falta de um ambiente apro-
priado para a realização da aula. É notório que planejar e ministrar as 
aulas no formato remoto requer uma capacidade técnica que não hou-
ve tempo hábil para isso e os professores acabam tendo que aprender 
novas ferramentas de ensino, novos ambientes e novas tecnologias ao 
passo que precisam executar de forma rápida esse aprendizado para 
tentar enviar algo de qualidade para os alunos (FEITOSA et al., 2020, 
p. 72).

Diante dos desafios encontrados no Ensino Remoto Emer-
gencial, questiona-se o os as percepções docentes quanto as novas 
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práticas e estratégicas para ensinar em época de isolamento social. A 
realização das aulas remotas fez com que os professores transformas-
sem suas casas em locais de trabalho, o que vem a trazer repercussões 
em vida social e emocional.

Do ponto de vista do ambiente de trabalho, fazer do 
próprio ambiente doméstico o local de trabalho, em 
tempo integral, trouxe consequências pouco exploradas 
para a saúde dos profissionais da educa educação que 
sustentam, por longa data, esse híbrido entre compro-
missos contratuais e afazeres da vida privada (SOUZA et 
al., 2021, p. 3).

As condições de trabalho docente já eram precarizadas, mes-
mo antes da pandemia, porém se aumentaram as metas de trabalho, 
sobrecarregando os professores que migraram para novas tecnologias 
pedagógicas sem nenhuma formação, ocasionando o aumento de 
exigências e quebras de paradigmas metodológicos, o que leva ao 
descontentamento e frustração (MONTEIRO; SOUZA, 2020). Os au-
tores abordavam o trabalho de docentes universitários que tiveram 
dificuldades em se adaptar as rápidas mudanças vindo a afetar a saúde 
mental.

O processo de distanciamento social e isolamento em 
virtude da pandemia de coronavírus têm gerado nas 
pessoas muitas incertezas, instabilidades sociais e 
emocionais, alterando, significativamente, a vida do pro-
fissional da educação (PONTES; ROSTAS, 2020, p. 279). 

Tendo em vista que a vida do docente foi alterada com o Ensino 
Remoto Emergencial, questiona-se como os profissionais de educação 
básica estão percebendo a o novo formato de ensinar.

Diante do exposto, esta investigação objetiva coletar informa-
ções de docentes da educação básica quanto às percepções sobre o 
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ensino remoto, suas condições de trabalho para desenvolvimento das 
atividades e o seu desgaste físico e emocional.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa traz a análise das percepções de professores da 
educação básica que fazem parte da rede pública de ensino do estado 
do Ceará e atuaram durante o ano letivo de 2020 no formato de ensino 
remoto. Participaram da pesquisa um total de 36 professores de diver-
sas áreas do conhecimento e para coletar dados, o instrumento utili-
zado foi um questionário disponibilizado no Google Forms. Esse tipo 
de formulário é uma ferramenta que facilita pesquisas, questionários 
e testes on-line, em que várias perguntas são enviadas e as respostas 
podem ser compiladas para análise (CHAIYO; NOKHAM, 2017).

Este tipo de pesquisa por formulários é encontrado em diver-
sos trabalhos e se pode citar alguns que são voltados para a coleta de 
dados na área de educação. Uma investigação é feita com um grupo 
de universitários sobre a modalidade E-Learning e as respostas aos 
formulários apontaram que as experiências vividas geram expectativas 
positivas para o ensino remoto (RAMOS; LAVOR, 2020). Dessa forma, 
através do Google Forms, o pesquisador pode coletar percepções 
discentes sem o contato presencial e fazer uma análise com vistas ao 
planejamento de atividades futuras.

Os formulários Google são usados para conduzir pesquisas e 
ajudam na autenticidade e pode coletar dados em qualquer hora ou 
lugar (SANDHYA et al., 2020). Os autores concluem que a educação é 
uma das áreas que mais usa esses formulários e neste tipo de coleta 
de dados, há maior nível de engajamento do público alvo e protege o 
anonimato dos participantes.

Para investigar as percepções dos docentes, o formulário con-
tém perguntas sobre a área de atuação, ano de formação, condições de 
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trabalho, espaço adequado, tipo de atividades e recursos disponíveis, 
bem como as condições físicas e emocionais relacionadas ao Ensino 
Remoto Emergencial.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Inicialmente, foi perguntado a área de atuação de cada profes-
sor e o gráfico 1 mostra a quantidade de professores por disciplina em 
que lecionam na educação básica.

Gráfico 1 – Disciplinas de atuação.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Como pode ser visto, os professores atuam em diversas dis-
ciplinas e a maioria leciona matemática. Dessa forma, as percepções 
apresentadas nas respostas refletirão o contexto vivenciado em áreas 
distintas. A fim de verificar se tempo de formação irá influenciar nos 
desafios para o ensino remoto, foi perguntado o ano de conclusão de 
graduação. O gráfico 2 mostra estes dados.
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Gráfico 2 – Ano de formação.
Fonte: Elaborado pelos autores.

A maioria dos professores tiveram formação concluída após o 
ano de 2009. Neste ano, foi publicado em 29 de janeiro, o Decreto nº 
6.755, que institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do 
Magistério da Educação Básica, em que é previsto a formação docente 
quanto ao uso das TIC nos processos educativos (BRASIL, 2009). Então, 
é esperado que a maioria dos professores tenha uma formação que 
inclua o conhecimento para usar TIC nos processos de ensino e apren-
dizagem. Esse fato vem refletir nas atividades desenvolvidas de forma 
remota. O gráfico 3 mostra o tipo atividade desenvolvida.
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Gráfico 3 – Atividades desenvolvidas de forma remota.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Como pode ser visto, os professores utilizaram os recursos de 
texto, vídeos e webconferências nos processos de ensino e aprendi-
zagem. Dos 36 docentes, 19 afirmam que não participou de nenhuma 
formação para o ensino remoto. Onze professores afirmam não possuir 
todos os recursos como computador, câmera e internet, para o desen-
volvimento das atividades remotas. Além disso, há que se destacar que 
20 professores dizem que não tem um local adequado, silencioso e 
com boa iluminação para desenvolver o trabalho remoto.

Quanto as condições de trabalho que lhes são oferecidas, 26 
consideram que não são suficientes para um bom desenvolvimento 
do ensino remoto. Quanto ao quesito saúde, oito docentes tiveram 
problemas de saúde que atrapalharam o andamento do ano letivo de 
forma remota. Foi questionado o desgaste físico e emocional durante o 
ano letivo. Os gráficos 4 e 5 mostram as respostas quanto ao desgaste 
físico e emocional, respectivamente.
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Gráfico 4 – Desgaste físico.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Gráfico 5 – Desgaste emocional.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Houve desgaste físico e emocional para a maioria dos profes-
sores e os mesmos relatam que isso ocorreu em muitos momentos 
no decorrer do ano letivo. As atividades atuais de ensino em tempos 
de pandemia “faz uso exacerbado da tecnologia, articulando novos 
modos de controle, extração de sobretrabalho e do mais-valor social” 
(SOUZA et al., 2021, p. 1). Para os autores, houve uma reestruturação 
do trabalho em que os docentes precisaram transformar em seus lares 
em locais de trabalho, vindo a intensificar e precarizar as condições de 
trabalho.
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A transformação e adaptação dos locais de trabalho demandou 
um empenho físico e psicológico, uma vez que grande responsabilida-
de pelo domínio de novas tecnologias e despesas com materiais recaiu 
sobre os docentes. Essa responsabilidade ocasionou um maior tempo 
de dedicação aos processos educativos de forma remota, o que vem a 
ser relatado por 36 dos 36 docentes. Os mesmos afirmam que, devido 
ao manuseio com as novas formas de ensinar e aprender, têm dispo-
nibilizado uma maior carga horária de trabalho quando comparado ao 
formato presencial.

Levando em consideração que se caminha para mais um ano le-
tivo de forma remota, foi solicitado algumas sugestões ou comentários 
para melhorar as condições de trabalho e a aprendizagem no ensino 
remoto. Algumas sugestões são listadas a seguir:

• acredito que se os pais e alunos tiverem uma dedicação 
melhor, seria um pouco mais fácil;

• sugiro ampliação da acessibilidade a tecnologia;
• deveria investir em tecnologia para os professores e ver o 

lado emocional;
• sugiro que seja desenvolvida nas instituições de ensino, 

plataformas para um melhor acompanhamento dessas 
atividades, bem como seja criado um ambiente virtual de 
aprendizagem, para que possa armazenar portfólios, fóruns 
e atividades avaliativas como fóruns de discussões;

• apoio de equipamentos tecnológicos aos professores e 
formações nessa área remota;

• diminuir o tempo das aulas remotas;
• incentivo tecnológico aos alunos carentes;
• acesso à internet para todos;
• utilizar de situações onde os alunos se sintam coparticipan-

tes da aprendizagem. Sugestão: games interativos;
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• fora o desgaste emocional, de minha parte não houve muito 
problema. A dificuldade maior são os alunos que não tem 
muita estrutura (celular e internet);

• talvez melhorasse mais com tabletes e chips de operadora 
diferente (pois dependendo do local alguma operadora não 
funciona);

• ajuda dos profissionais da informática aos discentes e do-
centes;

• proporcionar amparo tecnológico e psicológico aos docen-
tes;

• fazer uso de aplicativos e quiz para diagnóstico dos estu-
dantes, podendo ser um caminho com possibilidades para 
melhorar a aprendizagem e participação nas aulas remotas, 
pois acredito que elas contribuem para o desgaste físico 
e emocional do professor. Outro ponto que não se deve 
deixar de mencionar é a falta de apoio ao trabalho docente, 
falta formação adequada ao momento e disponibilidade de 
recursos para contribuir com o trabalho do professor;

• é necessário mais investimento em formação continuada, 
na compra de equipamentos tecnológicos e na implantação 
de plataformas de ensino que possam propiciar um melhor 
processo de ensino-aprendizagem;

• eu acredito e vivenciei que precisamos estar motivados a 
trabalhar de forma remota e também motivar e incentivar 
muito os nossos alunos para despertar a vontade de apren-
der.

Os comentários apontam para uma necessidade de formação 
continuada quanto ao uso das tecnologias em plataformas de acompa-
nhamento e ambientes virtuais, recursos de internet e acessibilidade 
e encorajamento discente para a aprendizagem. Um fator destacado 
é o apoio que docente precisa para desenvolver suas atividades. Este 
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apoio inclui a formação, incentivo tecnológico e consideração ao des-
gaste emocional que o professor vem a passar com o trabalho remoto.

Dos fatos apontados pelos professores, fica sugerido uma 
formação continuada para o uso de objetos de aprendizagem e pla-
taformas de apoio como Google Meet e Classroom. As plataformas 
irão oportunizar a realização de atividades síncronas e assíncronas 
enquanto que os objetos de aprendizagem irão provocar interação e 
motivação discente para aprender o conteúdo a ser ensinado.

Para acompanhar as emoções, sugere-se um apoio psicológico 
para que o profissional da educação seja ouvido e suas percepções 
possam ser consideradas no planejamento e execução das tarefas do 
processo de ensino e aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Ensino Remoto Emergencial foi adotado por diversas ins-
tituições para dar continuidade ao ano letivo mantendo um vínculo 
entre escola e estudantes através de plataformas e ambientes de 
aprendizagem. O principal responsável por este vínculo foi o profes-
sor que precisou adequar sua casa a um local de trabalho, aprender 
a manusear novos recursos e preparar aulas diferentes daquelas que 
habitualmente ministravam.

Tendo em vista a responsabilidade que os professores assumi-
ram neste cenário de pandemia, este trabalho buscou saber as percep-
ções destes profissionais com relação as novas formas de ensinar e seus 
efeitos em sua vida diária. Docentes de diversas áreas responderam 
um formulário informações sobre a prática de ensino remoto.

Os resultados mostram que a maioria faz uso de recursos como 
vídeo aulas, arquivos de texto, webconferência e redes sociais. Além 
disso, muitos deles não possuem um local adequado para desenvolver 
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as atividades e alguns tiveram problemas de saúde que atrapalharam 
suas práticas laborais.

Quanto ao desgaste, a maioria dos docentes se sentiram 
afetados fisicamente e emocionalmente desgastados com as novas 
atividades e responsabilidades que lhes foram atribuídas. Então, com-
preende-se que é necessário um acompanhamento com apoio tecno-
lógico e emocional para estes profissionais planejem e executem suas 
aulas de forma satisfatória e se espera, uma reflexão para a formação 
continuada e melhoramento das condições de trabalho.
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RESUMO
Este artigo tem como problema de pesquisa identificar quais os desafios 
enfrentados pelos formadores de professores que atuam na formação inicial 
em cursos de licenciaturas de uma instituição privada de ensino superior, em 
Belém-PA. O objetivo foi investigar a utilização do Ensino Remoto Emergencial 
em contexto de pandemia, por meio de uma plataforma digital para media-
ção didática e pedagógica e os desafios enfrentados, na voz dos formadores. 
Os subsídios teóricos tiveram como base: Contreras (2002), Imbérnon (2005) 
e Kuenzer (2016). Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória, empíri-
ca, com questionário aplicado a 15 formadores de professores de cursos de 
licenciaturas. Os resultados evidenciam que os desafios de formadores de 
professores podem ser identificados a partir de três categorias: a Formação, 
relacionados a necessidade de formação no uso de recursos tecnológicos 
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aos futuros professores e dos que já estão atuando. A segunda categoria se 
refere aos novos saberes que os formadores precisaram desenvolver frente 
ao ensino remoto, o qual precisa estar aliado a outros conhecimentos como: 
planejamento, linguagem e disciplina. E uma terceira categoria se refere 
as condições do trabalho docente, relacionados as precárias condições de 
acesso dos discentes aos recursos tecnológicos e o contexto de trabalho dos 
docentes, envolvidos no ensino remoto.
Palavras-chave: Ensino Remoto Emergencial. Formação Inicial. Pandemia.

INTRODUÇÃO

No século XXI, a formação de professores passa a se configurar 
a partir de novos desafios, em face de mudanças significativas pelas 
quais a sociedade passa. A globalização econômica é um fenômeno 
de grande impacto social e cultural, gerando assim, efeitos diversos 
no contexto político, social e educacional dos países, e a necessidade 
de uma nova leitura do mundo e da condição humana, para que se 
possa compreender a dinâmica social, política, cultural, econômica e 
tecnológica da sociedade contemporânea.

As transformações pelas quais a área educacional vem pas-
sando a traz implicações para a docência. O termo “mercado” edu-
cacional tem sido usado diante da lógica do mercado capitalista e das 
imposições da globalização a que os profissionais ficaram sujeitos, que 
impõe aos professores que atuam no Ensino Superior uma série de 
responsabilidades e formas, quase obrigatórias, de executar a função.

Diante desta realidade Cunha (2016) aponta que é preciso con-
siderar o contexto de fluidez das profissões e a imprevisibilidade dos 
trajetos que os estudantes, terão que enfrentar, frente às mudanças 
no mundo do trabalho. O conhecimento, que hoje se constrói poderá 
não ser mais tão útil em um curto espaço de tempo, devido as rápidas 
mudanças e inovações tecnológicas, o que repercute na trajetória 
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profissional dos sujeitos, e gera, além de outros fatores consequências 
emocionais desgastantes, e insegurança, no futuro profissional.

Pensando nesse contexto atual e, nas novas responsabilidades 
e obrigações que os professores do Ensino Superior precisam assumir, 
o que exige destes, mudanças de postura e, repensar sobre o seu papel 
social, no contexto de suas práticas e formas de produção e socializa-
ção do conhecimento e das transformações oriundas com o advento 
do uso das tecnologias para mediar as práticas de ensino na educação 
superior nos fazem levantar uma série de questionamentos, um dos 
quais está relacionado à formação dos professores para utilizar essas 
as tecnologias de informação e comunicação, aliadas ao processo de 
ensino, uma vez que as propostas educacionais nascem a partir das 
necessidades sociais e educacionais.

Com base nesta realidade, as instituições de Ensino Superior 
precisam adaptar suas propostas pedagógicas, desempenhando o 
seu papel de instituições formadoras, frente ao processo tecnológico 
remoto e emergente. É comum que os professores se deparem com os 
estudantes que têm uma vivência com algum tipo de tecnologia, além 
de outros, do Ensino Superior, que são adultos e não possuem qual-
quer intimidade com as tecnologias, mas estão buscando formação 
para atuar, resultando em uma situação que, por vezes, gera conflitos 
e dificuldades de adaptação.

Prensky (2001 apud JORDÃO, 2009, p. 10) usa a expressão 
“nativos digitais” para identificar os estudantes que nasceram no mun-
do digital. Por outro lado, os professores que atuam nas instituições 
de Ensino Superior, que não nasceram neste contexto de inovações 
tecnológicas, são os que fazem parte do grupo chamado “imigrantes 
digitais”1 pois nasceram em outro meio, de modo que precisam se 

1  Tratados dessa forma por serem professores que nasceram antes de 1980, em sua 
maioria com mais de 20 anos de idade e que ainda estão atuando como profissionais, 
no mercado de trabalho, com as demandas de comunicação e informação, do século 
XXI, e que buscam aprender frente as novas tecnologias.
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adaptar a essa nova realidade. Entretanto um dos problemas com o 
qual se deparam esses professores é o fato de a maioria ter dificulda-
de de adaptação à nova realidade no processo de ensino, tendo que 
adequar suas metodologias aos recursos tecnológicos, contudo sem a 
formação e as orientações necessárias. É comum aos professores, por 
vezes tender a simplesmente reproduzir os mesmos recursos tecnoló-
gicos e metodologias utilizadas no ensino presencial, aplicando-as ao 
ensino remoto.

Neste sentido, o presente artigo teve como tem como problema 
de pesquisa identificar quais os desafios enfrentados pelos formadores 
de professores que atuam na formação inicial em cursos de licenciatu-
ra de uma instituição privada de Ensino Superior (IES), em Belém-PA. 

O objetivo foi investigar os desafios enfrentados pelos forma-
dores de professores na utilização do Ensino Remoto Emergencial, por 
meio de uma plataforma2 digital para mediação didática e pedagógica 
de forma síncrona e assíncrona, no processo de formação de futuros 
docentes, marcadamente no contexto de pandemia e de isolamento 
social, provocado pela covid-19.

No intuito de investigar melhor esta realidade, a pesquisa teve 
abordagem qualitativa e utilizou como instrumento a aplicação de um 
questionário, com questões fechadas e abertas, cujo link foi enviado 
por e-mail aos professores do curso de licenciatura em História, Letras, 
Geografia e Pedagogia. No total foram 15 formadores de professores 
dos cursos de licenciatura ofertados pela Instituição de Ensino Superior 
Privado (IES). Além disso, foi realizada pesquisa bibliográfica relaciona-
da ao conceito de Ensino Remoto Emergencial no Ensino Superior, a 
fim de subsidiar a construção de referenciais teóricos sobre o tema.

2  A plataforma da IES tem como proposta ser um repositório de material como 
artigos, capitulo de livros, vídeos, além das ferramentas digitais disponibilizadas aos 
discentes e utilizadas pelos docentes como recurso para o ambiente de aprendizagem 
virtual.



972COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

O CONTEXTO INSTITUCIONAL E O USO DE RECURSOS 
TECNOLÓGICOS NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

Situada em Belém, capital do estado do Pará, na região amazô-
nica, a instituição de Ensino Superior da rede privada de ensino, oferta 
além de outros cursos de graduação as licenciaturas em História, 
Letras, Geografia e Pedagogia, com vistas a formação de professores, e 
adota o ensino presencial.

Porém diante do cenário de 11 de março de 2020, em que a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu o estado de pan-
demia mundial, causado pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e diante 
da chegada de casos da doença no Brasil, houve a necessidade de 
mudança abrupta da realização dos cursos presenciais para aulas 
remotas, com a possibilidade de utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, autorizada pelo Ministério da Educação 
(MEC), na Portaria nº 544, emitida em junho de 2020, a qual dispôs 
sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, 
enquanto perdurasse a situação de pandemia, em decorrência do 
novo coronavírus (BRASIL, 2020), a fim de minimizar o prejuízo da 
aprendizagem e dar continuidade às atividades curriculares, buscando, 
na medida do possível, preservar o calendário letivo das instituições de 
Ensino Superior, mesmo que em caráter emergencial com a adoção do 
ensino remoto.

Com isso, autorizou as instituições de Educação Superior inte-
grantes do Sistema Federal de Ensino, em caráter excepcional, a subs-
tituir as disciplinas presenciais em andamento por aulas que utilizem 
meios e tecnologias de informação e comunicação.

Ao criar a possibilidade do Ensino Remoto Emergencial, na gra-
de presencial por causa da preocupação em conter o avanço de mais 
casos do novo coronavírus, o MEC não modificou a modalidade deste 
ensino, que continua presencial – já que as IES adotaram o ensino 
remoto em caráter emergencial para a continuidade do ensino apenas 
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em caráter temporário, buscando condições adequadas de oferta aos 
estudantes do ensino superior, já matriculados, cujas aulas presenciais 
foram obrigatoriamente interrompidas com o ano letivo em curso.

Com isso, as instituições educacionais, dentre elas as Universi-
dades e Centros Universitários, precisaram adaptar seu currículo e sua 
proposta pedagógica, desempenhando o seu papel formador diante 
de mudanças sociais constantes, com o olhar voltado para o futuro 
profissional dos discentes do Ensino Superior.

Neste sentido este estudo teve como finalidade fazer uma 
reflexão sobre a necessidade do Ensino Remoto Emergencial, com a 
utilização exclusiva de plataforma para a mediação didática e peda-
gógica; com o uso das novas tecnologias digitais, pelos formadores de 
professores, a fim de dar continuidade ao processo educacional em 
uma instituição de Ensino Superior na Região Norte do país.

As discussões em torno dos impactos das tecnologias digitais 
levam a pensar sobre sua utilização, os benefícios para discentes e 
docentes, como fica a relação entre professor-alunos neste processo, 
os desafios e dificuldades vivenciados, sem deixar de considerar que as 
mudanças e propostas educacionais nascem a partir de necessidades 
da sociedade. É exatamente o que está ocorrendo atualmente com 
a pandemia, momento em que é indispensável o isolamento social, 
uma vez que não existem medicamentos capazes de combater o vírus 
causador da covid-19.

É com base nesta realidade que as instituições educacionais 
precisaram seu componente de ensino, objeto de estudo e sua pro-
posta pedagógica, tendo em conta o seu papel formador diante do 
processo tecnológico emergente para os discentes do Ensino Superior.

Os professores universitários são profissionais críticos e com-
prometidos com o seu fazer pedagógico, considerados profissionais 
autônomos (CONTRERAS, 2002), os quais atuam de forma reflexiva 
sobre o processo de ensino e sobre o ambiente em que este ensino 
ocorre. Nesta perspectiva, a prática docente é uma importante fonte 
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de conhecimento dos professores sobre o ensino e a aprendizagem. 
Porém, o ensino, e suas práticas não ocorrem apenas em uma pers-
pectiva instrumental, técnica, em que se pensem apenas nos recursos 
tecnológicos, mas a partir da organização pedagógica docente, da se-
leção e contextualização do currículo e das práticas, com compromisso 
ético e social.

Diante deste cenário, no dia 17 de março de 2020, em reu-
nião com o corpo docente, a instituição de Ensino Superior privado 
comunicou esta decisão e disponibilizou suporte em uma plataforma 
exclusiva da instituição, como canal de comunicação para a resolução 
de situações relacionadas ao sistema de Ensino Remoto Emergencial, 
que seria a partir daquele momento disponibilizado para as aulas.

Por sua vez, os professores tiveram que adaptar seus planos de 
ensino e organizar salas virtuais, dando continuidade às atividades do 
semestre que já estavam em curso, agora dentro daquelas condições, 
inclusive, constando processo de avaliação.

Esse processo repercutiu na necessidade de transformações 
que fazem com que se questione a utilização dessas tecnologias digitais, 
seus benefícios para discentes e docentes, o impacto na relação pro-
fessor-alunos, além dos desafios e dificuldades vivenciados; algo que 
é preciso fazer sem deixar de considerar que as mudanças e propostas 
educacionais nascem a partir da necessidade da sociedade, o que está 
ocorrendo no momento atual, com a pandemia e a necessidade do 
isolamento social, uma vez que não existem medicamentos capazes de 
combater a este vírus.

Lima Junior (2005, p. 17) também questiona sobre a “possibili-
dade de um novo refletir a partir da inclusão da tecnologia ao ensino”, 
mostrando assim que inovar com as novas tecnologias vai além do 
simples aspecto material e instrumental, já que se caracteriza por um 
amplo conceito que implica as pessoas. Assim, faz-se necessário com-
preender a lógica e como se faz uso desta rede como figura de inspira-
ção ou modelo de um novo pensar e agir na nova prática pedagógica.
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Neste sentido, em caráter excepcional, o Ensino Remoto Emer-
gencial (ERE) é identificado no contexto de nova organização pedagó-
gica, com aulas transmitidas em tempo instantâneo por sistemas de 
webconferências ou lives, fórum de debates, chats, que permitem aos 
professores e alunos a realização de interações mais imediatas e cons-
tantes, além de reorganizar os tempos-espaços de aprendizagem da 
forma mais próxima à educação presencial, disponibilizando materiais 
por meio de plataformas institucionais (ARRUDA, 2020).

Diante do cenário, foi pedido aos docentes que fizessem uma 
avaliação, pontuando os desafios do Ensino Remoto Emergencial na 
formação inicial de futuros professores.

Os dados obtidos após a aplicação do questionário foram siste-
matizados, havendo também a definição de categorias empíricas, com 
a sistematização das respostas similares ou convergentes, e definição 
das unidades de análise que foram trabalhadas à luz da fundamenta-
ção teórica que sustenta a análise dos dados (OLIVEIRA, 2005).

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E OS DESAFIOS NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

As informações permitiram identificar as principais dificuldades 
desses docentes no processo de ensino frente a um contexto de pan-
demia e de incertezas quanto ao futuro. As respostas obtidas foram 
analisadas e categorizadas da seguinte forma:
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DESAFIOS DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL CATEGORIAS

O ensino remoto foi um desafio necessário para este novo 
mundo e para o trabalho e a vida docente, em um futuro 
próximo.
Deveríamos aproveitar a situação que estamos enfrentando 
e formar professores, os capacitar também no uso das 
tecnologias.
Os professores devem se preparar para o novo contexto 
tecnológico. Os licenciados que estão passando por essa 
realidade estarão mais preparados para enfrentar os desafios 
do mercado de trabalho.
Este modelo mostra como é necessário maior aproximação 
das TIC pelos alunos em formação, como algo que no século 
XXI não pode ser negligenciado.

A necessidade 
de formação no 
uso de recursos 
tecnológicos 
aos futuros 
professores e 
dos que já estão 
atuando.

Quadro 1 – Desafio de formar professores para utilizar os recursos tecnológicos no 
ensino 
Fonte: elaborado pelos autores (2020).

Neste momento de incertezas que o mundo vive, o isolamento 
social é a medida adotada para conter o avanço da pandemia, acar-
retando a necessidade de utilização de recursos tecnológicos para a 
continuidade do processo de ensino. Em razão disso, os desafios do 
ensino ofertado de forma emergencial na formação inicial de futuros 
professores se destacam como: a necessidade de novas aprendizagens 
tecnológicas na formação destes futuros professores e dos que já es-
tão atuando, com o objetivo de preparar os futuros professores para os 
novos contextos educacionais.

A formação inicial e permanente assume um papel que trans-
cende o ensino que pretende tão somente a atualização científica, 
pedagógica e didática, de modo que se transforma na possibilidade de 
participação, reflexão e formação para que as pessoas aprendam e se 
adaptem ao convívio com a mudança e a incerteza (IMBERNÓN, 2005, 
p. 15), como é o caso do caráter incerto quanto ao futuro pós-pande-
mia.
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Por sua vez, Almeida e Pimenta (2009) destacam que é neces-
sário haver uma mudança no conteúdo e no desenho curricular do 
Ensino Superior e na formação inicial de professores. Cabe ressaltar 
que é mais do que urgente reconfigurar o Ensino Superior e ensinar os 
estudantes a serem mais autônomos no processo de aprendizagem, a 
fazerem pesquisas, a refletirem de forma crítica sobre o contexto social 
e educacional.

No contexto social brasileiro e da região amazônica, é preciso 
ter em conta a ampliação do quantitativo de estudantes com acesso 
às universidades, e diante da necessidade de formação de futuros 
professores em um contexto econômico e social, marcado pelo avanço 
das novas tecnologias, pela disseminação de informações e de novas 
formas de organização social e de trabalho; este é o cenário que 
impacta diretamente nas expectativas em relação às Universidades e 
aos Centros Universitários no processo de formação de futuros pro-
fessores, os quais irão atuar, como pontua Imbernón (2005), em um 
mundo incerto, em contínua transformação. Desse modo, como bem 
destacaram os formadores de professores desta pesquisa, cabe: “[...] 
aproveitar a situação que estamos enfrentando e formar professores 
capacitados também na tecnologia. Os professores devem se preparar 
para esse novo contexto [...]”.

Diante dos desafios enfrentados, os professores expressam a 
necessidade de colocar, desde a formação inicial de futuros professo-
res, novos contextos de aprendizado e de atuação profissional, com 
conhecimentos no uso de recursos tecnológicos. Porém, como alerta 
Kuenzer (2016), cabe ressaltar que não bastam o domínio técnico, o 
simples uso de diferentes recursos tecnológicos, pois é preciso lançar 
mão de uma reflexão crítica e teórica, a fim de que sua utilização seja 
direcionada para estudos e pesquisas cientes de seus limites e possi-
bilidades – especialmente quando se trata de diferentes contextos de 
aprendizado em diferentes níveis de ensino, com seleção e organização 
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de materiais que propiciem a investigação e o referencial teórico sis-
tematizado, capazes de o futuro docente a refletir sobre suas práticas.

Considerando ainda os desafios, os docentes apontaram que 
o uso dos recursos tecnológicos precisa estar aliado a outros conheci-
mentos, como disciplina e condições, pois estes apresentam determi-
nadas limitações, tendo o professor que buscar o melhor caminho para 
possibilitar a compreensão dos estudantes sobre o que está sendo 
proposto. Outra categoria se refere ao desafio do uso dos recursos 
tecnológicos pelos formadores:

DESAFIOS DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL CATEGORIAS

O ensino remoto pode ser assegurado, desde que 
otimizado com planejamento e disciplina, para o 
uso da melhor forma possível.
Alguns assuntos já carecem de muita leitura e 
pesquisa. A linguagem de rede, o preço da conexão 
e o formato do trabalho implicam simplificar, 
suprimir e fragmentar conteúdo.
Muito limitado.

O ensino remoto e o uso 
dos recursos tecnológicos 
precisam estar aliados a 
outros conhecimentos, 
como planejamento, 
disciplina e linguagem.

Quadro 2 – Desafios de novos saberes a partir do uso das tecnologias.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

A inserção das tecnologias digitais requer professores com uma 
formação que possibilite ao professor adotar uma função mediadora 
na organização de atividades significativas que estimulem os futuros 
docentes a se relacionar com o conhecimento e as novas formas de 
ensino (KUENZER, 2016). Nesta perspectiva, o uso das novas

[...] tecnologias pode estimular o desenvolvimento da 
capacidade de análise crítica e da autonomia intelectual 
e ética, a partir do estudo de situações reais fundamen-
tadas em sólida teoria, desde que o professor esteja 
formado para tal, o que implica em domínio epistemo-
lógico, teórico e metodológico em sua área de docência, 
complementada pelo letramento digital (KUENZER, 
2016, p. 20).
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Trata-se de algo que não é uma tarefa fácil, pois exige aprender 
a aprender, sair de suas aulas, analisar o novo contexto de mídias 
digitais, relacionar-se de outra forma com o tempo, com os recursos 
e reorganizar o planejamento, a fim de alcançar da melhor forma o 
ensino e a aprendizagem dos estudantes, ensinando-lhes como buscar 
e utilizar melhor seu tempo, construir de forma autônoma seus textos, 
organizar o pensamento, sistematizar as ideias, encaminhar questões, 
propor caminhos aos problemas surgidos nas situações da prática 
docente, fazê-los refletir de forma crítica e pesquisar as práticas de 
ensino, como futuros professores atentos ao contexto.

Tardif (2014) e Gauthier et al. (2013) apontam que os profes-
sores possuem determinados saberes, que são a base para a atividade 
que desenvolvem, incorporados e modificados em seus processos 
de vida, de formação e das condições de trabalho enfrentadas. Nes-
te sentido a no contexto de necessidade de uso das tecnologias, os 
formadores de professores precisaram mobilizar os saberes sobre 
didática, planejamento e linguagem a fim de alcançar os objetivos de 
aprendizagem e continuar o processo educacional, adquirindo novas 
experiências profissionais, na prática docente.

Além da ampliação de saberes, cabe destacar o desafio re-
lacionados as precárias condições de acesso e de análise crítica do 
contexto de trabalho dos docentes, destacados pelos formadores de 
professores:
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DESAFIOS DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL CATEGORIAS

Faz parte de nosso mundo atual, mas cabe refletir 
de forma crítica e contextualizada, pois as realidades 
sociais, econômicas, ambientais, emocionais, são 
diversas e precisam ser consideradas.
Necessário repensar acessibilidade aos discentes e se 
adequar à jornada de trabalho do docente.
Investir em formação docente, discente e ter 
acompanhamento.
Quem procura essa formação são os trabalhadores 
e filhos de trabalhadores, os quais ainda estão na 
margem do acesso à internet, o que dificulta uma 
formação com qualidade. Enquanto não houver a 
democracia da internet, não haverá qualidade no 
ensino a distância
Observar as condições mínimas necessárias para sua 
utilização.

Precárias condições 
de acesso dos 
discentes aos recursos
tecnológicos.
As condições de 
trabalho dos docentes 
envolvidos no ensino 
remoto.

Quadro 3 – Desafios relacionados as condições de trabalho docente.
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

É necessário observar ainda como desafios a serem vencidos 
tanto as condições de acesso dos discentes aos recursos tecnológicos 
quanto o contexto de formação e de trabalho dos docentes, pois os 
estudantes apresentaram limitações de acesso à internet e a recursos 
tecnológicos, computador e ambiente adequado para estudos em 
casa. Isso requer do professor e das instituições de Ensino Superior 
privadas que busquem outros caminhos, a fim de possibilitar o acesso 
aos alunos e alcançar sua permanência.

Assim, concordamos com Kuenzer (2016), quando diz que na 
educação a distância ainda predomina a reprodução do que ocorre 
em aulas presenciais, com utilização limitada de vídeo aulas, leituras 
e interpretações de textos sob orientação, com atividades que não 
ultrapassam níveis básicos da taxionomia de competências cognitivas, 
voltadas para a simples reprodução de conhecimentos, sem avanço 
para análises e interpretações baseadas em referenciais teóricos rele-
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vantes, conjunto que ainda é um desafio para muitos professores. Nes-
te sentido, assevera que “construir roteiros em educação à distância 
que conduzam o aluno à compreensão da realidade a partir de sólida 
formação teórica, desenvolver competências cognitivas complexas, 
demanda esforço dos professores” (KUENZER, 2016, p. 21), mas que 
requer processos de formação continuada voltados para estas novas 
demandas.

A formação de professores para a utilização dos recursos 
tecnológicos não pode deixar de considerar as condições de traba-
lho dos professores, de horas de tempo planejando, pesquisando, 
desenvolvendo atividades que contribuam para o conhecimento aos 
alunos, com diferentes ritmos de aprendizagem, pois a docência é um 
processo de humanização, cujo objetivo deve ser o de contribuir com 
o desenvolvimento do ser humano, que pode estar mesmo situado em 
contexto de pandemia e na realidade de vida na região Amazônica, 
com aspectos culturais, políticos e sociais específicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, procuramos responder a indagação sobre quais 
os principais desafios enfrentados pelos formadores de professores do 
Ensino Superior de uma instituição privada de ensino superior (IES) da 
Amazônia, quando da utilização do ensino remoto no processo de for-
mação de futuros docentes no contexto da pandemia e do isolamento 
social por conta da covid-19? Proposta aos formadores de professores 
do curso de licenciaturas da rede privada de ensino da capital paraen-
se, em tempos de pandemia e de isolamento social.

Procuramos refletir sobre os dados coletados por meio de um 
questionário elaborado e aplicado de forma remota a 15 docentes 
dessa instituição de ensino da rede privada, que tem um total de 29 
professores; também foi feio um estudo de referências teóricas sobre 
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a formação de professores, o Ensino Superior e o Ensino Remoto Emer-
gencial. Cumpre ressaltar que o momento da pesquisa foi marcado pela 
imposição de medidas de isolamento social, na busca de alternativas 
para a continuidade do processo de ensino e pelos desafios enfrenta-
dos pelos docentes na utilização do ensino remoto e da necessidade 
do uso das novas tecnologias digitais no Ensino Superior.

Apesar da mudança abrupta de ensino presencial para ensino 
remoto, aos formadores de professores não foi ofertada nenhum tipo 
de formação continuada ou de capacitação específica sobre os recursos 
tecnológicos por parte da instituição, sendo disponibilizado pela insti-
tuição apenas um suporte on-line, voltado para auxiliar os docentes a 
adaptar suas aulas aos recursos tecnológicas da plataforma.

De acordo com Nóvoa (1992), a formação de professores se 
constrói a partir do momento que um profissional, que detém um 
conjunto de saberes e de experiências a respeito de sua atividade do-
cente, consegue refletir de forma crítica, e reconstruir uma identidade 
sobre seu trabalho, apoiado em teorias sobre sua prática, que só será 
possível se a IES também propiciar esse momento e espaço de estudos 
e reflexão sobre a atuação docente.

Nesta perspectiva se torna urgente uma formação continuada, 
pois os docentes no Ensino Superior passaram a atuar, por força das 
circunstâncias, em um novo contexto de ensino e, precisam de uma 
formação que os leve a compreender as diversas possibilidades de uso 
dos recursos tecnológicos no ensino, em que se propicie a troca de 
experiências entre os outros professores, a partilha de conhecimentos 
sistematizados pela ciência, o domínio do uso dos recursos tecnoló-
gicos, em que os professores se sintam atores do processo (NÓVOA, 
1992).

Os desafios do Ensino Remoto Emergencial na formação inicial 
de futuros professores, segundo os docentes, podem ser destacados 
em três categorias. A primeira se refere à formação, com a necessi-
dade de preparar os formadores de professores para novos contextos 
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educacionais, de incertezas, com aprendizagens no campo das novas 
tecnologias na formação de futuros professores e dos que já estão 
atuando. A segunda categoria consiste em adquirir novos saberes, 
pois o uso dos recursos tecnológicos precisa estar aliado a outros 
conhecimentos, como disciplina, maior autonomia dos discentes, pois 
apresentam limitações. Na terceira, apontam a necessidade de atentar 
para as condições de acesso dos discentes aos recursos tecnológicos e 
para as condições de trabalho dos docentes.

Estes desafios devem ser melhor analisados pelas instituições 
de Ensino Superior da rede privada a fim de buscarem novos caminhos 
e possibilitarem aprendizado significativo para os docentes, com pro-
postas de formação continuada e revisão da formação inicial a futuros 
professores, com vistas à preparação dos docentes para contextos de 
incerteza e domínio do uso dos recursos tecnológicos em momentos 
como este, permitindo-lhes aliar conhecimentos de análise e reflexão 
crítica aos contextos pedagógicos e sociais.
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AS TRANSFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 
DOCENTE DURANTE O ENSINO REMOTO 
EMERGENCIAL DURANTE A PANDEMIA 
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RESUMO
O trabalho do professor envolve múltiplas dimensões (cognitivas, afetivas, 
sociais, históricas, psicológicas, culturais, identitárias etc.) (SAUJAT, 2004; 
AMIGUES, 2004; MACHADO, 2007). A análise e reflexão conjunta com os 
professores sobre seu trabalho possibilita o fortalecimento dos coletivos pro-
fissionais e melhorias dos processos de ensino e aprendizagem, além de au-
xiliar na manutenção da saúde e produção desses sujeitos. Tais questões são 
exploradas nesta pesquisa tomando como referencial teórico-metodológico 
os conceitos da ergonomia do trabalho e da clínica da atividade (CLOT, 2010a, 
2010b, 2017; FAÏTA, 2002, 2004), sendo o método utilizado a Instrução ao 
Sósia (IS) (ODDONE; BRIANTE, 2008; CLOT, 1999, 2010; ROGER, 2007, 2013). 
O objetivo foi coanalisar a atividade dos professores durante o período de 
suspensão de aulas presenciais devido à pandemia covid-19. Como principais 
resultados observamos a transformação da atividade docente, sobretudo no 
uso de novos instrumentos, que identificamos como uma atividade didático-
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-reguladora, bem como nas mudanças das formas de interação com alunos, 
coletivos de trabalho e outros membros da comunidade escolar. A coanálise 
do trabalho dos professores ressignifica os coletivos de trabalho, que se tor-
naram suporte formativo para transformação dos artefatos em instrumentos 
de trabalho. Estas mudanças observadas engendraram o embrião de um 
novo gênero profissional dentro da classe dos professores: o gênero social 
dos professores didático-tecnológicos.
Palavras-chave: Clínica da Atividade. Instrução ao Sósia. Trabalho do Profes-
sor. Pandemia Covid-19.

INTRODUÇÃO

O trabalho é modelador dos sujeitos assim como os sujeitos 
são modeladores do seu trabalho. Basta observar qualquer início de 
conversa ou entrevista para compreender como nossa profissão nos 
apresenta para o mundo. Ou seja, “o ofício não existe somente entre 
os profissionais, mas em cada um deles” (CLOT, 2010b, p. 285). E assim 
como o trabalho nos apresenta ao mundo, constrói o mundo.

O trabalho do professor envolve múltiplas dimensões pesso-
ais e relacionais (cognitivas, afetivas, sociais, históricas, psicológicas, 
culturais, identitárias etc.), que são estudadas por diversas disciplinas 
(psicologia, sociologia, linguística etc.) (SAUJAT, 2004; AMIGUES, 2004; 
MACHADO, 2007).

Esse trabalho também envolve múltiplos conhecimentos e tec-
nologias (formação pedagógica, didática e transposição de objetos de 
estudo, domínio de teorias e ferramentas, atualização constante etc.), 
assim como múltiplos direcionamentos (os alunos, seus responsáveis 
legais, a instituição de vínculo, o coletivo de trabalho, demais profissio-
nais da educação etc.).

Então, como analisar o trabalho do professor, considerando 
todas estas dimensões? Como desconstruir essa imagem romantizada 
que muito comumente substitui o profissional qualificado pelo “sujei-
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to que tem o dom de ensinar”? Afinal, a atividade docente vem sendo 
pesquisada há muitos anos e não possui uma definição sobre qual é o 
trabalho do professor. Essa dificuldade apresenta algumas abordagens 
teóricas com base em pesquisas sobre o ensino que subestimam e 
generalizam a noção de trabalho, logo o foco de analise se concentra 
ou apenas nas tarefas do professor ou no desempenho dos alunos. 
Assim, segundo Amigues (2004, p. 38), “isso ocorre sem dúvida porque 
a atividade do professor e as situações de trabalho são consideradas 
conhecidas pelos que tomam decisões sobre elas e pelos pesquisado-
res”.

Com isso, pesquisas que visam a coanálise do trabalho do pro-
fessor, ou seja, por ele mesmo e em conjunto com os pesquisadores, 
podem favorecer que este profissional se reconheça em sua profissão, 
compreenda as atividades que realiza e, sobretudo, aumente seu po-
der de agir sobre elas, o que se reflete sobre e remodela o seu fazer. 
Nesta perspectiva, a análise e reflexão conjunta com os trabalhadores 
sobre seu trabalho se torna essencial para a manutenção da saúde e 
produção desses sujeitos, que, no caso da educação, transforma-se na 
própria melhoria do dinâmico trabalho de ensino, assim como para o 
fortalecimento dos coletivos de trabalhadores. Desta forma, a cons-
ciência sobre o real do trabalho pode ser (re)construída a partir do 
sujeito para o profissional e do individual para o coletivo. E, assim, a 
educação também pode ir se transformando, com sujeitos conscientes 
de seu trabalho.

Portanto, apresentamos neste trabalho os resultados de uma 
pesquisa desenvolvida no curso de Mestrado em Ensino das Ciências 
Ambientais, na Universidade Federal do Paraná, sobre o trabalho do 
professor durante o período pandêmico, de maio à outubro de 2020. 
Propomos nesta pesquisa o olhar integrativo do homem como nature-
za e, ao mesmo tempo, seu principal agente transformador. Para isso, 
utilizamos métodos consolidados de pesquisa sob a ótica vigotskiana, 
mas ainda pouco explorados no campo das ciências ambientais: consi-
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derando o trabalho como instrumento do homem para transformação 
do meio físico e sociosubjetivo no qual vive e no qual precisa se reinte-
grar para reconstruir essa relação de complexidade.

Pensando acerca de tais questões, adotamos como referencial 
teórico e metodológico a clínica da atividade desenvolvida por Yves 
Clot (2007, 2010a, 2010b, 2017), o qual identifica a atividade como 
“sede dos investimentos vitais” (CLOT, 2010b, p. 8) e os trabalhadores 
como protagonistas da transformação no campo do trabalho, pois 
transforma seu organismo fisiológico em um “verdadeiro órgão fun-
cional da atividade” (CLOT, 2010b, p. 19).

Desta forma, como objetivo geral desta pesquisa está a coaná-
lise1 do trabalho e as transformações da atividade dos professores 
sob os olhares desses próprios trabalhadores durante o período de 
suspensão de aulas presenciais devido à pandemia covid-19.

Destacamos aqui, portanto, como justificativa desta pesquisa, a 
contribuição na identificação das transformações do trabalho docente 
após o afastamento dos professores das escolas devido à pandemia da 
covid-19, através dos pressupostos teóricos que consideram a análise 
do trabalho do professor como um fato sócio histórico, tratando a ati-
vidade docente como contextualizada, pessoal e única, interpessoal, 
impessoal, transpessoal, interacional, mediada por instrumentos, pre-
figurada pelo professor, fonte de aprendizagem e de impedimentos, 
conflituosa etc. (MACHADO, 2007, 2009 e 2010b; BRONCKART, 2009). 
Assim, por mais que pesquisas similares que usam os métodos indi-
retos de coanálise já tenham sido realizadas, apenas podemos falar 

1  Segundo Clot (2010b, p. 146) “a verbalização é uma atividade do sujeito em si 
mesma e não apenas um meio de acessar outra atividade”, sendo essa “a razão pela 
qual se pode falar de coanálise do trabalho”. Pois, a partir da verbalização do seu 
trabalho, o trabalhador faz o pesquisador participar de seus atos e pensamentos, 
sintonizando e direcionando a atividade de pesquisa à sua própria atividade (CLOT, 
2010b, p. 146). Ou seja, coanalisamos o trabalho a partir da linguagem, pois a partir 
dela somos direcionados às ações e aos pensamentos do trabalhador no e sobre a 
sua atividade.
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do trabalho docente a partir de cada contexto profissional, com suas 
subjetividades.

Esta pesquisa tem como objetivo geral o desenvolvimento de 
um estudo sobre o trabalho do professor. Trata-se da coanálise do 
trabalho e das transformações da atividade dos professores sob os 
olhares desses próprios trabalhadores antes e durante o período de 
suspensão de aulas presenciais devido à pandemia covid-19.

Para isso, descrevemos os relatos e as instruções sobre a or-
ganização dos trabalhos prescrito, planificado e realizado durante o 
processo de transformação do trabalho docente. E, devido à complexi-
dade desta definição do que é o trabalho do professor, estabelecemos 
para a pesquisa os seguintes objetivos específicos:

a. descrever a organização do trabalho das professoras e dos 
professores participantes antes e durante o período de 
suspensão de aulas presenciais devido à pandemia;

b. observar se ocorrem adaptações das prescrições para pla-
nificação do trabalho nos planos de aula durante o período 
de suspensão de aulas presenciais;

c. observar quais são as diferenças e as novas demandas no 
trabalho remoto durante o período de suspensão das aulas;

d. realizar a coanálise do trabalho a fim de observar suas 
superações ou impedimentos de realização do trabalho 
prescrito e planificado;

e. observar se essas diferenças provocam transformações na 
atividade.

Buscando atingir os objetivos, descrevemos os resultados dos 
diálogos com e entre os professores participantes, tanto nas instruções 
quanto no retorno das instruções. Também comparamos os relatos 
escritos inicialmente sobre a organização do trabalho antes do período 
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de suspensão das aulas presenciais com as atividades desenvolvidas 
durante o período de trabalho remoto.

Com isso, através da criação de situações de observação e 
coanálise do trabalho dos professores, buscamos compreender quais 
dimensões estavam relacionadas à realização ou não dos trabalhos 
prescrito e planificado. Através destas respostas, a coanálise do traba-
lho do professor, assim como descrito nos trabalhos de Vygotsky (1934, 
1985), citado por Amigues (2004, p. 39), considerou “a atividade como 
unidade de análise da conduta do professor”.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia utilizada nesta pesquisa se insere no quadro te-
órico-metodológico da clínica da atividade, a qual observa o professor 
trabalhador na relação com o seu trabalho, não como um “sistema de 
tratamento de informações”, mas sim como coautor da atividade e um 
“núcleo de contradições vitais às quais ele procura dar uma significa-
ção” (CLOT, 2010b, p. 101). E como método de análise, aplicamos a 
instrução ao sósia (doravante IS), pois este método permite a verba-
lização na análise do trabalho, sendo, portanto, um instrumento de 
ação intrapsicológica e social (CLOT, 2010b, p. 146).

Além das IS, existiram outros instrumentos de coleta de dados, 
que nos permitiram delinear o contexto da pesquisa para analisar os 
dados: a) textos iniciais, enviados pelas professoras e professores par-
ticipantes da pesquisa para descrição de sua organização do trabalho 
antes, durante o ensino presencial, e depois do afastamento das es-
colas e o estabelecimento do ensino remoto; b) primeiro encontro de 
apresentação da pesquisa e dos participantes, para apresentação do 
objetivo geral e o método a ser utilizado na pesquisa; c) questionários 
de coleta de dados gerais dos participantes, enviado pelo WhatsApp 
e acessado através do link de um questionário on-line do Google For-
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mulários para coleta de dados gerais; e d) filmagem das entrevistas 
de IS, que foram realizadas através do Google Meet, para repasse aos 
professores instrutores para o retorno das suas instruções, além de 
servirem para transcrição dos textos produzidos durante os encontros.

Ao todo, realizamos seis instruções e quatro retornos de instru-
ções com professores diferentes, que fizeram o papel dos instrutores, 
e três pesquisadores, dos quais dois fizeram o papel dos sósias. As reu-
niões aconteceram durante o período de afastamento das atividades 
escolares presenciais, no período de maio a outubro de 2020.

Para esta pesquisa, compusemos um grupo de nove trabalha-
dores participantes, sendo sete mulheres e dois homens, que se deu 
pela resposta ao convite feito pela pesquisadora-mestranda no dia 30 
de maio de 2020, com a sinalização dos professores com o interesse 
em participar. Todos são professores atuantes no ensino presencial em 
escolas e, no período da pesquisa, estavam atuando remotamente de 
maneira síncrona e/ou assíncrona pelo fechamento das escolas devido 
à pandemia da covid-19.

O endereçamento do convite a esses profissionais se deu pelo 
fato do convívio entre a pesquisadora-mestranda e os professores, 
sendo todos colegas de trabalho e/ou amigos próximos, com os quais 
já haviam conversas formais ou informais sobre o trabalho docente 
antes da pandemia e suas transformações após o início do período 
pandêmico de afastamento das escolas. Ou seja, já havia a demanda 
por um espaço de reflexões sobre o trabalho docente e suas transfor-
mações. Desta forma, como atuam não apenas em escolas, mas em 
redes de ensino e municípios diferentes, acabamos formando o que 
Clot (2010b, p. 85) chama de “comunidades científicas ampliadas”. Es-
sas comunidades são grupos de trabalho nos quais existem diferentes 
realidades, as quais nos permitiram visualizar as diferenças, mas so-
bretudo reconhecer as similaridades nas transformações do trabalho 
docente.
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De maneira geral, trabalhamos com um grupo de professores 
experientes, com no mínimo dez anos de docência, e apenas uma 
professora iniciante, ou seja, do gênero iniciante (SAUJAT, 2004a), com 
um ano e meio de experiência pedagógica. Todos pós-graduados na 
área pedagógica, sendo cinco deles também mestrandos em ensino 
das ciências ambientais. Todos os professores atuam no estado do 
Paraná, sendo três da rede particular de ensino de Curitiba, três são 
da rede pública estadual, sendo dois deles atuantes em outros municí-
pios, e três da rede pública municipal, sendo dois atuantes em outros 
municípios do estado. Os professores atuam em todos os níveis do 
Ensino Fundamental, alguns conjuntamente com mais de um nível de 
ensino, sendo três do Fundamental I, cinco no Fundamental II, três no 
Médio, um no Técnico e/ou Profissionalizante, um para Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), um em um cursinho preparatório e um com 
aulas particulares.

Com o início da pandemia e o isolamento social, consideramos 
as nossas novas possibilidades de encontros, ou seja, nosso novo con-
texto. Desta forma, o primeiro encontro de apresentação da proposta 
de pesquisa e dos participantes foi agendado para o dia 11 de junho 
de 2020, através de enquete enviada pelo aplicativo WhatsApp com 
sugestões de datas e horários, conforme apresentado no tópico ante-
rior. Assim, sempre por meio de mensagens e negociações diretas com 
os participantes, fizemos nosso calendário de reuniões e repassamos 
os áudios dos encontros para que os participantes pudessem fazer seu 
retorno da instrução, que serão relatados nas próximas seções.

As transcrições das reuniões foram fundamentais para obten-
ção dos textos escritos analisados neste trabalho e realizadas pela 
pesquisadora-mestranda. De maneira parcial e sempre corrigidos 
manualmente, os áudios das instruções, gravados pelo WhatsApp, 
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foram transcritos através do aplicativo Transcriber2. Os demais trechos 
das reuniões, foram transcritos manualmente pela pesquisadora-mes-
tranda de modo livre, guardando fielmente as falas dos professores e 
pesquisadores participantes.

Assim, optamos pela análise principalmente dos textos origina-
dos através da transcrição das entrevistas e retornos das instruções ao 
sósia, pois seria o método mais adequado no momento às informações 
necessárias para responder nossas perguntas estabelecidas nesta pes-
quisa. Além disso, as instruções se apresentam como um método de 
discussões e reflexão sobre o trabalho, que são ações muito importan-
tes em qualquer período, mas sobretudo neste período de isolamento 
em decorrência da pandemia.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Após os encontros, realizamos as transcrições do material au-
diovisual, transformando os textos falados em textos escritos, os quais 
analisamos conjuntamente aos textos iniciais para reconhecimento 
dos temas globais encontrados nos discursos. Com isso, pudemos 
observar muitas situações que permearam as atividades educacionais 
em decorrência do início da pandemia do coronavírus. E, consequen-
temente, muitos temas foram recorrentes nos discursos observados 
durante os encontros com o grupo de professores participantes.

Ao todo, identificamos 28 conteúdos temáticos, os quais di-
vidimos em sete classificações de inserção dos temas nos discursos, 
conforme apresentamos no quadro 1.

2  O Transcriber é um aplicativo gratuito desenvolvido especificamente para 
conversão de mensagens de voz do WhatsApp para texto. Disponível em: https://
www.techtudo.com.br/tudo-sobre/transcriber-whatsapp.html.
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CLASSIFICAÇÃO DOS TEMAS DISCUTIDOS NOS ENCONTROS

INTERAÇÃO

Falta de interação própria com os colegas de trabalho 
Falta de interação própria com os alunos
Falta de interação dos alunos com seus pares Estratégias 
para conseguir interação dos alunos
Conflito interações com alunos e demais serviços da 
escola fora do horário de trabalho

INSTRUMENTOS/ 
TECNOLOGIA

Aprender a usar tecnologia
Falta de competências digitais próprias
Falta de competências digitais dos colegas de trabalho 
Falta de competências digitais dos alunos Dificuldades 
dos alunos de acesso à internet
Transposição didático-tecnológica dos objetos de estudo 
para ilustração do conteúdo
Conflito sobre o uso de equipamentos eletrônicos 
pessoais para o trabalho

QUESTÕES
DIDÁTICO-
PEDAGÓGICAS

Funcionamento do planejamento Mudanças constantes 
das prescrições
Dificuldades dos alunos com os objetos de estudos

MOTIVAÇÃO Estratégias para motivar os alunos

GESTÃO DO TEMPO/ 
ESPAÇO

Afetos manifestados pelo aumento de carga horária 
Conflito entre horário de trabalho e horários pessoais 
Conflito entre ambiente de trabalho e de casa
“Escola invadindo a casa”

CARGA DE 
TRABALHO

Aumento na quantidade de tarefas
Aumento do número de horas trabalhadas para realizar 
novas tarefas Conflito entre demandas de trabalho e 
demandas pessoais
Conflito entre atenção à família e aumento de 
exigências no trabalho

INSEGURANÇA
Pandemia
Futuro da profissão docente Futuro escolar dos alunos
Futuro da educação na cidade/no estado/no país

Quadro 1 – Classificação dos temas discutidos nos encontros pelos professores 
participantes da pesquisa.
Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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Para análise de dados nesta pesquisa, observamos os temas 
mais recorrentes nos relatos iniciais e durante as instruções, retornos 
e discussões sobre o trabalho durante o período do afastamento das 
atividades presenciais. A partir disso, selecionamos dois temas globais 
para análise, pois foram os mais revisitados nos discursos dos profes-
sores participantes.

Assim, neste ambiente, avaliamos os dois principais temas 
recorrentes nos discursos e que transformaram o trabalho do profes-
sor neste momento, estabelecendo o seguinte recorte temático para 
nossa análise: I) interação: confluências entre a situação pandêmica e 
a possibilidade ou não de interação por meio das prescrições educacio-
nais que dirigem a atividade docente; e II) instrumentos: confluências 
entre a situação pandêmica e a apropriação ou não pelas professoras e 
professores dos instrumentos fornecidos ou não pelas redes de ensino 
pública e particular.

Durante a pandemia, entre essas situações comuns abordadas 
em nossos encontros, identificamos que nossa interação e nossos arte-
fatos mudaram. Entre as principais mudanças nos artefatos materiais, 
estão a obrigatoriedade do uso dos meios digitais e, consequente-
mente, a falta da interação física, agora reduzida à possibilidade de 
percepção unidimensional entre as professoras e os professores e os 
seus alunos. Ou seja, toda a multifuncionalidade dos corpos no pro-
cesso de ensino foi reduzida à uma tela com a projeção da imagem do 
professor e que, muitas vezes, não reproduzia novamente a imagem 
do aluno. E, nos artefatos simbólicos, transformaram-se de maneira 
inversamente proporcional a maior frequência com as quais as prescri-
ções foram substituídas e o menor tempo que os professores tinham 
para reelaborá-las.

Para as professoras da rede particular, a falta de conhecimentos 
sobre os instrumentos tecnológicos mínimos, o seu uso e as constantes 
mudanças nas prescrições para o domínio de novos recursos a cada 
etapa de ensino foram a maior expressão de dificuldade e manifes-
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tação de sofrimento docente no início da pandemia. Porém, com um 
maior tempo de uso, o foco dessa preocupação foi se voltando aos 
poucos para a questão da mudança das formas de interação com seus 
alunos, colegas e demais serviços da escola.

Já para as professoras e professores da rede pública, a maior 
preocupação no início se mostrou a falta de interação com seus alunos, 
posto que utilizavam basicamente duas ferramentas de trabalho: o 
WhatsApp, o qual já dominavam o funcionamento, e/ou a plataforma 
do Google. Com o passar do tempo, as constantes alterações e/ou im-
possibilidade de reelaborar seus próprios instrumentos foram sendo 
adicionados à essa preocupação.

Entretanto, observamos que há um consenso entre as profes-
soras e os professores desta pesquisa de que nenhuma tecnologia será 
capaz de substituir a experiência em sala de aula e o conhecimento re-
sultante da interação pessoal e única de cada pessoa com o seu meio. 
Logo, as transformações e os impedimentos do trabalho que muitas 
vezes causaram sofrimento no início de 2020, aos poucos foram se 
transformando em aprendizado sobre os instrumentos didático-tecno-
lógicos e desenvolvimento destes como suporte da atividade docente.

Isso não significa afirmar que as professoras e os professores 
não sintam mais a falta da interação em sala de aula do ensino pre-
sencial, mas sim que, conforme o tempo foi passando e a pandemia 
permaneceu nos mantendo em isolamento, essas e esses profissionais 
foram descobrindo formas individuais e/ou coletivas de sobrevivência 
tecnológica, através do desenvolvimento de competências digitais.

Portanto, podemos verificar o nascimento do zigoto, do embrião 
de um novo gênero profissional3 dentro da classe dos professores, um 
pré-gênero, o gênero social dos professores didático-tecnológicos. 

3  Gênero profissional ou gênero social do métier são as “obrigações” que partilham 
aqueles que trabalham para conseguir trabalhar, frequentemente, apesar de tudo, às 
vezes apesar da organização prescrita do trabalho (CLOT; FAÏTA, 2016, p. 35). Trata-
se de “uma história que não é apenas a história dos sujeitos concernidos, mas a 
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Esse novo gênero é composto por professores que, anteriormente à 
pandemia, embora inseridos na cibercultura4, muitas vezes não partici-
pavam do ciberespaço5 ou participavam apenas restritamente, através 
do uso superficial de poucos aplicativos e redes sociais apenas para 
comunicação, mas que, após o início do ensino remoto, desenvolve-
ram competências tecnológicas para conduzir aulas híbridas, iniciando 
o processo de gênese instrumental6 deste novo gênero profissional.

E embora o coletivo tenha auto regulado o trabalho neste perí-
odo de ensino remoto, não houve tempo hábil para a transformação do 
trabalho docente na personalização da sua atividade, desenvolvendo 
essas informações do meio intrapsíquico do coletivo para o conheci-
mento interpsíquico a ser reelaborado e transformado em instrumen-
tos. Ou seja, durante a pandemia, não houve tempo hábil antes do 
início do trabalho de ensino para realizar a gênese instrumental.

Desta forma, podemos identificar que, com a falta de tempo 
para completar o processo de gênese instrumental e personalização 
do trabalho docente, os professores também realizaram durante todo 
esse período pandêmico de ensino remoto uma atividade reguladora7 

história de um ofício (métier) que não pertence a ninguém em particular mas pela 
qual todos, no entanto, se sentem responsáveis” (CLOT, 2011, p. 73).
4  Cibercultura é “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de 
atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente 
com o crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 17).
5  Ciberespaço, também chamado de rede, é “o novo meio de comunicação que 
surge da interconexão mundial dos computadores”, não sendo “apenas a infra-
estrutura (sic) material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de 
informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam 
esse universo” (LÉVY, 1999, p. 17).
6  Gênese instrumental é o processo que ocorre na união do artefato e seus 
esquemas de utilização, tendo, portanto, duas dimensões diferenciadas pelo foco: a 
instrumentalização, que é orientada para o artefato e no qual o artefato evolui, e a 
instrumentação, que é orientada para o sujeito e na qual o sujeito que se desenvolve 
(BÉGUIN; RABARDEL, 2000, p. 181).
7  Atividade reguladora é um processo de reestruturação da atividade quando esta 
esbarra em uma dificuldade (LIMA, 2010, p. 207).
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ou, como podemos especificar para esse gênero profissional, uma 
atividade didático-reguladora. Essa atividade pode ser definida como 
o movimento de interiorização gradual e contínua de busca, reconhe-
cimento, desenvolvimento e/ou apropriação, uso, avaliação e reelabo-
ração de instrumentos para a atividade docente, capazes de auxiliar 
na transformação dos objetos de ensino em objetos de aprendizagem.

Assim, além de todo trabalho de ensino sendo realizado, 
acrescentou-se ao trabalho docente o processo obrigatório, contínuo 
e urgente de aprendizagem de novos instrumentos, que, assim como 
todo processo de aprendizagem, é individual. Por isso, por mais que o 
coletivo se auxiliasse, a atividade foi reguladora para cada professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo apresentamos um breve resumo da estrutura e 
das análises de uma pesquisa de mestrado em andamento que tem 
como base epistemológica os conceitos teórico-metodológicos e er-
gonômicos da clínica da atividade, que por sua vez se fundamentou 
nos conceitos vygotskianos sobre a importância da linguagem e das 
interações para o aprendizado e o desenvolvimento humano.

Nas análises dos textos produzidos durante a pesquisa-inter-
venção, buscamos demonstrar de que maneira a coanálise da ativida-
de, desenvolvida com base no método indireto de IS, proposto pela 
clínica da atividade, pode possibilitar transformações do trabalho dos 
professores, sob os olhares desses próprios trabalhadores, por meio da 
verbalização da atividade, conceitualização dos conflitos, aproximação 
pela semelhança ou estranhamento perante o fazer dos colegas e, por 
fim, ampliação das possibilidades de agir no trabalho.

Como principais resultados desta pesquisa de mestrado, obser-
vamos que houve a ressignificação dos coletivos de trabalho, que se 
tornaram suporte formativo para transformação dos artefatos em seus 
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principais instrumentos de trabalho neste período. Esses professores 
participantes, nas trocas dialógicas decorridas das IS, puderam tomar 
consciência de seu fazer e do fazer de seus pares e, através da criação 
de situações de observação e coanálise do trabalho dos professores, os 
pressupostos teóricos metodológicos aqui aplicados permitiram que os 
professores se apropriassem melhor da sua atividade, compreendendo 
melhor a ordem de importância das suas tarefas na realização do seu 
trabalho durante este período de suspensão de aulas presenciais.
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TRABALHO DOCENTE E EXPLORAÇÃO 
EM TEMPOS DE PANDEMIA

Mara Rubia Aparecida da Silva 
Shirlei Santos Cardoso 

RESUMO
O presente artigo apresenta uma visão histórica da questão trabalhista pro-
posta por Marx, mostrando a passagem do trabalho manual até o trabalho 
industrial, a potencialização do trabalho humano, e meios de subsistência. 
Vivemos em um processo de relações sociais no qual o trabalho se torna o 
precursor central da construção das relações, e se compreende como um 
campo de vastas interpretações, possuindo relações hierárquicas e ideoló-
gicas, com o surgimento do capitalismo o trabalho se assemelhou ao bem 
social, intrínseco do ser, pois para Marx o trabalho é uma relação de pro-
dução. O trabalho adquiriu novos sentidos ao longo do tempo, tendo outro 
modo de escravismo, a perda do prazer em elaborar suas atividades, levando 
o sujeito a um condicionamento dos modos de produção. Esta pesquisa 
tende a investigar através de referências bibliográficas autores que dialogam 
com o Materialismo Histórico Dialético, organização social, política. Portanto, 
trabalharemos com a educação na pandemia, a lógica da educação atual, a 
perspectiva do isolamento e a desigualdade em nosso país.
Palavras-chave: Alienação. Educação. Pandemia.



1002COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

INTRODUÇÃO

O presente trabalho analisa a perspectiva da educação e seus 
enfrentamentos em tempos de covid-19, problematizando a desigual-
dade social dos sujeitos que compõem o trabalho educativo. Realidade 
de trabalho destrutiva, no qual professores e alunos perpassam no 
ano de 2020, trazendo nesse sentido, diversos sentidos para a nova 
educação.

A história da Educação já nos mostra uma estrutura de luta e 
enfrentamentos, pestes, doenças e eventos da natureza que destru-
íram por décadas uma sociedade, trazendo guerras, diversidades e 
muitas mortes. Uma pandemia que muda a realidade, desestabiliza o 
capitalismo e deixa a economia subordinada ao governo, e como no 
Brasil o governo de direita e neoliberal não se preocupa com a minoria 
e os oprimidos a situação, outrora diferente, estrutura-se em uma 
retaliação. Portanto, é importante entender a postura do governo 
atual diante a realidade pandêmica, frente a saúde e principalmente 
à educação.

Em um governo com perdas de direitos, a educação passa a não 
ser mais direito de todos com uma pandemia alastrando e matando 
milhares de pessoas e deixando sequelas em diversos sentidos, sejam 
eles psicológicos, sociais e entre outros, a educação nesse momento 
de dificuldade poderia ser estruturada e organizada de forma com que 
todos os alunos tenham um conhecimento.

A educação no Brasil nos novos tempos perpassa pela realidade 
que vai além da prática educativa e pedagógica, entra na questão do 
assistencialismo, alunos que não possuem alimentos em suas casas, 
uma sociedade na qual o oprimido busca ajuda no espaço educativo.

Portanto, temos como objetivo analisar a educação no brasil 
no contexto de pandemia e os enfrentamentos frente às realidades so-
ciais. Para tanto, trabalharemos com metodologia qualitativa, fazendo 
uma revisão de literatura, buscando nos autores a compreensão dos 
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conceitos aqui trabalhados e diálogos com ideias e perspectivas diante 
do novo cenário educacional brasileiro.

Para tanto, entendemos que a educação no Brasil perpassa por 
um momento precário, uma realidade na qual será difícil de reverter, 
professores se adaptando às novas tecnologias da Educação e entran-
do em colapso sem um apoio tecnológico e uma motivação financeira. 
O ano de 2021 foi repleto de inovações para os educadores em todos 
os âmbitos da educação, entrou em conflito a sua própria capacidade 
de ensinar, a didática foi reestruturada e um novo horizonte avistado, 
cheios de possibilidades e desafios, o momento de ficar em casa, o 
confronto com a família, o lidar com o outro e os diversos desafios 
nos mostraram o valor e a importância da escola, da educação e do 
professor.

A DESIGUALDADE E A EDUCAÇÃO NA PANDEMIA

A desigualdade social no Brasil manifesta a desigualdade das 
classes sociais e organiza as lutas pelos direitos, essa diferença entre 
os povos foi constituída ao longo dos tempos com as estruturas econô-
micas e políticas de dominação e poder. O capitalismo avançou diante 
dessa vivência desigual. O contraste social no Brasil e a realidade ainda 
é enorme e perpassa os dados existentes.

Uma crise que se instalou juntamente com o caos social, fato-
res como a má distribuição de renda, falta de organização do poder 
público, concentração de poder, falta de investimentos públicos na 
saúde, educação e cultura, deixando uma carência que avança em 
momentos de dificuldade como a pandemia. Um momento no qual a 
liberdade social está sendo restringida e o direito humanitário sendo 
considerado aos poucos.

Com o distanciamento social, a desigualdade social se instalou 
principalmente nas escolas públicas, as quais demonstram dificuldades 
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e entrelaços em seu contexto, instaurando a diversidade, a realidade 
do outro é divergente, mas não pode ser indiferente, dificultando um 
ensino de qualidade. O contraste social se evidencia no ensino remoto, 
com as tecnologias que as famílias não possuem e a dificuldade em 
relação à leitura, muitas famílias nas quais muitos não possuem um 
estudo ou um contato com o mundo letrado.

A educação já foi considerada um importante símbolo no 
combate à desigualdade social, é através da mesma que a sociedade é 
transformada, organizada e forma aqueles que irão comandar o futu-
ro. Desde o princípio no qual a educação era considerada uma fábrica, 
perpassou a ideia do progresso e do empoderamento, mesmo com 
todo o contexto de repressão e poder em algumas épocas.

Estudar a Educação é como vislumbrar o horizonte, às vezes 
impossível, mas sempre com uma esperança e uma história, uma 
narrativa que perpassou à uma educação de fábrica, uma flexibilização 
que vai do mundo do trabalho à produção, atingindo mudanças. Nesse 
sentido Antunes (2017) questiona sobre o modo de produção da vida, 
que expõe a uma totalidade social, que se compõe e se relaciona 
através do trabalho, labor que organiza a sociedade e dá sentido às 
organizações sociais e econômicas.

O mundo do trabalho e da fábrica no século XIX e XX é organi-
zado a partir de sistemas de fábrica, no qual o sujeito trabalhador na 
produção se envolve no ambiente do trabalho, utiliza e doa sua força 
para o patrão e não usufrui do produto, uma produção e reprodução 
alienada em sua construção, esse modo de organização do século, An-
tunes (2017, p. 50) vai dizer que “caracterizou-se como uma variante 
da sociedade do trabalho alienado”.

Alienado no sentido de fugir de sua realidade, o professor 
busca seus conhecimentos, produz e transfere e não recebe um salário 
de acordo com sua demanda, e mesmo assim se cala e fecha os olhos 
para o que realmente acontece, falta formação, comida e equipamen-
to, principalmente nesse tempo de pandemia, no qual o professor 
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gastou de seu próprio recurso para trabalhar, sendo assim, a educação 
e a relação do professor com seu trabalho reflete a ação do capitalis-
mo, Mészáros (2016, p. 277) vem nos dizer que “a educação possui 
duas funções principais na sociedade capitalista: (1) a produção das 
habilidades necessárias para gerir a economia e a (2) a formação dos 
quadros, bem como a elaboração dos métodos, do controle político”.

Ao falar sobre trabalho, envolvemos a questão da educação, 
sendo assim, os professores são figuras protagonistas nesse processo. 
Estamos em uma nova era, século XXI, muitas coisas mudaram e estão 
sempre em constante transformação, todo o processo de globalização 
impactou as relações no trabalho. Os professores passam a ter grandes 
desafios, condições de trabalho não favoráveis, questões salariais e 
má formação, acabam, pois, negociando seu conhecimento em troca 
do suprimento de suas necessidades, nem sempre agregando um 
significado ao ensino. Dessa forma, uma gama de interferências se 
interpõe no trabalho alienado, pois, a relação do trabalho pressupõe 
que o homem atua como o único ser contribuinte para sua existência, 
torna-se exploratório sua atuação no trabalho. Sendo assim, esta 
pesquisa nos mostra que grande parte dos professores se aliam ao sis-
tema repressor, colaborando para um trabalho alienado massificado, 
impondo regras a sociedade e se sobrepondo às relações hierárquica 
de poder. Destacamos a relevância social deste estudo na necessidade 
de refletirmos com criticidade o mundo do trabalho, as relações sociais 
construídas, a estrutura econômico-política-social e cultural para que 
possamos desvelar o trabalho docente e as estratégias de alienação 
do trabalho. Entendemos que urge a necessidade em aportar debates 
sobre o trabalho do professor e a educação, tendo como foco a aliena-
ção, o estranhamento e a exploração do trabalho docente.

A pedagogia histórico-crítica de Saviani (2012) nos faz pensar 
em uma Pedagogia para a transformação social, dentro de um modo 
de produção de trabalho.
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O que faz do indivíduo um ser genérico, isto é, um repre-
sentante do gênero humano, é a atividade vital, a qual é 
definida por Marx como aquela que assegura a vida de 
uma espécie. No caso dos seres humanos, sua atividade 
vital, que é o trabalho, distingue-se daquelas de outras 
espécies vivas por ser uma atividade consciente que se 
objetiva em produtos que passam a ter funções defini-
das pela prática social (SAVIANI, 2012, p. 20).

A organização e estrutura da gestão educacional nos tempos 
atuais se compõe historicamente, processo no qual nos remete a 
formação da classe trabalhadora e a disputa de poder da burguesia. 
A transição do capitalismo ocasionou a transformação da sociedade, 
para a formação da burguesia e proletariado, onde as relações vão 
sendo reconstruída, aliando-se aos interesses do capital. O trabalhador 
deveria romper com velhas ideologias e se adaptar à nova realidade.

PRÁTICA DOCENTE E O TRABALHO ALIENADO

O Marxismo no campo educativo tem se ampliado diante a di-
versas pesquisas de renomados autores, bem como, Lukács, Coutinho, 
Gramsci e entre outros. O capitalismo e o desenvolvimento das forças 
produtivas são um elemento decisivo no sistema capitalista, o desen-
volvimento das forças produtivas entra em contradição com as ações 
sociais de produção ou então com a propriedade privada burguesa. A 
construção de riqueza de uma sociedade e a economia para a constru-
ção de uma qualidade de vida é o elemento propulsor do movimento 
do capital. No capitalismo a vida se dá na condição de produção, sendo 
assim, a condição da escola se torna um reflexo dessa produção, ou 
seja, uma reprodução do trabalho.

[...] na produção social da sua vida, os homens contraem 
determinadas relações necessárias e independentes da 
sua vontade, relações de produção que correspondem 
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a uma determinada fase de desenvolvimento das suas 
forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações 
de produção forma a estrutura econômica da sociedade, 
a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurí-
dica e política e à qual correspondem determinadas for-
mas de consciência social. O modo de produção da vida 
material condiciona o processo da vida social, política e 
espiritual em geral. Não é a consciência do homem que 
determina o seu ser, mas pelo contrário, o seu ser social 
é que determina sua consciência (MARX, 1996, p. 47).

Por meio do trabalho é possível se exteriorizar e a partir disso, 
o sujeito vai de encontro com o produto humano que gera outros 
trabalhos, um processo cíclico do modo de produção. O trabalho é, no 
entanto, toda a esfera da práxis social, todo trabalho humano trans-
cende da realidade social. É a partir de todos os avanços do trabalho 
que constitui as concepções materialistas e educativa, ou seja, a partir 
da história e das relações econômicas, políticas e sociais. Só existe uma 
totalidade de cada ser a partir de um processo de abstração social atra-
vés dessa associação do trabalho individual. O processo de trabalho se 
torna social.

A categoria é fundamental para o processo formativo. A dificul-
dade do acesso dos trabalhadores a meios de sobrevivência e subsídios 
acontece devido a relação da classe trabalhadora com a burguesia. 
Esse processo de contradição acontece na disputa de classes, e é na 
produção da riqueza para os outros que o sujeito se aliena, categoria 
na qual Marx (2010) contextualiza a alienação, um conflito subjacente 
a elementos fundamentais e a luta de classes, a trabalhadora que luta 
para conquistar sua sobrevivência e a classe dos detentores dos meios 
de produção.

É no processo de disputa mediada por questões ideológica 
que se propõe a discussão da educação politécnica, a necessidade da 
educação universal, do trabalho produtivo e ensino tecnológico e po-
litécnico, ou seja, a educação e formação de uma classe trabalhadora. 
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É no interior dessa disputa para a transformação da sociedade que a 
educação toma forma, é por meio dela que o trabalhador tomará cons-
ciência, para a revolução social e construção de uma nova realidade.

A escola tem grande papel na tomada de decisão e da transfor-
mação do trabalhador, tendo em vista a questão social. Esse processo 
formativo é permeado pela luta e guiado por ela. Sendo esta um espa-
ço de saber sistematizado, espaço no qual a classe trabalhadora tem 
a possibilidade de ter acesso assim como a classe burguesa, porém a 
realidade deve ser transformada e tomar a consciência da realidade. 
O elemento de consciência da classe trabalhadora desse saber é fun-
damental.

Não devemos discutir a educação por ela mesmo, pois ela está 
inserida em um contexto de ideologia, relações de poder e diversas 
instâncias que promovem a transformação em um contexto histórico 
concreto, devemos pensar a educação dentro de um modo de produ-
ção na qual ela está inserida como uma totalidade histórica e social 
regida de dizeres. O marxismo na Educação nos mostra essa constante 
transformação da sociedade, das relações de classes, do poder e 
dominação, a construção do estado e da gestão educativa a partir de 
um processo reprodutivo. Sendo assim, a atualidade do marxismo nos 
mostra a realidade política, os desenvolvimentos e transformações das 
filosofias e ciências e das sociedades em geral. O marxismo nasce no 
início do capitalismo, no qual ainda continua vigente.

A educação se configura em um processo amplo que sugere de 
base às discussões Marxistas, ancora-se a categoria trabalho, subjeti-
vidade e alienação. Marx (1986) nos mostra a educação politécnica, 
voltada para a formação do trabalhador. A categoria trabalho é a 
centralização do ser humano, a representação do ser com a atuação 
na natureza. As condições e necessidades do ser se amplia no processo 
educativo e trabalhista, adaptando-se e transformando a natureza. Ao 
transformar a natureza, para Marx (1986) o homem transforma a si 
mesmo e sua realidade.



1009COLETÂNEA PROFISSÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - VOLUME 6

A Educação no sentido marxista é aquela a serviço da revolução, 
construindo uma nova sociedade, tem a função de criar uma estrutura 
no qual a formação humana seja o centro da vida social e o núcleo 
da vida. A construção de uma sociedade que vá além do capitalismo. 
A perspectiva da educação como um saber sistematizado, dos conhe-
cimentos, dos estudos para a transformação subjetiva e objetiva da 
realidade social. Um ensino que não deixa de realizar os conteúdos ne-
cessários da educação, amplia os conhecimentos para todas as classes. 
Com um olhar do materialista histórico dialético devemos pensar em 
uma educação para a contradição, da transformação da realidade da 
história humana, colocar a escola no movimento da luta. A escola não 
é neutra, possui nela uma produção histórica, contraditória é a partir 
dessa compreensão que entendemos a realidade para transformá-la.

A fundamentação teórica da pedagogia histórico-crítica 
nos aspectos filosóficos, históricos, econômicos e polí-
tico-sociais propõe-se explicitamente a seguir as trilhas 
abertas pelas agudas investigações desenvolvidas por 
Marx sobre as condições históricas de produção da exis-
tência humana que resultaram na forma da sociedade 
atual dominada pelo capital. É, pois, no espírito de suas 
investigações que essa proposta pedagógica se inspira. 
Frise-se: é de inspiração que se trata e não de extrair 
dos clássicos do marxismo uma teoria pedagógica. Pois, 
como se sabe, nem Marx, nem Engels, Lênin ou Gramsci 
desenvolveram teoria pedagógica em sentido próprio. 
Assim, quando esses autores são citados, o que está 
em causa não é a transposição de seus textos para a 
pedagogia e, nem mesmo, a aplicação de suas análises 
ao contexto pedagógico. Aquilo que está em causa é a 
elaboração de uma concepção pedagógica em conso-
nância com a concepção de mundo e de homem própria 
do materialismo histórico (SAVIANI, 2007, p. 420).

A problematização para entendermos o presente e a educação 
nos leva a pedagogia histórico crítica. Marx (1986) trabalha com os 
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embates políticos, econômico pela luta de classes, pela análise da 
composição tática e estratégica na educação. É o modo de produção 
que rege a vida do trabalho, um conjunto de relações de força.

O conceito de alienação foi desenvolvido por Hegel no campo 
da filosofia, e posteriormente assumido por Karl Marx em seu traba-
lho. Os manuscritos econômico-filosóficos de 1844, onde é explicado 
que a classe trabalhadora é alienada à fábrica por quatro fatores: 1) 
que no processo de produção o trabalhador não controla as formas 
de seu próprio trabalho; 2) que o produto de seu trabalho, apesar de 
custar-lhe esforço, não é reconhecido como o dele; 3) ao ser o em-
pregador proprietário do trabalho do trabalhador durante o tempo 
contratado, suas relações com o empregador não são de colaboração, 
mas de contradição e antagonismo; 4) sendo o trabalho que distingue 
o ser humano, pois permite desenvolver suas capacidades, o trabalho 
se torna um meio, mero instrumento de subsistência, e não em meios 
para a plena realização do ser humano e, portanto, não cair nos laços 
de alienação.

A alienação, em seguida, significa uma dependência de certas 
condições de trabalho, implica impotência, subordinação, despersona-
lização e sujeição do indivíduo, o homem como um seja estranho, es-
tranho para si mesmo, sem potencialidades. Sabemos que, no campo 
da educação, a alienação faz uma aparência, porque existe a possibili-
dade de que a educação se torne um instrumento onde as condições 
de alienação são geradas, é fundamental considerar o contexto social 
e político no estudo da questão educacional.

Especificamente, o trabalho alienado se reflete no ambiente 
educacional quando ocorrem as seguintes situações: 1) a falta de 
participação dos alunos na orientação da educação que recebe; 2) a 
falta de controle sobre o conteúdo do currículo; 3) motivação para o 
trabalho escolar que é realizada através da aplicação de um sistema 
comportamental de “punições e recompensas”.
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Portanto, o aluno não se integra realmente e conscientemente 
ao processo de conhecimento. O sistema educacional está alienando 
em qualquer um dos seus níveis de estudo, o aluno não é um sujeito 
ativo, mas passivo do processo de ensino-aprendizagem. Em seguida, o 
estudante graduado de uma escola ou centro educacional terá neces-
sariamente um perfil de alienado, ou seja, despojado de seu próprio 
potencial.

Um profissional com alienação mental, cobre com precisão as 
expectativas de um mercado de trabalho que é governado pela lógica 
capitalista de ter profissionais dócil, subordinados, dependentes, 
submissos, não críticos e conformistas, alienígenas, estranhos para si 
mesmos.

O homem alienado (mulher) é incapaz de levar uma vida ple-
na, porque sua educação não o ajudou, ou ele não aproveitou para 
assimilar as regras do jogo social de forma objetiva e crítica, de modo 
a não se submeter a relações sociais alienadas caracterizadas para o 
distúrbio, a desestabilização e a difícil comunicação. O sujeito alienado 
não tem uma atitude proativa ou a capacidade de sair de sua situação 
de dependência.

Mas existe a possibilidade de que a educação se torne um 
instrumento para superar essa condição de alienação e despersonali-
zação. Somente se os processos de ensino-aprendizagem retomarem 
os discursos da crítica e da autocrítica, entendidos como superando 
e não destruindo o que é criticado. Somente se a educação se basear 
nos postulados da filosofia e da ética críticas, não conservativas e 
reacionárias, que oferecem valores e diretrizes para a realização do 
homem e adquirem uma personalidade livre e completa.

A educação pode cair na perversão de investir o que deve ser a 
essência da educação; a formação de personalidades e não apenas a 
informação. O relatório é um processo fácil e imediato, mas a forma-
ção de personalidades é um processo profundo e complexo que muitas 
vezes confunde e paralisa o professor que não é crítico, que incorre em 
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uma educação tradicional, não crítica, mistificadora e magistercente. 
Nesse sentido, o professor é o grande centro de atenção do ensino, 
suas aulas são magistralmente (segundo suas próprias crenças). Na 
maior parte, são os professores, os que ditaram a classe, aqueles que 
sentem a sua sabedoria sobre as mentes vazias dos alunos.

Os professores autoritários, em essência, estão contribuindo 
para a alienação dos alunos, não contribuem para uma educação 
libertadora como disse Paulo Freire (2006), professores autoritários 
promovem uma educação que encadeia, que é dogmática e, acima de 
tudo, alienante.

Do ponto de vista do materialismo histórico, o conceito de 
alienação tem sido usado para explicar essa experiência histórica que 
afeta um grupo social quando é submetida a relações mercantilizadas 
na produção de valor, que é expressa em três instâncias. O primeiro se 
refere à alienação em relação ao produto. É uma relação objetiva base-
ada na exploração do trabalho, na qual o produto do trabalho é aliena-
do por outro que não é o produtor, que controla os meios de produção 
e que tem interesse na acumulação de capital. A segunda instância 
está relacionada à alienação “em si”, em relação à atividade produtiva. 
Subjugada a esta lógica, o trabalhador não só não recebe um salário 
equivalente ao que ele produz, mas também perde seu emprego. Dado 
que o trabalhador está sujeito a condições produtivas definidas pelo 
empregador, seu trabalho se torna estranho para ele, não pertence a 
ele. O trabalhador inserido em uma lógica comercial de produção se 
torna uma mercadoria e, portanto, sua força de trabalho é apropriada 
para o empregador que tem seu tempo e energia. O terceiro se refere 
à alienação da sociedade. Baseia-se em uma relação subjetiva entre 
o trabalhador e o mundo que, sendo socialmente produzido por ele, 
parece-lhe refere-se à alienação da sociedade. Baseia-se em uma rela-
ção subjetiva entre o trabalhador e o mundo que, sendo socialmente 
produzido por ele, parece-lhe que se refere à alienação da sociedade. 
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Baseia-se em uma relação subjetiva entre o trabalhador e o mundo 
que, sendo socialmente produzido por ele, estranhado.

Esta subjetividade contém em diferentes graus uma experiência 
vital que se expressa em um mal-estar devido ao caráter alienante das 
relações determinadas pelo sistema, tanto do tratamento daqueles 
que estão na mesma condição subalterna quanto daqueles que estão 
em posição de dominação. É uma sensação de estranheza diante do 
papel social que o trabalhador desempenha na realidade concreta, 
produzindo uma “dissonância cognitiva” entre o que é e o que ele 
gostaria de ser. Quando não há correspondência, está sujeita a condi-
ções de alienação, porque tais condições materiais de existência não 
permitem desenvolver as potencialidades da pessoa ou de seus pares.

Com a consolidação da política educativa, a função pedagógica 
junto com a comercialização também se desintegra, de modo que a 
aprendizagem dos estudantes não responde mais ao resultado colabo-
rativo dos atores da comunidade educativa, mas sim acredita na ideia 
de que a performance de ensino (e também a dos alunos) pode ser 
avaliada individualmente e externamente. Essa ideia, que permanece 
intacta no atual projeto de carreira docente, acaba por forçar o profes-
sor a entregar resultados individuais como medida de seu desempenho 
produtivo e assim definir seu salário.

Consequentemente, para contestar o valor de sua produção, 
é forçado a competir com seus pares, o que é um absurdo total se se 
sustenta que a função pedagógica é fundamentalmente coletiva. Sob 
essa lógica alienante, o professor deixa de reconhecer o valor de seu 
trabalho, porque ele é guiado sob um quadro projetado por atores ex-
ternos à produção de conhecimento em sala de aula, uma tecnocracia 
oficial de capital que se apropria da capacidade criativa dos atores da 
educação para definir o caráter de seu trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Marx e Engels não nos apresenta de forma explícita uma teoria 
educacional, mas coloca à mostra a relevância dos professores com-
preenderem que a instituição escolar é uma construção dos homens 
e que tem forte relação com o processo de produção das condições 
materiais de sua existência, sendo assim a escola deve engendrar em 
seus ensinamentos uma proposta pedagógica que esteja além dos 
interesses da classe burguesa.

Uma escola que evidencie em suas práticas educativas o com-
promisso em ensinar os conteúdos historicamente construídos pela 
humanidade, a uma classe em que a burguesia insiste em dominar, 
que é a classe trabalhadora. O compromisso dos educadores é romper 
com a ideologia burguesa que busca incessantemente reforçar os seus 
interesses através de novas modalidades de ensino, sempre apresen-
tadas com novas roupagens, mas que na verdade são sustentadas pelo 
lema do “aprender a aprender”. O pensamento marxista nos parece 
o mais coerente para que possamos potencializar uma luta contra a 
pseudodemocracia, e combater a ideologia burguesa que atravessa os 
órgãos responsáveis pela educação pública do nosso país.

Portanto, é com a pandemia da covid-19 que entendemos que 
o nascer de uma escola revolucionária depende do Estado, das ações 
dos agentes educacionais, dos órgãos responsáveis pela educação e 
de uma comunidade que expresse em seus movimentos populares, 
a luta pela construção de uma escola que promova concretamente a 
formação emancipatória da classe trabalhadora.
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O TRABALHO DOCENTE EM TEMPO  
DE PANDEMIA: RESSIGNIFICAÇÕES  

DO SER PROFESSOR E DO ATUAR POR 
MEIO DAS TDIC

Marcelo de Castro 
Regina Aparecida Correa

RESUMO
O surgimento de um novo tipo de coronavírus tem impactado várias áreas 
da sociedade como a educacional, tendo em vista que o ensino presencial 
está temporariamente suspenso em várias localidades brasileiras. Cientes 
disso, objetivamos refletir sobre o que os docentes – que atuam na Educação 
Básica – podem fazer para se desenvolverem profissionalmente em tempo 
de pandemia, com foco para a questão em torno das Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC). Para tanto, empreendemos este trabalho, 
de abordagem qualitativa (BORTONI-RICARDO, 2008), resultado interpreta-
tivo da articulação entre nossas práticas como professores-pesquisadores 
da Educação Básica e os fundamentos teóricos sobre desenvolvimento 
profissional docente (ANDRÉ, 2016; DINIZ-PEREIRA, 2007; 2010; 2019; MAR-
CELO, 2009) e uso das TDIC no ensino (ARRUDA, 2020; COSCARELLI, 2016; 
MOREIRA; SCHLEMMER, 2020; RIBEIRO, 2014; 2020). Constatamos que a 
transposição da prática docente presencial para o ambiente virtual tem pos-
sibilitado nosso desenvolvimento profissional, de forma que já conseguimos 
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vislumbrar ressignificações e aprendizagens quanto à nossa forma de sermos 
professores e de atuarmos nesse papel por intermédio das TDIC.
Palavras-chave: Pandemia. Desenvolvimento Profissional Docente. TDIC.

INTRODUÇÃO

A pandemia do coronavírus tem trazido impactos para o Brasil, 
assim como para inúmeros países. Desde de janeiro de 2020, quando 
autoridades da China confirmaram a existência de um novo tipo de 
coronavírus, que desencadeia a covid-19, tal assunto ocupa, cada 
vez mais, espaço nos noticiários, uma vez que drásticas mudanças já 
são sentidas, por exemplo, no sistema de saúde, na economia e na 
educação.

Especialmente na área da educação, as Tecnologias Digitais 
de Informação e Comunicação (TDIC) passaram a ser enxergadas por 
muitas instituições de ensino como recursos que podem ser aliados à 
manutenção da escolarização. Segundo Arruda (2020), graças às TDIC 
existentes no momento, temos alternativas diferenciadas para contor-
nar as mais diversas alterações sociais ocorridas – como as no âmbito 
educacional – em comparação às emergências pandêmicas que já se 
fizeram presentes na história da humanidade.

Mas o que professores podem fazer para se desenvolverem 
profissionalmente em tempo de pandemia? As TDIC são, de fato, um 
suporte e uma possibilidade de reconfiguração das tradicionais práti-
cas educativas realizadas presencialmente? Com vistas a tratar desses 
dois questionamentos, nosso objetivo, por meio deste texto, é refletir 
sobre o que os docentes – que atuam na Educação Básica – podem fa-
zer para se desenvolverem profissionalmente em tempo de pandemia, 
com foco para a questão em torno das TDIC.

Do ponto de vista metodológico, apontamos que este estudo 
é de abordagem qualitativa, pois nos interessamos, no papel de pro-
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fessores-pesquisadores, pelos aspectos subjetivos inseridos em um 
contexto social (BORTONI-RICARDO, 2008), no caso, o da escolarização 
formal. De modo mais específico, apresentamos aqui uma descrição e 
uma interpretação da esfera educacional, restrita à Educação Básica, 
atravessada, no momento, por uma série de mudanças impostas devi-
do à pandemia supracitada.

Tal “leitura” analítica e reflexiva é feita a partir da articulação 
entre nossa experiência como profissionais e pesquisadores nessa área1 
(um dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e outro dos Anos Finais 
e do Ensino Médio, tanto da rede pública quanto da privada) e funda-
mentos teóricos, principalmente sobre desenvolvimento profissional 
docente (ANDRÉ, 2016; DINIZ-PEREIRA, 2007, 2010, 2019; MARCELO, 
2009) e o uso das TDIC no ensino (ARRUDA, 2020; COSCARELLI, 2016; 
MOREIRA; SCHLEMMER, 2020; RIBEIRO, 2014a, 2014b, 2020).

Primeiro, ressaltamos que entendemos a formação de pro-
fessores como um processo contínuo, que ocorre ao longo da vida e 
que não está desvinculado da prática (MARCELO, 2009). Dessa forma, 
ponderamos que sabemos da importância de a formação docente ser 
assegurada pelas instituições públicas e privadas, assim como de haver 
políticas nesse sentido, além de serem garantidas as condições de tra-
balho (DINIZ-PEREIRA, 2007). Entretanto, sem isentar as instituições 
escolares e os governos (municipais, estaduais e federais) de suas res-
ponsabilidades a favor da formação de educadores para o uso das TDIC 
na escola, optamos por fazer um recorte que leva em conta a atuação 
do docente no desenvolvimento profissional durante a pandemia, 
fruto da escolha do próprio educador que deseja (ou se vê obrigado a) 
aprimorar suas formas de ser professor e de atuar no ramo.

Em segundo lugar, também reconhecemos que inúmeras esco-
las, substancialmente as públicas, não estão ofertando possibilidades 

1  Embora nossa formação inicial seja em Pedagogia e Letras, refletiremos sobre 
o tema de modo amplo, sem o recorte de um componente curricular já lecionado 
por nós.
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remotas para o contínuo do processo de ensino-aprendizagem, devido 
a diversos entraves sociais, econômicos e políticos que atravessam 
essa rede de ensino. Nosso foco considera, pois, a realidade daqueles 
docentes da Educação Básica que estão conseguindo trabalhar nesse 
cenário atípico que impõe, primordialmente, novas concepções, 
habilidades, competências e práticas profissionais para a utilização 
adequada das TDIC.

A ATUAÇÃO DO PROFESSOR NO DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL DOCENTE E AS TDIC

Ao compreendermos a formação de professores como um pro-
cesso permanente, durante toda a carreira profissional, vinculado à 
reflexão da prática pedagógica e à autonomia docente, um termo tem 
sido cada vez mais discutido nesse campo: desenvolvimento profissio-
nal docente (MARCELO, 2009). Por essa razão, optamos por discuti-lo 
nesta reflexão, a fim de pensarmos sua pertinência no momento atual 
em correlação às TDIC.

De acordo com Diniz-Pereira (2010), a formação de professores 
no Brasil esteve, por muito tempo, limitada a cursos preparatórios. A 
partir da década de 1980, começou a ganhar força a ideia de que a 
formação de educadores não termina com a conclusão de um curso 
preparatório, de nível médio ou superior.

Nesse cenário, a formação docente passou a ser dividida entre 
formação inicial (pré-serviço) e formação continuada (em serviço). 
Contudo, em muitos lugares do Brasil, ainda há pessoas que, ao ingres-
sarem em um curso de formação, já atuam na docência há vários anos 
e a formação continuada é, muitas vezes, mais descontínua do que con-
tínua, com a prevalência de cursos rápidos, eventuais, ações isoladas e 
desvinculadas da necessidade dos professores (DINIZ-PEREIRA, 2007). 
Por isso, tem sido cada vez mais discutida a ideia do desenvolvimento 
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profissional docente, compreendida como uma formação vinculada à 
realização do trabalho do professorado (DINIZ-PEREIRA, 2019).

Para Marcelo (2009), o desenvolvimento profissional docente 
tem sido entendido como um processo que pode ser coletivo ou indivi-
dual, com experiências formais e/ou informais, que deve se contextu-
alizar na escola, ambiente de trabalho do professor. Ainda com relação 
a esse conceito, Diniz-Pereira (2019) afirma que, caso sejam garantidas 
as condições adequadas para o trabalho do educador, a escola pode 
se tornar o lócus para o desenvolvimento profissional docente, trans-
formando-se em um ambiente de construção individual e coletiva, em 
que a participação dos sujeitos neste processo é tida, por si só, como 
algo essencialmente formativo. Freire (1996, p. 32), em Pedagogia da 
autonomia, afirma que são intrínsecas à prática docente “a indagação, 
a busca, a pesquisa. O que se precisa é que, em sua formação perma-
nente, o professor se perceba e se assuma, porque professor, como 
pesquisador”. Essa perspectiva ainda é bastante válida, pois vivemos 
um período em que o educador precisa se questionar e investigar seu 
fazer profissional e as tecnologias que emprega para tanto, com o fito 
de se desenvolver profissionalmente em tempo de pandemia. Sobre-
tudo no cenário incomum em que estamos na contemporaneidade, 
urge haver uma formação que ajude os professores a ressignificarem o 
processo de ensino-aprendizagem e, para tanto, necessitamos de uma

política ativa de formação docente, de apropriação 
digital, a fim de propiciar a criação e o desenvolvimento 
de metodologias e práticas pedagógicas, mais coerentes 
com esse tempo histórico e social e que considerem 
as especificidades e potencialidades dos novos meios 
(MOREIRA; SCHLEMMER, 2020, p. 27).

Enquanto essa formação externa para o digital não se concre-
tiza para toda classe de professores, até porque nem todos estavam 
totalmente qualificados para lidar com as TDIC no paradigma de um 
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ensino remoto posto em práticas às pressas (RIBEIRO, 2020), parece 
não haver outra saída a não ser buscar, por conta própria, mais conhe-
cimentos e pertinências no que diz respeito às TDIC. Há muito temos 
ouvido falar sobre mudanças na educação, sobre o advento das TDIC e 
sobre o impacto que elas trariam para a própria existência da profissão 
do professor. No entanto, apesar dessas problematizações, poucas 
mudanças têm sido sentidas concretamente no cenário educacional, 
em que muitas vezes tem predominado um ensino tradicional, sem um 
uso constante e/ou apropriado de tais “novidades” tecnológicas. Ribei-
ro (2020) confirma essa assertiva ao falar que, na maioria das escolas, 
é bastante tímida a utilização das TDIC, por variadas justificativas.

A covid-19 alterou significativamente nossas vidas, de uma hora 
para a outra, sem que tivéssemos tempo para nos prepararmos para 
viver situações tão adversas como as que temos presenciado. Nesse 
panorama, uma das áreas mais afetadas foi a educação, uma vez que, 
em função do isolamento social recomendado pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), o ensino presencial foi inviabilizado e passou a 
ocorrer, em alguns casos, em ambientes virtuais via TDIC, em situação 
de excepcionalidade (ARRUDA, 2020).

Arruda (2020, p. 258) também afirma que, assim como em 
outros setores da sociedade, o educacional não estava preparado para 
esse severo isolamento social, o que acarretou, obviamente, “des-
construções sob a forma como o ensino e a aprendizagem são vistos 
socialmente”. Desse modo, a pandemia causada pelo novo coronavírus 
impôs uma nova realidade na qual é fulcral que o docente reflita sobre 
a sua prática e, a partir disso, ressignifique a sua atuação pedagógica 
e a sua maneira de estar com os discentes, haja vista que não temos 
respostas prontas e estamos todos (re)aprendendo diariamente ma-
neiras de assegurar o processo educativo, mesmo de fora dos muros 
escolares.

Como já dito, a atuação docente para o seu desenvolvimento 
profissional tem sido uma exigência ainda maior na conjuntura con-
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temporânea na qual uma pandemia inviabiliza que o ensino e a apren-
dizagem aconteçam presencialmente. Entre as necessidades mais 
urgentes, está a escolha e o domínio das TDIC, recursos tecnológicos 
que surgiram no século XX e que, por não dependerem de um meio 
material para existirem, opõem-se às tecnologias analógicas (RIBEIRO, 
2014a).

Segundo Ribeiro (2014a), computadores e celulares são exem-
plos de tecnologias digitais que transformaram a questão industrial, 
econômica e social. Isso também teve reflexos no âmbito educacional 
que passou a reconhecer a importância de incluir as TDIC no ensino. 
Na educação, o destaque deve ser dado à apropriação tecnológica por 
parte dos sujeitos, de modo que isso propicie conhecimento e qualida-
de na aprendizagem (MOREIRA; SCHLEMMER, 2020). Desse modo, as 
tecnologias, por si só, não são vistas como “remédios instantâneos para 
currículos mais ou menos obsoletos, nem tão pouco camuflagens para 
as tradicionais instruções didáticas” (MOREIRA; SCHLEMMER, 2020, p. 
6), pois tudo depende do modo como são, efetivamente, empregadas 
por professores e alunos em um novo paradigma educativo.

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), 
enquanto atual documento referência para construção do currículo 
de todas as etapas da Educação Básica, postula que as TDIC devem 
ser consideradas da Educação Infantil ao Ensino Médio, em diferentes 
componentes curriculares, a fim de que os estudantes saibam não só 
utilizá-las com técnica e crítica, mas também aprendam – de forma 
significativa, democrática, ética e autônoma – a participar da cultura 
digital que perpassa a vida cotidiana e o mundo do trabalho. Na ver-
dade, desde o final dos anos 90, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
– PCN (BRASIL, 1997) já versavam sobre a articulação das TDIC com a 
educação. Naquela época, também se indicava a demanda de formar 
os alunos em prol de uma recepção e de um uso crítico, por exemplo, 
a partir da televisão e de computadores.
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Mesmo já havendo, há tanto tempo, essa discussão a respeito, 
nosso país “não possui iniciativas no campo de tornar as tecnologias 
digitais como saberes necessários para uma formação transversal de 
alunos e alunas” (ARRUDA, 2020, p. 272). Por isso, muitas escolas 
passaram a dar novos contornos às TDIC pelas imposições exigidas no 
momento hodierno em que tais tecnologias são vistas como “solução” 
à continuidade do processo de ensino-aprendizagem. Contudo, con-
forme defende Arruda (2020), precisamos, enquanto profissionais da 
área educacional engajados na formação ampla de novas gerações, 
compreender que o uso apropriado das TDIC é algo inerente aos 
conhecimentos e às práticas da escola e não mero paliativo para con-
tornar uma dada emergência circunstancial.

No contexto em que trabalhamos, fomos obrigados a apren-
der – literalmente de um dia para outro – a participar de reuniões 
escolares e conduzir nossas aulas por recursos de videoconferência, 
como Zoom e Google Meet, mesmo que de forma precária, como 
alerta Ribeiro (2020). Independente disso, tais recursos para interação 
virtual oportunizam a interação entre docentes e discentes de modo 
simultâneo e podem, durante o distanciamento social, possibilitar uma 
aprendizagem tão eficiente quanto aquela que acontece presencial-
mente (SANTOS JUNIOR; MONTEIRO, 2020). A produção de materiais 
e de atividades também migraram para ambientes virtuais de apren-
dizagem, como o Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment), em que links, vídeos (gravados por nós ou disponíveis 
em sites), documentos de texto, questionários e tarefas podem ser, 
conjuntamente, utilizados.

Ponderamos, no entanto, que esse emprego que muitos outros 
educadores fazem das TDIC no presente se configura como um ensino 
remoto emergencial e não uma educação a distância, como muito se 
tem ouvido. De acordo com Arruda (2020), ensino remoto e educação 
a distância são, muitas vezes, considerados termos equivalentes, en-
tretanto esta é mais ampla que aquele, uma vez que engloba:
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planejamento anterior, consideração sobre perfil de alu-
no e docente, desenvolvimento a médio e longo prazo 
de estratégias de ensino e aprendizagem que levem em 
consideração as dimensões síncronas e assíncronas da 
EaD, envolve a participação de diferentes profissionais 
para o desenvolvimento de produtos que tenham, além 
da qualidade pedagógica, qualidade estética que é 
elaborada por profissionais que apoiam o professor na 
edição de materiais diversos (ARRUDA, 2020, p. 265).

O ensino remoto, por sua vez, é uma medida emergencial que 
se apropria das tecnologias para resguardar a continuidade de uma 
educação que acontecia, anterior e regularmente, na modalidade 
presencial (ARRUDA, 2020). Como o próprio termo sugere, implica 
um distanciamento físico entre educadores e educandos e, no lugar 
da interação presencial, há, geralmente, um encontro virtual síncrono 
– por meio de recursos de videoconferência – ou assíncrono a partir 
de videoaulas que podem ser assistidas quando os alunos desejarem 
(MOREIRA; SCHLEMMER, 2020). Segundo Moreira e Schlemmer 
(2020), em alguns casos (que não aqueles que estamos inseridos), o 
ensino remoto se constitui, ainda, de práticas que lembram o ensino 
a distância feito no passado, por intermédio de correspondências im-
pressas, rádio ou televisão.

Sem uma formação tecnológica por parte das instituições de 
ensino onde atuamos, a nossa ação docente, no sentido de refletir so-
bre a nossa prática e de procurar as ferramentas mais adequadas aos 
nossos objetivos, foi a única saída que encontramos para garantirmos 
um Ensino Remoto Emergencial de qualidade para nossos alunos.

André (2016, p. 30) declara que quem se dispõe a trabalhar 
como professor precisa entender que continuará seu processo de 
aprendizagem ao longo da vida, uma vez que “a docência exige estudo 
e aperfeiçoamento profissional para que possa atender às demandas 
da educação escolar inserida em uma realidade em constante mudan-
ça”. Assim, a fim de ampliarmos nossos conhecimentos sobre as TDIC, 
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consultamos tutoriais no YouTube, dialogamos sempre com colegas 
para troca de informações e de experiências, navegamos constante-
mente por esses recursos digitais com o intuito de nos familiarizarmos 
e descobrirmos quais ferramentas são as mais pertinentes às nossas 
intencionalidades pedagógicas e à constituição dos componentes 
curriculares lecionados. Sobre essa questão, Ribeiro (2014b) defende 
a relevância de os docentes testarem e experimentarem recursos tec-
nológicos digitais com o apoio de tutoriais e de tentativas, enquanto 
não é oferecida uma capacitação tecnológica suficiente.

Entre nossos achados, encontramos o e-book Mão na massa: 
ferramentas digitais para aprender e ensinar – volume 1 e 2 (NASCI-
MENTO et al., 2019, 2020), por meio do qual vislumbramos uma série 
de ferramentas digitais gratuitas que extrapola as já citadas. Junto 
disso também pensamos que o trabalho com as TDIC tem sido uma 
excelente oportunidade para aprimorar nossos saberes (teóricos e prá-
ticos) como professores, mas também para fazer jus a uma maneira de, 
realmente, mediar o processo educativo e não transmitir conhecimen-
to (inclusive, porque, em várias situações, os alunos demonstram ter 
mais expertise do que nós nas práticas letradas em ambiente digital).

Sendo assim, cabe destacar que a potencialidade das TDIC na 
educação não se restringe ao emprego delas como suporte, pois, além 
disso, o ideal é que tais tecnologias também ressignifiquem as formas 
de ensinar e de se aprender. Coscarelli (2016, p. 14) também argumenta 
a favor da incorporação das TDIC nos espaços educacionais para além 
de meio tecnológico, a fim de que esse movimento de apropriação 
colabore “para uma escola mais atual e mais preparada para educar 
cidadãos capazes de enfrentar, com sucesso, os desafios do século 
XXI”. Logo, a depender do propósito que temos, conjecturamos que as 
TDIC podem, sim, oportunizar um ensino melhor e uma aprendizagem 
mais eficiente (RIBEIRO, 2014b).

Dessa forma, tem feito parte do nosso desenvolvimento 
profissional o ato de se distanciar de um modelo educativo no qual 
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nós, educadores, somos detentores de um saber que precisa ser 
transmitido, de forma unidirecional, aos discentes, como se estes 
fossem repositórios para armazenagem (FREIRE, 1987, 1996). Essa 
educação – denominada como “bancária” e tão criticada por Freire 
(1987, 1996) – é a tradicionalmente exercida na maior parte das salas 
de aula, mas será que a pandemia não pode ser um “clique” para uma 
transformação?

Temos incansavelmente refletido que nossa docência, por 
intermédio das TDIC, está mais atrelada à educação enquanto prática 
libertadora, na qual nós somos mediadores, orientadores, e os estu-
dantes são sujeitos ativos que devem ser estimulados a questionar, 
pesquisar, aprender sobre o mundo e, que, por consequência, serão 
capazes de transformá-lo (FREIRE, 1996). Nesse entendimento, alunos 
e professores ensinam e aprendem mutuamente. Assim, em nossas 
aulas on-line e nas atividades que propomos, buscamos indicar os 
caminhos, para que os educandos busquem os saberes técnico-cientí-
ficos, e estimulamos que eles construam perguntas para nós e para os 
colegas. Também abrimos espaço para que opinem e façam sugestões 
de quais são os melhores recursos tecnológicos digitais para nossas 
aprendizagens, a partir da indicação dos limites e das potencialidades 
de cada um.

Debater sobre a pandemia e as consequências (im)previsíveis 
dela também tem sido uma forma de conectarmos o conhecimento 
escolar às práticas sociais nas quais todos estamos inseridos. Moreira e 
Schlemmer (2020), ao discutirem o fato de o ensino, em muitas escolas 
ter migrado, de forma obrigatória, para o ambiente on-line, criticam 
a manutenção de práticas e metodologias transmissivas, como se as 
TDIC fossem somente um instrumento. Corroboramos as ideias de tais 
autores a respeito de que é extremamente oportuno aproveitar esse 
momento para suscitar, de fato, uma educação digital e mudar essa 
lógica tradicional da transmissão (MOREIRA; SCHLEMMER, 2020).
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Nessa direção, ainda cabe o diálogo tocante à indispensa-
bilidade de lidar com as TDIC para além do entretenimento; melhor 
dizendo, é substancial levarmos os educandos a se apropriarem dessas 
tecnologias para que saibam buscar com eficácia e filtrar as inúmeras 
informações disponíveis, em uma navegação atravessada por análise 
e autonomia (COSCARELLI, 2016). Decorre disso a criticidade, a refle-
xão e o emprego apropriado das TDIC, competências pressupostas 
na BNCC. Assim, conforme aponta Ribeiro (2014b), há uma mudança 
de ferramenta sem se perder de vista a compatível alteração de um 
paradigma educativo.

Para André (2016, p. 32), “a formação de um professor em uma 
perspectiva de desenvolvimento profissional baseia-se na concepção 
de um professor crítico-reflexivo”. Tendo isso em vista, em nossa autor-
reflexão, o deslocamento espacial da sala de aula para as respectivas 
salas de nossos lares, com o auxílio das TIDC, provocou um movimento 
autoformativo que atribui novo sentido ao nosso modo de sermos 
docentes e de atuarmos nesse papel.

Obviamente, tal fato gerou desafios, porém optamos por 
destacar o ganho que obtivemos na presente situação com um olhar 
responsável (e não deslumbrado) para tais recursos tecnológicos (RI-
BEIRO, 2014b). Possivelmente, muitos educadores já haviam conquis-
tado essa aplicabilidade teórica em seu desenvolvimento profissional 
docente, porém, para nós, a pandemia foi o mote transformador de 
uma práxis educativa mais tradicional e vertical, permeada, em boa 
parte, por infinitas aulas expositivas, para um processo mais significa-
tivo e horizontal, configurado por espírito investigativo e colaborativo 
(FREIRE, 1987, 1996).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia do novo coronavírus alterou, drasticamente, a vida 
e as relações humanas em inúmeros países, como o Brasil (ARRUDA, 
2020). Por meio deste texto, no papel de professores-pesquisadores 
da Educação Básica, refletimos, com base no nosso fazer docente e 
em fundamentos teóricos na área, que a nossa vinculação com a 
escola, com os discentes e com os nossos pares também foi afetada, 
por essa razão tivemos que lançar mão de uma série de esforços para 
garantirmos a continuidade das atividades escolares, em um formato 
de Ensino Remoto Emergencial, como nomeia Arruda (2020).

Destacamos que não objetivamos com esta reflexão atribuir 
uma espécie de culpa ao professor, como se ele fosse o único respon-
sável pela sua formação, desconsiderando a importância de serem 
garantidas as condições adequadas para o trabalho docente. Mas, ao 
contrário, partindo do pressuposto de que a formação de educadores 
é permanente e que “a participação dos sujeitos nesse processo de 
construção é considerada, por si só, algo extremamente formativo” 
(DINIZ-PEREIRA, 2019, p. 72), quisemos mostrar que este período 
excepcional pode trazer algumas vantagens, como a possibilidade de 
obtermos melhores processos educativos ao ensinar determinado 
conteúdo utilizando as TDIC. Acesso a tutoriais, experimentação de 
vários recursos tecnológicos (RIBEIRO, 2014b), assim como o compar-
tilhamento de atividades, ideias e práticas (exitosas ou não) entre cole-
gas têm sido fundamentais para o nosso desenvolvimento profissional 
docente em tempo de pandemia.

Estamos torcendo para que esta epidemia que se espalhou 
mundialmente passe o mais rapidamente possível e que encontremos 
a cura para a covid-19. Entretanto, o fato de termos tido que apren-
der a usar recursos tecnológicos digitais para fazermos escolhas mais 
conscientes sobre quais deles são os mais pertinentes à nossa inten-
cionalidade pedagógica, pode ter reflexos na retomada das atividades 
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presenciais, impactando a prática pedagógica que tínhamos antes 
deste momento e concretizando, verdadeiramente, uma educação 
digital distanciada da clássica transmissão unidirecional de saberes 
(MOREIRA; SCHLEMMER, 2020). Nosso propósito é, pois, que haja, 
realmente, uma “reconceitualização dos processos de ensino e de 
aprendizagem” (MOREIRA; SCHLEMMER, 2020, p. 8), tanto na teoria, 
quanto na prática, no agora e no futuro pós-pandemia.

Ressaltamos ainda que, embora as TDIC contribuam muito 
para o processo de ensino e aprendizagem, mais do que nunca está 
evidenciado que elas não substituirão o professor, até porque o bom 
resultado com o ensino mediado por tecnologias depende exatamente 
da atuação do docente. Este, como alerta Ribeiro (2014b, p. 156), con-
tinua sendo um “cidadão que toma para si a tarefa de contar, mostrar, 
expor, propor, indicar, recomendar, avaliar, ler, cuidar e tantos outros 
verbos que, balanceados conforme a mistura de que se necessite, se 
integram na palavra ensinar”. Enfim, continuemos a nos desenvol-
vermos profissionalmente para garantirmos não só uma educação de 
qualidade, mas também o direito à vida e à cidadania.
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