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APRESENTAÇÃO

 Os desafios da educação em tempos de pandemia, surgiu dentro de um 

cenário de isolamento social, onde escolas, docentes e alunos passaram a se 

inserir em um modelo educacional virtual alicerçado em plataformas virtuais. 

 Dessa forma, o e-book, se propõem a visibilizar a realidade da prática do-

cente, de compreender as significativas mudanças ocorridas no processo en-

sino-aprendizagem e na forma de organização/realização das aulas a partir da 

Covid-19. Apresenta, a partir de uma perspectiva interdisciplinar, experiências e 

desafios enfrentados cotidianamente por docentes, nos mais diferenciados ní-

veis, cenários e espaços, no que tange principalmente, as formas de aprendiza-

gem utilizadas, as práticas pedagógicas vinculadas ao ato de ensinar-aprender; 

os desafios e as possibilidades na consolidação de práticas docentes pela utili-

zação de ferramentas e tecnologias educacionais.

 O capítulo “A formação de professores na diversidade da sala de aula em 

tempos de pandemia e distanciamento social”, apresenta uma reflexão sobre a 

importância da formação dos professores para atuar com a diversidade e com 

o inesperado, com as vicissitudes. As autoras abordam o quanto importante se 

faz a formação principalmente num momento de pandemia, onde as plataformas 

passaram a ser utilizadas enquanto salas para as aulas virtuais

objetivando manter presente no cotidiano dos estudantes prosseguimento 

do processo de ensino e aprendizagem.

 No capítulo “Atendimento educacional especializado: ações inclusivas no 

ensino remoto emergencial”, a autora destaca o quanto  nossas vivências e ro-

tinas de sala de aula foram alteradas em decorrência da Covid-19. Sendo que, 

milhões de estudantes brasileiros tiveram que deixar de frequentar o ensino pre-

sencial e adaptar-se ao novo formato de ensino adotado na educação brasilei-

ra durante a pandemia: o Ensino Remoto Emergencial- ERE.  Assim o capitulo 

apresenta os desafios vivenciados na pandemia de Covid-19, por uma professora 

de Educação Especial atuante na rede municipal de ensino de Santa Maria, RS, 



ao desenvolver no ERE o Atendimento Educacional Especializado-AEE, para os 

alunos público-alvo da Educação Especial. Relata também as ações e estraté-

gias que foram desenvolvidas pelo Atendimento Educacional Especializado a fim 

de dar suporte e minimizar os impactos nos processos de aprendizagem gerados 

pelo distanciamento social

 No capítulo “O ensino de língua portuguesa no contexto digital da pande-

mia da Covid-19: estratégias de interação no ensino remoto”, demonstra que os  

impactos da pandemia transcenderam a saúde mundial, expandindo-se a outros 

setores como economia, turismo, educação e tecnologia. Dessa forma, houve 

uma remodelação social, de modo que, as atividades, antes realizadas presen-

cialmente, voltaram-se ao campo virtual, a comunicação para realização

das atividades síncronas e assíncronas passaram a ser realizadas através 

de

plataformas multimodais. Assim, no contexto da linguagem, principalmen-

te, no ensino de língua portuguesa focalizando o uso da prática social, criam-se 

instrumentos tanto de trabalho, como de pesquisa, para compreender melhor o 

processo de ensino aprendizagem. Para tanto, a língua portuguesa passa a atuar 

de maneira a considerar problemas de uso da linguagem na sociedade brasileira 

em tempos difíceis. 

 O capítulo “Impacto da pandemia do Covid-19 na educação inclusiva: re-

visão narrativa”, das autoras apresentam uma análise teórica acerca das estra-

tégias utilizadas para propiciar o ensino aprendizagem na educação inclusiva 

durante a pandemia de Covid-19. As autoras realizaram uma revisão narrativa 

de literatura científica nacional e internacional. O processo de coleta dos dados 

ocorreu de setembro a outubro de 2021 e foram pesquisadas as bases de dados 

científicas: PUBMED, SCIELO e LILACS (BIREME), utilizando o recorte temporal 

de 2019 a 2021. Nos resultados demonstram as dificuldades e desafios a se-

rem enfrentados durante a pandemia na educação inclusiva, entre eles: barreiras 

para o manuseio das plataformas digitais, pouco tempo para organizar as tarefas, 

sobrecarga e falta de ânimo do educador para realizar as atividades exigidas.



 No Capítulo “Feira de ciências virtual: uma proposta em tempos de ensi-

no remota”, os autores apresentam um relato de experiência sobre uma feira 

de ciência realizada no formato virtual, realizada no ano de 2021, por um grupo 

de professores e estudantes do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, 

de uma instituição pública. A feira virtual foi incorporada por sete professores 

da educação básica em nove escolas, alcançando assim aproximadamente 200 

estudantes. A atividade visou colaborar com as práticas necessárias nos compo-

nentes curriculares de estágio, metodologia de ensino de ciências, biologia e di-

dática. Existem quatro emergências nas feiras e mostras de ciências no formato 

online: a interação, a interdisciplinaridade, a criatividade e a curiosidade. 

 O Capítulo intitulado “O Lócus do professor no contexto educativo em tem-

pos de pandemia”, apresenta uma reflexão teórica sobre a importância do lugar 

do professor nos processos de ensino e aprendizagem, a partir de situações 

que expuseram os desafios, fragilidades e conquistas do período pandêmico. Os 

professores são mais do que meros transmissores de informações e que, ainda 

não há substituição para o lócus ocupado por ele no cotidiano escolar. A forma 

de atuação profissional e a sua presença, ainda que virtual, junto à turma fazem 

toda a diferença na aprendizagem. Considerou-se que, o lócus ocupado pelo pro-

fessor deve ser defendido em todos os sentidos no que se refere a importância 

no cenário educativo: na luta por melhores salários, na defesa por cursos de ca-

pacitação de qualidade e à manutenção dos cursos de licenciatura nas universi-

dades; no resgate da valorização e relevância dessa profissão para a sociedade 

e para crescimento econômico e intelectual. 

 O capítulo “Dando voz aos mestres em meio à pandemia: a perspectiva dos 

professores de uma escola pública de João Pessoa em relação ao ensino remo-

to”, demonstras a perspectivas de professores de uma escola pública estadual 

da cidade de João Pessoa/PB acerca do ensino remoto em tempos de pandemia. 

Trata-se de uma pesquisa de cunho objetivo-descritivo, a partir de uma aborda-

gem quali-quantitativa. Os resultados demonstram que 66,7% dos professores 

acreditavam que o ensino remoto é pouco satisfatório e 94,4%, acreditam que 



a modalidade de ensino tem afetado a saúde mental dos docentes. O trabalho 

precário e o acúmulo exacerbado de tarefas foram sinalizados pelos professores. 

Considerou-se que, o poder público deve levar em consideração o discurso e as 

cobranças que partem desses profissionais, para que haja a possibilidade de 

uma melhora na educação brasileira.

 Já o capítulo “EAD: um novo método de aprendizagem ou defasagem no 

ensino?”, os autores discorrem sobre as transformações pelas quais a sociedade 

vem passando nos últimos tempos. E, destacam que o avanço tecnológico inva-

diu as salas de aula e o ensino a distância passou a ser presença nas instituições 

de ensino. Contudo, salientam que ainda vivemos uma realidade excludente; 

pois nem todos os alunos dispunham de internet e aparelhos tecnológicos para 

acompanhar de casa as aulas ministradas pelos professores. Dessa forma, per-

guntam se essa nova modalidade de educação que se configura nestes tempos 

atuais representa um avanço educacional ou uma defasagem que impossibilita o 

acesso a uma educação presencial e com maior chance de aprendizado. 

 O capítulo “O atendimento educacional especializado de matemática para 

estudantes com altas habilidades/ superdotação em tempos de pandemia”, de-

fini as características dos estudantes que apresentam Altas Habilidades/Super-

dotação. Os autores salientam que com a chegada da pandemia Covid-19, e a 

suspensão das aulas presenciais, houve a necessidade de repensar e de se rein-

ventar a metodologia usada no atendimento educacional especializado (AEE). 

Assim, os estudantes com AH/SD atendidos no Centro Estadual de Atendimen-

to Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação (CEAM/AHS) no estado 

do Mato Grosso do Sul passaram a ter atendimentos de forma on-line, onde 

por meio do acolhimento e a utilização de distintas metodologias permitissem o 

aprendizado da Matemática. 

 O capítulo “A educação e as tecnologias digitais: novas experiências na 

prática docente superior”, a autora salienta que a tecnologia digital é realidade 

há algum tempo. Dessa forma, utilizá-la na educação torna-se um recurso im-

portante, uma vez que as Tecnologias de Informação e da Comunicação (TIC) 



podem contribuir com as práticas docentes como forma de aprimorar o processo 

de aprendizagem. A chegada da pandemia da Covid-19, no entanto, acelerou a 

necessidade de diversificação por parte dos educadores em relação ao uso de 

novas ferramentas de aprendizagem que pudessem auxiliar os alunos na cons-

trução do conhecimento quando não era possível estar presencialmente. Assim, 

o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), entre outras plataformas, foram al-

guns dos recursos nos quais os professores e alunos colocaram em prática a fim 

de que a aprendizagem pudesse acontecer. 

 Por sua vez, o capitulo “Reflexões sobre os efeitos da pandemia na forma-

ção continuada da educação especial na rede municipal de ensino em Campo 

Grande – MS”, relata que a desigualdade social brasileira afeta diretamente a 

educação no país. Os autores salientam que há pouco investimento público nas 

redes federais, estaduais e municipais de ensino e que este processo se reflete 

na formação continuada de professores. Assim, evidenciam que na rede mu-

nicipal de Campo Grande – MS, com a pandemia provocada pela Covid-19, o 

programa de formações continuada de professores, nos dois últimos anos, rea-

lizou-se de forma virtual, inclusive no que diz respeito à formação continuada da 

Educação Especial. Contudo, mesmo diante dos diversos desafios impostos pelo 

distanciamento social, faz-se necessário pensar e realizar os momentos de for-

mação continuada; no entanto, o professor precisa colocar em prática aquilo que 

aprende. 

Organizadoras.
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é resultado dos estudos realizados para a disciplina 

de Práticas e Formação de Professores no Curso de Mestrado da Universida-

de Franciscana no ano de 2020. Tais leituras nos levaram à reflexão sobre a 

importância da formação dos professores para atuar com a diversidade e com 

o inesperado, com as vicissitudes. Assim, nos propomos a discorrer sobre a for-

mação de professores na diversidade da sala de aula em tempos de pandemia 

e distanciamento social. Objetiva-se abordar o quão distante do contexto de sala 

de aula, apesar dos avanços, ainda estão as plataformas e as aulas virtuais. Os 

últimos dois anos vêm apresentando muitos desafios aos docentes e discentes; 

todos tiveram que se adaptar à nova realidade. No que tange às formas, regras e 

instruções que definem como o sistema educacional se organiza, o Ministério da 

Educação lança as normativas, o Conselho Nacional de Educação dita as regras 

e as instituições de ensino, sejam da educação básica ou superior, tentam, na 

medida do possível, adequar-se a tudo isso para, assim, darem prosseguimento 

ao processo de ensino e aprendizagem. 

De forma geral, a formação dos professores, inicial ou continuada, não pre-

para, com a consistência necessária, os docentes para a utilização das tecno-

logias de comunicação e informação, as quais, na atual conjuntura educacional, 

vêm sendo, muitas vezes, a única alternativa no acesso aos estudantes. Dessa 

forma, pretendemos discutir sobre os profissionais da educação, que, ao se de-

pararem com a nova realidade, a das plataformas virtuais, precisaram se ade-

quar e compreender que estas, atualmente, fazem parte da construção da sua 

formação continuada. 

Nesse contexto no qual nos encontramos devido à ‘Pandemia de covid-19, 

em que o professor, independentemente de sua vontade, teve que se adaptar, 

de forma imediata, ao ensino remoto, perceberam-se as fragilidades e o despre-

paro para a utilização das tecnologias, que passaram a ser, em diversos casos, 
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a única forma de mediar o processo ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, 

há situações novas com as quais o professor precisa saber lidar. Passamos a 

presenciar, nos mais diferentes contextos, os professores se reinventando, colo-

cando em ação novas didáticas, habilidades, e formas de ensinar com recursos 

variados. Todas as práticas pedagógicas foram repensadas e adaptadas, com 

o objetivo maior de alcançar os estudantes, propiciando, a estes, ainda que de 

forma virtual, o acesso a uma educação de qualidade, que possibilite o pleno de-

senvolvimento da pessoa. 

Esse contexto exige do professor a internalização de novas competências, 

pois nem todos os profissionais têm conhecimentos e habilidades desenvolvidos 

para realizar aulas virtuais. Ainda lhe é exigido o domínio do uso de plataformas 

para elaborar aulas remotas atrativas e interessantes aos olhos dos alunos.

Em tempos de pandemia (no caso, covid-19), em que tudo é extremamente 

novo e as adaptações diárias são obrigatórias e mudam constantemente, precisa 

haver superação das dificuldades em muitos campos da vida. É o momento pro-

pício para repensarmos na formação dos professores a partir da necessidade do 

uso de diferentes tecnologias que permitam o acesso aos estudantes.

METODOLOGIA

Nossa pesquisa define-se como de abordagem qualitativa, por procurar 

aprofundar a compreensão de problemas, de pessoas, conforme Minayo e San-

ches (1993), abrindo possibilidades para estudos/pesquisas/ investigações futu-

ras. Ainda conforme Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o uni-

verso de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Webster e Watson (2002), afirmam que revisão bibliográfica é o passo               

inicial para qualquer pesquisa científica, e Gil (2007) nos lembra que esta é                

desenvolvida com base em materiais já elaborados por outros autores.
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De acordo com Macedo (1994), pesquisa bibliográfica, no seu conceito res-

trito, é a busca de informações através da seleção de documentos que se relacio-

nam com o problema da pesquisa. Conforme a autora, tais documentos podem 

ser, livros, artigos de revista, verbetes de enciclopédias, trabalhos de congressos, 

teses e outros. A referida autora afirma ainda que, a pesquisa bibliográfica, em 

seu conceito amplo, é toda e qualquer ação que favoreça desde o planejamen-

to inicial, passando pela elaboração de um esquema provisório, até a redação               

propriamente dita. 

Além da pesquisa bibliográfica, teremos a oportunidade de abordar a                    

experiência pessoal, como profissionais da educação. Assim, teoria e prática             

serão apresentadas juntas para uma melhor visão da situação.

DESENVOLVIMENTO

 Pensar sobre a formação de professores requer um processo reflexivo in-

tenso. É, talvez analisar, com muita isenção, como conduzimos nossa vida de 

acadêmicos, observar como era a instituição que frequentávamos e como se 

posicionavam os professores que colaboraram para a construção do nosso ‘ser 

profissional’, para refletir como estamos reproduzindo, ou não, os aspectos que 

consideramos necessário ultrapassar.

Conforme Santos (2013, p. 62),

a reflexão está associada ao modo como se lida com os problemas, à 
possibilidade da incerteza, estando aberto a novas possibilidades, dando 
forma a esses problemas e procurando descobrir novos caminhos, am-
pliando o repertório de conhecimentos teórico-práticos dos sujeitos.

 Acredita-se que o que somos como profissionais depende muito do nosso 

esforço, empenho e busca de constante aprimoramento, também das boas refe-

rências de profissionais que tivemos em nossa formação. A prática docente ensi-

na e mostra caminhos, porém, não se podem relegar a último plano as pesquisas 

científicas, as descobertas e posterior publicação de pesquisadores e cientistas. 

Ainda lembrando o pensamento de Zeichner (1993), a ação reflexiva não se atém 
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a soluções racionais; esse autor valoriza muito a intuição, emoção e paixão pelo 

ato de ensinar, aliados às pesquisas científicas. 

É inegável que teoria e prática são partes indissociáveis e de extrema 

relevância para o processo de formação profissional, ainda mais no concernente 

aos docentes. A respeito destes, podemos citar que são:

componentes indissolúveis da práxis - definida como atividade teórico-
-prática que inclui um lado ideal, teórico, e um lado material, propriamen-
te prático, que só podem ser separados por um processo de abstração 
(VÁSQUEZ, 1977 apud TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2005, P. 222).

Levando-se em consideração aspectos fundamentais, como a relação en-

tre professor, aluno, escola e sociedade, teoria e prática, percebe-se que o do-

cente é feito de tais relações, visto que estas colaboram para seu processo de 

formação. Esse é o exercício da vivência como um todo e não de experiências 

compartimentalizadas. 

Guedes e Schelbauer (2009), afirmam que a inobservância de tais relações 

pode interferir nos processos de formação dos professores, visto que os mesmos 

estão num ir e vir contínuo de aprendizagem e construção de conhecimentos, as-

sociando teoria e prática. A teoria é o conhecimento sistematizado que norteia as 

ações e que pode mudar a prática docente. Esta pode também, modificar as teo-

rias tidas como inquestionáveis. A respeito disso, Dutra (2009, p. 2) afirma que é:  

um conjunto de conhecimentos não idênticos nem totalmente distintos da 
prática, mas provenientes desta através de uma análise crítica que tem 
por finalidade, no seu retorno à prática, esclarecê-la e aperfeiçoá-la” [...] 
e prática é “um saber objetivo e traduzido em ação.

Pode-se afirmar que o exercício profissional dos colegas colabora para a 

nossa aprendizagem. Muitas vezes nos mostram novas possibilidades de atua-

ção ou até mesmo nos dão exemplos de como jamais desejaremos ser. Zeichner 

(1993) nos lembra que temos que exercitar a reflexão, antes e depois de cada 

ação educacional, visto que podemos ultrapassar o conceito de que teoria exis-

te dentro do saber universitário e que a prática se atém ao ambiente escolar. 
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O referido autor afirma que, enquanto analisarmos nossas práticas quotidianas, 

estaremos criando saberes para momentos futuros. Tardif (2003) afirma que os 

professores são tão importantes quanto quem produz conhecimento científico 

nas universidades, visto que aqueles produzem saberes advindos da formação 

profissional aliados à prática docente.

A base da formação profissional do educador é a graduação, ou seja, a for-

mação inicial. Nos processos dentro da ‘academia’, o princípio da relação teoria/

prática é visto, e o futuro profissional já é vislumbrado, sendo perceptível de como 

será o cenário de sua carreira profissional como docente. É inegável que a forma-

ção não está somente dentro do espaço acadêmico, trata-se de uma construção 

contínua, em que as variadas experiências alicerçam saberes que poderão ser 

colocados em prática na sala de aula. De acordo com Zeichner (1993), enquanto 

compartilhamos com nossos pares nosso exercício teórico-prático, percebem-se 

prováveis hipóteses de onde estão acontecendo nossas falhas. 

Essas considerações tornam-se importantes a partir do momento em que 

tomamos como referência as análises de Tardif (2003), o qual afirma que a pro-

dução de saberes deve estar a serviço da formação da identidade social. Anali-

sando as próprias práticas, o docente pode chegar próximo à análise adequada 

de estar cumprindo ou não seu papel.

Convém lembrar, que não se pensa em reprodução das práticas observa-

das enquanto discentes, mas em produzir conhecimento embasado no que já 

foi estudado, viabilizando novos processos de construção de conhecimentos e 

saberes a partir da relação educador e educando. Sobre isso, Souza (2001, p. 5) 

comenta:

Reconhecer que a finalidade maior da tarefa educativa não é, apenas, 
a mera transmissão metódica e ordenada do saber sistematizado pela 
humanidade, mas que é, fundamentalmente, estabelecer novas formas 
de produzir e distribuir o conhecimento – orientado para novas formas de 
conceber o mundo, o trabalho, as relações sociais e de vida – suscita a 
necessidade de entender a prática pedagógica como um processo que 
tem como ponto de partida e de chegada a prática social.
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Trazendo para a realidade atual e repensando a conjuntura de sala de aula, 

podemos afirmar que a prática pedagógica de reprodução, na qual o importante é 

a transmissão do conteúdo (BEHRENS, 2013) e ao aluno cabe ler, copiar e deco-

rar, não deveria ter espaço nos dias atuais. Isso se firma em função dos objetivos 

que queremos alcançar: um aluno que seja crítico, analítico e transformador da 

sua realidade de forma contundente e eficaz. Temos que ter em mente que, para 

que as mudanças aconteçam, é essencial respondermos à pergunta objetiva: 

como fazer diferente?

Então, há que se analisar quais os intervenientes que dificultam a possi-

bilidade de transformar práticas cristalizadas e reprodutivistas.   Muitas vezes, 

sofremos imposições em detrimento do contexto social, que ainda é conservador. 

Nessas situações, os agentes da educação institucionalizada, o professor e o 

aluno, precisam ter condições de refletir a respeito e buscar novas opções, mas, 

muitas vezes, ficam somente no plano do querer fazer, e não acontece o fazer. 

Situamos que isso pode ocorrer em função de concepções que foram se cristali-

zando na compreensão tanto dos professores como dos estudantes, decorrentes 

dos paradigmas da educação ao longo da história.

Pensando nos Paradigmas da Educação, observa-se que o Paradigma 

Conservador passou a perder espaço ao se perceber que a educação teria con-

dições de trilhar novos caminhos.  

 As abordagens Tradicional, Escolanovista e Tecnicista, apresentadas em 

Behrens (2013), que influenciaram e influenciam fortemente o campo educacio-

nal e a sociedade, deveriam dar espaço às novas concepções e necessidades 

de educação. Estas estão sendo postas à sociedade, pensando na melhoria do 

preparo para o exercício da docência.

Quando a abordagem tradicional não está mais dentro do que a escola 

almejava, surgem novas necessidades, porém, estas impuseram novas bus-

cas para os docentes. Os caminhados rumos às novas necessidades premen-

tes foram a mola impulsionadora para a evolução dos métodos de ensino e de 

aprendizagem. Nesse contexto, cabe discutir sobre os paradigmas inovadores. 
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De acordo com Capra (1996), a ênfase é a visão holística de mundo, como um 

todo integrado e uníssono. O paradigma inovador, além de englobar diferentes 

pressupostos, surgiu com uma variância de denominações: Cardoso (1995) o de-

nomina ‘holístico’, Prigogine (1986) e Capra (1996), ‘sistêmico’, Moraes (1997), 

Boaventura Santos (1989) e Pimentel (1993), ‘paradigma emergente’. 

O que une tais autores é a visão da totalidade e a construção de conheci-

mento que se afaste da mera reprodução, avançando para uma abordagem que 

considere a necessidade de desenvolvimento integral dos sujeitos, isto é, que 

não considere somente a razão, mas também a intuição e o sentimento, superan-

do a visão reducionista, que observava quase que exclusivamente o progresso 

material, relegando a segundo plano o progresso humano. 

Nessa abordagem, o professor caminha em busca de oferecer aos alunos 

metodologias que atendam às necessidades do século XXI; a aldeia global é a 

fonte e o acesso aos conhecimentos. Eis o início do acesso às redes informatiza-

das, que teve, como marco inicial, as aulas televisadas. Conforme Demo (1994, 

p. 54), o professor deve ter “[...] formação permanente e manejo da instrumen-

talização eletrônica [...]” assentado na pesquisa, reduzindo as aulas expositivas.

Cabe-nos observar quão preparados fomos e estamos em nosso processo 

de formação profissional para atuar de acordo com uma visão inovadora de práti-

cas educativas e como nossos posicionamentos influenciaram para um possível 

despreparo. Menciona-se isso na observância de que, desde as experiências 

pessoais como acadêmicos, estamos construindo nossa história como profissio-

nais. Precisamos ter a clareza para talvez diagnosticar que nós, como alunos, 

não tivemos interesse em nos aprimorar nas novas tecnologias.

Convém lembrar, que a formação de professores, na diversidade da sala de 

aula, em tempos de pandemia e distanciamento social, depende muito da impor-

tância que o profissional dá a seus processos de formação continuada. Reflexões 

a respeito do binário tecnologia/educação devem estar presentes constantemen-

te nas avaliações pessoais a respeito de suas competências. 
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Sampaio e Leite (1999), abordam a respeito da importância do impacto que 

o uso das novas tecnologias causa no processo de ensino e de aprendizagem e 

de como cabe ao professor compreender as transformações e intervir de maneia 

ativa. Estas são irreversíveis, e o docente pode posicionar-se tendo as novas fer-

ramentas como aliadas ou simplesmente dando as costas para a nova realidade 

de uma sociedade baseada em informações céleres.

A respeito dessa nova realidade, Moran (2000) afirma que a modernidade 

pode mascarar a educação tradicional. A escola fazer uso ou não das ‘novas 

tecnologias’ não é garantia de qualidade do ensino. Conforme Moran (2000 p. 7):

Os alunos estão prontos para a multimídia, os professores, em geral, 
não. Os professores sentem cada vez mais claro o descompasso no do-
mínio das tecnologias e, em geral, tentam segurar o máximo que podem, 
fazendo pequenas concessões, sem mudar o essencial. Creio que mui-
tos professores têm medo de revelar sua dificuldade diante do aluno. 
Por isso e pelo hábito mantêm uma estrutura repressiva, controladora, 
repetidora. Os professores percebem que precisam mudar, mas não sa-
bem bem como fazê-lo e não estão preparados para experimentar com 
segurança. Muitas instituições também exigem mudanças dos professo-
res sem dar-lhes condições para que eles as efetuem. Frequentemente 
algumas organizações introduzem computadores, conectam as escolas 
com a Internet e esperam que só isso melhore os problemas do ensino. 
Os administradores se frustram ao ver que tanto esforço e dinheiro em-
patados não se traduzem em mudanças significativas nas aulas e nas 
atitudes do corpo docente. 

Thoaldo (2010) salientava que as tecnologias estão presentes no nosso 

cotidiano e precisam estar inseridas no contexto escolar, e cabe ao professor es-

tar apto, atualizado no sentido de buscar aprendizagem reflexiva acerca dessas 

ferramentas para utilizar na dinâmica das aulas. De acordo com essa autora:

A educação constitui a base de toda a formação e organização huma-
na. Os instrumentos usados durante todo este processo são de extre-
ma importância para construção e reprodução de visão de mundo, para 
formação de cidadãos efetivamente participativos e estimulados. Partin-
do-se deste ponto é visível a necessidade de adequações didáticas de 
ensino/aprendizagem que alcancem tais expectativas, criando condições 
que permitam interconexões com o processo educacional e a evolução 
de recursos tecnológicos como meios para alcançar uma aprendizagem 
(Thoaldo, 2010, p. 9). 
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 Com o que se apresenta, pode-se chegar à ideia de que os meios tec-

nológicos, materiais que ganharam destaque em importância no ensino remoto 

devido à pandemia, podem ser excelentes instrumentos pedagógicos a serviço 

do conhecimento de novos saberes; isso se forem utilizados de forma adequada, 

com perícia, visando às mudanças que se buscam no processo de ensino-apren-

dizagem. Sendo usados como meros recursos de reprodução de conteúdos ou 

sendo inacessíveis para alguns, sua valia é questionável. Assim, deve haver dis-

cernimento por parte de gestores e professores, para que não haja mais um fator 

excludente ou complicador, impedindo o crescimento cognitivo dos alunos.

CONCLUSÕES

 O presente trabalho nos oportunizou conhecer um pouco mais das literatu-

ras a respeito da formação de professores na diversidade da sala de aula. Atra-

vés das mesmas, foi possível perceber a necessidade da interação com outros 

professores para que, com a troca de experiências, seja possível avistar mais 

claramente onde estão os pontos mais frágeis da relação professo/aluno/apren-

dizagem.

 Tendo em vista os aspectos observados e a percepção de que o uso da tec-

nologia é uma realidade inquestionável no ambiente escolar, percebemos  que as 

dificuldades em inserir os recursos tecnológicos no dia a dia da sala de aula são 

decorrentes da falta de investimento na formação de professores, tanto inicial 

como continuada. Essa é uma premissa de investimento das políticas educacio-

nais de formação docente, pois saber mediar as aulas com o enriquecimento de 

recursos tecnológicos é um fato que precisa ser melhor apropriado  pelos docen-

tes, visto que estes nem sempre têm conseguindo dar o retorno adequado na 

mediação desse processo.

Observamos que, em consonância com toda a realidade atual de pandemia 

de covid -19, os professores estão dando o seu melhor, sendo que, esse percur-

so, essa caminhada de aprendizagem e transição não depende exclusivamente 
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do corpo docente, mas, sim, de um trabalho colaborativo entre os gestores das 

diferentes instâncias, professores e demais integrantes da comunidade educa-

cional. 
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INTRODUÇÃO

O ano de 2020 foi surpreendido com a descoberta de um novo vírus que 

assolou os países do mundo de tal forma que em 11 de março a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) classifica a Covid-191 (Sars-CoV-2) como pandemia, 

devido a rápida forma como o vírus se disseminou pelo mundo em um curto es-

paço de tempo. 

Desde então os governos do mundo todo passaram a adotar as recomen-

dações da OMS para conter a disseminação do vírus. Ações restritivas, como 

distanciamento social, passam a ser uma das medidas mais defendidas por               

pesquisadores no combate a disseminação do vírus e na tentativa de achatar a 

curva de transmissão, que evoluía de forma crítica, produzindo um aumento alar-

mante do número de casos de contaminação e de mortes. O uso de máscaras e a 

correta higienização das mãos passaram a ser consideradas medidas básicas de 

prevenção. Nossas demonstrações de afeto tão comuns, como abraços, beijos, 

apertos de mãos passaram a ser evitados, pois a infecção pode ocorrer através 

do contato direto com uma pessoa que esteja contaminada. 

Em março de 2020, o país passa a seguir as orientações da OMS quando 

o até então Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandeta, sugere como medida de 

prevenção o distanciamento social. Diante dessa crise de proporção mundial, a 

educação também passa a ser impactada pela pandemia e as aulas presenciais 

são suspensas em todos os Estados brasileiros. Desde então, por questões de 

saúde pública, nossas vivências e rotinas de sala de aula foram suspensas. Sen-

do assim, milhões de estudantes brasileiros tiveram que deixar de frequentar o 

ensino presencial e adaptar-se ao novo formato de ensino adotado na educação 

brasileira durante a pandemia: o Ensino Remoto Emergencial- ERE.

1  Doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um                  
espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves (BRASIL, 2020a).
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Deste modo, o presente artigo de caráter qualitativo2 tem por objetivo                   

relatar as experiências e desafios vivenciados na pandemia de Covid-19, por 

uma professora de Educação Especial atuante na rede municipal de ensino de 

Santa Maria, RS, ao desenvolver no ERE o Atendimento Educacional Especiali-

zado-AEE, para os alunos público-alvo da Educação Especial. Entende-se que 

estes estudantes apresentam singularidades as quais necessitam de interven-

ções específicas que em muitos momentos não foram contempladas através das 

aulas remotas. Relata também as ações e estratégias que foram desenvolvidas 

pelo Atendimento Educacional Especializado a fim de dar suporte e minimizar os 

impactos nos processos de aprendizagem gerados pelo distanciamento social.

O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: DESAFIOS PARA A                  
EDUCAÇÃO

No dia 17 de março de 2020, em decorrência dos reflexos na área educa-

cional causados pela Pandemia da Covid-19, o Ministério da Educação lança a 

Portaria nº 343, autorizando a substituição das aulas presenciais por aulas em 

meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - 

COVID-19 (BRASIL, 2020). No dia 28 de abril de 2020, o Conselho Nacional de 

Educação publica o Parecer nº 5, que orienta as redes federais, estaduais e mu-

nicipais a reorganizarem seu calendário escolar, determinando que as atividades 

escolares não presenciais possam ser computadas para fins de cumprimento da 

carga horária mínima anual, sendo aplicado em todos os níveis, modalidades e 

etapas de ensino. 

O Ensino Remoto Emergencial (ERE) surgiu como uma proposta de modelo 

educacional para este período de “emergência”, em razão da pandemia. Ele pos-

sibilita que alunos e professores interajam sem a exposição da presença física, 

permitindo a continuidade do ano letivo, de forma a minimizar os impactos que 

o distanciamento social causaria no processo de aprendizagem dos estudantes. 

2  A abordagem qualitativa, “aprofunda-se no mundo dos significados das ações e rela-
ções humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias, estatísticas”. 
(MINAYO, 2009, p.22).
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Portanto, no ano de 2020 professores e alunos passaram a vivenciar os 

desafios do novo contexto, e a ter que administrar as novas formas de aprender e 

ensinar. Dentre os desafios encontram-se: a falta de familiaridade com os recur-

sos tecnológicos, a falta de acesso a computadores, celulares e rede de internet, 

bem como a falta de um domínio técnico mínimo em relação às ferramentas de 

mídia digitais.

As práticas educacionais docentes passaram a ser mediadas através de 

plataformas digitais como: Google Classroom, Zoom, Google Meet, e Google for 

Education, as quais tornaram-se as novas “salas de aula”. Do mesmo modo, os 

estudantes passaram a conviver com o ensino virtual e muitos necessitaram do 

auxílio de seus familiares neste novo processo de aprendizagem. 

Dentro do contexto nacional, o ensino remoto mediado pelas tecnologias, 

agora protagonistas dos fazeres educacionais docentes, modificou a metodolo-

gia adotada pelos professores do ensino público e privado, impulsionando-os a 

repensarem e ressignificarem suas práticas pedagógicas e, a desenvolver outras 

estratégias metodológicas de ensino e avaliação que se adequem as tecnolo-

gias, que se tornaram, um recurso essencial no atual cenário.

Entretanto, ao apresentar um cenário desafiador, a pandemia do Covid-19 

acentuou as diferenças sociais, “o isolamento serviu de lente de aumento para 

as desigualdades sociais” (MORIN, 2021, p.29), principalmente devido à falta de 

conectividade que acomete grande parte dos alunos. De acordo com a pesquisa 

TIC Educação 2019, 39% dos estudantes de escolas públicas urbanas não têm 

computador ou tablet em casa, sendo que nas escolas particulares, este índice é 

de aproximadamente 9% (OLIVEIRA, 2020). 

Atualmente, existem 46 milhões de brasileiros que não possuem acesso à 

Internet, sendo que 45% deles alegam que isso ocorre porque o serviço é muito 

caro. A falta de aparelhos como celular, tablet ou computador é a justificativa de 

37% dessas pessoas (RAQUEL, 2020). Assim, neste período, a exclusão digi-

tal destacada no ensino remoto acaba promovendo também a exclusão escolar. 

Concordamos com Martins quando ele nos diz que:
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O que vivenciamos agora mostra que somos dependentes dos meios 
digitais para sermos eficientes em ações de assistência social, em saúde 
e educação massivas, só para citar os exemplos mais gritantes. É óbvio 
que a realidade factual se sobrepõe ao mundo virtual e que as pessoas 
e a vida cotidiana são o centro de todos os processos, mas se maioria 
da população brasileira tivesse melhores níveis de proficiência no uso 
de artefatos digitais básicos, se antes lhes fosse favorecido ter em sua 
posse um computador básico ou um Tablet, e se o acesso à internet já 
fosse garantido e gratuito, a distribuição de recursos financeiros emer-
genciais, o acompanhamento da contaminação, a organização logística 
dos atendimentos médicos, de assistência social e a continuidade de 
atividades letivas em escolas públicas, por exemplo, estariam em melho-
res condições de execução. A consequência seria que a população mais 
necessitada e carente sofreria menos (MARTINS, 2020, p. 252).

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O ENSINO REMOTO 

Versada sobre o direito da igualdade, a educação é um direito constitucional 

(BRASIL, 1988), portanto, todos têm direito a igualdade de condições de acesso 

e a permanência na escola, nos seus vários níveis e modalidades. A esses direi-

tos incluem-se as pessoas com deficiências, ainda que a história nos mostre que 

foi necessário décadas de lutas lideradas pelos movimentos sociais para que os 

direitos das pessoas com deficiência passassem a ser garantidos e respeitados, 

dentre eles o direito à educação que foi garantido com importantes avanços no 

campo das políticas educacionais, mediante leis e documentos nacionais e in-

ternacionais, como a Constituição Federal de 1988, a Declaração Mundial Sobre 

Educação Para Todos (1990), e a Declaração de Salamanca em 1994. 

O Brasil avança na educação inclusiva a partir da Convenção da ONU so-

bre os direitos das pessoas com deficiência, realizada no ano de 2006. A Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, 

foi um importante marco regulatório que garantiu a matrícula das “pessoas defi-

cientes” na escola regular. Posteriormente, a Lei Brasileira de Inclusão – LBI de 

2015, assegura às pessoas com deficiência sistema educacional inclusivo em 

todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, segundo suas caracterís-

ticas, interesses e necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015).
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Sendo assim, a educação inclusiva conseguiu transformar o espaço esco-

lar ao integrar o ensino especial ao ensino regular. Sánchez (2005), declara que 

nenhuma pessoa deve ser segregada, seja por sua deficiência, etnia ou gênero, 

para o autor a educação inclusiva é uma questão de direitos humanos. Conforme 

Mantoan (2005), a educação inclusiva acolhe, sem exceção todas as pessoas. 

“Costumo dizer que estar junto é se aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala 

de aula com pessoas que não conhecemos. Já inclusão é estar com, é interagir 

com o outro” (REVISTA NOVA ESCOLA, 2005, p.01).

Porém, a pandemia da Covid-19 trouxe mudanças significativas na vida               

de cada um de nós. “O mundo hoje presencia uma nova forma de comportamen-

to social, com a Pedagogia Pandêmica, as formas de se relacionar, de consumir, 

as estratégias de trabalhos e, sobretudo, o trabalho docente foram impactados”. 

(BARRETO; ROCHA, 2020, p. 02).

Assim, o campo da educação sofreu com as mudanças advindas pelas 

regras do distanciamento social, que o limitaram à prática do ensino remoto. 

Essa mudança paradigmática no cenário educacional, com a transição das au-

las presenciais para o modelo remoto, na prática potencializou as assimetrias 

sociais diante das diversas realidades socioeconômicas de nossos estudantes. 

Esta realidade se mostrou o mais novo desafio dos professores no ERE. Como 

contemplar a parcela que sofre com a exclusão digital? 

No bojo desses novos desafios, o ensino remoto também desafiou os pro-

fessores especializados que atuam no AEE3, tanto quanto afetou os estudantes 

que são o público-alvo4 da Educação Especial-EE, visto que as conexões pre-

senciais haviam sido interrompidas. De acordo com Magalhães:

3  Serviço da Educação Especial tem como função disponibilizar os recursos pedagó-
gicos e de acessibilidade, que considera as necessidades específicas do estudante a fim de 
eliminar barreiras no processo de aprendizagem. (MEC, 2009).
4   Incluem-se todos que possuem deficiências, transtornos globais de desenvolvimento 
ou altas habilidades/superdotação segundo a Política Nacional de Educação Especial na Pers-
pectiva da Educação Inclusiva de 7 de janeiro de 2008.
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A suspensão das aulas presenciais substituídas pelo ensino remoto 
emergencial (ERE) impôs uma mudança radical de como a vida é condu-
zida pois o simples funcionamento dos sistemas de ensino, sobretudo na 
educação básica, impacta fortemente a rotina de milhões de estudantes, 
principalmente daqueles que apresentam alguma necessidade educa-
cional específica como é o caso o estudante com deficiência. (MAGA-
LHÃES, 2020, p. 2).

Entende-se que as ações desenvolvidas com o alunos público da Educa-

ção Especial estão intrinsecamente relacionadas às interações e mediações pre-

senciais e, o simples fato de estar na escola possibilita ganhos importantes em 

vários aspectos de suas vidas (Magalhães, 2020).

Para Cury (2020), o distanciamento vivenciado na pandemia:

[...] torna-se mais uma barreira para a inclusão das pessoas com deficiên-
cia, transtorno do espectro autista e altas habilidades. A função social da 
escola está relacionada com a formação humana e suas especificidades, 
diante dos conhecimentos sistematizados produzidos e reconhecidos 
historicamente. A escola caracteriza-se como um espaço importante para 
o convívio com as diferenças, e garante, assim, uma formação integral 
que envolve competências e habilidades relacionadas às dimensões do 
desenvolvimento intelectual, social, emocional, físico e cultural. (CURY 
et al.,2020, p.03).

Conforme Nóvoa (2020, p.4), a educação exige relação e interação huma-

na e não se faz em contextos de isolamento e de “distanciamento social”. Esta-

mos vivenciando um período atípico para a educação e desenvolver a prática 

pedagógica para este público, por meio de ambientes virtuais de aprendizagem 

nem sempre é possível ou viável. A prática mostra-nos que nem todos os alunos 

com deficiência conseguem acompanhar as aulas e atividades disponibilizadas 

nos ambientes virtuais, seja por questões cognitivas e/ou motoras (próprias de 

suas deficiências), seja por não disporem dos recursos e das ferramentas exigi-

das para participar destas atividades. Diante deste cenário, “[...] a educação em 

época de Cov-19 passa a entender o espaço virtual como um espaço de luta, 

transformação, mas também de desigualdades” (BARRETO; ROCHA, 2020, p. 

2).
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Ao pensar nas particularidades dos alunos que fazem parte do AEE da               

Escola Municipal de Ensino Fundamental Euclides da Cunha5, lócus deste relato, 

promover um ensino inclusivo por meio de atividades não presenciais tornou-

-se desafiador, visto que dentre estes estudantes, há também os que apresen-

tam outras comorbidades associadas às suas deficiências, comprometendo-os 

significativamente nas áreas motora, cognitiva, social e comunicacional. Então, 

como fazer para que o AEE contemplasse em pleno ERE, ações inclusivas que 

promovessem a aprendizagem destes estudantes, tendo em vista que necessi-

tam de intervenções de aprendizagem distintas e diferenciadas? Diante destes 

questionamentos, Paulo Freire influencia nossas reflexões quando nos diz que 

“é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática” (FREIRE, 1997, p. 43).

Portanto, revisitar e revisar os saberes adquiridos nos anos da prática foi 

necessário e pertinente para mobilizar ações educacionais inclusivas neste pe-

ríodo de distanciamento social, e em especial no ERE, pois como nos aponta Tar-

diff (2002), nossos saberes são plurais e não se constituem apenas na formação 

inicial.

Maurice Tardiff, nos faz considerar que:

A aquisição da sensibilidade relativa às diferenças entre os alunos consti-
tui uma das principais características do trabalho docente. Essa sensibili-
dade exige do professor um investimento contínuo e a longuíssimo prazo, 
assim como a disposição de estar constantemente revisando o repertório 
de saberes adquiridos por meio da experiência (TARDIFF, 2002, p. 267).

Por fim, as experiências vivenciadas no dia a dia do período remoto im-

pulsionaram a professora, Educadora Especial, a refletir criticamente sobre seu 

papel, suas ações e em como realinhar a prática educativa do AEE diante das 

exigências demandadas pelo ERE.

5  Escola da rede municipal de Santa Maria-RS.
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ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: AÇÕES DO AEE NA                                      
ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA

No município de Santa Maria- RS, o Decreto Municipal nº 64, de 02 de abril 

de 2020, declarou, por conta da pandemia de Covid-19, situação de emergência 

no município de Santa Maria. O Decreto Executivo nº 71, de 17 de abril de 2020 

apresenta as orientações para o período do ensino remoto, dentre elas determina 

que para os estudantes das escolas do campo, aos estudantes público-alvo da 

EE e para os estudantes que não tem acesso às tecnologias, devem ser disponi-

bilizados material físico. 

Para a implementação das aulas remotas foram protocoladas a Instrução 

Normativa 02/2020 que disciplina o trabalho remoto dos profissionais que atuam 

na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e suas respectivas modalidades 

enquanto durarem os efeitos da pandemia e dá outras providências. Também 

protocolou as resoluções normativas nº 40 e 41 do Conselho Municipal de Edu-

cação que regulamentam o Ensino Remoto no Ensino Fundamental, bem como 

orienta as ações pedagógicas não presenciais para a Educação Infantil. Nesse 

contexto, a exemplo da maioria das escolas do mundo e do país, as escolas do 

município de Santa Maria também passam a desenvolver atividades remotas 

emergenciais.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Euclides da Cunha está loca-

lizada em uma zona urbana de periferia da cidade e é formada por estudantes 

provenientes de uma classe social de baixo poder aquisitivo. Trabalha dentro de 

uma proposta de Educação Inclusiva e oferece AEE aos estudantes que consti-

tuem público-alvo da EE6, esta modalidade de ensino encontrando-se disposta 

no Projeto Político Pedagógico- PPP da Escola. 

6  Modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o 
Atendimento Educacional Especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto 
a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regula. 
(MEC/SEESP, 2008, p. 10).
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Portanto, o AEE da Escola, procurou prover as condições de acesso, parti-

cipação e aprendizagem dos alunos públicos da EE. Foram elaborados recursos 

pedagógicos e de acessibilidade para estes estudantes a fim de eliminar as bar-

reiras impostas pelo distanciamento social, a fim de oportunizar em pé de igual-

dade, as condições de acesso à aprendizagem destes estudantes, de acordo 

com os termos da resolução 4/2009/MEC/CNE/CEB7. 

Sendo assim, as ações desenvolvidas pela educadora especial, foram de-

finidas no Plano Educacional Individualizado, e consideraram as habilidades e 

singularidades de cada aluno, seu grau de autonomia, e/ou a necessidade de 

mediação de um familiar para a execução das atividades e suas condições físi-

cas e cognitivas para o acesso e manejo das tecnologias. 

Diante disso, a primeira ação do AEE no ERE, foi orientar as famílias a reor-

ganizarem a rotina de seus filhos. Para tanto, foram organizados cronogramas 

que os auxiliassem no planejamento de tarefas domésticas e escolares contendo 

instruções claras e objetivas a fim de manter as rotinas de estudos procurando 

adaptá-las rotina de seus lares. 

Tendo em vista que o distanciamento social dificultou as vivências de afe-

tividade, manter contato com familiares e alunos através de ligações e/ou men-

sagens pelo WhatsApp permitiu que os vínculos não se rompessem, bem como 

permitiu que os alunos se sentissem mais próximos à escola. 

Em um período tão singular como foi o contexto da pandemia, a empatia 

também foi necessária, ao considerar que muitos pais também viveram a exaus-

tão do trabalho home office8, passaram pelas angústias da falta da tecnologia, da 

conectividade e as incertezas do futuro. Também foi preciso esclarecer às famí-

lias que agora eles exerceriam papel essencial como mediadores da aprendiza-

gem de seus filhos. Tal tarefa não foi nada fácil pois, alguns alunos apresentam 

outras comorbidades associadas às suas deficiências o que demandou interação 

constante e dedicação. 
7  Institui Diretrizes Operacionais para o AEE na Educação Básica, modalidade Educação 
Especial.
8  Trabalho em casa (tradução livre).
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Considerando o contexto emergencial vivenciado, foram incorporadas den-

tro das ações do AEE atividades e materiais para estudos, em seus mais diversi-

ficados tipos de linguagens: áudios, vídeos, imagens, links no YouTube material 

impresso, jogos, material concreto. Também foi necessário identificar quais os 

recursos tecnológicos as famílias dispunham9, para então elaborar um plano de 

ação pedagógica adequado à realidade do aluno e condizente com às suas pos-

sibilidades cognitivas, motoras e tecnológicas. 

Em se tratando dos alunos deste relato, o smartfone foi o único recurso tec-

nológico que foi possível de ser utilizado pela professora de educação especial 

no ERE, tendo em vista que as famílias não dispunham de Notebooks, computa-

dores, ou acesso à internet. Sendo assim, os “smarts” foram utilizados para con-

tatar pais e alunos através de chamadas de vídeo, mensagens de texto e áudio; 

para orientações e sugestões de atividades que poderiam ser desenvolvidas no 

aparelho, como: vídeos, links, jogos; e para recebimento das devolutivas. Assim, 

mediante a falta dos recursos tecnológicos, foi preciso disponibilizar material im-

presso com as devidas adequações, bem como disponibilizar recursos concretos 

para que pudessem manipular, como jogos, brinquedos, alfabeto móvel entre 

outros.

Neste sentido, os smartphones que são uma realidade presente na vida 

de todas as pessoas, destacaram-se como uma das ferramentas mais utilizadas 

pelos professores, e que tem contribuído estrategicamente no trabalho docente, 

tornando-se o principal meio de comunicação contínua e simultânea entre o pro-

fessor/aluno, e meio viabilizador do processo de aprendizagem. Conforme Mattar 

(apud SILVA, 2020, p. 2), o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação rápida 

e promissora a ser utilizada como uma plataforma de apoio à educação, visto 

que possibilita o envio de textos, imagens, sons e vídeos e a criação de grupos 

de usuários. 

Outro fator observado é que o ERE demandou uma maior interlocução e 

9  Foi realizado uma sondagem pela Educadora Especial, utilizando como instrumento 
um questionário com perguntas pertinentes ao contexto.
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cooperação entre do professor do AEE e o professor do ensino comum, parado-

xalmente falando, o “distanciamento aproximou” as ações colaborativas entre os 

professores da sala regular com o AEE. Capellini (2004), menciona que a parce-

ria entre o professor da sala comum e o professor da educação especial, favore-

ce os processos inclusivos. O trabalho colaborativo é uma estratégia pedagógica 

pertinente que possibilitou conjuntamente à professora do AEE e professores da 

sala regular, pensarem formas de planejar, de desenvolver, avaliar e de encontrar 

soluções para as dificuldades encontradas pelo aluno no ensino remoto. Con-

forme CAPELLINI e ZERBATO (2019, p. 35), “o ensino colaborativo envolve um 

trabalho de parceria entre professor de ensino comum e professor de educação 

especial”. 

Nesta perspectiva, o trabalho colaborativo possibilitou-nos revisitar as prá-

ticas pedagógicas, planejar metodologias e estratégias curriculares inclusivas 

tais como: flexibilização dos conteúdos, objetivos e atividades a fim de que as 

barreiras na aprendizagem causadas pelo ERE fossem eliminadas ou ao menos 

minimizadas. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

de 1996, art. 59 “os sistemas de ensino devem assegurar aos estudantes com 

deficiência currículos, métodos e técnicas, recursos educativos e organização 

específica, que atendam às suas necessidades” (BRASIL, 1996). 

De acordo com Nóvoa: 

[...] “as melhores respostas à pandemia não vieram dos governos ou dos 
ministérios da educação, mas antes de professores que, trabalhando em 
conjunto, foram capazes de manter o vínculo com os seus alunos para os 
apoiar nas aprendizagens” (NÓVOA, 2020, p.2).

Vale destacar que os planejamentos das atividades devem respeitar e valo-

rizar as diferenças humanas, promovendo a aprendizagem não apenas do aluno 

com deficiência, mas de toda a sua turma. Isto certamente poderá ser chamado 

de uma ação inclusiva e equitativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do estado de calamidade de proporção mundial em decorrência da 

Covid-19, foi possível constatar que o cenário pandêmico exacerbou ainda mais 

as desigualdades sociais e educacionais no país. No que se refere ao campo 

educacional, mesmo com seus espaços físicos impedidos de receber alunos, 

a escola não parou. A comunidade escolar precisou manter-se forte e resiliente 

diante do novo cenário na educação. 

Na ideia de mitigar os impactos na aprendizagem causados pelo distancia-

mento social, o ERE passa a ser apontado como a melhor solução neste período. 

Entretanto, há que se reconhecer que o ERE tem limitações, pois vivemos em 

uma sociedade de realidades distintas e heterogêneas.  

Sendo assim, o ERE trouxe a necessidade premente dos professores 

transformarem o modo de pensar a educação e se reinventar buscando outras 

possibilidades de ensino em suas práticas. Da mesma forma os professores es-

pecializados que atuam no AEE tiveram que fazer uma análise das dificuldades 

impostas pelo novo cenário mundial que repercutiu na educação, pois a dinâ-

mica da docência virtual é complexa. Migrar do ensino presencial para um en-

sino mediado pelas tecnologias digitais é um grande desafio no que concerne 

às barreiras socioeconômicas que limitam o acesso às tecnologias, bem como 

das especificidades e singularidades dos alunos da Educação Especial e que 

participam do AEE, observando-se que o ERE não contemplou as condições de 

aprendizagens específicas dos alunos em geral, tampouco para os estudantes, 

público-alvo da Educação Especial. 

Em se tratando de todos os fatores que envolvem a pandemia e dos prejuí-

zos que ela traz para a educação, foi necessário o professor reinventar-se frente 

aos novos desafios educacionais e incluir na sua prática pedagógica estratégias 

que contemplem cada estudante como um ser que possui suas peculiaridades e, 

como tal, deve ser respeitado e ter seus direitos educacionais garantidos, mesmo 
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em tempos remotos. Assim, chega-se à conclusão que, mesmo sendo posto em 

caráter essencial, o ERE não consegue substituir a riqueza de experiências que 

as aulas presenciais são capazes de produzir.
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INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, pandemia é a disseminação 

mundial de uma nova doença. O termo passa a ser usado quando uma epidemia 

adquire níveis mundiais, espalhando-se por diversas regiões do planeta. Apesar 

da existência de pandemias históricas e devastadoras, a Covid-19 é a primeira 

pandemia mundial advinda de um coronavírus.

Em 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 

no Brasil, e em 5 de março foi registrado o primeiro caso de transmissão interna 

no país, ou seja, a primeira infecção sem histórico de viagens ou contato direto 

com infectos confirmados. No dia 11 de março, a OMS decreta pandemia do 

Coronavírus, em virtude do aumento súbito do número de infectados e mortos 

por todo mundo.

Frente a este cenário, os impactos da pandemia transcenderam a saúde 

mundial, expandindo-se a outros setores como economia, turismo, educação e 

tecnologia. Dessa forma, na perspectiva de diminuir os impactos pandêmicos, 

houve uma remodelação social, de modo que, as atividades, antes realizadas 

presencialmente, voltaram-se ao campo virtual, inserindo praticamente toda 

população mundial no meio digital.

Ademais, é válido salientar que, a pandemia evidenciou não apenas novos 

meios de trabalhos e de ensino, mas também a desigualdade social existente, 

tendo em vista que, com a inclusão das atividades remotas, a desigualdade de 

acesso à internet e de posse de tecnologias necessárias tornaram-se barreiras 

para diversos alunos e trabalhadores destinados a se adaptar sem instruções e 

suporte prévio.

Com a implantação de métodos como o home office e o ensino remoto em 

instituições públicas e privadas de todo mundo, a comunicação para realização 

das atividades síncronas e assíncronas passaram a ser realizadas através de 

plataformas multimodais.
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No contexto da linguagem, principalmente, no ensino de língua portuguesa 

focalizando o uso da prática social, criam-se instrumentos tanto de trabalho, como 

de pesquisa, que consigam definir e compreender melhor o processo de ensino-

aprendizagem. Para tanto, a língua portuguesa atua de maneira a considerar 

problemas de uso da linguagem na sociedade brasileira em tempos difíceis. 

Diante disso, este relato de experiência  é de cunho descritivo-interpretativo 

que conforme o autor (GIL, 2002, p. 42) “têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, 

o estabelecimento de relações entre variáveis” pois, como complementam as 

autoras Lakatos e Marconi (2003, p. 23) “trata-se de uma associação de ideias, 

transferência de situações e comparação de propósitos, mediante os quais 

seleciona-se apenas o que é pertinente e útil, o que contribui para resolver os 

problemas propostos por quem efetua a leitura.”

Para tanto, a natureza da abordagem é qualitativa, uma vez que “a pesquisa 

qualitativa ocorre no mundo real com o propósito de compreender, descrever 

e, algumas vezes, explicar fenômenos sociais [...]” (PAIVA, 2019, p. 13). Dessa 

forma, o nosso objetivo consiste em investigar como ocorre o ensino da leitura              

no contexto digital da pandemia da Covid-19 em escolas de rede pública de 

ensino.

Desse modo, para a observação e análise dos dados, utilizamos a indução, 

método característico da metodologia interpretativista, pois partimos de uma 

observação particular no âmbito escolar com vista ao desenvolvimento de 

possíveis conclusões a partir de padrões encontrados nos dados.

Os dados analisados foram coletados nas semanas de abril de 2021, durante 

o período escolar de via remota devido à pandemia da Covid-19, em turmas de 

regência no Ensino Fundamental II do 8° ao 9° da Escola Cidadã Integral José 

Soares de Carvalho, localizado em Guarabira-PB, através de aulas síncronas 

pelo Google Meet e assíncronas para aplicação e monitoramento de atividades, 

por meio da rede social WhatsApp.
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No tocante aos sujeitos envolvidos na pesquisa, tivemos, por mediadora e 

avaliadora da aula, a professora Maria das Dores Justo – professora da instituição 

há 32 anos, graduada em Licenciatura em Letras-Português, e cerca de 40 alunos 

do 8º ano A e B e do 9º ano do ensino fundamental, na faixa etária de 13 à 15 

anos de idade.

Dessa forma, o corpus foi coletado através de aulas realizadas na ECI José 

Soares de Carvalho/Guarabira, através de aulas síncronas, as quais participamos 

através da disponibilidade do link da aula pela professora mediadora, realizadas 

por meio do espelhamento de tela, a qual continha o material programado e 

elaborado diretamente voltado ao tema de aula que nos foi direcionado. 

No material produzido, além de slides, foi exposto também sites que 

evidenciavam o gênero reportagem em suas mais diversas modalidades orais e 

escritas. Além disso, de forma assíncrona, foi proposto aos alunos a elaboração 

de uma reportagem, a partir do conteúdo exposto em aula remota e do auxílio e 

monitoramento ofertado através da rede social WhatsApp.

 Durante o procedimento de coleta de dados, regemos uma sequência 

de aulas, que envolvia o estudo do gênero reportagem e a classe de palavras 

advérbio, abrangendo um total de 5 aulas, as quais totalizaram aproximadamente 

10 horas de gravações de vídeo e áudio. 

DESENVOLVIMENTO 

A LEITURA E SEU CARÁTER HUMANIZADOR NO ENSINO BÁSICO

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de com-
preensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu co-
nhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 
linguagem etc. Não se trata de extrair informação, decodificando letra 
por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica es-
tratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais 
não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos que possi-
bilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante 
de dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, 
validar no texto suposições feitas (BRASIL, 1998, p. 69-70).
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De acordo com os estudos realizados por Rouxel (2013, p. 17), para um 

ensino efetivo da literatura faz-se necessário a abordagem de alguns aspectos 

metodológicos. O primeiro aspecto diz respeito às finalidades da literatura, 

estabelecendo os objetivos a serem alcançados com determinada literatura no 

ato de sua seleção para uso pedagógico. Dessa forma, a escolha da literatura 

a ser trabalhada atua como formadora de uma identidade individual ou coletiva, 

inserção cultural e compartilhamento de valores.

O segundo aspecto vai de encontro com o que será trabalhado a partir 

desta literatura, seu pertencimento de gênero e possíveis temáticas relevantes 

à sala de aula. Esta realidade é a que tem limitado o tipo de literatura utilizada 

pedagogicamente e, consequentemente, dificultando a tarefa dos professores e 

inserção dos alunos por, muitas vezes, uma não-identificação com a literatura 

trabalhada. 

Neste sentido, o terceiro aspecto compete a como é feita a abordagem 

desta literatura, uma vez que, o avanço da tecnologia possibilitou o ensino da 

literatura em sala de aula através das mais diversas multimodalidades. Nesta 

perspectiva, pode ser trabalhado, pelo professor, métodos como a “relação da 

obra com outros objetos semióticos da mesma época – um poema, um quadro, 

uma música: confrontação da obra com suas adaptações contemporâneas, que 

funcionam também como “textos de leitores” [...] (ROUXEL, 2013, p. 27).

Além disso, é necessário observar que os avanços das pesquisas e 

teorias possibilitam novas reflexões acerca de antigas temáticas e até mesmo 

a descoberta de novas abordagens das obras. Estes avanços teóricos afetam, 

portanto, diversos âmbitos da literatura, como a concepção de literatura, de leitura 

literária e de cultura literária.

Na concepção de literatura ocorreram três mudanças de paradigmas. 

Inicialmente, modificou-se a concepção do corpus literal, que antes abrangia 

apenas determinados textos legítimos e “renomados” e passou a abranger toda 

gama literal de produção e de gêneros.
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Um segundo ponto é a da prática literal, a inserção da literatura no                    

processo de produção e em paralelo com a vida social. Desta forma, o aluno 

aprende e é inserido, no ato da atividade prática, em realidades sociais que 

abrangem o campo literário, como por exemplo, na elaboração de uma resenha 

crítica, na recriação de uma literatura e na própria elaboração de literaturas. Para 

tanto, o PCN (1998, p. 26) define que:

Vale considerar que a inclusão da heterogeneidade textual não pode ficar 
refém de uma prática estrangulada na homogeneidade de tratamento di-
dático, que submete a um mesmo roteiro cristalizado de abordagem uma 
notícia, um artigo de divulgação científica e um poema. A diversidade não 
deve contemplar apenas a seleção dos textos; deve contemplar, tam-
bém, a diversidade que acompanha a recepção a que os diversos textos 
são submetidos nas práticas sociais de leitura.

Outro aspecto que sofreu modificações com o avanço das pesquisas 

sobre literatura, foi a concepção autotélica da literatura, uma vez que, por atuar 

como um instrumento de comunicação, não é coerente que o texto se limite aos 

elementos estéticos e normativos que lhe eram impostos. Desta forma, o leque 

de possibilidades literárias se expande, validando muito mais o seu conteúdo do 

que o vetor estilístico da obra.

Acerca do conceito de leitura literária, ocorre uma expansão do que antes 

era definido como leitor modelo, considerando e incluindo os leitores reais, de 

diferentes realidades e perspectivas e não apenas aqueles de determinado meio 

e predominantes em um nicho pré-estabelecido. Desta forma, acontece uma 

abordagem coletiva e plural, voltado aos leitores reais e suas considerações.

A leitura literal atua, portanto, como prática social, pois, como define 

Rezendes (2013, p. 107), “a leitura da obra literária sugere, antes de tudo, um 

movimento de identificação: lemos o que gostamos de ler.”

Além disso, ocorre também a validação do “texto do leitor”, no qual o leitor, a 

partir de suas vivências e realidades, decodifica o significado individual da obra e 
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suas simbologias. Esta realidade resulta em uma atualização constante do texto 

do autor, uma vez que, a obra adquire novos significados e se molda de acordo 

com a sociedade e as vivências ao qual o leitor está inserido.

Visto que a escolha da literatura é determinante para a formação do sujeito 

leitor, o professor deve levar em conta as prescrições e limitações oficiais para 

a escolha da abordagem das obras em sala de aula. Diante disso, é importante 

evidenciar e confrontar os alunos acerca da diversidade literária existente e da 

importância do conhecimento além dos julgamentos de gosto subjetivo. Para 

tanto, o PCN define que:

Os gêneros existem em número quase ilimitado, variando em função da 
época (epopéia, cartoon), das culturas (haikai, cordel) das finalidades 
sociais (entreter, informar), de modo que, mesmo que a escola se impu-
sesse a tarefa de tratar de todos, isso não seria possível. Portanto, é pre-
ciso priorizar os gêneros que merecerão abordagem mais aprofundada. 
(BRASIL, 1998, p. 24).

O docente atua, então, como influenciador do sujeito leitor, estimulando                  

o aluno a realizar a leitura de forma degustativa, de modo que, a partir disso, se 

trabalhe a capacidade interpretativa individual e coletiva. De início, portanto, é 

importante embasar como a abordagem oral pode ser um bom método para a 

abordagem da literatura:

Uma rica interação dialogal na sala de aula, dos alunos entre si e entre 
o professor e os alunos, é uma excelente estratégia de construção do 
conhecimento, pois permite a troca de informações, o confronto de opi-
niões, a negociação dos sentidos, a avaliação dos processos pedagógi-
cos em que estão envolvidos. [...] (BRASIL, 1998, p. 26)

Além disso, os saberes sobre os textos, o conhecimento dos gêneros, a 

poética dos textos e o funcionamento dos discursos são propiciados através da 

leitura. Neste sentido, o professor é responsável por direcionar a leitura, a fim de 

possibilitar aos alunos uma descoberta acerca da identificação e compreensão de 

fenômenos que, futuramente, serão utilizados como ferramentas interpretativas e 

categóricas da obra.
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A partir disto, o PCN define que:

Dessa forma, cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral 
no planejamento e realização de apresentações públicas: realização de 
entrevistas, debates, seminários, apresentações teatrais etc. Trata-se de 
propor situações didáticas nas quais essas atividades façam sentido de 
fato, pois é descabido treinar um nível mais formal da fala, tomado como 
mais apropriado para todas as situações. (BRASIL, 1998 p.26)

Portanto, o professor deve estimular a capacidade subjetiva de expressão 

dos alunos, valorizando o conhecimento prévio e seus saberes implícitos e 

infundindo-lhes confiança e segurança para que possam escutar a si próprios e 

gerar a afirmação de uma subjetividade no ato da leitura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir, apresentamos as análises realizadas a partir das aulas regidas               

na Escola Cidadã Integral José Soares de Carvalho, viabilizados pela disciplina 

de estágio supervisionado II da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, 

Campus – III, por via remota devida ao impacto Pandemia da Covid-19.

Para cada sequência de aula, descrevemos (em negrito) a situação filmada 

via sala de aula remonta Google Meet, seguindo comentários críticos/reflexivos 

embasados em teorias da linguagem e do ensino. 

Iniciamos a descrição das Sequências de aula apresentadas na Escola 

Cidadã Integral José Soares de Carvalho, pelas regências feitas em turmas de 

8° ano e 9º ano do ensino fundamental.

Sequência 1 e 2- Classe de palavras: advérbio - 9° ano do ensino fundamental 
II – ECI-José Soares de Carvalho, Guarabira-PB 

Cena: Na sala de aula remota Google Meet – ECI JSC, ministrada 
pela regente – Ester Estevão da Silva – com o tema de “Classe de 
palavras: Advérbio” apresentou o conteúdo gramatical através de 
exemplos simples, iniciando a partir de uma frase construída de for-
ma gradual com a inserção de advérbios, a fim de exemplificar suas 
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funções nas frases. O professor/aluno/regente apresentou o con-
teúdo gramatical através de um quiz, utilizando-se de um elemento 
do cotidiano para provocar a interação da turma e mediar o domínio 
dos alunos acerca do assunto estudado, bem como, observar pos-
síveis lacunas no ensino-aprendizagem, podendo assim, revisar o 
conteúdo e dar algumas novas explicações que, por algum motivo, 
não tenham sido absorvidas pelos alunos. No que tange, a exempli-
ficação, o professor/aluno/regente buscou aplicar os conceitos gra-
maticais da classe de palavras advérbio, para além dos exemplos, 
expostos em slide, afirmando assim, seu domínio sobre o conteúdo 
exposto.
Fonte: Silva, 2021. (Google Meet <https://meet.google.com/vjx-igyx-
-gbn>)

Nesta cena, temos a descrição da realização de uma atividade durante 

a aula. Nesse caso, descrevo a forma como foi ministrada a aula sobre a 

classe de palavras advérbio. Na referida cena, o professor regente inicia a aula 

apresentando a classe de palavras estudada: o advérbio, e suas peculiaridades, 

através de um slide elaborado através do aplicativo Canva, o qual continha 

elementos multimodais para uma melhor compreensão do aluno, como setas 

se movimentando ao indicar alguma sequência ou correlação de algo que está 

sendo exposto, gifs para ilustrar determinada frase, e elementos coloridos para 

destacar e frisar algo importante na explicação.

A partir disso, inicio a exemplificação de forma simples e clara, através 

da construção gradual de uma frase, com a inserção de diferentes advérbios, 

evidenciando aos alunos as mais diversas funções que o advérbio pode exercer 

no sentido da frase, uma vez que, “a gramática existe em função da compreensão 

e da produção de textos orais e escritos.” (ANTUNES, 2003, p. 92). Em seguida, 

é exposto alguns exemplos de locuções adverbiais, para que os alunos entendam 

a existência de advérbios compostos por duas ou mais palavras.

Logo após, foram apresentadas frases para exemplificar e para identificar, 

juntamente com os alunos, os papéis exercidos pelos advérbios nas orações 

apresentadas para, a partir de então, explanar sobre os tipos de advérbios e suas 
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funções. Dessa forma, posteriormente, a professora expõe as flexões de grau do 

advérbio, sendo elas nos graus comparativo e superlativo, cada um com suas 

respectivas flexões, devidamente exemplificadas a partir de exemplos de frases 

utilizadas no cotidiano, viabilizando a contextualização do ensino.

Em seguida, foi exposto uma seção de observações, a qual continha 

algumas frases que, talvez, pudessem vir a confundir os alunos em possíveis 

questionários e exercícios sobre os advérbios, aproveitando, portanto, a 

oportunidade para reforçar algumas pontuações acerca desta classe de palavras 

que, no ato da explicação, não tenha ficado claro. Dessa forma, o ensino do 

advérbio é realizado de forma gradual, avançando de acordo com a percepção e 

absorção do conteúdo por parte dos alunos.

Dando continuidade à aula, foi realizado um quiz, o qual os alunos interagiram 

e identificaram nas frases expostas, a localização e o tipo de advérbio existentes 

nas orações. Dessa forma, o aluno, além de ser inserido na aula, o que tende a 

“aliviar” a quebra de contato e o ensino mecânico propiciado pelo ensino remoto, 

aprende o conteúdo de forma lúdica e, a partir disso, é propiciado mais um espaço, 

durante a aula, para que o aluno questione sobre as respostas ofertadas e tenha, 

mais uma vez, uma explicação detalhada do assunto.

Dessa forma, salienta-se aqui a perspectiva ancorada na teoria de Bezerra 

(2003, p. 29) que ressalta que:

Ao professor cabe a tarefa de propiciar aos alunos o ambiente e os meios 
necessários para que eles construam seus conhecimentos. Facilitar 
o processo de aprendizagem engloba uma série de atos bastante 
complexos, dentre os quais figuram: oferecer um ambiente afetivo na 
sala de aula que seja favorável ao aprendizado; dar espaço para que 
a voz do estudante seja ouvida; sugerir estratégias de aprendizagem; 
recomendar leituras; transmitir informações relevantes para o processo 
de construção de conhecimentos (Oliveira, 2008b, 17).

Para findar a sequência de aulas sobre Advérbio, foi proposta uma atividade 

coerente com o que foi exposto em aula, através do Google Forms, a qual foi 

espelhada em aula para explicação acerca da execução e preenchimento dos 

alunos, bem como, disponibilizada através do link pelo chat da sala de aula remota. 
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A atividade continha, portanto, algumas imagens retiradas da internet, contendo 

“memes”, nos quais os alunos iriam identificar os advérbios contidos e assinalar 

nas opções oferecidas, proporcionando, dessa forma, uma contextualização do 

aprendizado e evidenciando sua aplicabilidade no cotidiano do aluno.

Sequência 3 e 4- Reportagem: apresentando o gênero – 8° ano do ensino                        
fundamental II – Escola Cidadã Integral José Soares de Carvalho/ Guarabira-PB.

Cena: Na sala de aula remota Google Meet - Escola Cidadã Integral 
José Soares de Carvalho - ministrada pela aluna/regente - Ester Es-
tevão da Silva – com o tema de “Reportagem: apresentando o gê-
nero” apresentou o gênero textual através de vídeos e imagens, ou 
seja, utilizou-se de um elemento do cotidiano. Desse modo, a sala 
estava composta por 20 (vinte) alunos dos 8° anos A e B, a professo-
ra mediadora Maria das Dores Justo e a regente. O professor/aluno/
regente apresentou o conteúdo gramatical através do espelhamen-
to de sites e revistas, nas quais evidenciou as características e os 
principais elementos do gênero reportagem a partir de elementos e 
de assuntos do cotidiano dos alunos.
Fonte: Silva, 2021. (Google Meet <https://meet.google.com/was-vbkw-
-sia>)

Nesta cena, observamos a professora inicia a sequência de aulas sobre o 

gênero reportagem, apresentando o gênero e sua distinção do gênero notícia. A 

partir disso, inicia-se a aula com a apresentação de uma reportagem em vídeo, de 

teor humorístico, para que os alunos se sintam atraídos a interagir, identificando o 

conteúdo a ser trabalhado na aula. Para proceder com a descrição, foi elaborado 

um material multimodal e multissemiótico, o qual além de vídeos, imagens, gifs, 

elementos animados, abrange também sites da internet, navegados em tempo 

real, simulando uma situação cotidiana do aluno nas redes tecnológicas.

Logo em seguida, demos continuidade à explicação acerca do conteúdo 

a ser trabalhado na aula, bem como, expomos as diferenças existentes entre o 

gênero textual notícia e o gênero reportagem, classificando-os e exemplificando 

a partir de notícias e reportagens de revistas virtuais, navegadas e espelhadas de 
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forma síncrona, para que o aluno pudesse acompanhar os diferentes veículos de 

comunicação em que estes gêneros se encontram e suas estruturações.

Dessa forma, optamos por abranger temáticas do cotidiano dos alunos, 

como situações do Big Brother Brasil e reportagens sobre as aulas remotas em 

tempos de pandemia de Covid-19, a fim de contextualizar o gênero e inseri-lo, 

de forma prática, em situações habituais dos alunos, bem como, utilizar o gênero 

textual de forma leve e prazerosa, por se tratar de temas de bastante interesse 

dos alunos.

Nessa primeira análise, evidenciamos o conteúdo temático da aula da pro-

fessora sobre a atividade na qual os alunos identificaram e classificaram, dentre 

as imagens e vídeos expostos, o gênero jornalístico a qual determinada cena 

pertencia, seja ela reportagem ou notícia.

Sequência 5 e 6- Reportagem: os elementos visuais e sonoros– 8° ano do                    
ensino fundamental II – Escola Cidadã Integral José Soares de Carvalho/Guara-
bira – PB.

Cena: Na sala de aula remota Google Meet - ECI José Soares de 
Carvalho/Guarabira, ministrada pela regente Ester Estevão da Sil-
va, com o tema de “Reportagem: os elementos visuais e sonoros” 
dando continuidade à sequência de aulas sobre o gênero. Desse 
modo, a sala estava composta por 20 (vinte) alunos dos 8º anos A 
e B, de turno integral, a professora mediadora e a regente na ECI 
José Soares de Carvalho – aula remota. O professor/aluno/regente 
apresentou o gênero através da exposição de reportagens escritas 
e oralizadas em vídeos e podcasts em revistas online, utilizando-se 
de um elemento do cotidiano, a fim de elucidar a utilização e as 
mais diversas abordagens do gênero no cotidiano digital que o alu-
no está inserido. 
Fonte: Silva, 2021. (Google Meet <https://meet.google.com/was-vbkw-
-sia>)

Nesta cena, demos continuidade à sequência de aulas sobre o gênero tex-

tual reportagem, salientando seus elementos visuais e sonoros. Dessa forma, a 

aula inicia com o espelhamento de uma reportagem, localizada em uma revista 
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eletrônica, a qual contém, além da reportagem escrita, a reportagem em vídeo. A 

partir disso, buscamos destacar a importância dos elementos visuais, como ima-

gens e cenário que está sendo gravado a reportagem, bem como os elementos 

sonoros constituintes. 

Diante disso, em seguida, discutimos com os alunos acerca dos efeitos 

causados por determinadas imagens e sons expostos da reportagem assistida 

para a percepção do telespectador. Desta forma, elucidamos as escolhas fei-

tas pelo repórter em gravar em determinado local, por mais que, muitas vezes, 

apresente uma situação de risco para a equipe, bem como, os diversos meios 

de exposição deste gênero, proporcionado pelos mais diversos canais de comu-

nicação, por meio dos avanços tecnológicos. A partir disso, observamos que os 

alunos contextualizam a temática com outras situações já presenciado por eles, 

nos mais diversos canais de comunicação.

Além disso, expomos algumas revistas e jornais, nas quais as reportagens 

são escritas, mas que possuem imagens para ilustrar ou denunciar algo na maté-

ria. Dessa forma, relacionamos os elementos visuais de ambos tipos da reporta-

gem, discutindo sobre a maior quantidade de elementos multimidiáticos utilizados 

nas reportagens, a depender do meio de comunicação ao qual ele se encontra.

Em seguida, revisamos o assunto estudado através de um quiz e de alguns 

jogos sobre o assunto, nos quais os alunos poderiam opinar e responder de acor-

do com o que foi exposto em aula. Desse modo, houve a promoção, mais uma 

vez, de uma interação entre os alunos, além da avaliação acerca da absorção do 

conteúdo.

Diante disso, ressaltamos a escolha dos materiais e atividades realizadas 

é ancorada no pensamento de Irandé Antunes, (2003, p. 40) que afirma que “a 

língua só se atualiza a serviço da comunicação intersubjetiva, em situações de 

atuação social e através de práticas discursivas, materializadas em textos orais e 

escritos”. Em outras palavras, nada mais coerente do que abordar o gênero como 

atuação social, expandindo, assim, os limites da sala de aula e do aprendizado 

dos gêneros textuais.
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CONCLUSÃO

Observamos, por meio da experiência obtida a partir da execução da regência 

em tempos pandêmicos, o processo de ensino da leitura no contexto digital da 

pandemia da Covid-19. Diante disso, apesar das adversidades causadas pela 

pandemia da Covid-19, a volta às aulas e, consequentemente, a continuidade do 

processo de ensino e aprendizagem foram realizados, ainda que de forma muito 

difícil e com inúmeros empecilhos. 

Dessa forma, salientamos que durante a regência das aulas na escola-

campo, os alunos queixavam-se e apontavam, criticamente, os problemas do 

ensino remoto e suas incoerências, bem como o déficit causado no ensino. 

Acerca da regência, concluímos que, em tempos difíceis como este, faz-se 

necessário uma maior humanidade do professor para compreender e lidar com os 

discentes, visto que, além do cansaço psíquico e emocional e do distanciamento 

aluno-professor, é preciso estratégias para tornar a aula provocativa e interativa. 

Dessa forma, o ensino remoto exige uma maior prática didática e lúdica do 

docente, para que o assunto seja absorvido de maneira prática e efetiva, dado 

que, o alunado tem se mostrado desmotivado a participar e a permanecer                       

presente  frente  às  telas. 

Diante disso, foi observado que, a utilização de recursos multimodais, o 

acolhimento ao aluno através da disponibilidade de espaço para discussões e 

contextualizações próprias sobre o tema trabalhado inserindo-o como elemento 

imprescindível na aula, a elaboração de um material multisemiótico e a 

contextualização do assunto com situações cotidianas, evidenciam-se eficazes 

ao aprendizado, principalmente neste contexto de distanciamento social.

Dessa forma, a utilização de elementos do cotidiano do aluno, para o 

ensino da leitura e contextualização do ensino, atuou de maneira positiva, visto 

que, através disso, foi obtido uma boa interação dos alunos, podendo, dessa 
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forma, inseri-los no conteúdo abordado e avaliar, gradativamente, o processo de 

compreensão e absorção do conteúdo. Essa interação, além de facilitar a fluidez 

da aula, prejudicada pelo ensino remoto, auxilia o professor a mediar o processo 

de ensino através da compreensão, ou não, dos alunos, evidenciada através de 

sua participação na aula.

Nessa perspectiva, visto que a utilização dessas ferramentas propícia a 

inserção do conteúdo no cotidiano do aluno, mostrando sua utilização social e 

contextualizada, faz-se possível avaliar o domínio do conteúdo de forma prática. 

Além disso, concluímos que a utilização de jogos online por no contexto de                   

ensino, além de atrair a atenção da turma, não foge a proposta avaliativa das 

aulas, dado que, a atividade adquire outro formato, mais didático e participativo, 

ainda com a mesma proposta de avaliação.

Acerca do ensino da leitura em tempos de Covid-19, pontua-se que, a 

inserção inicial da obra literária para deleite e, posteriormente, para trabalhar 

questões, tanto gramaticais, como propriamente interpretativas, mostrou-se uma 

estratégia eficaz para a promoção e estímulo do aprendizado da leitura em sala 

de aula.

Dessa forma, inicialmente, ao trabalhar com a linguagem, abordando a classe 

de palavras advérbio, utilizamos exemplos retirados de sonetos, fragmentos de 

carta e, até mesmo, de contos, a fim de familiarizar, gradativamente, o aluno, 

nessa perspectiva de leitura. 

Na escola campo, ao abordarmos o gênero textual reportagem, aproveitamos 

também para realizar a leitura do gênero, juntamente com a turma. Dessa forma, 

aproveitamos para contextualizar a leitura, interligando-a, na prática, com o 

cotidiano dos alunos, demonstrando, assim, como a leitura e a produção do 

gênero se faz presente nos mais diversos meios da sociedade, seja oralizada ou 

escrita.



58

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Diante disso, constatamos que, apesar das adversidades do ensino 

remoto, proporcionado pela pandemia da Covid-19, houve um perpasse positivo 

do conteúdo e a absorção do conteúdo exposto, não apenas meramente de 

forma normativa, mas de forma prática, através da contextualização de sua 

aplicabilidade no cotidiano.

A partir dessas constatações, afirmamos a necessidade de estudos que 

contemplem a aplicação da leitura de maneira didática e inclusiva, uma vez que, 

ainda há uma resistência, dos alunos e professores, em trabalhar a leitura em 

sala de aula, para além dos fins avaliativos. Esperamos que esta proposta possa 

contribuir para indagações existentes, assim como servir de fundamentação e 

provocação para outros.
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INTRODUÇÃO 

 A pandemia do coronavírus (COVID 19) ocasionou problemas em diversos 

setores do mundo, tanto na área da saúde, comércio, educação e relações so-

ciais, prejudicando o contato aproximado entre as pessoas, a convivência e au-

mentando o número de óbitos descontroladamente. Esta situação foi um convite 

à adaptação, repensando a forma de ofertar e propiciar conhecimento (GROSSI; 

MINODA; FONSECA, 2020).

 Em relação ao ensino-aprendizagem a pandemia incitou as escolas, pro-

fessores e as famílias a se comprometerem com esse processo, para garantir o 

cumprimento do ano letivo, as atividades a serem vencidas e ministradas com 

determinado aprendizado possível (OLIVEIRA; NETO; OLIVEIRA, 2020).

 A mudança do local de ensino, da escola para o domicílio do estudan-

te passou a representar um desafio, onde muitas desigualdades de acesso e 

oportunidades passaram a surgir, pois para o acompanhamento do ensino, as 

famílias precisavam ter equipamentos de mídia. Onde para muitos brasileiros, as 

prioridades de aquisições são diferentes, e os professores formadores de conhe-

cimento assim como as famílias não foram preparados para essa modalidade de 

aprendizado em tela (HONORATO; MARCELINO, 2020).

 O processo de ensino em tempos regulares das pessoas com deficiência, 

também ocorrem em salas de aulas, com o intuito de favorecer a interação, o 

contato com outros alunos, evitando a segregação e a discriminação. Tendo os 

currículos e metodologias de ensino flexíveis para acolher as necessidade e difi-

culdade de aprendizado e de oportunidade da pessoa com deficiência em aces-

sar o conhecimento teórico e prático (BARBOSA; BEZERRA, 2020).

 Assim como o ensino regular, na na educação inclusiva os alunos passa-

ram a desenvolver atividades em seus lares. Os educadores adaptando-se ao 

cenário, quando não foi possível realizar aulas online, enviaram atividades para 

serem realizadas pelo estudante e retornadas ao professor quando concluídas 

(PORTELA; REIS; ITABORAÍ, 2021).
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O objetivo do estudo foi analisar na literatura as estratégias utilizadas para 

propiciar o ensino aprendizagem na educação inclusiva durante a pandemia de 

Covid-19. Partindo-se da questão problema: Quais foram os impactos da pande-

mia no ensino aprendizagem nas escolas e espaços de educação inclusiva?

DESENVOLVIMENTO

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura científica, a fim de descre-

ver a experiência e os desafios encontrados durante o período de pandemia de 

Coronavírus, para ensinar, aprender e compartilhar conhecimento aos alunos da 

educação inclusiva. O estudo de revisão narrativa busca descrever o estado da 

arte e o desenvolvimento da temática estudada por meio do ponto de vista teórico 

e contextual (ROTHER, 2007). Este tipo de estudo permite o estabelecimento de 

relações com produções, incitando novos questionamentos sobre as práticas de 

atuação (ELIAS et al., 2012).

O processo de coleta dos dados foi realizado no período de setembro a ou-

tubro de 2021, analisado por dois pares, comparando os resultados encontrados. 

Foram pesquisadas as bases de dados científicas: PUBMED, SCIELO e LILACS 

(BIREME), em língua inglesa e portuguesa, utilizando o recorte temporal de 2019 

a 2021.

A seleção prévia dos artigos ocorreu utilizando a estratégia de busca com 

os descritores associados: “inclusive education” and “covid”; “inclusive education” 

and “pandemic”; “inclusive education” and “coronavirus”; “inclusive education” 

and “SARS-CoV-2”. Os critérios de inclusão foram: estudos sobre a educação 

inclusiva de pessoas com deficiência e estratégias utilizadas de ensino durante a 

pandemia. Foram adotados como critérios de exclusão os estudos que não aten-

diam a temática de interesse, com informações incompletas dos autores, artigos 

não disponíveis na íntegra, estudos de caso e outras revisões narrativas.

A primeira seleção dos artigos se deu pela leitura do Resumo e inserção 

nos critérios de inclusão. Posteriormente, se aceitável, se procedeu a leitura do 
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texto completo. Com os resultados encontrados na busca, foram selecionadas as 

publicações a serem analisadas, discutidas e apresentadas neste estudo.  

Almeja-se que essa revisão possa fornecer maiores discussões e reflexões 

a educadores, profissionais de saúde e gestores quanto às estratégias utilizadas 

para favorecer a participação, expressão e aprendizagem de alunos com defi-

ciência durante a pandemia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A busca encontrou um total de 23 artigos. Os artigos duplicados foram des-

cartados (n=14) e as revisoras selecionaram artigos a partir da leitura dos títulos 

e dos resumos, resultando na exclusão de 3 artigos que, apesar de se enquadra-

rem na estratégia de busca, não tratavam do tema estudado. Após a exclusão 

destes artigos, 6 foram considerados elegíveis para a revisão (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma da seleção dos estudos 
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Na Tabela 1, são apresentados os artigos selecionados e uma breve des-

crição das variáveis: título, autores, ano de publicação e principais resultados em 

destaque.

Tabela 1. Estudos selecionados e sua revisão

Título Autores Ano 
e Local

Tipo de 
Estudo

Resultados 
Relevantes

COVID-19 IDD: 
A global survey 
exploring family 
members’ and 

paid staff’s 
perceptions of 
the impact of 
COVID-19 on 

individuals with 
intellectual and 
developmental 
disabilities and 
their caregivers.

Linehan,C. et 
al.

2020
HRB 
Open 

Research

Estudo 
Transversal

O objetivo do estudo foi 
realizar uma pesquisa
 on-line anônima para 

analisar as percepções de
 familiares, cuidadores e 

professores sobre o 
impacto da COVID-19 

nos indivíduos com 
deficiência intelectual e 

do desenvolvimento. 
Como desfecho dessa 

pesquisa serão compilados 
diversos materiais escritos 

que possam ajudar  e 
atender os diferentes 

públicos auxiliando as fa-
mílias, profissionais que 
atuam na linha de frente 
dos serviços, gestores 
públicos, organizações 

nacionais e internacionais. 

Stay at Home
 and Teach: 

A Comparative 
Study of 

Psychosocial 
Risks Between 

Spain and Mexico 
During 

the Pandemic. 

Prado-Gascó 
V, Gómez-Do-
mínguez MT, 
Soto-Rubio A, 
Díaz-Rodrí-

guez L, Navar-
ro-Mateu D.

2020
Frontiers

 in 
Psychology

Estudo
 descritivo

Os professores foram o 
público alvo e os achados 
foram que as medidas e 
os recursos disponíveis 

durante a pandemia foram 
melhores entre os 

professores mexicanos do 
que os espanhóis, a falta 

de apoio social e a
 desigualdade de 

oportunidades foram as
 diferenças mais 

encontradas, bem 
como surgimento de 

sentimentos de sobrecarga 
e desânimo.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33392440/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33392440/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33392440/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33392440/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33392440/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33392440/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33392440/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33392440/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33392440/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33392440/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33392440/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33392440/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33392440/
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/?lang=pt&q=au:%22Linehan,%20C.%22
https://hrbopenresearch.org/
https://hrbopenresearch.org/
https://hrbopenresearch.org/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33101136/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33101136/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33101136/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33101136/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33101136/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33101136/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33101136/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33101136/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33101136/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33101136/
https://www.frontiersin.org/journals/psychology
https://www.frontiersin.org/journals/psychology
https://www.frontiersin.org/journals/psychology
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ICT, Disability, 
and Motivation: 
Validation of a 
Measurement 

Scale and 
Consequence 

Model for Inclusive 
Digital Knowledge.

Medina-García 
M, Higueras-
-Rodríguez L, 
García-Vita 

MDM, Doña-
-Toledo L.

2021.
Interna-
tional 

Journal 
of Envi-

ronmental 
Research 
and Public 

Health

Estudo 
transversal 

e 
quantitativo

Estudo validou uma escala 
sobre o conhecimento das 
Tecnologia da informação e 

comunicação (TIC’s) 
às necessidades 

educacionais e o grau de 
inclusão dos professores 
para estas necessidades. 
Os resultados mostraram 

que o professor com 
conhecimento das TICs 

consegue estar mais 
motivado a ensinar. 

Os professores dos níveis 
de educação primária e 
primeira infância são os 

que têm menos 
motivação e menos 

uso das 
TICs em suas aulas.

Exploring the
 association 

between 
coronavirus stress, 

meaning in life, 
psychological 
flexibility, and 

subjective 
well-being.

Arslan G, Allen 
K-A.

2021.
Psycholo-
gyHealth 
Medicine 

Estudo 
Transversal

O objetivo do estudo foi 
realizar uma pesquisa com 

alunos de uma 
universidade pública

 quanto ao bem-estar, 
significado da vida e

 flexibilidade psicológica 
em relação ao estresse 

da COVID-19.
 Os resultados sugerem 

que  o significado da vida e 
flexibilidade psicológica 
mediaram  o efeito do 

estresse por coronavírus 
no bem estar dos alunos. 
Isso oferece implicações 

para que haja 
planejamento 

futuro, promovendo 
a saúde mental e o

 bem-estar durante a
 pandemia, para os alunos,

profissionais e 
funcionários envolvidos.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202470/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202470/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202470/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202470/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202470/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202470/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202470/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202470/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202470/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33487048/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33487048/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33487048/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33487048/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33487048/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33487048/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33487048/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33487048/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33487048/
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Decommissioning 
normal: COVID-19 
as a disruptor of 
school norms for 

young people 
with learning 
disabilities.

Beaton, Mhai-
ri C; Codina, 
Geraldene N; 
Wharton, Julie 

C

2021
British 

Journal of 
Learning 

Disabilities 

Estudo 
qualitativo

O estudo traz resultados 
que o ensino online devido 
a covid 19  proporcionou 

às crianças com 
dificuldades de 
aprendizagem 

oportunidades alteradas 
de inclusão social, seja 

por meio de maior poder / 
agência para elas e suas 

famílias e / ou novos 
modos de conexão

 levando a relacionamentos 
aprimorados. Os alunos 
inclusos por adotarem os 

meios alternativos de 
comunicação detinham 
conhecimento de como
 ajudar os professores a 

entender o funcionamento 
de alguns dispositivos 

tecnológicos como e-mail e 
uso do smartphone  

No entanto, os autores 
apontam que os 

entrevistados com 
deficiência foram poucos e 
que podem não representar 
a maior parte das pessoas 
que tenham deficiência e 
não puderam participar do 

estudo. 

COVID-19 and the 
inclusion of

learners with
 disabilities

in basic
education in South 

Africa: A critical
analysis

Kamga, S.D. 

2020, 
African 
Human 
Rights 
Law 

Journal

Revisão 
crítica

O artigo foi baseado na
 jurisprudência sul-africana 

e estrangeira com o 
objetivo de analisar a

 igualdade da educação
 inclusiva. Através das 
medidas tomadas pelo 
governo para garantir a 

continuidade da educação 
na pandemia, os desfechos 

foram que as medidas 
tomadas não favoreceram 

os alunos com deficiência e 
salientou as grandes

 lacunas a serem 
superadas e a 

marginalização dos 
alunos com deficiência.  

Fonte: autoras

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34220278/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34220278/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34220278/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34220278/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34220278/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34220278/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34220278/
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/?lang=pt&q=au:%22Beaton,%20Mhairi%20C%22
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/?lang=pt&q=au:%22Beaton,%20Mhairi%20C%22
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/?lang=pt&q=au:%22Codina,%20Geraldene%20N%22
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/?lang=pt&q=au:%22Codina,%20Geraldene%20N%22
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/?lang=pt&q=au:%22Wharton,%20Julie%20C%22
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/?lang=pt&q=au:%22Wharton,%20Julie%20C%22
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DISCUSSÃO

 Após a seleção dos seis estudos e procedendo-se à leitura, foi encontrado 

apenas um estudo (BEATON; CODINA; WHARTON, 2021) que destaca pontos 

positivos da aprendizagem na educação inclusiva durante a pandemia. Os auto-

res destacaram que os alunos têm uma participação mais efetiva nas atividades, 

devido ao uso de mídias eletrônicas com maior facilidade.

 Isso, possivelmente, pode estar associado à localização da pesquisa ser 

em um país desenvolvido, não refletindo a realidade da maioria dos estudantes 

brasileiros que vivem em um país subdesenvolvido, com grandes desigualdades 

sociais. Pesquisadores concordam que as condições de acesso à internet e as 

habilidades em utilizar recursos tecnológicos estão relacionados à possibilidade 

e manutenção de dar continuidade a estudos em formato online (COSTA; GOU-

VEIA, 2019).

 Alguns estudos ressaltaram as dificuldades e desafios a serem enfrentados 

durante a pandemia, como: barreiras para o manuseio das plataformas digitais, 

pouco tempo para organizar as tarefas fora do ambiente online, sobrecarga e fal-

ta de ânimo do educador para realizar todas as atividades exigidas, podendo le-

var ao estresse e alterações psicológicas mais graves (ARSLAN e ALLEN, 2021;  

MEDINA-GARCÍA et al., 2021; PRADO-GASCÓ et al., 2021). O ensino por meio 

digital foi necessário para minimizar o prejuízo da ausência de aulas presenciais, 

com o uso de aplicativos de videoconferência e de redes sociais estabelecendo 

comunicações e combinações entre alunos e professores (CORDEIRO, 2020).

Através do estudo transversal com a elaboração de uma pesquisa on-line, 

anônima, Linehan e colaboradores (2020), analisaram a percepção de familiares, 

cuidadores e professores sobre o impacto da Covid-19 nos indivíduos com defi-

ciência intelectual e de desenvolvimento. O objetivo da pesquisa foi a construção 

de materiais de apoio, protocolos, trabalhos acadêmicos e outros que favoreçam 

o acesso a serviços de saúde, cuidado e bem estar das pessoas com deficiên-

cias. 
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Certas evidências encontradas sugerem que os indivíduos com deficiência 

não têm viabilização igualitária na utilização de serviços de saúde, e desde o iní-

cio da pandemia já haviam discussões sobre a possibilidade da exclusão dessas 

pessoas (PORTELA; REIS; ITABORAÍ, 2021; SALDANHA et al., 2021; ELIAS et 

al., 2012). Dessa forma, é possível observar que estudos realizados concordam 

com a literatura que discute e vem ao longo do tempo enfatizando a marginaliza-

ção das pessoas com deficiência mesmo antes da pandemia, seja em serviços 

de saúde ou na educação (KAMGA, 2020; SALDANHA et al., 2021).

Em uma revisão crítica, Kamga (2020), discutiu na jurisprudência sul-afri-

cana e internacional as medidas tomadas pelos governantes para garantir a 

continuidade da educação, como um direito universal. O autor salienta que as 

mudanças realizadas para o ensino em plataformas online e através de mídias 

sociais não  incluíram as pessoas com deficiência. Além dos materiais de estudo 

e os recursos  que não foram adaptados aos alunos com deficiência, os seus 

pais e cuidadores não foram igualmente treinados para ajudar os seus filhos no 

ensino. Vários levantamentos do estudo remetem à realidade brasileira, em que 

a maioria dos alunos não têm acessibilidade a educação durante a pandemia, por 

vários aspectos, sejam sociais, financeiros ou emocionais (GROSSI; MINODA e 

FONSECA, 2020). 

Diante dessa breve revisão observamos que o impacto da pandemia no 

ensino aprendizagem nas escolas de educação inclusiva são inúmeros e há ne-

cessidade de rever-se as políticas públicas para que todos possam ter acesso 

a uma educação básica de qualidade. Até o presente momento poucos estudos 

foram encontrados discutindo essa temática, mas que posteriormente poderão 

aparecer na literatura científica discutindo o impacto da pandemia na educação.

CONCLUSÃO

 A educação para as pessoas com deficiência requer do educador um cons-

tante empenho e criatividade. Que com o surgimento da pandemia, necessitou 

ser ainda mais explorado, utilizando outros meios e ferramentas digitais para 
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favorecer o processo de ensino, mantendo também a proteção da saúde dos 

alunos da educação inclusiva.

 A partir deste estudo de revisão é possível perceber que poucos professo-

res relataram sua experiência nas vivências que tiveram, mas que mesmo com 

pouco estudos encontrados, a maioria retrata efeitos negativos da pandemia na 

educação, nos mostrando o quão importante são as relações de contato e troca 

para que os alunos incluídos aprendam mais e consigam participar de forma mais 

ativa deste processo de aprendizagem.

Deste modo, nosso estudo convida a refletir sobre a fragilidade de acesso e 

participação destas pessoas, que buscam participar de forma ativa dos espaços 

para exercer o seu direito universal de acesso à educação.

REFERÊNCIAS 

ARSLAN, G.; ALLEN, K. A.Exploring the association between coronavirus stress, 
meaning in life, psychological flexibility, and subjective well-being. Psychololy 
Health Medicine, v. 25, p. 1-12, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/33487048/>. Acesso em: 29 set. 2021.

BARBOSA, A.K.G.; BEZERRA, T.M.C.Educação Inclusiva: reflexões sobre a es-
cola e a formação docente. Ensino em Perspectivas, Fortaleza, v. 2, n.2, p. 
1-11, 2021. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/ensinoempers-
pectivas>. Acesso em: 29 set. 2021.

BEATON, M.C.; CODINA, G.N.; WHARTON, J.C.Decommissioning normal: 
COVID-19 as a disruptor of school norms for young people with learning dis-
abilities. British Journal of Learning Disabilities,00, p. 1-10, 2021. Disponível 
em:<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bld.12399>. Acesso em: 29 set. 
2021.

CORDEIRO, K.M.A. O impacto da pandemia na educação: utilização da tec-
nologia como ferramenta de ensino. 15f. 2020.Trabalho de Conclusão de Cur-
so (Graduação em Pedagogia)- Faculdade IDAAM, Manaus, 2020.

COSTA, O.S.; GOUVEIA, L.B. Educação superior a distância: fatores preditores 
da evasão anteriores à admissão de estudantes. Revista Educação em Ques-
tão, v. 57, n. 51, p. 1-27, 2019. Disponível em:  <https://www.redalyc.org/jour-
nal/5639/563965392009/html/>. Acesso em: 29 set. 2021.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33487048/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33487048/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33487048/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33487048/
https://revistas.uece.br/index.php/ensinoemperspectivas
https://revistas.uece.br/index.php/ensinoemperspectivas
https://revistas.uece.br/index.php/ensinoemperspectivas
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bld.12399
https://www.redalyc.org/journal/5639/563965392009/html/
https://www.redalyc.org/journal/5639/563965392009/html/


70

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA

ELIAS, C. S. et al. Quando chega o fim? Uma revisão narrativa sobre a termina-
lidade do período escolar para alunos defcientes mentais. SMAD: Revista Elec-
trónica en Salud Mental Alcohol y Drogas, v. 8, n. 1, p. 48-53, 2012. Disponível 
em:<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806
-69762012000100008>. Acesso em: 25 set. 2021

GROSSI, M.G.R.; MINODA, D.S.; FONSECA, R.G.P.Impacto da pandemia do 
COVID-19 na educação: reflexos na vida das famílias. Teoria e Prática da Edu-
cação, v. 23, n. 3, p.150- 170, 2020. Disponível em: <https://periodicos.uem.
br/ojs/index.php/TeorPratEduc/article/view/53672/751375151438>. Acesso em: 
28 set. 2021

HONORATO, H.G.; MARCELINO, A.C.K.B. A arte de ensinar e a pandemia CO-
VID-19: a visão dos professores.Revista Diálogos em Educação, v. 1, n. 1, p. 
208-220, 2020. Disponível em: <https://www.seminariosregionaisanpae.net.br/
atual/Comunicacao/EIXO%204%20PDF/HerculesGuimaraesHonorato-E4com.
pdf>. Acesso em: 26 out. 2021

KAMGA, S.D.COVID-19 and the inclusion of learners with disabilities in basic ed-
ucation in South Africa: A critical analysis. African Human Rights Law Journal, 
v.20, n.2, p.558-583, 2020.Disponível em: <http://www.scielo.org.za/pdf/ahrlj/
v20n2/10.pdf>. Acesso em: 20 out. 2021.

LINEHAN, C. et al. COVID-19 IDD: A global survey exploring family members’ 
and paid staff’s perceptions of the impact of COVID-19 on individuals with intellec-
tual and developmental disabilities and their caregivers. HRB Open Research, v. 
3, n.3, p. 39, 2020. Disponível em:  <https://hrbopenresearch.org/articles/3-39>. 
Acesso em: 25 set. 2021.

MEDINA-GARCÍA, M.; HIGUERAS-RODRÍGUEZ, L.; GARCÍA-VITA, M.D.M.; 
DOÑA-TOLEDO, L. ICT, Disability, and Motivation: Validation of a Measurement 
Scale and Consequence Model for Inclusive Digital Knowledge. International 
Journal of Environmental Research and Public Health, v.18, n.13, p. 2021.Di-
sponível em: < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8295836/>. Aces-
so em: 29 set. 2021

OLIVEIRA,A. S.S.; NETO, A.B.A. OLIVEIRA, L.M.S.Processo ensino aprendiza-
gem na educação infantil em tempos de pandemia e isolamento social. Revista 
Ciência Contemporânea, v. 1 n. 6, p. 349 363, 2020. Disponível em: <http://cien-
ciacontemporanea.com.br/index.php/revista/ article/view/32/29>. Acesso em: 28 
set. 2021

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-69762012000100008
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-69762012000100008
https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/TeorPratEduc/article/view/53672/751375151438
https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/TeorPratEduc/article/view/53672/751375151438
https://www.seminariosregionaisanpae.net.br/atual/Comunicacao/EIXO%204%20PDF/HerculesGuimaraesHonorato-E4com.pdf
https://www.seminariosregionaisanpae.net.br/atual/Comunicacao/EIXO%204%20PDF/HerculesGuimaraesHonorato-E4com.pdf
https://www.seminariosregionaisanpae.net.br/atual/Comunicacao/EIXO%204%20PDF/HerculesGuimaraesHonorato-E4com.pdf
http://www.scielo.org.za/pdf/ahrlj/v20n2/10.pdf
http://www.scielo.org.za/pdf/ahrlj/v20n2/10.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33392440/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33392440/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33392440/
https://hrbopenresearch.org/articles/3-39
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202470/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34202470/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8295836/
http://cienciacontemporanea.com.br/index.php/revista/issue/view/7
http://cienciacontemporanea.com.br/index.php/revista/article/view/32/29
http://cienciacontemporanea.com.br/index.php/revista/article/view/32/29
http://cienciacontemporanea.com.br/index.php/revista/article/view/32/29


71

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA

PORTELA, C.P.J.; REIS, C.A.R.; ITABORAI, F.C.S.Gestão escolar e pandemia: 
caminhos para uma educação inclusiva.Revista Brasileira de Pesquisa (Auto) 
Biográfica, Salvador, v.6, n.17, p. 328-344, 2021. Disponível em: <https://www.
revistas.uneb.br/index.php/rbpab/article/view/9198/7968>. 
Acesso em: 02 out. 2021.

PRADO-GASCÓ, V., GÓMEZ-DOMINGUEZ, M. T., SOTO-RUBIO, A. DÍAZ-RO-
DRÍGUEZ, L. NAVARRO-MATEU, D. Stay at Home and Teach: A Comparative 
Study of Psychosocial Risks Between Spain and Mexico During the Pandemic. 
Frontiers in Psychology, v. 11, e. 566900, p. 1-12, 2020. Disponível em: <https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7554607/>. Acesso em: 26 out. 2021.

ROTHER, E. T. Revisão sistemática X revisão narrativa. Acta Paulista de Enfer-
magem, v. 20, n. 2, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/
S0103-21002007000200001>. Acesso em: 25 set. 2021

SALDANHA, J.H.S.  et al. Pessoas com deficiência na pandemia da COVID-19: 
garantia de direitos fundamentais e equidade no cuidado. Caderno de Saúde 
Pública. v. 37, n. 9, 2021. Disponível em:<https://www.scielosp.org/article/
csp/2021.v37n9/e00291720/>. Acesso em: 17 out. 2021

https://www.revistas.uneb.br/index.php/rbpab/article/view/9198/7968
https://www.revistas.uneb.br/index.php/rbpab/article/view/9198/7968
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33101136/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33101136/
https://www.frontiersin.org/journals/psychology
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7554607/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7554607/
https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000200001
https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000200001
https://www.scielosp.org/article/csp/2021.v37n9/e00291720/
https://www.scielosp.org/article/csp/2021.v37n9/e00291720/


72

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA

CAPÍTULO 5

O LÓCUS 
DO PROFESSOR 
NO CONTEXTO 

EDUCATIVO EM 
TEMPOS DE PANDEMIA

Graziele Baldoni da Silva
Artemia Pedromilia da Silva Rigão

Geonice Zago Tonini Hauschildt 
Janete Webler Cancelier

10.48209/978-65-DESA9-52-5



73

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA

INTRODUÇÃO 

 Os dois últimos anos têm apresentado muitos desafios e entre tantos outros, 

o de ensinar através das novas tecnologias em meio a uma crise mundial. Em um 

contexto totalmente adverso daquele que se estava acostumado a lidar, exigiu-

se uma mudança brusca na condução do ensino e do trabalho pedagógico. Não 

houve tempo para um grande planejamento estratégico nem tão pouco uma 

pausa para trabalhar as emoções particulares dos sujeitos envolvidos no contexto 

educativo. 

 Escolas, famílias e alunos tiveram que, em um curto espaço de tempo dar 

conta de ensinar e aprender conteúdos, organizar suas rotinas domésticas e 

aprender a utilizar meios tecnológicos de modo a possibilitar a continuidade do 

aprendizado escolar. O caminho foi sendo aberto dia a dia, passo a passo, aos 

poucos... À medida que esse caminho foi sendo construído, avanços e retrocessos 

foram percebidos sempre na tentativa de se fazer o melhor, já que nenhum dos 

envolvidos tinha certeza do porvir. 

 Ao realizar uma breve análise sobre a trajetória percorrida, as decisões 

tomadas e os feedbacks alcançados, enquanto profissionais atuantes em 

Instituições de Ensino Básico e Superior propõe-se nesse texto uma reflexão sobre 

a importância do lugar do professor nos processos de ensino e aprendizagem, a 

partir de situações que expuseram os desafios, as fragilidades e as conquistas 

do período pandêmico.

DESAFIOS DO COTIDIANO ESCOLAR EM TEMPOS DE 
PANDEMIA: o lócus (lugar) do professor

  De acordo com Oliveira & Grinspun (2012), compreende-se por cotidiano 

escolar a “vida cotidiana na escola”. Para as autoras o cotidiano escolar, entre-

laça-se com a história e revela como, por que, com quem e para quem a escola 

existe.  Além disso, evidencia-se que a Escola constitui um espaço de transmis-
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são/ apropriação do conhecimento organizado com finalidades provenientes da 

conjugação de esforços dos envolvidos. 

 Sabe-se que na Escola apesar de existirem alguns protocolos e formas 

de organização comuns às diversas Instituições de Ensino, existem também si-

tuações inesperadas e inusitadas que fogem às regras. O cotidiano escolar, na 

verdade, é bastante desafiador e o espaço escolar se caracteriza por um meio no 

qual ocorrem muitas flutuações em sua dinâmica. Há a falsa impressão de que 

nada muda, a rotina é sempre a mesma. 

 Para Correia e Bonfim (2018):

Retratar o cotidiano a partir da ideia de repetição  dos  acontecimentos  
é  uma  herança  positivista,  no  entendimento  deste  como  um 
campo teórico abordado como fragmentos de  tempo  e  espaço  que  
podem  ser  mensurados,  sendo  portanto,  considerado  de  maneira 
experimental, buscando captar a repetição,  medir e descrever a ação 
e o comportamento,  refletindo a influência das pesquisas em ciências  
exatas  e  naturais,  à  época.  Desta maneira, durante muito tempo, as 
questões rotineiras, triviais, os acontecimentos  diários  foram   temáticas   
rechaçadas   pelas   pesquisas   em ciências  humanas.  (CORREIA; 
BONFIM, 2018, p.1034)

Entretanto, as diferentes situações apresentadas podem ser gerenciadas, 

mas não controladas, uma vez que é feita basicamente de pessoas. 

 Assim, sendo a Escola constituída de pessoas, cria-se um local no qual as 

relações estabelecidas entre os sujeitos já complexas por natureza tomam uma 

complexidade ainda maior, uma vez que existem diferentes pensamentos, ideo-

logias e comportamentos inerentes aos seres humanos. 

 O cotidiano escolar é caracterizado pelo “espaço para os processos de en-

sino e aprendizagem; onde conflitos entre os sujeitos escolares emergem; onde 

os desafios no estágio de formação de professores se evidenciam; onde se arti-

cula o espaço cultural para os jovens; onde se observa as relações entre profes-

sor e aluno, espaço este permeado pela arte, política, filosofia e outros saberes”. 

(AVELINO E SALLES, 2015).
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 Em meio a essa complexidade do cotidiano escolar, em meados de março 

de 2020 surgiu a orientação de que o ensino deveria ser ministrado de forma 

remota devido ao vertiginoso avanço na transmissão do coronavírus. Gestores, 

professores, funcionários, famílias e alunos foram pegos de surpresa e com mui-

ta rapidez tiveram que se adaptar às mudanças na forma de ensinar e aprender. 

Além das rápidas e significativas mudanças no cotidiano escolar e da necessida-

de de buscar outras possibilidades de apresentar e desenvolver o conhecimento, 

as relações interpessoais se tornaram ainda mais complexas, visto a necessi-

dade de se manter a continuidade dos estudos, mas de uma forma totalmente 

diferente.

 A migração do modelo presencial para as plataformas virtuais de aprendiza-

gem provocou certo desconforto e estranhamento.  Conforme Moreira e Schlem-

mer (2020), no ensino remoto, embora haja um distanciamento geográfico

[...] a aula ocorre num tempo síncrono, seguindo princípios do ensino 
presencial. A comunicação é predominantemente bidirecional, do tipo um 
para muitos, no qual o professor protagoniza vídeo-aula ou realiza uma 
aula expositiva por meio de sistemas de web conferência. 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 
digital. No ensino remoto ou aula remota o foco está nas informações e 
nas formas de transmissão dessas informações. (MOREIRA; SCHLEM-
MER, 2020, p.9)

Na prática, a dificuldade em lidar com esse distanciamento físico e o foco 

na informação proporcionado pelo ensino remoto foi muito grande. Alunos e pro-

fessores estudando e aprendendo sobre o mesmo assunto, mas com desafios 

enormes de compreender e se fazer compreender. Para Souza (2020, p.113), “a 

utilização das tecnologias digitais em rede na educação evidencia que os ambien-

tes virtuais modificam o domínio sobre o fazer docente praticado na modalidade 

presencial, pois são outros espaços e tempos pedagógicos que se apresentam”.

Ao acompanhar o desenvolvimento dos processos nesse período, obser-

vou-se alguns fatores causadores de interferências na relação professor/ alu-

no como a dificuldade na utilização das novas tecnologias e de softwares; falta 
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de motivação, autonomia e autodisciplina; problemas emocionais e psicológicos 

provocados decorrentes do isolamento e do medo da doença e, principalmente, 

a necessidade do contato/presença do professor para a melhor assimilação dos 

conteúdos por parte dos alunos. Para Silva e  Silva (2020):

Vivemos um contexto em que o professor teve que readaptar, reinventar 
sua prática de ensino, seu ambiente de trabalho, seu tempo e toda a sua 
agenda de trabalho para atender as novas demandas educacionais. Os 
alunos de todas as idades, alguns com pouco ou nenhum entendimento 
real do que estamos vivendo, viram suas rotinas de estudo adaptadas ao 
modelo remoto, necessitando estudar sozinhos ou com algum familiar, 
interagindo com o professor através da tela algumas vezes na semana. 
(SILVA; SILVA, 2021, p.12)

Provavelmente, os pontos citados não constituem nenhuma novidade para 

as inúmeras Instituições de Ensino e cada um deles poderia gerar uma série de 

reflexões a cerca da problemática. Porém, um deles será destacado nesse arti-

go: a importância do lugar ocupado pelo professor no processo educativo. Apro-

priando-se de um termo utilizado na Biologia, chamaremos esse lugar de “lócus”, 

embora o mesmo possa ser utilizado em diversos sentidos e áreas. Em Genética, 

a palavra lócus representa o local fixo em um cromossomo onde está localizado 

determinado gene. O gene é um segmento de DNA que contém as informações 

hereditárias dos seres vivos.

 Apenas para explicar a intenção da utilização desse termo no presente tex-

to, uma analogia pode ser feita: o lócus gênico identifica o lugar específico e úni-

co onde, naturalmente, um determinado gene pode ser encontrado. Da mesma 

forma pode ser pensado o lócus ocupado pelo professor. O mesmo, no cotidiano 

escolar e no processo educativo, ocupa um papel único e de extrema importân-

cia no fazer pedagógico. O fluir do conhecimento ganha significativa importância 

dependendo do contato dele com os alunos e da forma como o faz. Para Silva e 

Silva (2021)

Os alunos que antes tinham o apoio do professor e dos colegas no de-
senvolvimento das atividades, agora precisam se adequar às atividades 
on-line, com o acompanhamento dos pais (quando estes conseguem dar 
suporte), muitos sem nenhuma condição de dar conta de toda a carga de 
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atividades que recebem semanalmente, isso quando estes alunos pos-
suem acesso à internet. (SILVA; SILVA, 2021.p.13)
 

Apesar de todos os esforços através da utilização de materiais didáticos 

diversificados disponibilizados de forma impressa ou nas plataformas digitais, o 

contato do professor com o aluno, ainda que de forma virtual, fez-se necessário 

para que o conhecimento fluísse de um lado ao outro, num contato mais direto 

com o aluno, diminuindo o distanciamento que a pandemia impôs. 

Evidenciou-se no período pandêmico que professores são mais do que me-

ros transmissores de informações e que ainda não há substituição para o lócus 

ocupado por ele no cotidiano escolar. A forma de atuação profissional e a sua 

“presença” (participação) junto à turma fazem toda a diferença na aprendizagem. 

Há um algo a mais que nenhum outro meio substitutivo poderá transpor.

Uma pesquisa realizada com 3.678 gestores de escolas públicas (munici-

pais, estaduais e federais) e particulares pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br), divulgada em agosto de 2021, apontou que para 86% dos gestores 

escolares entrevistados, a falta de dispositivos como computadores/celulares e 

o acesso à Internet nos domicílios dos alunos estão entre os desafios mais cita-

dos. Além disso, 93% dos gestores escolares afirmaram que as dificuldades de 

pais ou responsáveis para orientar e apoiar os alunos nas atividades escolares 

constitui outro grande desafio enfrentado pelas escolas durante a pandemia CO-

VID-19. 

Os dados supracitados sugerem que além da dificuldade de acesso aos 

meios tecnológicos, também são encontrados obstáculos no que se refere ao do-

mínio da família em relação à condução das atividades em nível domiciliar. Isso 

foi sentido de forma significativa nos dois últimos anos, nos quais os professores 

tiveram que, além de buscar novas metodologias e recursos didáticos, fortalecer 

e defender o seu lócus e seu papel no processo educativo. Em muitas escolas, a 

falta de recursos tecnológicos veio acompanhada de uma cobrança exacerbada 

de si mesmos e da sociedade.
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Ao mesmo tempo em que os professores foram incessantemente exigidos 

para que dessem conta de ensinar e garantir a aprendizagem em meio a uma cri-

se na saúde pública mundial, sendo em alguns casos até desvalorizados, nunca 

se sentiu tanto a falta de sua mediação e intervenção nos processos de ensino 

e aprendizagem. Ao ponto dos alunos e famílias disporem das informações, mas 

não conseguirem levar adiante as atividades porque necessitavam do contato 

direto e/ou da palavra do professor.

De certa forma a situação se coloca enquanto um paradoxo: os professores 

vistos como vilões e heróis do contexto educativo; vilões porque não consegui-

ram, na maioria das vezes, garantir os cem por cento (100%) de aprendizagem e 

heróis porque sem eles, a batalha se tornou mais difícil e seus pupilos sentindo-

-se enfraquecidos e desamparados.

Ocorre que em meio a tantos desafios, muitos professores acabaram de-

senvolvendo o chamado estresse docente. O termo corresponde a “uma respos-

ta com efeitos negativos acompanhada de mudanças fisiológicas potencialmen-

te patogênicas como resultado das demandas feitas ao professor em tal papel” 

(Kyriacou & Sutcliffe apud OLIVEIRA et al, 2012, pág.237).

Recentemente, de acordo com Oliveira e colaboradores (2012) alguns 

estudos sinalizam que os professores estão muito suscetíveis a desenvolver a 

Síndrome Burnout. Essa seria uma resposta ao estresse ocupacional crônico 

caracterizada pela desmotivação, pelo desinteresse, pelo mal-estar interno ou 

insatisfação ocupacional que parece afetar, em vários graus, profissionais que 

lidam com outras pessoas ou que resolvem problemas dos outros (profissionais 

da saúde, carcereiros, assistentes sociais, comerciários, funcionários de departa-

mento pessoal, professores, entre outros). Além disso, consiste em um conjunto 

de condutas negativas, como diminuição do rendimento, a perda do senso de 

responsabilidade e da motivação e atitudes passivas ou agressivas com os ou-

tros. 

Segundo o Ministério da Saúde, a Síndrome de Burnout ou Síndrome do Es-

gotamento Profissional é um distúrbio emocional que provoca exaustão extrema, 
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estresse e esgotamento físico provenientes de situações de trabalho desgastan-

tes que exigem muita competitividade ou responsabilidade. Nervosismo, sofri-

mentos psicológicos, falta de vontade de sair da cama ou de casa e problemas 

físicos, como dor de barriga, cansaço excessivo e tonturas são sinais de desen-

volvimento da Síndrome.

Aos acompanhar os colegas de profissão, não foram raros os relatos 

de estresse, desgastes psicológicos e emocionais, cansaço extremo, entre 

outros. A situação que antes já era, no mínimo preocupante, tornou-se ainda 

mais.

Reinhold (2002 apud Oliveira et al, 2012) descreve cinco fases do Burnout 

do professor: 

(1) Idealismo- fase em que a energia e a motivação para o trabalho parecem ili-

mitados.

(2) Realismo- visão das reais condições de trabalhos e que talvez os projetos 

iniciais não sejam concretizados.

(3) Estagnação e frustração- o entusiasmo inicial transforma-se em fadiga crôni-

ca e irritabilidade, com o aumento da frustação.

(4) Apatia e burnout total- desesperança, frustração e perda da autoestima, desejo 

de abandono do magistério.

(5) Fenômeno fênix- o professor pode recuperar-se e recobrar o prazer no traba-

lho, como uma fênix que renasce das cinzas. 

 Deparou-se com professores vivenciando diferentes fases desse processo 

e também com outros que conduziram o período de pandemia com muita tran-

quilidade e mostram-se entusiasmados com a gama de novos conhecimentos 

adquiridos. O fato é que, cada qual, com seus ganhos e suas perdas, passaram 

e estão passando com maestria por esse período nada fácil da história mundial.

 O estresse e o cansaço parecem ainda acompanhar esses profissionais. 

Entretanto, há anos o seu trabalho não era tão exigido. Entende-se, obviamente, 
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que o período exigiu sacrifícios e mostrou fragilidades particulares e do sistema 

de ensino brasileiro evidenciado, por exemplo, “pela forma como se deu a ins-

tauração do ensino remoto, sem um planejamento prévio, sem discussão acerca 

de sua aplicação, sem uma preparação dos profissionais envolvidos” (SILVA e 

SILVA, 2021, p.12)

 Apesar disso, a situação trouxe à luz a importância da “profissão professor”. 

A garantia que seu lócus ainda não pode ser ocupado somente por informações e 

máquinas; de que é necessário mais do que isso para que o conhecimento ganhe 

significado e entendimento. Faz-se necessário a mediação feita pelo professor; 

a mágica de transformar o difícil no fácil, o monótono no criativo e o desinteres-

sante no interessante.  Por isso, que “não há outro caminho para evoluir como 

professor senão desenvolver continuamente a competência para o exercício pro-

fissional que traz tantas atividades e diversos desafios associados à prática que 

acaba por exigir múltiplas competências simultâneas”. (SARTORI, 2018, p.15)
 
BREVES REFLEXÕES FINAIS

 Vários e diferentes foram e estão sendo os desafios proporcionados pela 

pandemia. Os professores tiveram que lidar com as suas emoções e com as 

emoções dos outros, com a desvalorização histórica da categoria, com a falta de 

recursos tecnológicos e de capacitação, enfim, com as mais diferentes limitações 

impostas pela situação. Entretanto, sua “ausência” como chefe diário da classe 

trouxe muita insegurança e até frustração aos que deles esperavam uma palavra 

ou explicação ou ainda, simplesmente, uma aparição virtual para que as informa-

ções contidas nos livros e papéis ganhassem sentido.

 Por esse motivo, o lócus ocupado pelo professor ainda deve ser defendido 

em todos os sentidos no que se refere à importância no cenário educativo: na 

luta por melhores salários, na defesa por cursos de capacitação de qualidade e à 

manutenção dos cursos de licenciatura nas universidades; enfim, no resgate da 

valorização e relevância dessa profissão para a sociedade e para crescimento 

econômico e intelectual dos diferentes países, principalmente do Brasil. 
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No mais, a partir do contexto atual e do cenário imposto pela Covid-19, tor-

nou-se possível perceber o quanto é importante e se faz necessário a presença 

do professor na mediação do processo ensino-aprendizagem. Bem como o papel 

da formação inicial e continuada dos professores. Considera-se necessário al-

ternar os tempos e espaços formativos, incorporando a utilização de tecnologias 

educacionais. O espaço da sala, o convívio direto entre alunos-professores, a 

sociabilidade constituída no âmbito do espaço escolar contribuem diretamente na 

troca de experiências e na internalização do conhecimento. 
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INTRODUÇÃO

Por causa da Pandemia que assola o nosso planeta desde o início do ano 

de 2020, as escolas precisaram ser fechadas e as aulas em todo o mundo pas-

saram a acontecer de forma remota. 

No Brasil não foi diferente, os professores tiveram que trocar o quadro 

branco pelas telas de celulares e computadores. A assistência que era dada aos 

alunos de forma presencial no chão da escola, passou a ser agora por meio da 

internet através de atividades online e ministrações dos conteúdos dos diversos 

componentes curriculares por meio de plataformas digitais.

Os professores tiveram que se adaptar a esse novo contexto. As aulas re-

motas trouxeram como consequências a necessidade de aperfeiçoamento em 

relação a cursos acerca das tecnologias da informação; mudança na rotina de 

trabalho agora tendo esta que se entrelaçar com os afazeres de casa; dificul-

dades de acesso à internet; falta de aparelhos eletrônicos; desgaste mental e 

emocional. 

Algumas perguntas nos vêm à tona quando paramos para refletir sobre 

essa realidade: Como os mestres estão se sentindo em meio a esse contexto? 

Que tipo de apoio eles estão tendo para superarem as dificuldades que o ensino 

remoto lhes impõe? Quais são as maiores necessidades que esses professores 

possuem diante desse contexto que os circunda? É preciso deixar com que os 

professores falem, eles merecem ser ouvidos e externarem suas perspectivas e 

percepções num momento tão difícil como este pelo qual estamos passando.  

O objeto de estudo desta pesquisa consiste em professores de uma escola 

pública estadual da cidade de João Pessoa/PB e suas perspectivas acerca do 

ensino remoto em tempos de Pandemia. Os professores estão passando por 

um grande desgaste mental e emocional diante dessa nova realidade de ensino 

remoto pela qual tiveram de se adaptar. Diante disso, procura-se verificar a pers-

pectiva dos professores de uma escola pública na cidade de João Pessoa acerca 
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da nova realidade do ensino remoto. Com essa finalidade, irá se descrever como 

se deu o processo de transição entre o ensino presencial para o ensino remoto 

por causa da Pandemia do Covid 19; serão destacados os principais desafios im-

postos pelo ensino remoto aos professores; serão apresentadas as perspectivas 

dos professores de uma escola pública de João Pessoa em relação ao ensino 

remoto.

Esta pesquisa tem um cunho objetivo-descritivo. Adota uma abordagem 

quali-quantitativa, utilizando as técnicas de aplicação de questionários com base 

em Deslandes (1994). Foi produzido um questionário por meio do ‘‘Google For-

mulários’’, direcionado a professores de uma escola pública de João Pessoa, 

onde se obteve 18 respostas.

DO ENSINO PRESENCIAL PARA O REMOTO

No dia 20 de abril de 2020, foi publicado no site oficial do Governo da Pa-

raíba informações relacionadas ao que se intitulou ‘‘Regime Especial de Ensino 

da Rede Estadual’’.

As notícias trazidas pela publicação externavam o início de um processo 

que tem se estendido até hoje, que é a utilização do ensino remoto como uma 

alternativa ao cancelamento das aulas presenciais, estas suspensas temporaria-

mente devido à Pandemia do Covid-19. 

Na publicação da Secretaria de Educação, há a apresentação das ferra-

mentas que seriam utilizadas pelos docentes e discentes durante esse período 

denominado ‘‘regime especial’’. Diante do contexto, foi criada a plataforma ‘‘Pa-

raíba Educa’’, com o objetivo de reunir materiais e disponibilizar documentos e di-

retrizes que norteariam os docentes e discentes nesse momento; firmou-se uma 

parceria com a empresa ‘‘Google’’, formando turmas online compostas pelos alu-

nos da Rede Estadual por meio da plataforma ‘‘Google Classroom’’; foi criado o 

aplicativo também denominado ‘‘Paraíba Educa’’; passou a ser disponibilizada 
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uma grade de programação com aulas para os ensinos infantil, fundamental e 

médio por meio da TV da Assembleia Legislativa do Estado; iniciou-se um pro-

cesso de divulgação de roteiro de atividades e informações sobre as ações das 

escolas e Secretaria de Educação por meio das redes sociais.

Para os estudantes que não possuíam acesso à internet ou a recursos 

tecnológicos, a Secretaria direcionou os gestores escolares a providenciarem 

materiais e atividades impressas para eles. A logística ficaria a cargo de cada es-

cola respeitando o contexto de cada comunidade escolar e as necessidades dos 

discentes, além de observarem todos os protocolos estabelecidos pelo Ministério 

da Saúde quanto ao uso de máscaras, distanciamento social e a utilização de ál-

cool em gel no momento da ida à escola para pegarem as atividades impressas.

OS PRINCIPAIS DESAFIOS NO ENSINO REMOTO

Logo iniciou-se o período denominado ‘‘Regime Especial’’, diversos desa-

fios já começaram a surgir. Os professores e alunos que antes estavam acostu-

mados com o chão da escola, tiveram que se adaptar ao ambiente virtual para 

darem prosseguimento ao ano letivo que tinha sido interrompido devido à Pan-

demia.

Para os docentes a situação iria tornar-se complexa, pois, antes estavam 

na escola, dedicando-se exclusivamente à preparação e ministração das aulas, 

agora em casa, com todos os afazeres relacionados a essa esfera da realidade. 

As cobranças e exigências do sistema de ensino estadual se tornaram laten-

tes, tendo os docentes que participarem de cursos de capacitação e formações 

para se enquadrarem a esse novo regime de ensino que estava sendo colocado. 

Acrescente a isso as diversas demandas já presentes em casa sendo introduzida 

um novo momento que exigiria a utilização de ferramentas tecnológicas, a exe-

cução de aulas online e o preenchimento de uma série de documentação exigido 

pela Secretaria de Educação. Há uma mudança repentina da rotina a qual os 

docentes foram submetidos. Como afirma Zaidan: 
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Professoras e professores experimentaram uma mudança brusca em 
suas rotinas, que se caracteriza pela penetração insidiosa do trabalho 
em todos os espaços e momentos de seu cotidiano, não importando que 
seus empregadores (o governo ou os donos de escola) não lhes tenham 
garantido estrutura para o teletrabalho (ZAIDAN, 2020, p. 264).

Diante dessa nova realidade, os professores tiveram que se desdobrar para 

atenderem as ordens da Secretaria de Educação. Destaca-se também a falta de 

equipamentos tecnológicos necessários, onde os docentes precisaram arcar com 

suas próprias ferramentas, internet e materiais. O trabalho dobrou, pois, muitos 

alunos, por também não possuírem equipamentos para assistirem as aulas on-

line, precisam muitas vezes esperar os seus responsáveis chegarem dos seus 

trabalhos para só assim cumprirem as tarefas exigidas pela escola. Mediante a 

isso, os professores precisam flexibilizar o horário de entrega dessas atividades, 

tendo que muitas vezes atender aos estudantes num momento contrário ao seu 

expediente normal de trabalho. Percebemos então um acúmulo desenfreado de 

atividades e funções atribuídas aos docentes, que já possuem um alto nível de 

desvalorização por parte da sociedade brasileira e do poder público. Como afir-

ma Tostes: 

A desvalorização do trabalho do professor se traduz pelo desrespeito 
por parte dos alunos, baixos salários, carga de trabalho exaustiva, alto 
número de alunos por classe e pressão por metas de produtividade, fa-
tores responsáveis pelo intenso sofrimento docente. A isto se somam o 
aumento dos contratos temporários e a perda de garantias trabalhistas; 
falta de preparo durante a formação; dificuldades na relação com alunos 
e pais, diante das fragilidades da escola; exigência de adoção de uma 
pedagogia que não corresponde ao modelo de escola instituído; cumpri-
mento de várias jornadas em diferentes escolas, sobrecarga advinda da 
assunção de tarefas como preenchimento de relatórios, cálculo de notas 
e anotações de frequência (TOSTES, 2018, p. 89).

Esse contexto no qual os atuais professores estão inseridos, traz à tona 

a realidade de uma educação que tem por finalidade atender as demandas do 

mercado. Com a chegada da Pandemia essas características foram ampliadas. 

Empresas privadas passaram a fornecer as redes estaduais de ensino              

ferramentas e plataformas de tecnologias que estão sendo utilizadas nesse pe-
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ríodo de ensino remoto. Há de se considerar o que Laval (2004) chama de ‘‘nova 

ordem educativa’’ que campeia a escola por meio da influência de perspectivas 

neoliberais. Para ele, ‘‘o sistema educativo está a serviço da competitividade 

econômica, está estruturado como um mercado, deve ser gerido ao modo de 

empresas’’ (LAVAL, 2004, p. 20). 

Os professores então apresentam-se mais como ‘‘burocratas da educa-

ção’’, tendo que cumprir tarefas num tempo ínfimo, estabelecido pela Secreta-

ria de Educação. Ele precisa cumprir metas, avaliar os alunos, registrar notas, 

ministrar as aulas online, fazer atividades impressas, participar de formações e 

reuniões, atender aos alunos em horários extras, participar de encontros com os 

pais etc. Junte a tudo isso o acúmulo de tarefas e obrigações que já possuem em 

suas casas, estando eles trabalhando a partir de suas residências. Os docentes 

então terminam padecendo de patologias diretamente ligadas às atividades de 

trabalho, prejudicando assim a sua saúde mental e emocional.

O QUE PENSAM OS MESTRES SOBRE O ENSINO REMOTO

A partir desse contexto de ensino remoto ao qual professores e alunos fo-

ram submetidos, devido à Pandemia do Covid 19 que ainda tem assolado o pla-

neta, foi elaborado um questionário por meio do ‘‘Google Formulários’’ com o ob-

jetivo de evidenciar a perspectiva dos docentes de uma escola pública da cidade 

de João Pessoa/PB, acerca do ensino remoto. A escola da qual os professores 

fazem parte é a ECITE Daura Santiago Rangel, situada no bairro de José Amé-

rico na capital paraibana. Ela faz parte do modelo das escolas cidadãs integrais, 

sendo a mesma composta hoje por 21 professores nesse turno. O questionário 

foi aplicado no dia 23 de junho de 2021.

As questões que foram formuladas tinham a finalidade de destacar o que 

pensam os docentes da escola acerca dessa nova realidade que eles têm en-

frentado. Foram formuladas as seguintes perguntas e requeridas as seguintes 

informações: gênero; idade; tempo de trabalho como professor; grau de satisfa-
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ção quanto ao ensino remoto; se o ensino remoto tem afetado a saúde mental 

e emocional dos professores; se já tiveram alguma doença relacionada ao ensi-

no remoto; as principais dificuldades que eles têm enfrentado quanto ao ensino 

remoto; qual o tipo de assistência que a Secretaria de Educação têm dado aos 

professores nesse período de ensino remoto; qual o tipo de assistência que a 

gestão escolar têm dado aos professores no contexto de ensino remoto; de que 

forma a Secretaria de Educação poderia atuar para dar uma melhor assistência 

aos docentes diante do período denominado ‘‘Regime Especial’’.

Na sequência, apresenta-se as respostas dos professores e alguns comen-

tários a partir dos relatos que foram evidenciados. Obtivemos a participação de 

dezoito docentes que, prontamente, participaram da pesquisa. O questionário foi 

compartilhado para os professores por meio da rede social ‘‘WhatsApp’’. Como 

faço parte do quadro docente da referida escola, logrei êxito em ter um retorno 

imediato dos colegas quanto às respostas solicitadas. O gráfico 1 demonstra as 

respostas da pergunta que se referia ao gênero de cada sujeito pesquisado.

Gráfico 1 – Gênero

Fonte: Pesquisa de campo (2021) 

Dos dezoito docentes que responderam ao questionário, 50% se declara-

ram do gênero masculino e 50% do gênero feminino. Não foi citado outro gênero, 

tendo sido essa opção disponibilizada.
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O gráfico 2 demonstra as respostas da pergunta que se referia a idade de 

cada sujeito pesquisado.

Gráfico 2 – Idade

Fonte: Pesquisa de campo (2021)

Em relação à idade dos docentes, 38,9% responderam ter de 20 a 30 anos; 

33,3% disseram possuir de 30 a 40 anos; 16,7% afirmaram ter de 40 a 50 anos; 

11,1% declararam possuir 60 anos ou mais.

Diante dessas respostas, observa-se que a maioria dos professores con-

sultados já possuem uma idade adulta consolidada, sendo os mesmos mais ‘‘ma-

duros’’ quando se leva em consideração a categoria faixa etária.

O gráfico 3 demonstra as respostas da pergunta que se referia ao tempo de 

trabalho como professor de cada sujeito pesquisado.
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Gráfico 3 – Tempo de trabalho como professor

Fonte: Pesquisa de campo (2021)

Ao serem perguntados sobre o tempo que atuam como docentes, obser-

vou-se que a maioria do grupo pesquisado, 55,6%, atua num intervalo de tempo 

zero a 10 anos. Aqueles que lecionam de 10 a 20 anos representam 22,2%, por 

sua vez, docentes que lecionam de 20 a 30 anos representam 16,7% dos pesqui-

sados e 5,6% estão na profissão há 30 anos ou mais. É interessante notar que a 

maioria dos docentes estão dando os primeiros passos na vida docente.

O gráfico 4 demonstra as respostas da pergunta que se referia ao grau de 

satisfação quanto ao ensino remoto de cada sujeito pesquisado.

Gráfico 4 – Grau de satisfação quanto ao ensino remoto

Fonte: Pesquisa de campo (2021)

5,6%
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Em relação ao grau de satisfação quanto ao ensino remoto, 66,7% dos 

professores declararam que esse ‘‘regime especial’’ é pouco satisfatório; 22,2% 

afirmaram ser satisfatório; 11, 1% responderam que não há nenhum grau de sa-

tisfação quanto ao ensino remoto.

É de extrema importância destacar que nenhum dos professores 

responderam a alternativa ‘‘muito satisfatório’’. Esse dado nos leva a confirmar 

que os docentes possuem bastante dificuldade quanto à adaptação a esse modelo 

implementado pela Secretaria de Educação.

O gráfico 5 demonstra as respostas da pergunta que se referia a relação 

entre o ensino remoto e a saúde mental de cada sujeito pesquisado.

Gráfico 5 – Relação entre o ensino remoto e a saúde mental dos professores

Fonte: Pesquisa de campo (2021)

Foi perguntado aos professores se eles acreditam que o ensino remoto tem 

afetado a saúde mental e emocional dos docentes. A maioria, 94,4%, respondeu 

que sim e 5,6% declararam que não. Não houve nenhuma resposta registrada 

com a opção ‘‘talvez’’.

Fica então registrado que para esses profissionais da educação o ensino 

remoto vem contribuindo para o adoecimento dos docentes.

O gráfico 6 demonstra as respostas da pergunta que se referia ao fato dos 

sujeitos pesquisados relacionavam algum tipo de doença ao ensino remoto.
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Gráfico 6 – Algum tipo de doença relacionada ao ensino remoto

Fonte: Pesquisa de campo (2021)

Foi perguntado aos professores se já tiveram ou estão tendo algum tipo de 

doença provocada por esse contexto de ensino remoto. A maioria dos docentes, 

44,4%, afirmaram que sim; 33,3% declararam que não; 22,2% responderam que 

talvez.

Fica então registrado o reconhecimento desses professores quanto a rela-

ção de patologias com o contexto de ensino remoto. A maioria dos profissionais 

já enfrentaram ou enfrentam enfermidades advindas dessa nova modalidade de 

ensino a qual estão submetidos.

Ao serem questionados sobre as principais dificuldades enfrentadas em 

relação ao ensino remoto, os pesquisados relataram que: falta engajamento por 

parte dos alunos; sentem falta de um ambiente adequado para as ministrações 

das aulas; há um excesso de trabalho; possuem algumas dificuldades em utilizar 

certas ferramentas digitais; as tarefas se multiplicaram; sentem falta da interação 

dos alunos; há falta de apoio do governo, aquisição de doenças por ter que tra-

balhar muito tempo sentado na frente de um computador, no qual todos os pro-

fessores não estão acostumados; falta motivação e conseguir motivar os alunos, 

pois, os problemas enfrentados vão além dos muros da sala de aula; há muita 

ansiedade por querer fazer o melhor e saber que falta preparo; falta de apoio da 
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secretaria de ensino e cobranças sem lidar com a realidade que os professores 

e alunos estão vivendo.

Diversas foram as respostas dos professores quanto as principais dificulda-

des enfrentadas no contexto do ensino remoto. Os docentes destacaram desde 

a falta de interesse dos alunos em participar das aulas, até a pouca ou nenhu-

ma assistência por parte da Secretaria de Educação em relação aos mestres. É 

importante destacar uma das afirmações que está relacionada ao excesso de 

trabalho e relatórios que são exigidos pela Secretaria. Percebe-se que, mesmo 

diante de uma realidade virtual, os quesitos burocráticos que estão relacionados 

à atividade docente não diminuíram.

Em relação a assistência que a Secretaria da Educação tem oferecido aos 

professores nesse contexto de ensino remoto, os entrevistados relataram que: 

não há nenhuma assistência; a Secretaria faze apenas cobranças e mais cobran-

ças, não se importa com a comunidade escolar como um todo; até agora, só mais 

trabalho; nenhuma assistência, só exigências e promessas; há cursos on-line 

para quem tem disponibilidade de fazer; apenas formações; formação para o uso 

de ferramentas tecnológicas e ensino/aprendizagem virtual remota; existem mui-

tas cobranças de metas como se estivéssemos no presencial, falta considerar o 

ambiente pandêmico, as dificuldades dos estudantes e professores.

É notória as afirmações idênticas dos professores quanto a assistência da 

Secretaria junto aos docentes. A maioria externa que não há um cuidado ou zelo 

por parte do órgão superior de ensino do Estado em reação aos professores da 

escola. Foi citado que há a disponibilização de cursos de capacitação para os 

docentes, porém, o mesmo parece que se insere na categoria de ‘‘cobranças 

excessivas’’ que outros professores já relataram anteriormente.

Sobre o tipo de assistência que a gestão escolar tem oferecido no contexto 

do ensino remoto, os depoentes evidenciam que: há um alinhamento das ativida-

des virtuais; a gestão organiza as atividades impressas para alunos sem acesso 

à internet; a gestão super parceira, compreensiva e presente; não há nenhuma 
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assistência; há o apoio da gestão quase sempre, porém também são subordi-

nados às diversas demandas da Secretaria de Educação; são compreensivos e 

ajudam na medida do possível; há todo tipo de assistência que está ao alcance 

deles; há a disponibilidade de equipamentos, porém não são satisfatórios e mate-

riais simples que já faziam parte da rotina escolar; para a atual realidade a gestão 

é comprometida, atuante, é satisfatória; a direção tenta ser compreensiva, mas é 

cobrada também, portanto a assistência é mínima; tem dado todo o suporte que 

lhes é permitido pela secretaria, eles possuem muitas cobranças por parte de 

seus superiores que desconsideram o momento pandêmico; a gestão é excelen-

te, acompanha, aconselha, vê nossa realidade e sugere opções; tem sido uma 

assistência regular, mas pouca, pois eles mesmo não podem fazer muito.

Em relação a assistência dada pela gestão escolar aos professores, a maio-

ria dos docentes descreveu que a chefia imediata tem se prontificado a acom-

panhar os profissionais quanto a execução das suas tarefas semanais. É impor-

tante notar a fala de alguns professores quanto ao quesito de que os gestores 

precisam ‘‘seguir as ordens’’ dos seus superiores. Para os docentes, a gestão 

procura cumprir o seu papel designado pela Secretaria e age, na medida do 

possível, para proporcionar um ambiente de compreensibilidade e flexibilidade 

diante dos desafios expostos. 

Ao serem questionados sobre de que forma a Secretaria de Educação po-

deria atuar na assistência aos professores no contexto do ensino remoto, os 

mesmos evidenciaram que: a Secretaria deveria disponibilizar aos professores 

equipamentos adequados para a docência virtual, prover condições mínimas de 

acesso à internet aos alunos para que possam ser contemplados no ensino virtual 

e aprimorar a Plataforma Saber (bem instável atualmente), também seria interes-

sante algum tipo de estímulo aos discentes para que levassem o ensino remoto 

mais a sério, pois atualmente muitos ainda negligenciam as aulas e atividades; 

deveriam ouvir mais os professores e fornecer ferramentas de trabalho adequa-

das, como computadores, aplicativos interativos e internet; deveriam tensionar 
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menos os professores, criar grupos segmentados de apoio e oferecer assistência 

psicológica; dar suporte de equipamentos, internet para esse momento de aulas 

remotas, cursos voltados para esse tipo de ensino e um apoio psicológico; as-

sistência psicológica, meios para ajudar nas aulas remotas; ter mais compreen-

são, campanhas educativas para mostrar que o ensino remoto é uma solução 

e não um problema; poderia nos incentivar com algum presentinho em alguma 

data comemorativa, porque já fez um ano e nem uma agenda, também fornecer 

equipamentos tecnológicos, já varia o kit; promover novas formações, financiar 

para qualquer professor aquisições de equipamentos tecnológicos modernos, e 

principalmente pagar os profissionais de educação dignamente, igualar o salário 

de professores não concursados ao salário de professores efetivos, visto que o 

trabalho é equivalente; ouvir mais os professores e agir conforme nossa realida-

de, com formações que ensinem nas novas tecnologias, não repetindo o que já 

sabemos como as coisas da escola integral; dar mais atenção aos docentes, ob-

servando qual é a realidade da educação pública em nosso Estado; desenvolver 

uma prática de avaliação da saúde mental dos professores e a partir dos resulta-

dos encontrados prestar apoio e enfrentamento aos desafios do ensino remoto.

Quando foram questionados de que forma a Secretaria de Educação                       

poderia atuar para melhorar a assistência aos professores, as respostas dos do-

centes foram incisivas em apresentar as principais necessidade que eles pos-

suem nesse contexto de ensino remoto. 

Dois temas foram os mais destacados: falta de equipamento tecnológico e 

internet para os alunos e professores; ausência de assistência psicológica para 

os docentes. É uníssona as declarações dos profissionais em relação a esses 

aspectos. Segundo eles, os docentes e discentes não logram êxito no ensino re-

moto por causa da ausência de recursos básicos e necessários para a execução 

de aulas e atividades online. A escassez de profissionais da área de psicologia 

também é reivindicada pelos professores, para estes, um acompanhamento psi-

cológico tanto para os docentes quanto para os discentes seria algo de extrema 

importância no enfrentamento das dificuldades que a Pandemia acarretou.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema exposto é de extrema relevância se quisermos compreender o con-

texto atual pelo qual temos passado. 

Quando observamos o sistema educacional brasileiro e as formas de so-

ciabilidade que ele propõe, contemplaremos essa realidade sendo diretamente 

afetada pelas demandas que a Pandemia do Covid 19 trouxe ao mundo e ao 

nosso país. 

Dentro desse complexo educacional, encontram-se os professores, agen-

tes sociais de extrema relevância no processo educativo. Os docentes estão sen-

do submetidos a um modo de trabalho demasiadamente precário, vivenciando 

um acúmulo exacerbado de tarefas e atividades que têm provocado doenças e 

desistências da carreira docente. 

É necessário deixar com que os professores falem. Eles precisam ser 

ouvidos, externarem suas opiniões, inquietações e sugestões. O poder público 

deve levar em consideração o discurso e as cobranças que partem desses 

profissionais, para que haja a possibilidade de uma melhora na educação 

brasileira, mesmo em meio a esse contexto tenebroso no qual hoje vivemos.
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INTRODUÇÃO

O ensino de ciências assim como as outras disciplinas até meados de 1950 

possuía como característica principal a educação apenas teórica, por meio da 

memorização, repetição e verbalização. O professor era tido como o único deten-

tor do conhecimento e o estudante era um agente totalmente passivo na constru-

ção do seu próprio saber. Sendo assim, a aplicação de conhecimentos relaciona-

dos ao dia a dia era ignorada, fazendo com que a aprendizagem se limitasse a 

decorar informações (MACEDO; NASCIMENTO; BENTO,2013). 

Para que os alunos deixassem a posição de apenas agentes passivos na 

construção de seu próprio saber e pudessem se tornar os protagonistas, foram 

necessárias o surgimento de novas formas de ensinar, uma das importantes me-

todologias que surgiram foram as feiras de ciências. No Brasil, elas surgiram pela 

primeira vez em 1960, e com o tempo passaram a estimular nos estudantes a 

busca por serem sujeitos ativos na formação do próprio conhecimento, já que as 

feiras de ciências ajudam a desenvolver o pensamento crítico e reflexivo. 

Apesar do surgimento de novas metodologias com o passar dos anos, ain-

da hoje muitos professores buscam desenvolver o conhecimento em seus alunos 

apenas pelo ensino teórico, sobretudo de memorização de conteúdo, metodolo-

gia essa que muitas vezes acaba não despertando nos alunos o interesse pelo o 

que é estudado, além de não estimular o desenvolvimento do senso crítico nos 

mesmos (ADAMS et al, 2020).

Por conta disso, as feiras de ciências merecem ser analisadas como uma 

ferramenta não apenas capaz de estimular interesse dos alunos e assim gerar 

conhecimento, mas também gerando o desenvolvimento do senso crítico e os 

integrando a uma cultura científica. Sobre esse tema, Passoni (2012, p. 202) 

defende que as escolas promovam eventos desse tipo promovendo uma cultura 

científica capaz de gerar nos alunos a compreensão de acontecimentos do dia a 

dia, o pensamento independente e crítico no meio da sociedade em que vivem. 
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Outro fato importante se dá pelo aumento e desenvolvimento das tecnolo-

gias que permitiram mudanças importantes em todo o mundo, sendo forte aliada 

da ciência em busca da melhora de qualidade de vida das pessoas. Segundo 

Silva et al. (2020) esse avanço, desencadeou muitas transformações também 

no meio escolar, se tornando inegável que os estudantes passaram a ter contato 

com muitas informações de forma rápida, seja por meio de seus smartphones, 

assistindo algo na televisão, lendo em algum site ou artigo durante suas pesqui-

sas para a realização de algum trabalho ou até mesmo com informações adqui-

ridas ao jogar algum game. Em relação a isso, Valerio e Pinheiro (2008) relatam 

como a internet aproximou a divulgação científica de um público maior, com pes-

soas que se interessam por ciências, mas que não fazem parte da comunidade 

científica. Com isso a sala de aula já não é suficiente para discutir tantos temas 

presentes no dia a dia dos alunos e é necessário que o aluno se torne o perso-

nagem principal na construção de seu conhecimento que vai além das paredes 

da sala de aula.

Pensando nisso, as feiras de ciências se tornam um interessante meio de 

divulgação científica, estimulando que os alunos percebam, reflitam e modifiquem 

sua própria realidade e se tornem capazes de utilizar desse conhecimento tanto 

em ambientes formais, como informais. Contudo para que se melhore o conheci-

mento científico, não basta observar, é necessário que o estudante seja a figura 

principal na construção da feira de ciências.

Durante a preparação de uma feira de ciências algumas capacidades são 

desenvolvidas, como aprender a buscar e selecionar informações, a formular o 

trabalho, falar em público, trabalhar em grupo, etc. Tudo isso possibilita ao aluno 

a construção de conhecimento de uma forma efetiva, ativa e divertida, gerando 

prazer aos alunos durante todo o processo de realização. 

Segundo Drumaz et al. (2017) ao participar de uma feira de ciências o alu-

no passa a ter uma oportunidade de compartilhar conhecimentos para seus pro-

fessores, amigos e cientistas, proporcionando que o processo de construção de 
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uma feira gere conhecimentos e aumente o interesse por atividades científicas. 

Além disso, como as apresentações das feiras estimulam o desenvolvimento de 

habilidades de comunicação, isso os prepara para a vida profissional.

Dentro dessa perspectiva, é possível notar que as feiras de ciências com o 

passar dos anos se tornaram importantes espaços para a divulgação científica. 

Para das Neves, B. P., e Campos (2017) eventos mobilizam boa parte dos profis-

sionais que trabalham na escola, como equipe pedagógica, professores, equipe 

administrativa, corpo técnico, além de alunos, e até mesmo a comunidade, apro-

ximando o que é produzido pelos cientistas da sociedade de uma forma criativa. 

Os alunos como agentes ativos do processo, assumem o papel de divulgar ciên-

cias para toda a comunidade escolar e pessoas que visitem a feira.

Importante destacar, que todas as contribuições que a feira proporciona, 

merecem e devem ser exploradas posteriormente pelo professor em sala de aula, 

continuando a aproveitar de todos os benefícios que esses tipos de evento pro-

movem, levando os alunos a aumentarem ainda mais seu interesse por ciências 

e dar continuidade do processo de inserção dos mesmos a uma cultura científica, 

permitindo que se tornem personagens ativos de suas próprias realidades, capa-

zes de refletirem, se posicionarem e modificarem  essa realidade.

RECURSOS DIGITAIS E ENSINO NA PANDEMIA

 Desde as primeiras civilizações os seres humanos utilizam de ferramentas 

para elaborar seus meios de comunicação, desenvolveram assim a sobrevivên-

cia coletiva que constitui a natureza humana enquanto seres histórico-sociais. 

Com os avanços das tecnologias, a cada dia surge um novo meio de comunica-

ção. Educação e comunicação são necessidades exigidas em todos os campos 

em que prevalecem as relações humanas e técnicas (KENSKI, 2008, p. 648).  

Nisso evidencia a necessidade dos meios de comunicação para o ensino, ou 

seja, são instrumentos que possibilitam a troca de informações entre duas ou 

mais pessoas. 



103

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA

O isolamento social causado pela COVID-19 levou bilhões de humanos à 

condição de reflexão e ao pensamento da necessidade mais efetiva de se con-

siderar um ser social e histórico, pensante e capaz de encontrar uma saída para 

a educação da pandemia (PASINI, et al., 2020). Leite, et al. (2020) asseguram 

que diversos docentes nos países afetados, estão trabalhando para se adaptar 

à nova rotina sem aulas presenciais, com o uso de recursos tecnológicos para 

a preparação de atividades que mantenham os alunos estimulados. Além disso, 

comentam que, além de se adequarem a realidade das aulas ao ensino remoto, 

ao mesmo tempo, precisam ter disponibilidade para tirar as dúvidas.

As tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e as Tecnologias Digi-

tais da Informação e Comunicação (TDIC) (CORRÊA; BRANDEMBERG, 2021)

são instrumentos comumente utilizados pelo governo de diversos países, in-

clusive do Brasil, na transferência das aulas às plataformas online, recurso ca-

racterístico do ensino a distância (EAD). Porém vale ressaltar que existe uma 

grande diferença entre o ensino remoto (ERE) e o ensino EaD, ou seja, são 

ensinos dicotômicos.  De fato, o EaD não é igual ao ERE, pois aquela demanda 

preparação, planejamento não pode ser realizada de forma improvisada como a 

atual situação da prática implementada. Além disso, a EaD não se refere somente 

à transposição do presencial para o virtual (LUDOVICO, et al., 2020, p. 60).

Nesse contexto do ensino remoto, ressalta o termo desenvolvido pelos prin-

cipais teóricos da educação escola novista que visa a necessidade de aprender a 

aprender.  “Aprender a aprender” é aprender a adaptar-se. Não por acaso Piaget 

viu a inteligência como um órgão especializado de adaptação do ser humano 

(DUARTE, 2001, p. 77). Assim, cabe à educação fornecer as condições neces-

sárias à instrumentalização do indivíduo voltada para esse contínuo processo de 

adaptação. 

A favor da adesão ao remoto está a aparente capilaridade do sistema digital, 

com acesso à Internet por dispositivos móveis como notebooks e smartphones 

(ALMEIDA; DALBEN, 2020). Podendo ser desenvolvido de maneira síncrona, e 

ao mesmo tempo, assíncrona, mediado por diferentes meios (TV, rádio, impres-
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so). Os docentes e discentes, estabelecem outras formas de interações/transpo-

sição didática, através de redes sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram 

ou através das plataformas para aulas online como Google  Meet e Google Clas-

sroom (OLIVEIRA, et al., 2020, p. 20). Nas aulas remotas as aulas são em tempo 

real e no mesmo horário que as presenciais, com as mesmas disciplinas a inte-

ração é diária com o professor, 10 calendários próprio de acordo com o Plano de 

ensino adaptado para a situação emergencial (CORDEIRO, 2020).

As TDIC exigem do professor conhecimento sobre as ferramentas multi-

mídias disponíveis, a utilização do dispositivo para buscar, interpretar e comuni-

car informações, avaliar seu uso e julgar criticamente as informações coletadas 

(ANJOS, et al, 2018, p. 32). Oliveira, et al. (2020) comentam que a ausência  de  

políticas  públicas  de  democratização  do acesso às tecnologias digitais para 

docentes e discentes e a formação inicial e/ou continuada  dos  professores, que  

em  geral apresentam deficiências. 

O ensino remoto apresenta alguns desafios. Um desses desafios é a ques-

tão do acesso. Seja qual for a estratégia, é importante que o conteúdo chegue 

aos estudantes de forma viável e acessível (SILVA; FREIRE, 2020, p. 109). Além 

disso, é preciso garantir que os estudantes assistam às aulas e realizem as ativi-

dades propostas. As dificuldades socioeconômicas presentes na comunidade es-

colar são: desigualdade social, falta de acesso a ferramentas e a internet ocasio-

nando a exclusão digital dos alunos menos favorecidos, desestruturação familiar, 

trabalho doméstico entre outros (MACÊDO; MOREIRA, 2020, p. 87). Ou seja, o 

ensino remoto evidenciou as discrepâncias entre o ensino público e o ensino par-

ticular, resultando na exaltação das desigualdades e da vulnerabilidade social.

Pensando na educação com base na comunicação de informações, AN-

JOS e SILVA (2018, p. 28) comentam que “primeiramente é necessário verificar 

que, em um processo de comunicação, temos a existência de emissores e re-

ceptores”. Autores como Freire (1996) e Demo (1991) comentam a necessidade 

da autonomia intelectual e do desenvolvimento crítico, do estudante no processo 

pedagógico.  Ou seja, é preciso que o ensino seja, mais que transmissão passi-
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va de conhecimentos, é necessário que os estudantes exerçam o papel ativo no 

processo de ensino-aprendizagem.

METODOLOGIA OU  PROPOSTA PEDAGÓGICA

 Toda a proposta metodológica foi ancorada nos trabalhos de Leite et al. 

(2020) e Ludovico et al. (2020). A partir do contexto mundial provocado pela pan-

demia da COVID-19, um grupo de professores e estudantes do curso de licen-

ciatura em Ciências Biológicas, de uma instituição pública objetivaram organizar 

uma feira de ciências virtual. A Feira já acontecia tradicionalmente em outros 

anos de maneira presencial, porém foi totalmente repensada e reformulada para 

o novo formato virtual. É importante destacar ainda, que essa atividade visou 

colaborar com as práticas necessárias nos componentes curriculares de estágio, 

metodologia de ensino de ciências e biologia e didática.

 Dessa forma, a organização se deu inicialmente a partir de reuniões estra-

tégicas para definir o desenho estrutural da proposta, onde foram definidos como 

seria realizada a feira, assim como a divisão de tarefas e sua avaliação proces-

sual. Com isso, surgiu a temática central da feira “UM PLANETA CURIOSO”, 

surgiram ainda o público alvo, ou seja, estudantes das séries finais do ensino 

fundamental. A escola do tema levou em consideração as várias possibilidades 

de temáticas a serem articuladas com o mesmo.

 Após essa definição central, os estudantes (cerca de 20 licenciandos), re-

ceberão por sorteio a temática e o recurso que deveriam utilizar para construir 

sua oficina. Para a composição da feira, foi definido que a mesma seria compos-

ta por três tipos de atividades:  vídeos com demonstrações práticas, podcast, e 

quiz (para o quiz foi utilizado o aplicativo kahoot, por ser de fácil acesso e já fazer 

parte dos aplicativos didáticos utilizados pelos estudantes da licenciatura). Além 

dos tipos de atividades também foram definidas algumas das grandes áreas da 

biologia como temáticas para as oficinas, sendo elas: biologia humana, botânica, 

ecologia, micologia, microbiologia e zoologia.
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 Todas as atividades elaboradas pelos estudantes foram acompanhadas 

e validadas conceitualmente pelos docentes que acompanharam a proposta. 

Quando não atendiam os objetivos ou ainda, quando apresentavam problemas 

conceituais, eram solicitados aos mesmos os devidos ajustes.

 No entanto, o objetivo do trabalho não era apenas organizar e sim aplicar, 

ou melhor, colocar em prática o produto desenvolvido. Para isso, foram conta-

tados alguns colégios estaduais do município, para oferecer a visita da feira vir-

tual.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 O produto produzido a partir dessa proposta, foi uma feira de ciências vir-

tual itinerante. A figura 01, é possível visualizar a arte de divulgação da mesma

Figura 1- Arte de divulgação da feira

Fonte: Autores
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Buscando por uma maior acessibilidade digital dos estudantes optou-se por 

fazer um panfleto digital com links ativos, onde os estudantes poderiam clicar e 

visualizar a oficina. O mesmo pode ser acessado no link: https://umuarama.ifpr.

edu.br/2021/03/30/estudantes-de-ciencias-biologicas-realizam-a-primeira-feira-

-de-ciencias-virtual/

Com isso, a feira virtual foi incorporada por 7 professores da educação 

básica em 9 escolas diferentes pertencentes ao núcleo regional de educação, 

alcançando assim cerca de 200 estudantes. É importante ressaltar que foi dispo-

nibilizada no mês março de 2021 onde todas essas escolas se encontravam em 

atividades não presenciais.  

Tradicionalmente, as feiras e mostras de Ciências são realizadas há mais 

de quatro décadas no Brasil (MANCUSO; LEITE FILHO, 2006). Nesses espaços 

não formais os estudantes têm oportunidade de expor suas produções científi-

cas a um público diversificado, contribuindo para despertar a curiosidade pela 

ciência e a pesquisa além da sala de aula. Para Hauschild et. al. (2020, p. 01), 

esses ambientes configuram-se como “um espaço interdisciplinar, que possibilita 

a integração entre as áreas do conhecimento, e ainda o diálogo e interação entre 

diferentes sujeitos, sejam professores, estudantes e a comunidade em geral.”

Excepcionalmente com a pandemia provocada pelo COVID-19, assim 

como a forma de trabalho nas instituições de ensino, a realização desses even-

tos passaram por um processo de remodelação para realização de forma remota, 

virtual ou online. Nessa perspectiva, Hauschild et. al. (2020) analisaram por meio 

de uma pesquisa qualitativa fenomenológica materiais disponíveis em sites de 

feiras e mostras de ciências online buscando evidenciar  as emergências desses 

espaços não formais de ensino e aprendizagem em tempos de pandemia.

 A partir das análises os autores encontraram quatro emergências nas fei-

ras e mostras de ciências no formato online: a interação, a interdisciplinaridade, a 

criatividade e a curiosidade.  No formato online tornou-se possível ir mais longe, 

superar distâncias, o que antes estava muito restrito no modelo presencial. 

https://umuarama.ifpr.edu.br/2021/03/30/estudantes-de-ciencias-biologicas-realizam-a-primeira-feira-de-ciencias-virtual/
https://umuarama.ifpr.edu.br/2021/03/30/estudantes-de-ciencias-biologicas-realizam-a-primeira-feira-de-ciencias-virtual/
https://umuarama.ifpr.edu.br/2021/03/30/estudantes-de-ciencias-biologicas-realizam-a-primeira-feira-de-ciencias-virtual/
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As interações geradas nas feiras de ciências pelo compartilhamento dos 

saberes possibilitam um acompanhamento mais próximo do que é Ciência e do 

fazer científico, proporcionando um ambiente propicio a inovação. É válido lem-

brar que a interação não é algo novo nas feiras de ciências, aliás é muito pre-

sente nas feiras presenciais nas relações entre professores, alunos e visitantes. 

Nesse sentido, as feiras online realizadas no período de distanciamento social 

também prezam pela interação, já que nesse processo dialógico o momento de 

compartilhar as atividades planejadas e realizadas pelos estudantes pode se tor-

nar mais enriquecedor (HAUSCHILD et. al., 2020).

Outrossim, as feiras e mostras científicas caracterizam-se como um                        

espaço não formal de ensino que permite troca de saberes e diversas formas de 

interação permitindo que os alunos tornem-se atuantes na pesquisa e execução 

de projetos. A interdisciplinaridade nas Feiras de Ciências é fundamental na inte-

gração de diversas temáticas e no contato entre pessoas.  Para Hauschild et. al. 

(2020) a abordagem interdisciplinar foi uma característica emergente nas feiras 

de ciências online por que permitiram e incentivaram trabalhos em grupo seja 

com os estudantes ou o trabalho coletivo e colaborativo dos professores.

Gonçalves (2008) assinala algumas características desejáveis em uma Fei-

ra de Ciências e que devem ser discutidas entre professores e alunos durante a 

organização do evento, sendo: o caráter investigativo, a curiosidade, a relevância 

e a precisão científica (grifo nosso).  O envolvimento em Feiras de Ciências deve 

ser despertar um processo de estudo, investigação e produção que tem por obje-

tivo a educação científica dos estudantes (HARTMANN; ZIMMERMANN, 2009).  

Entretanto, é importante que as Feiras sejam a culminação de um trabalho esco-

lar e não a realização de uma atividade extemporânea, apenas como um evento 

na escola (GONÇALVES, 2008).

Ademais, Hauschild et. al., (2020) destacam que a criatividade e a curio-

sidade são características emergentes nas feiras de ciências online e buscam 

fomentar o desejo pelo conhecimento nos estudantes, de forma a fazer com que 
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os mesmos se mostrem como autores do trabalho realizado. Os autores afirmam 

que não há grande diferença em torno da dinâmica de organização das Feiras 

de Ciências online já que vários fatores que ocorrem na forma presencial, foram 

adequados para a forma remota de se realizar um evento desse tipo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da presente experiência, o que buscamos enquanto educadores é 

promover uma reflexão sobre a prática docente no processo de ensino e aprendi-

zagem. Nesse relato, o processo criativo e inovador teve um grande impacto para 

que fosse possível redesenhar uma nova forma de ensinar e aprender. 

Destacamos ainda, o processo formativo inacabado de professores, ou 

seja, quer fossem os licenciandos, os professores da educação básica ou os pro-

fessores formadores, todos foram colocados frente a um desafio, que demons-

trou claramente a necessidade do trabalho coletivo.

Dito de outra forma, a feira de ciências virtual só foi possível a partir de mui-

ta reflexão, diálogo e parcerias comprometidas com a busca de novas respostas 

para um ensino que abruptamente perdeu sua essência de encontro, interação e 

contato se tornando “não presencial”.

Por fim, antes de buscarmos ser uma referência, um modelo ou uma re-

ceita de como fazer, o que trazemos nessas páginas, é uma experiência didática 

em tempos remotos, de professores em diferentes estágios formativos buscando 

espaços para que o “conhecer” aconteça.
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INTRODUÇÃO

 Partindo do ponto que o Brasil é um país federativo e que as políticas públi-

cas passam por cada uma das suas instâncias de governo, os quais têm recursos 

e atribuições próprios para a educação, no qual os três entes, (União, estados, o 

Distrito Federal e os Municípios), trabalham em regime de colaboração de acordo 

com a CF/88 no seu artigo 23 (BRASIL, 1988). 

Nesse processo a responsabilidade de manter a educação básica no ensi-

no fundamental, compete aos estados e municípios que mantem suas redes de 

ensino no país com orientação geral da União que contribui com fundo de manu-

tenção e melhoria do desenvolvimento da Educação e dentro desse é reservado 

recursos para a formação de professores.

 Isso é explicado por Nucci (2017) e também que os estados são pioneiros 

nas formações e somente com a CF/88 os munícipios se desligam e ganham 

maior autonomia para formular suas formações. O autor denuncia as desigual-

dades regionais existentes e que os munícipios necessitam do subsídio federal 

para diminuir essas nuances desiguais e discorre em sua tese sobre o regime de 

colaboração entre os entes federados.

É importante destacar a existência dessas desigualdades pois afetam 

diretamente a maneira como é observada o tratamento dado aos municípios 

economicamente menos favorecidos para formação de seus professores. É válido 

salientar que o programa de formação de professores da rede municipal de ensino 

(CAMPO GRANDE, 2019) de Campo Grande - MS “Reflexões Pedagógicas: 

diálogos entre a teoria e a prática” está embasada com o seu Referencial Curricular 

construído pelo coletivo de organizadores do programa que o construíram em 

consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Sendo assim, é importante destacar que assim como existem desigual-

dades econômicas em diversos municípios, na mesma proporção vemos es-

sas diferenças também culturais em que devem ser analisadas de acordo com 
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sua realidade, mesmo que a BNCC apresente como sendo um documento com 

“aprendizagens essenciais” homogeneizado para todo o território nacional (BRA-

SIL, 2017, p. 05).

Inversamente a ideia homogeneizante trazida acima pela Base, o Referen-

cial Curricular Municipal orienta que:

As Diretrizes Curriculares Nacionais (2013) retratam com veemência a 
necessidade de a escola e do profissional da educação não se aterem 
apenas na compreensão explícita do currículo existente em um documen-
to oficial. Em tal contexto, a instituição escolar deve valorizar o currículo 
que emerge das raízes culturais e dos saberes do dia a dia dos alunos e, 
dar um novo significado a estas riquezas culturais e, consequentemente, 
construírem um currículo “vivo”, ou seja, com inspirações dos alunos, 
professores, enfim de toda a comunidade escolar no processo educacio-
nal (CAMPO GRANDE, 2019, p. 13).

Essa ideia transporta das teorias pós-críticas a emancipação curricular que 

traz à formação docente a desconstrução do professor como único detentor do 

conhecimento e passa a fazer parte de uma educação centrada no estudante. 

Isso permite o diálogo com conhecimentos diversos, tratando de questões sobre 

etnia, gênero e sexualidade e não se atendo apenas a um contexto como ver-

dadeiro. Diante disso amplia -se, para discussões e descobertas sobre novos 

direcionamentos aos temas que surgem de acordo com as interrogações trazidas 

pelos estudantes (NEIRA, 2018).

Assim sendo, evita-se como diz Martins (2010), trazer currículos predeter-

minados que são alienados do conjunto de conhecimentos trazidos pelo estudan-

te que deve ser valorizado, como processo conjunto de todos, pela construção 

curricular do saber. Então ampliando essa informação:

Nunca é demais salientar a importância estratégica da concepção mais 
ampla de educação, expressa na frase: “a aprendizagem é a nossa pró-
pria vida”. Pois muito do nosso processo contínuo de aprendizagem se 
situa, felizmente, fora das instituições educacionais formais (MÉSZA-
ROS, 2008, p. 53).

De acordo com esse autor a educação informal é ampla em todos os sen-

tidos e domina o sujeito cognoscente para ser formado para a vida e não for-
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matado para o mercado de trabalho. Nesse quadro formativo a educação deve 

ser abrangida na valorização das falas, conhecimentos e ideias trazidas pelos 

discentes sejam elas formais ou informais (MÉSZAROS, 2008).

Por essa razão, diante da pandemia, uma realidade de aprendizados for-

mais e informais se mesclam, produzindo um ensino a distância que permita ao 

estudante ser autor de seu aprendizado. Isso também permite ao professor uma 

formação continuada com acesso a conhecimentos por profissionais de diver-

sas partes do país com diversas culturas e saberes a transmitir (LANCILLOTTI, 

2010). 

Essas possibilidades formativas são possíveis pois segundo Lancillotti 

(2010, p.98), a “plasticidade aos novos recursos” presentes na formação digital, 

permite a personalização do modelo dinâmico de transmissão de conhecimento 

por meio de trocas de experiências entre profissionais e permitem que os docen-

tes constituam os temas abordados em futuros artigos ou trabalhos acadêmicos. 

Ainda segundo a autora, as questões positivas destacadas do processo 

flexível formativo para professores somente se manterão assim enquanto não fo-

rem instrumentalizadas como mercadoria. Os efeitos disso é uma desvalorização 

educacional por ser vendido em pacotes prontos como conteúdos engessados.

O perigo dessas vendas atinge o processo de valorização docente ao qual 

torna o docente substituível com a mesma rapidez em que o avanço tecnológico 

é transmitido: 

E indica a necessidade da proposição de ações educativas distintas, 
assentadas sobre a mesma base técnica: uma educação que privilegie 
o acesso ao conhecimento socialmente significativo, em detrimento da 
quantidade – é desta ótica que os novos recursos tecnológicos devem 
ser incorporados à educação em geral (LANCILLOTTI, 2010, p. 101).

Portanto, a produção desse conhecimento significativo permitirá segundo 

Martins e Duarte (2010), reconhecer o complexo fazer pedagógico e a criteriosa 

formação necessária, para isso, que fazem do professor o agente de produção 

curricular único na região escolar em que atua. Isso faz com que encaminhe todo 
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seu planejamento centrado na realidade cultural, social e filosófica dos estudan-

tes e junto com eles produzem, questionam e ressignificam conhecimentos trazi-

dos por essa realidade.

Todas essas questões devem fazer parte das formações docentes contem-

porâneas que buscam minimizar os efeitos da pandemia nos processos de ensi-

no e orientando-se pelo pensamento de Mészaros (2008), devemos fazer da edu-

cação formal uma obra de arte. Isso envolve uma desconstrução de conteúdos 

alienantes para usarmos a vida socialmente vivida de nossos estudantes como 

conteúdo que trabalhará a favor não de substituir o professor, porém, aumentar a 

importância deste como mediador.

Portanto, para isso, é necessário seguir um processo de formação que 

abranja aspectos da educação informal para dentro dos cursos ministrados aos 

docentes, apresentando a eles um ensino que venha unir a realidade prática com 

a teoria de ensino a ser lecionada, por não haver a presença física do palestrante. 

Nas formações de forma remota, os docentes devem receber mais do que 

informações, conteúdos e temas que compunham as linhas formativas comuns 

pré - pandemia, mas hoje devem aprender sobre como funcionam as mídias di-

gitais, editorações e diferenças entre ensino a distância e ensino remoto, onde 

aquele já existe a um bom tempo, que é de caráter emergencial (HODGES, 2020). 

Isso indica a necessidade de responder a seguinte questão: quais os im-

pactos da pandemia na formação de professores que atuam na Educação Es-

pecial? Os efeitos da falta das formações presenciais podem levar a lacunas no 

processo de troca de informações práticas por falta de acesso a vivência prática 

entre os profissionais da educação? 

Tudo isso tem objetivo de refletir sobre os impactos causados na transição 

das formações presenciais e analisar a sua estrutura de forma remota e como 

isso afeta o processo formativo que visa trazer o conhecimento prático aos pro-

fessores.
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Em virtude disso, esse trabalho é uma pesquisa qualitativa que visa inter-

pretar as experiências relacionadas ao sujeitos que participam das ações que 

ocorrem dentro do processo de suas experiências que são reveladas em suas 

áreas de atuação e em seu ambiente comum (DENZIN E LINCOLN, 2006).

 O levantamento bibliográfico procurou abranger aspectos que refletem so-

bre a vida dos professores (as) e na sua forma de atuar na vida profissional, afim 

de explicar por meio de teorias relacionadas a educação, os efeitos da formação 

e constituição dos conhecimentos transmitidos na formação pratica dos docentes 

(CHIARA, 2008).

Os autores principais trataram de assuntos pertinentes a um ensino sig-

nificativo para vida e que se liberte das amarras tradicionais e do capital como 

Meszáros (2008) que diz que o nosso existir já se constitui como educação. Na 

mesma linha de pensamento Lancellotti (2010) orienta sobre os recursos e plas-

ticidade digital que devem ser utilizados para trazer um ensino significativo.

Sobre essa plasticidade o levantamento bibliográfico de Neira (2018), orien-

ta sobre as possibilidades de por meio de um mapeamento cultural saber em que 

meio e que conhecimentos estão imanentes em suas consciências. Com isso 

maiores possibilidades de temas e perspectivas inclusivas podem abranger a 

forma como os docentes planejarão as aulas para serem inclusivas e ao mesmo 

tempo sem categorizar ou diferenciar dos demais os discentes com deficiência. 

Porém diante disso, não havendo a presença física do palestrante nas for-

mações online os professores podem não associar as informações com a prática, 

não solucionar eventuais dúvidas. A formação online necessita de dedicação por 

parte dos professores que dividem sua atenção com entre o trabalho em home 

com as tarefas domésticas e se o mesmo não ter uma auto-organização não ab-

sorverá o conhecimento que poderá ser útil no futuro. 

Esse fato que se incrementa com o estudo bibliográfico sobre a formação 

de professores da Semed (Secretaria Municipal de Educação) das Reflexões Pe-
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dagógicas: Diálogo entre a teoria e a prática em Campo Grande – MS, levando 

em consideração a proposta do programa formativo de professores. 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES – REFLEXÕES PEDAGÓGICAS: 
DIÁLOGO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO GRANDE – MS.

No calendário escolar a Semed (Secretaria Municipal de Educação) de 

Campo Grande -  MS, dispõe sobre as reuniões do programa formativo de pro-

fessores denominado de “Reflexões Pedagógicas: Diálogo entre a teoria e a prá-

tica”, sob a responsabilidade da Superintendência de  Gestão das Políticas Edu-

cacionais (Suped) da Secretaria Municipal de Educação (DIOGRANDE, 2019).

Assim, o primeiro dia do calendário escolar é destinado ao desenvolvimen-

to do programa formativo. A unidade escolar poderá assumir a própria forma-

ção, comunicando, com antecedência, a temática a ser trabalhada à Suped da 

Semed. No segundo dia da formação os profissionais de educação lotados nas 

unidades escolares participarão das formações oferecidas pela Suped/Semed. O 

profissional participará do programa formativo, consoante carga horária de lota-

ção.  (DIOGRANDE, 2019).

No contexto das formações de professores o caminho para uma Educação 

de qualidade passa pelo aprendizado, troca de ideias e transformações. E para 

atingir essa meta, é preciso estudo constante. A “Reflexões Pedagógicas: diálogo 

entre a teoria e a prática”,  como o nome já indica, é uma ação que busca pro-

mover a interação entre os profissionais, estimulando não apenas o aprendizado 

passivo, mas principalmente, o compartilhamento de experiências bem-sucedi-

das em sala de aula entre os colegas (CAMPO GRANDE, 2020).

Pelo menos sete  mil professores, coordenadores e equipes pedagógicas 

de tecnologias e inovação participam de diversos cursos, nas mais variadas 

áreas do conhecimento, com um único objetivo: proporcionar um atendimento 

de excelência aos alunos da rede municipal de ensino de Campo Grande – MS 

(CAMPO GRANDE, 2020).
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Nóvoa (2020) destaca a importância da formação continuada em tempos 

de crise.  Para ele, se existe um momento em que a formação continuada dos 

educadores se faz essencial, este momento é agora. Precisamos discutir e com-

partilhar uns com os outros e reconstruir nossas aprendizagens.

Em tempos de pandemia e em vista as orientações da OMS (Organização 

Mundial da Saúde) as Reflexões Pedagógicas: diálogo entre a teoria e a prática, 

a Semed  traz para esse contexto a formação virtual.

Para tanto, primeiramente abordamos o histórico das formações de profes-

sores, logo após os objetivos que norteiam a formação de professores de Campo 

Grande – MS com as Reflexões Pedagógicas: diálogo entre a teoria e a prática, 

e o enfoque na formação de professores e a educação especial em tempos de 

pandemia, para enfim, finalizar com algumas reflexões nas considerações finais.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A EDUCAÇÃO ESPECIAL                
EM TEMPOS DE PANDEMIA

Para a titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Elza Fernan-

des Ortelhado (2020), a educação pós-pandemia se projeta para lidar com um 

“novo normal” no processo de ensino e aprendizagem.

“Isso significa descontruir este modelo secular e conteudista da escola. 
Teremos de reaprender as possibilidades pedagógicas das tecnologias 
no currículo, a inserção de metodologias ativas, ou seja, repensar a for-
mação continuada de professores e, ainda buscar a inovação na comuni-
cação com a comunidade escolar” (ORTELHADO, 2020).

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) por meio da Superintendên-

cia de Políticas Educacionais (Suped) iniciou o programa de formação Reflexões 

Pedagógicas: diálogos entre a teoria e a prática com a modalidade da Educação 

Especial, tendo como objetivo assegurar momentos de estudos e reflexões sobre 

o trabalho docente, a fim de contribuir com o processo de ensino e aprendiza-

gem, na perspectiva da reflexão teórico-prática (TERERENEWS, 2020).
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Devido a pandemia provocada pela Covid-19, o programa, que se caracte-

rizou nos últimos anos por realizar formações simultâneas e presencial, em dife-

rentes unidades de ensino e instituições da capital, a formação passou por uma 

reformulação e em 2020 aconteceu totalmente de forma virtual, por meio de um 

canal do Youtube que foi criado com exclusividade para as Reflexões pedagógi-

cas (TERERENEWS, 2020).

A Educação Especial foi contemplada com as diferentes áreas do conheci-

mento, teve como tema “ O autismo e deficiência intelectual – neurodesenvolvi-

mento e as práticas pedagógicas”. De acordo com os organizadores, a educação 

especial é uma modalidade que perpassa todas as etapas e níveis da educação, 

por isso, os vídeos gravados por técnicos e especialistas da área foram  voltados 

aos sete mil profissionais da Rede Municipal de Ensino (Reme) e foi abordado 

assuntos diversos (TERERENEWS, 2020).

Entre os principais temas destacaram-se: “Adequações de materiais peda-

gógicos e a tecnologia assistiva para alunos com deficiência física”, “ O aluno com 

deficiência visual no contexto escolar e adequações de atividades”, Conceitos e 

características sobre a pessoa com altas habilidades/superdotação” e “Jogos e 

brincadeiras como instrumentos de intervenção nas dificuldades de aprendiza-

gem” (TERERENEWS, 2020).

Conforme a Semed a proposta é diminuir as dificuldades de aprendizagem 

e identificar a melhor forma de atender às necessidades educacionais destes 

alunos, destacando o como fazer, de modo que favoreça a efetiva participação e 

integração do aluno, além de sua aprendizagem (TERERENEWS, 2020).

De acordo com a organização do Reflexões Pedagógicas, a formação con-

tinuada de professores é um processo permanente de aperfeiçoamento dos sa-

beres necessários à atividade docente, realizado ao longo da vida profissional, 

com o objetivo de assegurar uma ação docente efetiva que promova aprendi-

zagens significativas. Dessa forma,a Reme busca discutir e orientar as práticas 

pedagógicas de suas unidades escolares por meio de programas de formação 



123

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA

continuada, que refletem na qualidade do ensino ofertado aos 107 mil alunos 

(TERERENEWS, 2020).

No primeiro dia de formação, o vídeo com o primeiro tema teve uma parti-

cipação direta de 1,5 mil profissionais, que tiveram suas dúvidas respondidas por 

técnicos da Suped por meio do chat do canal do Youtube. Conforme a Semed 

cerca de oito mil profissionais acessaram o vídeo de estreia. Até o final da live, 

pelo menos oito mil profissionais acessaram a terceira edição do Reflexões Pe-

dagógicas (TERERENEWS, 2020).

Dentro desse contexto as formações a distância apesar de criarem um efei-

to emocional como ansiedade, pelo distanciamento, trouxe abertura para eman-

cipação do ensino. A interdisciplinaridade e o uso de múltiplos saberes, permitiu 

contextualizar as disciplinas e conteúdos adaptados dentro de um conjunto cultu-

ral e flexível maior (BOAVENTURA, 2007).

Vale ressaltar que as formações das reflexões pedagógicas para a educa-

ção especial em tempos de ensino remotos, exige do professor maior empenho 

diante dos desafios que envolve reflexões para um trabalho de qualidade. Assim, 

a Semed faz-se importante para continuidade do trabalho docente que seria a 

elaboração de cadernos de atividades e utilização dos recursos online.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo, aperfeiçoamento do professor deve estar em constante transfor-

mação, fazendo com que os mesmos possam ter um leque de opções para rea-

lizações diferenciadas nas aulas remotas, elaborando atividades criativas e que 

proporcionem conhecimento ao aluno mesmo distante.

Devido a pandemia provocada pela Covid-19, o programa de formações 

de professores Reflexões Pedagógicas da Semed, caracterizou-se nos últimos 

anos por realizar formações simultâneas e presencial, em diferentes unidades de 

ensino e instituições da capital, a formação passou por uma reformulação e em 

2020 foi totalmente de forma virtual.
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Nessa perspectiva acreditamos que não basta apenas a formação em 

constante aperfeiçoamento se o professor não colocar em prática o que aprende 

e, mais importante ainda, sem colocar em prática suas experiências com novas 

ferramentas de auxílio na prática pedagógica. É preciso que o professor esteja 

disposto a qualificar-se com as formações das quais são disponibilizadas.

Devemos ter a consciência de que os diversos recursos podem ajudar e 

muito na aquisição do conhecimento, e que o professor tem autonomia para bus-

car o aprendizado mesmo nas formações online.

A formação de professores é uma ação que busca promover a interação 

entre os profissionais, estimulando não apenas o aprendizado passivo, mas prin-

cipalmente, o compartilhamento de experiências bem-sucedidas e também as 

que não foram bem-sucedidas entre os colegas.

Concluímos que a formação de professores principalmente na atualidade 

é uma atividade desafiadora para Semed e outras instituições de ensino, a em-

preitada constitui no desafio que são as resistências dos docentes em assistir as 

“lives” formativas e compreensão que elas fazem parte da atualidade e ajuda no 

crescimento profissional.
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INTRODUÇÃO

O estudo referido faz parte do contexto educacional da inserção das                     

Tecnologias Digitais, que têm modificado muito a nossa educação sendo consi-

derada, na atualidade, como grande aliada na comunicação e na ampliação de 

acesso aos conteúdos e recursos de ensino-aprendizagem. Com a obrigatorie-

dade do uso das tecnologias, devido ao contexto mundial da pandemia, a educa-

ção e toda a comunidade acadêmica teve que se adequar para novas formas de 

trabalho e utilizar os computadores pessoais, tablets, celulares, ampliando seus 

conhecimentos cursos de informática profissional. 

Desta forma, considero que a pandemia modificou a educação e facilitou o 

uso das tecnologias digitais, devido ao distanciamento social. As mudanças vie-

ram através dos vários cursos para trabalhar na EAD com as plataformas, capa-

citações em ferramentas que possibilitaram a continuidade das aulas virtuais, de 

forma síncrona e híbrida. Além disso, os profissionais da educação tiveram que 

se adaptar aos novos métodos de atuar nas aulas virtuais com mais dinamismo, 

domínio e criatividade para facilitar a aprendizagem dos(as) alunos e alunas. 

Portanto, a educação modificou muito e avançou nas metodologias e em 

vários processos educacionais, e neste meu relato de experiência será possível 

compartilhar um pouco do novo aprendizado e as vivências de atuar como do-

cente na construção de uma disciplina na plataforma Moodle.

MÍDIAS E O PANORAMA EDUCACIONAL CONTEMPORÂNEO

As Tecnologias de Informação e da Comunicação (TIC) tem um papel fun-

damental para a (trans) formação do professor, que detém o conhecimento tra-

dicional, e, por isso, possibilitou ampliar os papéis de interlocutor ou mediador 

que mostra novos caminhos e atalhos para que o professor e aluno pudessem 

adquirir novos conhecimentos e mediar o processo de aprendizagem. 
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Certamente que a construção de entendimento e aceitação se faz neces-

sária uma adaptação por parte do docente, que precisa estar vislumbrando para 

busca de atualização sobre as novas tecnologias e mídias. Para o docente, além 

de conhecer as tecnologias, torna-se necessário a busca pela inovação no con-

texto de sala de aula, visando adequar novas metodologias de ensino que se 

adequem ao público que consome informações tecnológicas a todo instante, em 

diferentes mídias (KENSKI, 2012).

PLANEJAMENTOS E ELABORAÇÃO DE OBJETOS PEDAGÓGICOS

Os recursos que apoiam o processo de ensino aprendizagem, por exem-

plo, livros, manuais, infográfico, mapas, diagramas, videoaulas, podcasts, entre 

outros materiais, são considerados os objetos de aprendizagem. Estes objetos 

tendem a enriquecer e/ou complementar os estudos por meios virtuais, sendo de-

senvolvidos com tecnologias educacionais. Diante do cenário atual, que requer 

cada vez mais tecnologias educacionais, os objetos de aprendizagem têm sido 

produzidos inclusive para o ensino presencial, que demanda uma atividade de 

planejamento de aula do professor e habilidades de uso das tecnologias para tais 

elaborações desses objetos. 

A internet proporcionou diversos avanços na educação, de modo que os 

alunos e professores buscam o conhecimento, por meios cada vez mais virtuais 

em repositórios online. Conforme Lévy (1999) explica sobre esses processos de 

mudanças, antes da Internet, a construção de saberes ocorrida de maneira mui-

to centrada no indivíduo e na sua capacidade cognitiva, já na era da internet, a 

busca por informações e a construção de saberes como processo coletivo e co-

laborativo. Silva (2011) aponta que são materiais didáticos digitais que facilitam 

a aprendizagem, pois apenas dinamizam as atividades e os conteúdos. Assim, o 

conteúdo é fragmentado para que possa ser reutilizado em ambientes virtuais de 

ensino na construção de saberes. Para isso, é fundamental ter um planejamento 
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da dinâmica e da prática pedagógica em que o objeto será aplicado pelo profes-

sor.

Para Bachich e Moran (2018, p.49), “o papel ativo do professor como de-

signer de caminhos, de atividades individuais e em grupo é decisivo e diferente”. 

Contudo, muitos professores ainda não sabem como fazer a migração para as 

transformações tecnológicas. Mas é importante que cada professor possa ser 

gestor dos seus conhecimentos, previsíveis e imprevisíveis, em uma construção 

mais aberta e criativa e empreendedora.  

Para Moraes (1997), somente acessar as tecnologias digitais não são sufi-

cientes, mas deve-se possibilitar novos ambientes de aprendizagem e dinâmicas 

pedagógicas. Conforme se envolve em atividades que exigem maior envolvimen-

to, que elabore e reelabore conteúdos, diferentes habilidades e competências 

são exercitadas, além da capacidade crítica e criativa de cada aluno. Ao fazer 

isso, o professor se aproxima da realidade e dos interesses dos alunos, favore-

cendo o fortalecimento da relação entre a aprendizagem e conhecimento. 

AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM – MOODLE

O Moodle, abreviação de Modular Object-Oriented Dynamic Learning En-

vironment, é um sistema de código aberto de gerenciamento de cursos. Sua 

primeira versão foi formada em 2002, a partir do trabalho de doutorado de Marin 

Dougiamas, e ainda continua nos contextos escolares. 

O ambiente de ensino virtual de aprendizagem, é considerada a representa-

ção da sala de aula virtual, é um conjunto de interfaces, ferramentas e estruturas 

decisivas para a construção de interatividade e da aprendizagem. Para Rostas 

(2009), é importante ressaltar que o AVA favorece a interatividade e a conexão de 

teias abertas que tramam as relações. 

De acordo com Almeida (2003), ambientes virtuais de aprendizagem são 

sistemas computacionais disponíveis na internet, que integram diferentes mídias, 
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linguagens e recursos, apresentam informações, desenvolvem interações e pro-

duzem um propósito de socializar produções, independente do tempo e do espa-

ço de cada participante. 

Com familiaridade do ambiente Moodle, sendo um AVA, existe uma poten-

cialização da aprendizagem colaborativa, apresentando diversos recursos impor-

tantes, dentre eles: chat, fórum, mensagem, workshop (oficina de trabalho) e wiki 

(coleção de documentos em hipertexto). O Moodle é um sistema que administra 

uma produção de comunidade on-line. Também utilizam o Moodle em empresas 

privadas, ONGs e grupos independentes que necessitam interagir na internet. 

EXPERIÊNCIAS NO AMBIENTES VIRTUAL MOODLE:                                     
DESCRIÇÃO AS AULAS ATRAVÉS DOS REGISTROS

A parte mais interessante deste trabalho de relato é poder retomar a sala 

de aula e as experiências e descobertas ocorridas há mais de um ano e/ou até os 

dias atuais. O Moodle possui ferramentas com objetivos pedagógicos de avalia-

ção da aprendizagem, comunicação e interação, criação de conteúdo em colabo-

ração e transferência de informação. Importante ressaltar que para cada objetivo 

pedagógico, se tem curso específico para o docente desenvolver habilidades nas 

várias capacitações propostas pela instituição. 

A plataforma escolhida para apresentar experiências, neste trabalho, que 

atuo como docente no ensino superior, propõe compartilhar uma vivência de con-

tinuidade aos conhecimentos apreendidos, no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

- Moodle, pois ela é uma das ferramentas em que busco maior compreensão e 

aprendizado para ampliar e aplicar, com maior assertividade e criatividade no 

meu contexto de trabalho. A necessidade de conhecer e saber utilizar o Moodle 

, com maior eficiência, é um dos meus objetivos mesmo sendo tutora por muitos 

anos em EAD. Nas seguintes considerações Rostas (2009), o Moodle permite 

que o ambiente possa ser modulado pelo professor para as reais necessidades 
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de execução do projeto de cada instituição. Neste sentido, o professor é o ator 

principal da cena e a construção de novos conteúdos interativos. 

É fundamental destacar que neste espaço da plataforma citada, direciono 

meu discurso como produtora no contexto. Com os vários recursos ofertados 

na plataforma do Moodle, as concepções de entendimento tecnológico de cada 

professor dependem do modo de ensinar e quais finalidades terá a utilização 

do ambiente virtual, logo a realização de um bom planejamento direcionado as 

tecnologias. Será que é possível nos colocarmos no lugar de aprendizes neste 

ambiente virtual do Moodle? Nesta proposta, é possível apresentar um pouco do 

contexto de ser docente e ter a necessidade de aprender, ser resiliente para atuar 

e construir novos desafios.

Na figura 1, existe uma proposta de tópico social que podemos visualizar, 

na introdução, com uma mensagem de boas-vindas aos alunos e as orientações 

que estão ingressando no curso e na disciplina. É importante criar receptividade 

para os alunos no ingresso ao contexto universitário. Ao lado esquerdo, temos 

os participantes, emblemas, competências, notas, apresentação, introdução, e 

os tópicos do curso. No centro da página temos o formato semanal, com o plano 

de ensino e uma mensagem importante para leitura. Na descrição da página da 

disciplina temos programa da disciplina, avisos, termo de compromisso do plano 

de ensino, todas as informações construídas e planejadas para execução da dis-

ciplina. Importante destacar que na plataforma do Moodle temos pontos fortes a 

aprender para relação de motivar os alunos.

Dentro deste prisma, entende-se que cada professor possui autonomia para 

construir as propostas metodológicas e, com este intuito, foi criado um fórum de 

apresentação dos alunos, como uma ferramenta em que todos constroem seu 

texto de apresentação pessoal, profissional e as perspectivas na disciplina. Vale 

ressaltar que as aulas virtuais são marcadas e, mediantes encontros semanais, 

agendados pela transmissão na plataforma do meet. Se observarmos na figura 
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1, podemos perceber que o aluno tem total autonomia para entrar na sala, várias 

vezes, e estudar seus conteúdos facilitando o aprendizado e a construção de 

conhecimento. 

Figura 1 – captura de tela Aula 1.

Fonte: autora

Para melhor utilizar as ferramentas do Moodle é importante dinamizar o que 

é importante, para que o aluno também possa se ambientar na plataforma e aos 

poucos entender o funcionamento das ferramentas e das disciplinas. Ressalto 

que as atividades semanais ficam ocultas e semanalmente são disponibilizadas 

para leitura e dinamização dos conteúdos. O Moodle possibilita que o docente 

possa criar nas aulas semanais diferentes atividades e formas de trabalhar os 

conteúdos propostos no plano com criatividade e planejamento. Desta forma, é 

imprescindível que o docente tenha planejamento e foco nas suas ações peda-

gógicas, visando segurança e domínio das ferramentas. 

Na figura 2, podemos observar que é possível colocar novas ferramentas 

utilizadas pelo docente para diversificar o conhecimento. Nas postagens da pá-

gina da disciplina existe postagem de artigos em pdf, fórum de reflexão teórica, 

material em áudio comentando o assunto com maior profundidade, fórum de 

dúvidas para os alunos, o link da aula virtual pode ser pela ferramenta do meet ou 

pela ferramenta de comunicação do Bigbluee do Moodle e, por fim, um material 
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complementar que amplia o assunto/conteúdo tratado. Desta forma, a platafor-

ma do Moodle é uma sala virtual com uma proposta de planejamento de objetos 

planejados pelo professor. No fórum, por exemplo, é possível proporcionar um 

momento de reflexão teórica aos alunos, uma conexão teórica no podcast, ou 

seja, é uma gravação em áudio feita pelo professor, que fica disponível na pá-

gina da disciplina. Todos os processos metodológicos necessitam de um bom 

planejamento por parte do professor na sua construção e elaboração para uma 

finalidade proposta do conteúdo.

Figura 2 – Captura de tela da Aula 2

Fonte: autora

Nesta plataforma do Moodle é permitido postar links de vídeos para que os 

alunos assistam e complementem o conhecimento teórico, através de uma fer-

ramenta chamada “página” ou colocar o link para que os alunos tenham acesso 

de forma externa. Na sala virtual da disciplina procure-se possibilitar formas de 

poder criar muitas atividades e anexar páginas para pesquisas, leituras extras e 

produção de escrita na teoria prática na disciplina, através de fóruns reflexivos e 

atividades individuais. 

Por fim, na figura 3, na ferramenta de sala de aula virtual, cada aluno ingres-

sante na plataforma pode construir seu perfil, assim como o docente da disciplina 

que busca disponibilizar alguns dados de informação profissional e apresentar 

seu e-mail institucional aos alunos para ampliar a comunicação acadêmica. 
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Nesta ferramenta, é possível acessar a página individual de todos os alu-

nos dentro da plataforma e verificar os envios de mensagens do blog, mensagem 

no fórum, logs de acesso realizados no dia da aula virtual e nos demais dias da 

semana, sempre visando a segurança e a qualidade do serviço da plataforma. 

Desta forma, a plataforma do Moodle é segura, confiável e registra com seguran-

ça todos os logs da comunidade no semestre da disciplina. 

Figura 3 – página de acesso individual dos participantes.

Fonte: autora

Os exemplos aqui citados apontam para uma compreensão parcial do am-

biente virtual de aprendizagem do ambiente Moodle. O objetivo maior é apre-

sentar algumas partes do funcionamento da plataforma Moodle, com objetivo de 

mostrar a necessidade de capacitação e treinamento que exige de um professor 

para trabalhar na plataforma. Os desafios que os professores enfrentam para se 

adequar ao contexto das tecnologias digitais, exige total resiliência e persistência 

na sua (trans) formação, para que continue de modo a inovar com tecnologias de 

ambientes virtuais. As capacitações ofertadas pelas instituições são fundamen-

tais para colaborar com as práticas, mas requer muito mais dedicação extraclas-

se dos docentes. Para Perrenoud (1999), é preciso reforçar que a preparação 

de professores para uma prática reflexiva, para a inovação e a cooperação. É 

preciso formar profissionais reflexivos, dinâmicos, para buscar e selecionar in-

formações, tomar decisões e desenvolver a autonomia em relação ao próprio 
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processo de aprendizagem. E ainda, a abordagem por competências considera 

os conhecimentos como ferramentas a serem mobilizados conforme as necessi-

dades para resolução de problemas no trabalho e fora dele. 

No contexto da pandemia, muitos professores passaram por capacitação 

nas suas instituições adequando-se em salas virtuais e plataformas diversas, 

e ainda com o intuito de desenvolver novas possibilidades de acesso as no-

vas tecnologias. As capacitações dos professores ocorrem em espaços virtuais e 

nas plataformas, por exemplo o Canvas, para uma melhor performasse de cria-

ção e apresentação criativa de materiais em slides. É possível perceber que nós                  

docentes, tivemos grandes mudanças nas questões de metodologias para atuar 

na educação presencial, semipresencial e a distância, mas talvez possa ser um 

começo da profissionalização e (trans)formação na educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O uso das reflexões propostas teve como objetivo descrever as experiên-

cias e vivências docente a partir da plataforma do Moodle, como uma ferramen-

ta aliada ao desenvolvimento profissional de aprendizado e de capacitação dos 

muitos docentes no contexto atual. As mudanças na educação no contexto da 

pandemia foram radicais e muitos professores resistiram ao contexto da inova-

ção da tecnologia, e muitos foram excluídos do contexto educacional. Além dis-

so, os professores tiveram que se adequar as novas plataformas de ensino digi-

tal, Moodle, Meet, Google, Zoom, dentre outros assuntos das novas ferramentas 

das tecnologias. Esse aprendizado para os docentes foi um avanço profissional, 

mas foi desgastante e exaustivo para muitos docentes. Por isso, a plataforma do 

Moodle, o Zoom, e outros, passaram a ser incorporado em vários contextos edu-

cacionais e com recursos tecnológicos tanto no EAD como no ensino híbrido.

Apesar de todos os entraves no contexto educacional, os professores pre-

cisam ampliar seus aprendizados a partir nas tecnologias digitais, moderniza-

ram suas metodologias e passaram a criar novas formas de elaborar e planejar 
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suas aulas. Quando retornarmos ao contexto “normal”, não seremos mais os                  

mesmos. Muitos aspectos de distanciamento foram modificados nas mais dife-

rentes ações educacionais para os docentes e discentes.  

Portanto, ainda se faz necessário refletir sobre todos os segmentos sociais, 

tecnológicos e os momentos de aprendizagem significativa durante a pandemia. 

A educação não é mais a mesma, os docentes não são mais os mesmos, os su-

jeitos estão em mudanças e em plena adaptação social nos diferentes segmen-

tos da sociedade. As ferramentas digitais não podem substituir o professor, pelo 

contrário, pode ser uma alavanca para novas formas de pensar na construção do 

ser docente como possível mediador. O fato é que estamos diante de mudanças 

e transformações que rompem as resistências, o medo do novo e de inovar, com 

as tecnologias na educação. Para isso, a mudança maior, agora, requer uma im-

portante reflexão sobre a humanização, saúde mental, e ao desenvolvimento das 

ações educacionais com total direcionamento ao retorno dos alunos no contexto 

escolar. A interatividade tecnológica possibilitou muitas trocas de experiências 

entre os sujeitos das relações midiáticas e, desta forma, é fundamental possibili-

tar uma maior comunicação, políticas públicas na ampliação da educação e das 

tecnologias para outras gerações avançando para outros contextos escolares. 
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INTRODUÇÃO

Antes de iniciar a discorrer sobre a temática em questão, se faz necessário 

compreender um pouco sobre as altas habilidades/superdotação (AH/SD), bem 

como o atendimento educacional especializado (AEE) para este público-alvo. En-

tende-se por altas habilidades/superdotação os comportamentos observados e/

ou relatados que confirmam a expressão de “traços consistentemente superiores” 

em relação a uma média (idade, produção ou série escolar) em qualquer campo 

do saber ou do fazer. (BRASIL, 1995, p.13). Ou seja, aquelas que permanecem 

com frequência e duração no repertório dos comportamentos da pessoa, de for-

ma a poderem ser registradas em épocas diferentes e situações semelhantes. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação In-

clusiva determina que: 

Estudantes com Altas Habilidades/Superdotação são aqueles que de-
monstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, iso-
ladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade 
e artes. Também apresentam elevada criatividade, grande envolvimen-
to na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse 
(BRASIL, 2008, p. 15).

É importante ressaltar que os estudantes com AH/SD precisam de serviços 

educacionais diferenciados, que propiciem seu desenvolvimento acadêmico, ar-

tístico, psicomotor e social, podendo haver modificação do currículo e métodos 

de ensino adaptados às suas necessidades especiais. Neste artigo destinará ao 

AEE de Matemática. 

O Atendimento Educacional Especializado para altas habilidades/superdo-

tação é baseado na teoria dos 3 anéis de Renzulli para enriquecimento curricular, 

que concebe a superdotação como os comportamentos que resultam da conflu-

ência entre altas habilidades, criatividade e envolvimento com a tarefa (Virgolim, 

2014). Seguindo o Modelo de Enriquecimento Escolar, trabalhamos atividades de 

Tipo I, II e III, onde as atividades do tipo I têm por objetivo possibilitar experiên-

cias enriquecedoras do currículo, contatar profissionais de outras áreas e estimu-
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lar novos interesses. Nas atividades do Tipo II busca-se desenvolver habilidades 

como o pensamento criativo e comunicação, além de incentivar a autonomia para 

aprofundamento nas áreas de interesse. Já as atividades do Tipo III devem envol-

ver o estudante de forma a aprofundar o seu conhecimento nas áreas desejadas 

e produzir projetos de autoria onde habilidades como planejamento, organização 

e gerenciamento de tempo são de extrema relevância (Virgolim, 2007). 

Marques (2017), bem como Gardner, Feldman e Krechevsky (2001) afir-

mam que o domínio das Ciências é dividido em quatro áreas: habilidade de obser-

vação; identificação de semelhanças e diferenças; formação e experimentação 

de hipóteses; e interesse em conhecimento de fenômenos naturais/científicos. 

Em consonância com essa afirmativa, observa-se que o AEE também busca a 

investigação dessas características nos estudantes, por meio de um ambiente 

onde estas habilidades possam ser desenvolvidas com excelência. Nesta verten-

te, este trabalho é muito importante para o desenvolvimento das atividades tipo 

III (VIRGOLIN, 2007), uma vez que o processo de aprendizagem e domínio dos 

conceitos científicos de forma prévia facilita o processo de transcrição do conhe-

cimento teórico para a prática, o que justifica a divisão de vários atendimentos.

Outros pensadores também contribuem para os atendimentos, como 

Gehlen e colaboradores (2008) que abordam como o pensamento de conheci-

mento científico e cotidiano se relacionam e se influenciam, reforçando assim 

que a experimentação e a contextualização do conhecimento científico são es-

senciais para o ensino e aprendizagem. Martins, Delou e Cardoso (2020, p. 131) 

também afirmam que “o conhecimento científico depende de uma abordagem ex-

perimental posto que a organização desse conhecimento ocorre nos entremeios 

da investigação”. Logo, planejar experimentos e desenvolvê-los objetiva estreitar 

o elo entre motivação e aprendizagem, onde espera-se que o envolvimento dos 

alunos nas atividades seja mais vívido e, com isso, acarrete evoluções em ter-

mos conceituais (Francisco Jr., 2008). 
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Assim sendo, esse artigo é um relato de experiência que tem como objetivo 

apresentar como ocorreu o atendimento educacional especializado de matemá-

tica para estudantes com altas habilidades/ superdotação em tempos de pande-

mia, na cidade de Campo Grande -MS. 

CONTEXTUALIZANDO OS DADOS E OS FATOS

O tema deste artigo surgiu em decorrência da atual situação em que vive 

a sociedade brasileira, a pandemia do Coronavírus, a COVID-19, em que hou-

ve a suspensão das aulas presenciais. Nesse contexto foi necessário repensar 

a vivência profissional diária, reinventando e adequando o trabalho do Atendi-

mento Educacional Especializado (AEE) aos estudantes com AH/SD no Centro 

Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação 

(CEAM/AHS). 

Antes de entender o que é o CEAM/AHS, faz-se necessário contextualizar 

brevemente o trabalho das AH/SD no estado de Mato Grosso do Sul, mais espe-

cificamente na cidade de Campo Grande, onde encontra-se a sede. No ano de 

2005, o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), foi 

instituído como um programa federal, em todos os estados brasileiros (BRASIL, 

2006), a fim de avaliar e atender os estudantes com características de AH/SD. 

Para tanto, vinculado à Coordenadoria de Educação Especial da Superin-

tendência de Políticas de Educação da Secretaria de Educação do Mato Gros-

so do Sul (SED/MS), no período de 2007 ao ano 2016 o NAAH/S desenvolveu 

atividades seguindo os princípios filosóficos da educação inclusiva, por meio de 

atendimentos aos estudantes com AH/SD, bem como à família e à escola, além 

propiciar formação continuada aos professores e gestores, e, atendimentos aos 

municípios do estado de Mato Grosso do Sul, sempre respeitando as necessida-

des que percorrem pelas áreas cognitiva, afetiva e social do estudante.

Foi quando no ano de 2017, o NAAH/S foi transformado em Centro                         

Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação 
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(CEAM/AHS), pelo decreto n° 14.786, no município de Campo Grande no Estado 

do Mato Grosso do Sul (Mato Grosso do Sul, 2017). 

Para tanto, os atendimentos do CEAM/AHS se norteiam nos instrumentos 

orientativos do MEC de 2007, sobre o conceito de Altas Habilidades/Superdo-

tação e, por conseguinte, o processo de identificação baseia-se no próprio re-

ferencial teórico metodológico, que tem como alusão a teoria dos Três Anéis de 

RENZULLI (1997) - Habilidade Acima da Média, Criatividade e Envolvimento com 

a Tarefa. Essa proposta se fundamenta na Teoria de Inteligências Múltiplas de 

Gardner (1995). 

Pautados na Política Nacional da Educação Especial (BRASIL, 2008), bem 

como o Decreto nº 6.571, de 18 de setembro (BRASIL, 2008) , e o Decreto 7.611 

de 17 de novembro (BRASIL, 2011) que dispõe sobre a educação especial e o 

atendimento educacional especializado (AEE), o CEAM/AHS oferece AEE que 

acontece no contraturno da escola regular, no espaço do CEAM/AHS, na cidade 

de Campo Grande – MS, com o oferecimento dos atendimentos de: Arte e Cria-

ção, Artes visuais, Desenho, Física, Química, Ciências e Biologia, Matemática, 

Linguagem, Inglês, Música, Canto, Filosofia, Corpo e Movimento, Criatividade 

Científica e atendimento aos alunos com traços de precocidade. 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE                                           
MATEMÁTICA

Como foi citado acima, após a contextualização do AEE do CEAM/AHS, 

far-se-á um relato de experiência do atendimento educacional especializado de 

matemática em tempos de pandemia. 

Inicialmente no atendimento há uma abordagem de investigação dos inte-

resses do estudante em sua área de conhecimento em destaque. Sendo assim, 

por meio de atividades do Tipo I e Tipo II realiza-se um levantamento das áreas 

almejadas pelo estudante, além de buscar conhecê-lo independente do atendi-

mento que será proporcionado, produzindo assim um mapa das áreas deseja-
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das. Estes guias auxiliam a compreender como é o estudante, e qual abordagem 

será mais compatível para que seu amadurecimento seja potencializado, a fim de 

contextualizar seu interesse específico ao tema central do atendimento. 

Pensando nisso, os atendimentos visam ao desenvolvimento da autonomia 

do estudante para a pesquisa e a capacitação para o comportamento enquanto 

pesquisador, além de propiciar a liberdade criativa do imaginar soluções para 

problemas reais, proporcionando as ferramentas necessárias para isso, através 

do uso de atividades de enriquecimento exploratórias de treinamento e de inves-

tigações de problemas, de acordo com o objetivo a ser alcançado.

Para tanto, em decorrência à atual situação de saúde pública causada pelo 

surto de COVID-19 e de acordo com a Resolução nº 3.745 da SED/MS (SED, 

2020) foi realizada a suspensão das aulas presenciais em todos os atendimentos 

do CEAM/AHS. 

Os atendimentos foram transferidos para a plataforma online Google Clas-

sroom, onde foram organizadas salas virtuais, divididas em professores/tutores, 

a fim de atender às necessidades destes estudantes. Nessa plataforma as ati-

vidades foram postadas periodicamente e os estudantes tiveram a possibilidade 

de questionar e discutir o assunto tratado, para desenvolver as habilidades e 

devolver os resultados esperados. 

Esta nova forma de trabalho permitiu que, além dos estudantes da capital, 

os estudantes do interior do Mato Grosso do Sul também pudessem ser aten-

didos pelos professores especialistas que temos no CEAM/AHS. Para suprir a 

necessidade de interação social, aulas onlines foram organizadas de maneira 

semanal para os atendimentos de matemática. Também foram criados grupos 

institucionais de WhatsApp onde os estudantes poderiam manter sua interação 

fora das aulas online.

No atendimento educacional especializado em matemática realizado se-

manalmente visou-se enriquecer o currículo, desenvolver habilidades criativas e 

aprofundar o conhecimento com as seguintes propostas:
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● Desafio Pitágoras: Questões baseadas em olimpíadas e competições ma-

temáticas, com três níveis de dificuldade, em que os estudantes são esti-

mulados a resolver questões de todos os níveis, desafiando e ampliando 

seus conhecimentos. 

● Elaboração de problemas: A elaboração de problemas com temas da es-

colha do estudante, visando estimular a criatividade a pesquisa e o enri-

quecimento curricular.

● Confecção de material concreto: Criação de instrumentos para auxiliar 

na verificação, observação e resolução de problemas relacionados à geo-

metria.

● Experimentos: Análise, coleta de dados e aplicação de relações entre 

grandezas.

Isso fez com que nos atendimentos do CEAM/AHS, voltassem a atenção 

à procura de melhores práticas e experimentações para que o estudante se en-

volvesse com o conhecimento transmitido, a fim de prover e discutir ideias sobre 

experimentos de interesse, para a assimilação de conceitos. 

OLIMPÍADAS

Com objetivo de contextualizar o conhecimento, um dos meios utilizados fo-

ram as Olimpíadas Científicas. Segundo Biondi, Vasconcellos e Menezes (2007) 

as escolas que participaram da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas (OBMEP) tiveram um melhor desempenho na Prova Brasil, prova esta 

que avalia o desempenho dos estudantes em matemática e língua portuguesa. 

Nascimento e Oeiras (2006) afirmam que durante as olimpíadas os estudantes 

apresentam maior atenção e concentração, além de, espontaneamente, se dedi-

carem a mais horas de estudos. 

Os estudantes foram estimulados a participar de olimpíadas, individuais e 

em equipes onde receberam apoio e orientação de estudo, bem como suporte 

quando necessário. Durante o ano de 2020/2021 os estudantes do CEAM/AHS 
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participaram de olimpíadas na área de matemática, sob orientação da professora 

da área do AEE, participando da Olimpíada Brasileira de Matemática e do Conhe-

cimento (OIMC) dividida em três fases, sendo duas on-line e uma presencial. A 

primeira fase on-line abrangeu diversas áreas do conhecimento como geografia, 

história, atualidades e tecnologia, artes, cultura nerd, e ciências onde o CEAM/

AHS enquanto instituição representou Campo Grande, bem como o Estado de 

Mato Grosso do Sul. Contando com quatro times que foram compostos por es-

tudantes dos Atendimentos Educacionais Especializados - AEE de Arte, Música, 

Química, Física, Ciências, Inglês e Matemática, totalizaram vinte estudantes par-

ticipantes, divididos conforme o ano escolar determinado para cada grupo. 

Os estudantes receberam treinamento apropriado da professora respon-

sável, que conforme orientações da OIMC, realizou treinamentos online com os 

grupos utilizando os desafios, simulados e a plataforma do Meet para reunir o 

grupo e trocar informações. Sendo assim, estudantes e professora dedicaram 2h 

diárias de estudo que foram essenciais para compreender a dinâmica da compe-

tição e preparar os grupos para revezar entre pesquisa e questões de matemáti-

ca. As quatro equipes inscritas classificaram para segunda fase as equipes que 

compõem os grupos I e II receberam certificado de participação e as equipes III 

e IV medalhas de prata.

Nas impressões dos estudantes podemos ver:

“Sobre a OIMC, essa sim foi uma olimpíada inédita pra mim. O fato de 
ser projetada para ser online e ainda ser realizada em grupo proporcio-
naram uma experiência diferenciada. Nosso grupo era bem pequeno, 
apenas 4 pessoas (o mínimo para se inscrever), o que nos trouxe uma 
certa desvantagem, mas mesmo assim conseguimos prata, e ainda, com 
sorte, podemos ir pra China ainda! Matemática é minha matéria favorita, 
então eu definitivamente participarei novamente se houver oportunida-
de.” (L.S.Y.O., 15 anos).

 Diante da fala do estudante é importante frisar que a experimentação assu-

me o papel de mediação da realidade como etapa intermediária entre o fenôme-

no e a representação que o sujeito lhe confere, e o docente ocupa uma posição 

relevante no atendimento ao indivíduo superdotado, pois, ao oferecer atividades 
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que estimulem a curiosidade e a criatividade, pode, tanto perceber as potenciali-

dades do aluno, quanto suplementar seu currículo.

Assim como a experimentação ocupa um lugar privilegiado numa me-
todologia científica, pode ocupar um lugar importante no processo de 
aprendizagem. Se, por um lado, a experiência exigente conduz a deses-
tabilização, a quebra de previsibilidade e a reflexão crítica, por outro, a 
atividade experimental, à luz da pedagogia problematizadora, suscita o 
espírito crítico, a curiosidade e a não aceitação do conhecimento sim-
plesmente transferido (MARTINS; DELOU; CARDOSO, 2020, p. 144).

Outro fator importante a destacar é a afetividade no atendimento, que pode 

estar nas mínimas coisas, contudo, fazendo uma enorme diferença no contato 

professor/estudante. Assim, pode surgir através de um sentimento, uma atitude, 

um estado ou uma ação, ou seja, aparece segundo o contato entre seres huma-

nos. Portanto, ressalta-se que o contato afetivo dos professores promoveu os 

vínculos com os alunos, estabelecendo confiança entre ambos, e, sobretudo, 

expressando seus sentimentos e necessidades, dinamizando, porventura, o seu 

aprendizado, aumentando a sua autoestima e potencializando o aproveitamento 

de suas habilidades (RIBEIRO et al., 2005). Conclui-se que o relacionamento en-

tre professor e estudante é outro fator de grande relevância no trabalho realizado 

no AEE.

Apesar da migração do atendimento para o meio virtual nota-se que o dis-

tanciamento social dificultou as relações entre professor-estudante e estudante-

-estudante. Isto pode ser comprovado pela diminuição na participação deles nas 

atividades propostas e nos meios de comunicação oficiais. 

Enquanto alguns alunos se adaptaram bem ao novo estilo de interação e 

aprendizagem, observamos que vários estudantes evadiram seja por motivos 

socioeconômicos ou mesmo por não se sentirem estimulados por sentir falta da 

presença de seus pares e tutores. Por outro lado, tal situação permitiu com que 

os estudantes que antes não poderiam ter acesso, participassem dos atendimen-

tos e se relacionassem com estudantes que se assemelham aos seus interesses.
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Estes estudantes vieram como um novo ar para novas ideias e novos                      

interesses e se encontraram em pares de cidades diferentes mantendo um nível 

de interação muito interessante do ponto de vista dos professores. Isso pode ser 

explicado pela disparidade no ajustamento socioemocional dos nossos estudan-

tes uma vez que segundo Alencar (2007, p.372) “observam-se resultados discre-

pantes entre as pesquisas e controvérsia a respeito da extensão em que crianças 

e jovens intelectualmente superdotados teriam maior predisposição para apre-

sentar problemas sociais e emocionais”.

CONCLUSÃO

Foi possível observar que a suspensão das aulas presenciais trouxe novos 

desafios e possibilidades para o AEE. Apesar da nova realidade promover angús-

tia, incertezas e vulnerabilidade nos professores, foi necessário se reinventar e 

utilizar de diversos métodos tecnológicos, bem como de recursos modernos para 

atender aos estudantes com características de AH/SD, por meio da suplementa-

ção escolar, sempre atento às necessidades destes alunos que se destacam por 

um potencial superior, a fim de lidar melhor com a sua dimensão socioemocional, 

principalmente dentro desse cenário pandêmico.

Contudo, mesmo dentro desta nova forma de atender estes alunos, houve 

ganhos, como o caso da promoção de integração em participação de eventos em 

nível nacional, estadual e municipal, de forma online, uma vez que seria muito 

difícil de acontecer presencialmente. Outro benefício foi o atendimento aos estu-

dantes das cidades do interior do estado de MS, junto aos alunos da capital, que 

por vezes não poderiam ser atendidos no CEAM/AHS e sim na sala de recurso 

da cidade de origem. 

Ainda que exista o mito de que os estudantes com características de AH/

SD não precisam de atendimento, por meio deste relato reforça-se a necessida-

de de apoio para desenvolver as potencialidades destes alunos, não só na área 

de matemática, mas nas demais, por meio do atendimento educacional especia-
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lizado, visando o oferecimento de oportunidades para expressar e aperfeiçoar 

suas habilidades, mesmo diante de situações adversas, como foi o caso nesse 

ano de 2020 e 2021 com a suspensão das aulas presenciais.
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INTRODUÇÃO

O presente capítulo propõe-se a abordar as experiências vividas dos alu-

nos e professores de ensino superior, que contemplem o ensino à distância, gra-

vadas por vídeo em circulação nas redes sociais.

O ensino EAD, segundo o site da UNIFAA, é a sigla que se conhece para se 

dirige ao Ensino a Distância na qual o aluno se apropria de instrumentos eletrôni-

cos para poder ter acesso à educação, sem precisar pagar passagem ou utilizar 

de meios de deslocamento para poder ir a um espaço distante de sua habitação 

e local onde vive. Este método de ensino se tornou mais comum com a chegada 

da pandemia no Brasil e no mundo, abalando a forma da educação, que antes, 

presencial, tinha uma relação direta e viva entre educador e educando.

Por isso tornou-se necessário, que começassem a existir pesquisas que 

possam formular alguma reflexão sobre a forma de ensino com base na internet, 

pois com ele existem diversas outras dificuldades que perpassam o educando e o 

educador, sejam elas por questões técnicas ou de classe social. De classe social, 

pois vimos que diversos alunos, tinham dificuldade em acessar as aulas por falta 

de aparelhos tecnológicos e de acesso à internet.

O objetivo principal desta pesquisa, é entender se há alguma defasagem 

na modalidade de ensino EaD, observado tanto pelos professores, quanto pelos 

alunos. Partindo da necessidade de definir como se dá a forma de aprendizagem 

e ensino no meio tradicional brasileiro, marcando uma comparação entre o pre-

sencial e o digital.

Ao final supriremos as explicações necessárias para responder se o ensino 

EaD é uma alternativa benéfica para o aprendizado dos indivíduos ou se não é 

uma prática apropriada de substituição do ensino presencial.
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O ENSINO À DISTÂNCIA E SUAS REFLEXÕES
 

 A modalidade digital de ensino, não cresceu muito nos anos 2007 a 2017, 

sendo apenas 20%, em se tratando de dez anos foi um crescimento pequeno, se 

compararmos com os números desde 2016, como informam as cifras coletadas 

por uma pesquisa divulgada pelo Censo da Educação Superior de 2017: 

[...] o país tinha 8,3 milhões de alunos no ensino superior. Desses, 21,2% 
dos estudantes estavam na modalidade de ensino à distância. Em 2017, 
eram 7%. O número de matrículas nessa modalidade cresceu 18% de 
2016 a 2017, fato esse que possibilitou um avanço no total de matrículas 
do ensino superior no Brasil. De 2007 a 2017, o EaD cresceu mais de 
três vezes (RAMOS, 2018). 

 O avanço do ensino EaD, já vinha sendo visto nas cifras anteriores tanto 

à pandemia, quanto aos novos contextos, crescendo enormemente na primeira 

década do século XXI, que como informa a pesquisa, que está pautada com base 

nas formas das matrículas nas distintas instituições, um aumento considerável 

em um ano de 2016 a 2017, passando para mais da metade. O que podemos 

considerar como o início do uso desta modalidade de ensino nas instituições edu-

cacionais (incluir referência).

Segundo levantamento realizado pela Unicesumar, – a quarta maior uni-
versidade do país – somente de outubro a dezembro de 2020, a institui-
ção registrou um aumento de 55% nas matrículas em cursos EAD, em 
comparação ao mesmo período de 2019 (UNICESUMAR, 2021).

 A partir dos dados devemos considerar o aumento exorbitante de 55% de 

matrículas, como estabeleceu a pesquisa da Unicesumar, em um período de três 

meses, muito menor ao que pudemos observar na pesquisa anterior. Importante 

destacar que o contexto já vinha se estabelecendo devido ao aumento considerá-

vel anteriormente, mas não podemos negar que a pandemia, fez com que ela se 

antecipasse e intensificasse ainda mais (incluir referência). O que torna necessá-

rio a realização de pesquisas sobre o tema, pois por elas, podemos até mesmo 

entender o motivo desta busca para além de respostas como a pandemia ou a 

quarentena.
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Tendo em vista o contexto de aumento das matrículas em cursos de EaD, é 

importante entendermos, se essas novas formas de ensino, que se inserem com 

a necessidade de se apropriarem, tanto dos novos meios de comunicação social, 

como dos objetos de fácil acesso à internet, – que por mais que haja outros fa-

tores sociais –, como a falta de capacitação dos professores e de conhecimento 

das ferramentas para o ensino EaD; tornando-se um motivo pelo qual, possa ser, 

esta pesquisa uma resposta para a melhora neste tipo de ensino.

 Com o alto fluxo de ensinos mudando do presencial para o EaD, tornou-se 

necessário entendermos se estas duas formas de ensino têm o mesmo tipo de 

resultado, tanto para os alunos, quanto para os professores.

 Pensando em uma perspectiva em que o EaD possa se tornar a forma pre-

dominante de ensino no futuro, é necessário, que haja um trabalho, que possa 

entender se ela já está preparada para ele, ou se ainda falta muito para poder se 

efetivar como preferência e como predominante, acabando por substituir total-

mente a forma presencial.

 O objetivo principal deste estudo é entender se o ensino EAD, pode ser 

uma nova forma de aprendizado e para isso, quais obstáculos ele terá que suprir 

e perpassar, para poder ser eficiente para o ensino e relação entre educador e 

educando.

Este capítulo será importante, pois poderá responder os pontos nos quais 

ainda há para melhorar tanto nas formas de ensino presencial, quanto na forma 

digital, para que possam ser realizadas pelos órgãos públicos nos âmbitos fe-

derais, estatuais e municipais, mudanças significativas, que possam superar e 

sanar as deficiências explanadas neste futuro trabalho. 

 Além é claro, de estabelecer um contexto histórico do uso da tecnologia, 

para novas formas, como por exemplo o ensino sem sair de casas e as formas 

deste ensino que pareçam ser mais eficazes, como o de vídeo gravados, que 



156

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA

prioriza a independência do aluno, ou por aulas remotas ao vivo, que mantem a 

relação educador e educando. 

Para a estrutura desta pesquisa, será importante inicialmente definir o que 

seria educação e quais as relações necessárias para que seja realizado o apren-

dizado na sociedade brasileira e como é a forma de entendimento da realidade 

dos indivíduos. Junto deste será necessário, para marcar sua forma em EaD, 

definirmos a tecnologia, que constantemente será caracterizada em relação às 

práticas remotas, para entendermos melhor, na análise de dois vídeos, um de 

professores da FAPESP e outro do Estado de São Paulo, como é vista a relação 

educador e educando nesta nova modalidade de ensino.

A partir das definições da educação e da tecnologia, que será realizada a 

pesquisa, pois será importante ter claro estes conceitos, para que possa ser feita 

uma relação, com uma biografia mais extensa do que a que está explanada neste 

estudo para suprir as necessidades da pesquisa.

Este trabalho se inicia definindo a educação em sua estrutura brasileira, 

por meio do seu patrono Paulo Freire, buscando responder como ela deve ser 

realizada e para que serve. Logo após, será explanado sobre a tecnologia na so-

ciedade contemporânea e como ela conseguiu se contextualizar em um enredo 

social em que a educação é protagonizada por meio dela, tendo como base o 

escritor Zygmond Bauman. 

EDUCAÇÃO

Para a definição da educação, realizaremos uma explicação, principalmen-

te por meio da obra de Paulo Freire, Educação como prática de liberdade. A edu-

cação e sua prática na sociedade brasileira, podem ser compreendidas: 

A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar 
com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai 
ele dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai humani-
zando-a. Vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o fazedor. 
Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura. E é ainda o jogo 
destas relações do homem com o mundo e do homem com os homens, 
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desafiado e respondendo ao desafio, alterando, criando, que não permite 
a imobilidade, a não ser em ternos de relativa preponderância, nem das 
sociedades nem das culturas. E, na medida em que cria, recria e decide, 
vão se conformando as épocas históricas. É também criando, recriando 
e decidindo que o homem deve participar destas épocas (FREIRE, p. 43, 
1967).

A educação seria em primeiro nível da pesquisa, uma forma de entendi-

mento da realidade, de apropriação da natureza por parte do ser humano, para 

entender tudo aquilo que o rodeia, por meio de uma relação que visa a reflexão e 

um pensamento lógico, que possa apropriar, tanto a sua realidade, com conheci-

mentos gerados pela vivência de determinado indivíduo, quanto as reflexões com 

ajuda de um educador10. 

TECNOLOGIA

Para entendermos o papel da tecnologia e sua relação com o método edu-

cacional, será necessário nos apropriar de uma explicação do seu uso social e 

das mudanças que vieram a partir dela.

O papel do educador, tanto na educação tradicional, quanto na EaD, será 

necessário para o andamento da pesquisa, que para tal, dependerá de uma defi-

nição clara das novas formas de relação, que vieram pela modernidade, por isso, 

dependeremos da obra, Modernidade Liquida de Zygmund Bauman (2001), na 

qual caracteriza os processos tecnológicos do novo século.

[...] Raramente se espera que o trabalho “enobreça” os que o fazem, fa-
zendo deles “seres humanos melhores”, e raramente alguém é admirado 
e elogiado por isso. A pessoa é medida e avaliada por sua capacidade de 
entreter e alegrar, satisfazendo não tanto a vocação ética do produtor e 
criador quanto as necessidades e desejos estéticos do consumidor, que 
procura sensações e coleciona experiências (BAUMAN, p. 147, 2001).

 A relação modelo-tecnológica de trabalho e consumo, será efetivamente 

necessária para entendermos a modificação que se deu entre estas formas atre-

ladas ao uso da internet, pois o estilo de ensino EaD, nasce em nossa hipótese, 

desta relação que vem sendo cada vez mais comum, não só no âmbito educa-
10  FREIRE, Paulo, Educação como Prática da Liberdade, Rio de Janeiro: Paz e terra, 
1967.
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cional, mas em todas as outras formas de consumo, principalmente com as lojas 

virtuais.

Um grupo interinstitucional de pesquisadores em EaD do Canadá obser-
vou que os modelos conhecidos possuem todos o mesmo alvo: facilitar o 
acesso ao saber para um número maior de pessoas, privilegiando, para 
isso, caminhos de aprendizagem que aproximem o conhecimento dos 
aprendizes (HACK, p. 14, 2015)

Assim, dependeremos do uso tanto das formas de ensino como da análise 

das mudanças destas formas, para uma questão do aumento de uma facilidade 

na democratização do ensino, a qual torna mais próxima a forma, não precisando 

se apropriar de contato físico e muito menos da locomoção dos indivíduos para o 

aprendizado, o que agrega um número maior de adeptos, além da facilidade de 

mesclá-los com outras obrigações.

Este estudo tem como método, uma pesquisa qualitativa que visa dois ví-

deos publicados pela ferramenta de publicação de vídeos do Google, Youtube, o 

qual dispõe de dois vídeos inéditos e contemporâneos, que explanam de forma 

pertinente à pesquisa, as questões que serão necessárias se dedicar para suprir 

as dificuldades do ensino à distância e torná-lo tão eficiente quanto o presencial.

Os vídeos foram escolhidos de forma precisa, tentando ver qual expõe a 

realidade de quem não tem acesso ao ensino, mesmo que ele esteja prepara-

do com aplicativos de celular e extremamente estruturado pela rede privada ou 

pública. E outro que expõe pelos próprios educadores e de quem passa os ensi-

namentos, para que haja a visão dos dois lados desta forma de ensino, do edu-

cando e do educador, além de não só ser exposto os obstáculos sem uma base 

de quem convive ou conviveu constantemente com eles. 

A tecnologia em muitos sentidos vem com o papel de facilitar a vida das 

pessoas, principalmente em se tratando de compras pela internet, buscas de dú-

vidas momentâneas e entre outras coisas, os celulares e computadores, ajudam 

constantemente as pessoas, deixando de lado o fato de consumirem um grande 

tempo dos indivíduos em redes sociais. 
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Principalmente na pandemia, esta necessidade pela tecnologia se agravou 

ainda mais, com a obrigação social e sanitária de ficar em casa, muitos comer-

ciantes começaram a utilizá-la para se manter no mercado, assim expandindo 

as entregas de comidas, as vendas de produtos e principalmente as plataformas 

para o ensino à distância. 

EDUCAÇÃO E A TECNOLOGIA NO EAD

O disposto na Tabela 1, apresenta resumidamente as questões abordadas 

no objeto de pesquisa do presente artigo, deixando evidente quais serão as for-

mas pelas quais iremos nos apropriar para responder à questão deste estudo. O 

primeiro vídeo disposto na Tabela 1, é uma matéria do jornal, O estado de São 

Paulo de 5 de junho de 2020, é uma matéria que nos apresenta os problemas 

dos alunos de classe baixa da cidade de São Paulo, em comparecer às aulas re-

motas, desde a falta de instrumentos tecnológicos até a disponibilidade de dispor 

de um tempo para se dedicar a este método de ensino.

Tabela 1: Vídeos da pesquisa

Título do vídeo Instituição Tema principal

Ensino remoto 
amplia  

discrepâncias na 
educação

Estadão Uso do ensino à distância e a 
sua resolução do problema.

Educação 
a Distância e  
ensino remoto 
na pandemia

FAPESP

Apresentação da busca pelo ensino 
à distância com a forma  

e dificuldade dos docentes devido 
a aplicação.

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.

 O segundo vídeo, publicado pela FAPESP, dispõe de uma pesquisa com 

educadores e pesquisadores, que veem a forma do ensino remoto como uma 
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nova forma de ensino, apesar dos problemas dispostos, como falta de equipa-

mentos e acesso por parte dos alunos, falta de conhecimento das ferramentas, 

um despreparo dos métodos pelo uso da tecnologia, o pensar, como usar e de 

que forma, sem que haja uma defasagem no ensino. Assim, como percebido, 

este vídeo expõe principalmente os obstáculos pelos quais dispomos na pesqui-

sa.

No vídeo da FAPESP selecionado, Educação a Distância e ensino remoto 

na pandemia, foi possível, por meio de comentários e análises de diversos pro-

fessores, realizar uma relação, que supra o entendimento da inserção do ensino 

remoto na vida tanto dos professores quanto dos alunos, demonstrando como os 

professores, principalmente, teriam que se profissionalizar para esta nova moda-

lidade. 

O estilo de ensino, apresentado e posto em prática por Paulo Freire, foi ne-

cessário, para que possamos esmiuçar todas as questões comentadas no vídeo 

de forma a perceber de que forma a educação contemporânea se relaciona com 

a sua forma principal, sua essência propriamente dita, se de alguma forma, o 

conceito analisado, se transformou e se insere no EaD.

 Já no outro vídeo selecionado, que é uma notícia do jornal Estado de São 

Paulo, Ensino remoto amplia discrepâncias na educação, trouxe a luz alguns 

dos meios que podem ser corriqueiros para a realidade da população brasileira, 

principalmente a mais pobre, envolvendo uma demarcação no ensino concreto 

ou liquido de Bauman (2001), apresentando de alguma forma, que mesmo que 

possa ser mais fácil e tenham mais adeptos na forma EaD, ela também tem suas 

consequências, assim como a forma presencial e uma delas possa ser a questão 

de classe, que caracteriza a necessidade de equipamentos para a modalidade.

 De alguma forma, por mais que pensemos que a internet democratiza ain-

da mais, o ensino, por conta do aumento de seus adeptos, ainda poderemos 

identificar, por meio da análise qualitativa dos vídeos em questão, como ele ainda 

tem muito o que se adequar, tanto ao seu acesso, que acaba sendo segregador, 

quanto ao preparo na forma de ensino, que acaba por depender de um preparo 
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profissional, além de uma licenciatura, mas para o aprendizado de uso das diver-

sas ferramentas.  

 A partir da análise dos vídeos pode-se identificar que a nova forma de                         

ensino, excluindo o que Paulo Freire (1967), analisa como a relação mais impor-

tante para a educação, que é a de educando e educador, pois é ela que transfor-

ma tudo aquilo que o indivíduo aprende pelo seu cotidiano, para que seja refleti-

do, ele aproxima os dois por um constante movimento, em que os dois aprendem 

juntos, pelas suas realidade de vida e pelo aprendizado, que é algo continuo, 

sendo o resultante de uma relação social. Ou seja, não existe uma relação de 

poder, mas de troca, pois, se fosse de poder seria professor e aluno, em que um 

apenas apresenta o que sabe e o outro escuta e não é isso que se espera da 

educação. 

 Nesse sentido, de alguma forma o estudo em EaD pode ser prejudicial à 

relação educador e educando, dependendo da sua forma, se for como apresenta 

a professora. Mesmo assim, cabe-nos identificar se há saídas para que o Ensino 

EAD, possa ter esta relação, que apresentamos inicialmente como fundamental 

para a estrutura educacional.

 Talvez seja necessário um incentivo ao trabalho do professor, para que, 

não mais seja apenas a secretária e os espaços administrativos do colégio ou do 

ensino, sejam os protagonistas das plataformas digitais, pois a dependência do 

professor não pode acabar por ser subtraída a apenas os administradores, pois 

o serviço do educador, como nos mostra Paulo Freire (1967), é levar o aluno à 

reflexão, ser a ponte da sua realidade, – de tudo aquilo que ele conhece, seu 

senso comum, – transformado em crítica e um conhecimento que se transmuta e 

vai muito além.

 Outra coisa, que aparece nos vídeos e foi bastante debatido, é o acesso às 

plataformas, que muitos dos alunos, mesmo realizando as matrículas, acabam 

não tendo acesso ou tendo um acesso escasso, o que pode ser resolvido, talvez, 

por um incentivo e entrega de chip de internet para os alunos matriculados, como 

é o caso da UNINOVE, que estabeleceu uma propaganda em que o aluno rea-
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liza a matrícula e já recebe o acesso, mas o que está longe de ser a resolução 

do problema, pois este acesso depende de um aparelho tecnológico, que muitas 

vezes são utilizados, um por família. 

 É importante deixarmos claro que o ensino EAD, pode sim ser benéfico, por 

aumentar a possibilidade do acesso a uma educação, mesmo que a pessoa seja 

muito atarefada, mas como está hoje em dia, por mais que esse ponto possa ser 

positivo a primeira vista, é importante marcarmos as questões de classe pelas 

quais isso perpassa e de como ele, por ser um ensino mais novo, ainda tem di-

versas defasagens pelas quais devemos nos ater.

 A primeira delas, já falamos muito, é o acesso à internet, a qual algumas 

universidades e alguns estados brasileiros, andam suprindo com a entrega de 

tablets e chips de internet para os seus respectivos alunos matriculados11. 

 Muitas vezes o ensino EAD se dá de forma indireta, sem uma relação inter-

pessoal entre os indivíduos, em que o aluno dispõe de ferramentas como vídeos, 

textos e entre outras coisas em uma plataforma e nunca se relaciona com os 

indivíduos diretamente. Está falta de relação interpessoal, educando e educador 

é uma defasagem preocupante.

 Esta defasagem é preocupante, pois escancara a ruptura entre o que Paulo 

Freire (19767), deixou claro que é a troca mais importante na ação educacional, 

a do educando com o educador, em um mundo em que eles aprendem juntos a 

refletir sobre suas distintas realidades e vivências. Além disso, é claro e não ir-

relevante, as questões de falta de acesso e conhecimento das plataformas, pois 

nem os professores e os alunos tiveram aula de tecnologia da informação para 

entenderem sobre as novas ferramentas digitais.

 Seria com base em estudos como o explanado, que as dificuldades e me-

lhorias podem ser apresentadas ao método de ensino EAD, para que ele possa 

ser aprimorado, pois não estamos fazendo esta pesquisa para difamar ou não 

aceitar este novo método, mas sim, para que haja conhecimentos teóricos dos 

11  <https://www.uninove.br/ofertas/promocao/promo%C3%A7%C3%A3o-beneficio-para-
-voce>.
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problemas, para que desta forma, possam ser supridos e sanados pelas autori-

dades competentes.

CONCLUSÃO

 A proposta metodológica inicial, realizada através de diversos conteúdos 

que precisaram ser analisados por uma investigação minuciosa, vai permitir aos 

alunos de graduação uma ampla análise sobre essa nova perspectiva, demos-

trando como funciona o formato do ensino educacional em duas modalidades: 

uma no sistema EaD e outra no sistema presencial. E responder o questiona-

mento: o EaD é um novo método de aprendizagem ou defasagem no ensino?

 É fato que a tecnologia revolucionou o meio educacional. É necessário, 

portanto, um incentivo ao trabalho do professor, para que, não apenas as plata-

formas digitais de ensino, sejam os protagonistas, pois a dependência do profes-

sor não pode ser subtraída, daí a necessidade da adaptação e da superação por 

parte de professores e alunos. Logo, medidas educacionais, como o prepara dos 

professores para o ensino à distância. Mas principalmente, políticas públicas que 

ampliem o acesso dos alunos a este ensino, para que ele possa suprir a falta de 

acompanhamento nas aulas, que ocorre principalmente pela falta de equipamen-

tos e de acesso à internet.

 Nos parece ser importante agregar o fato de que o educador e apenas ele, 

pode apresentar formas no meio digital, que possam fazer com que o educando 

reflita, tornando-o novamente essencial para o ensino, pois além de sua presen-

ça ser necessária para a criação das atividades, também deve ser para a corre-

ção destes, mantendo, mesmo pela via digital a relação de troca de aprendiza-

gem entre educando e educador, mesmo que estes acabem não se conhecendo 

e nunca se vendo. Ou seja, este ensino deve abusar mais de trabalhos e provas 

discursivas do que de múltipla escolha. 

 Fica claro, portanto, que em meio a muitos problemas no sistema educa-
cional, o importante é que os alunos aprendam com eficiência se propondo a 
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realizar os processos propostos pelas ferramentas expostas pelas instituições de 
ensino, tanto no método de ensino convencional (presencial) como no método de 
ensino a distância (EaD). 

 É importante que as instituições de ensino, tendo o conhecimento de que o 
ensino a distância que propõem são novos no mercado e na forma de aprendiza-
do, ofereçam um curso e explicação preparatória para o uso das ferramentas e 
plataformas para que os indivíduos que o utilizarão possam ter um entendimento 
prévio de como acessar e se inserir. Estamos muito longe de afirmar que a tecno-
logia veio como uma defasagem do ensino, mas que os métodos que estão sen-
do utilizados, acabam marcando uma ruptura na educação, que sendo resolvida, 
apenas a tornará uma nova forma de inclusão do aprendizado, podendo ser um 
meio ainda mais democrático, se todos efetivamente tiverem acesso.

 Outro ponto, que já anda ocorrendo, é a existência de fóruns nas aulas em 
que os alunos de um mesmo curso possam expor suas diversas ideias e refle-
xões para o próximo. Para ir além, também encontros periódicos, que aumentem 
a intimidade entre quem está dando e avaliando o curso e para quem está parti-
cipando, com reuniões ao vivo por ferramentas como Google Meets e Zoom.

 Assim, o que propomos é a criação do mantenimento da relação educando 
e educador, é importante que ela permaneça existindo apesar da distância e da 
tecnologia, ela deve ser a base concreta da educação seja ela qual for, para isso 
além de uma proposta de aprimoração de políticas públicas que aumentem ex-
pressivamente o acesso à internet, e que haja um curso preparatório para que os 
alunos e professores, possam ter conhecimento destas novas ferramentas, que 
são um novo meio para chegar ao aprendizado.

 Podemos concluir, portanto, que após suprir às dificuldades explanadas 

nesta pesquisa, poderemos ter o ensino à distância como um substituto eficiente 

para o presencial, por mais que possa sofrer diversas críticas, – por nada subs-

tituir o olho no olho, – ela será um novo método, que aquele que o preferir, não 

terá uma defasagem em seu aprendizado.
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