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Resumo: Este trabalho busca compreender como a pandemia do Coronavírus contribui           
para o aumento das desigualdades sociais em ambientes escolares de ensino público.            
Foram utilizados os conceitos de EAD e Ensino Remoto, entretanto a ênfase se dá neste               
último baseado na realidade apresentada na pesquisa. Todavia, em pesquisas          
bibliográficas não encontramos este termo relacionado ao desenvolvimento em razão da           
dimensão social, apenas EAD, por isso da sua utilização. Foi possível observar que as              
realidades individuais, de professoras e alunos, em termos de acesso às Tecnologias de             
Informação e Comunicação – (TICs), são muito diferentes, fato que contribui para o             
aumento das desigualdades. A pesquisa contou com uma abordagem qualitativa, na qual            
foi realizada a revisão bibliográfica e documental; e análise de conteúdo a partir de nove               
entrevistas realizadas com professoras de duas escolas municipais de ensino          
fundamental da cidade de São Lourenço do Sul (RS). 
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1. Introdução 
 

Vivemos em um momento delicado, onde a preocupação geral é a manutenção            

da vida e a sua subsistência econômica. A pandemia do COVID-19 (Coronavírus            

Disease 2019) (SENHORAS, 2020; LUIGI; SENHORAS, 2020) iniciou na porção          

Oriental do mundo, mas em poucos meses afetou todas as demais regiões do globo.              

Muitos recursos de isolamento foram impostos pelos governos, com o intuito de tentar             

frear a proliferação do vírus e a sobrecarga dos serviços de saúde, pois nenhum sistema               

de saúde no mundo teria condições de abarcar com eficiência a demanda de casos              

extremos e necessidades especiais. 

E a educação como ficou neste momento? Em razão da obrigatoriedade do            

distanciamento social as Escolas e demais instituições de ensino precisaram no primeiro            

momento cessar suas atividades e no decorrer dos meses buscar alternativas que            

viabilizassem o ensino remoto e a educação à distância. Eis que surgiram diferentes             

situações, principalmente em se tratando de ensino público, onde as Escolas não            

possuíam um meio que viabilizasse o acesso pela totalidade de alunos. 
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Aproveitando o ensejo, ensino remoto e educação a distância não são conceitos            

correlatos, e neste trabalho tratarei acerca do ensino remoto emergencial: 

  
O termo “remoto” significa distante no espaço e se refere a um            
distanciamento geográfico. O ensino é considerado remoto porque os         
professores e alunos estão impedidos por decreto de frequentarem instituições          
educacionais para evitar a disseminação do vírus. É emergencial porque do           
dia para noite o planejamento pedagógico para o ano letivo de 2020 teve que              
ser engavetado (BEHAR, online, 2020). 

 
No intuito de manter o processo de ensino-aprendizagem, em tempos de           

pandemia, o Conselho Estadual de Educação (CEED/RS) instituiu um parecer sob           

número 01/2020 autorizando as atividades da educação básica fora da Escola, “[…] no             

período de suspensão das aulas presenciais para conter a propagação do           

coronavírus” (CEED/RS, online, 2020). 

Entretanto, em uma situação de pandemia, é algo que precisa ser revisto, porque             

embora vivamos em um mundo digital, algumas pessoas (professores e alunos) ainda            

não tem acesso à internet e/ou as suas aplicações. Ou tem acesso e não sabe utilizar, e aí                  

precisa aprender, ou tem acesso, porém de má qualidade, ou ainda, tem acesso, sabe              

utilizar, mas precisa compartilhar equipamentos com os demais do seu ambiente           

doméstico de forma concomitante (SARAIVA; TRAVERSINI; LOCKMANN, 2020). 

São diversos os motivos que ainda afastam os indivíduos do ambiente virtual, e             

em termos de educação isso se torna preocupante. O principal deles é o nível de               

desenvolvimento da região onde residem (FAVARETO et al., 2015; BALEM, 2016;           

SHVETSOV, 2017; SARAIVA; TRAVERSINI; LOCKMANN, 2020). Segundo a        

UNESCO (2018), “A taxa mundial de pobreza poderia ser reduzida pela metade se             

todos concluírem o ensino médio”. E mais, nos países latinos com níveis sociais e              

econômicos menos favoráveis ocorre uma evasão escolar de 70%, fato que reverbera e             

contribui para que os níveis de desenvolvimento dos países sejam mais baixos, e da              

mesma forma impactando em uma realidade cruel para a vida de muitos indivíduos. 

Em 2018 o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes)          

apresentou resultados insatisfatórios quanto ao nível de escolarização e compreensão em           

leitura dos estudantes brasileiros comparados aos países da OCDE (Organização para a            

Cooperação e Desenvolvimento Econômico), uma diferença de dois anos e meio. Fato            

que corrobora para as desigualdades sociais e econômicas, assim como dificulta o            

acesso ao emprego e renda de qualidade, bem como contribui para o aumento da              

marginalidade, no sentido de trabalhos informais e sem a remuneração devida. 
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Para Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura             

(UNESCO, 2020) a pandemia do COVID 19 afetou mais de 90% dos estudantes do              

mundo, em todos os níveis de educação. Com isso haverá uma queda na aprendizagem              

que poderá se arrastar por muitos anos se políticas públicas não forem adotadas em              

razão de melhores condições de infraestrutura, tecnologias, salários, formação         

continuada de professores, dentre outros. 

O Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação do Brasil           

reconhece os problemas decorrentes da pandemia COVID 19 e se manifestou com            

medidas semelhantes às propostas pela UNESCO e ainda sobrepôs a permissibilidade           

de reposição das aulas aos sábados, em horários inversos ao turno normal de aula, bem               

como da utilização dos períodos de férias no intuito de manutenção do ano letivo dos               

alunos da Educação Básica (BRASIL, 2020). 

São diversos os índices que mensuram o desenvolvimento, mas neste trabalho            

de conclusão de curso vamos nos ater principalmente às desigualdades sociais no acesso             

ao Ensino Remoto (ER) e Emergencial, principalmente em relação às Tecnologias de            

Informação e Comunicação – (TICs) em duas escolas públicas municipais da cidade de             

São Lourenço do Sul, RS. O objetivo é compreender, a partir da percepção do professor,               

como a pandemia do Coronavírus contribui para o aumento das desigualdades sociais            

em um ambiente escolar de ensino público. 

A justificativa para realização deste trabalho com esta temática se dá em razão             

da lacuna de pesquisas científicas quanto ao contexto educacional nas discussões do            

impacto da pandemia COVID-19 a luz das ciências sociais aplicadas e das ciências             

humanas (SENHORAS, 2020). 

Com relação ao método de pesquisa utilizou-se uma abordagem qualitativa com           

triangulação de técnicas, dentre elas, revisão bibliográfica e noticiários online, assim           

como análise de conteúdo a partir de 09 entrevistas realizadas com professoras de duas              

escolas municipais de ensino fundamental da cidade de São Lourenço do Sul (RS), que              

vem trabalhando com ensino remoto por meio do suporte de ferramentas digitais            

(Whatsapp, e-mail, Facebook e o Classroom) e que possuem conhecimento das           

condições sociais e econômicas dos seus alunos e de suas possibilidades de acesso, ou              

não, às estratégias e aos instrumentos utilizados pelo ER. 

Do universo de 32 escolas municipais em São Lourenço do Sul, dentre elas,             

Educação Infantil, Ensino Médio e Multisseriada, a escolha das duas escolas ocorreu            

por meio de observação participante, haja vista que se relacionam diretamente com a             
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dimensão do objeto deste trabalho. Com relação a escolha das professoras e a situação              

atual de pandemia, foi utilizada a busca por participantes através do aplicativo            

Whatsapp, onde foi informado o contexto da pesquisa e sua possível relevância. A             

saturação da amostra se deu em razão da repetição, intensidade e qualidade das             

respostas ora apresentadas pelas entrevistadas no âmbito do objetivo deste trabalho. 

As entrevistas ocorreram por meio de questionário estruturado com 11          

perguntas, as quais tratavam de assuntos como: acesso de professores e alunos às TICs,              

formação continuada de professores e formação tecnológica, relação do ensino remoto           

com qualidade e ludicidade do fazer pedagógico, qualidade da interação de discentes            

através das TICs, ER e aprendizagem, ER e planejamento, ER no público e no privado,               

projeções para o futuro dos discentes no ensino e no mercado de trabalho,             

desigualdades, propostas para organizar ações futuras. 

 
2. EAD x ER: o que envolve cada modalidade  
 

Para que possamos diferenciar e entender acerca dos conceitos Educação a           
Distância (EAD) e Ensino Remoto (ER) a seguir faremos uma breve exposição do que              
já vem sendo trabalhado por outros autores. 

 
2.1 Educação a Distância (EAD) 

 
Atualmente, existem 3 modalidades de educação: a educação presencial,         

semipresencial (parte presencial/parte virtual ou a distância) e educação a distância (ou            

virtual). A educação a distância, segundo o Decreto Nº 9.057/2017 (BRASIL, 2017),            

pode ou não ter encontros presenciais, mas corriqueiramente acontece com professores e            

alunos fisicamente separados no espaço e/ou no tempo, mas juntos através das TICs             

(MORAN, 2008).  

Existem alguns conceitos acerca de educação a distância, dentre eles, sistema           

tecnológico de comunicação bidirecional que substitui o contato pessoal entre professor           

e aluno, na sala de aula, por uma ação conjunta entre diversos recursos didáticos e pelo                

apoio de uma organização tutorial, proporcionando uma aprendizagem autônoma pelos          

estudantes (GARCIA, 1994). 

Para Moore e Kearsley (2000) Educação a Distância é um aprendizado           

planejado, apoiado em técnicas didáticas específicas, utilizando a comunicação por          

meio da tecnologia e de um aparato organizacional que viabilize otimizar o tempo e              

romper as distâncias. No EaD, a ênfase desloca-se da tecnologia para a aprendizagem             
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significativa, compreendendo as TICs como importantes ferramentas para mediação         

pedagógica (CORTELAZZO, 2010). 

No Brasil, segundo o Decreto Lei no nº 9.057, de 25 de maio de 2017, art 1º, 

 
[...] considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual a           
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem        
ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação,            
com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e          
avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por         
estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos           
diversos (BRASIL, 2017). 

 
A utilização da educação a distância parte do século XVIII, quando, em Boston             

(EUA), foi instituído um curso de taquigrafia por correspondência, que poderia ser            

realizado em qualquer lugar do país (BARROS, 2003; OLIVEIRA; et al, 2019).            

Entretanto, foi na Europa (século XIX), que o processo de ensino aprendizagem se             

fortaleceu (LITWIN, 2001; SANTOS; MENEGASSI, 2018). Em 1969 foi realizada a           

abertura da pioneira British Open University (Universidade Aberta da Inglaterra), a qual            

teve grande importância no processo evolutivo do EaD porque implementou técnicas           

inovativas de comunicação entre alunos e professores, incluindo o envio de documentos            

por correspondência e utilização de meios televisivos (LITWIN, 2001).  

No Brasil, a EaD está presente desde 1920 (FRANCO et al., 2006). O processo              

de maturação ocorreu com o surgimento de cursos por correspondência, apoiados pela            

televisão e pelo rádio. Nos primeiros anos da década de 1990 surgiram os programas              

oficiais e formalizados da educação continuada de professores da rede pública de ensino             

(MUGNOL, 2009; OLIVEIRA et al., 2019). 

Em 2017, com a criação do Decreto nº 9057, que regulamentou a Lei nº 9394               

(1996) de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ficaram estabelecidas as Diretrizes            

e Bases da Educação em todos níveis de ensino, inclusive em nível fundamental,             

colocando o EaD como recurso para complementar o processo de aprendizagem ou para             

situações emergenciais.  

Art. 9º A oferta de ensino fundamental na modalidade a distância em            
situações emergenciais, previstas no § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 1996 ,                
se refere a pessoas que: 

I - estejam impedidas, por motivo de saúde, de acompanhar o ensino            
presencial; [...] (BRASIL, 2017). 
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No entanto, mesmo com essa orientação para situações emergenciais como a que            

estamos vivenciando (COVID 19), não é a utilização da modalidade EaD que está             

ocorrendo durante o período de pandemia para dar suporte às aulas da educação básica,              

nesse período surgiu uma nova modalidade de ensino batizada como modalidade de            

ensino remoto. 

 

2.2 Educação Remota Emergencial 

 
O currículo de grande parte das instituições de ensino, principalmente da           

educação infantil ao ensino médio, não foi criado para ser realizado de maneira remota              

(BEHAR, 2020). A mobilização de tecnologias de aprendizagens em escolas,          

especialmente, necessita ativamente da presença constante de um professor capacitado          

(VIEIRA; RICCI, 2020). 

 

Para Renata Costa, em entrevista online ao Grupo A3 (2020) “O ensino remoto             

praticado atualmente na pandemia assemelha-se a EaD apenas no que se refere a uma              

educação mediada pela tecnologia, mas os princípios seguem sendo os mesmos da            

educação presencial”. E mais, o desafio é ainda maior porque os educadores não             

estavam preparados para  
[...] adaptar conteúdos, dinâmicas de sala, as aulas expositivas e as avaliações            
– sem prejudicar o processo de aprendizagem [...] A tarefa é ainda mais             
complexa para aqueles que atuam em áreas distantes da tecnologia ou que            
lecionam para crianças (trecho de entrevista à Maria Eduarda Rabello -           
Grupo A, online, 2020). 

 
Para Danilo Zajac (2020), o que está sendo utilizado pelas escolas é uma 
  

[...] espécie de educação à distância (EaD) improvisada, produzindo materiais          
às pressas para que os alunos possam estudar em suas casas, envolvendo            
professores na gravação de vídeo-aulas e transmissões ao vivo em múltiplas           
plataformas virtuais. Essas ações podem até ser vistas com bons olhos pela            
opinião pública, mas até onde essa variação barateada de EaD pode garantir a             
oferta e a qualidade de cursos que até então eram presenciais? (ZAJAC,            
online, 2020).  

 

3 Com mais de 45 anos de experiência na área da educação, a editora desenvolveu soluções que se uniram                   
para formar a maior plataforma educacional do Brasil. As tecnologias educacionais do Grupo A, aliadas a                
conteúdos e consultorias qualificadas, são a chave para solucionar os desafios - tanto pedagógicos quanto               
gerenciais - das IES. São mais de 14 mil objetos de aprendizagem baseados em metodologias ativas, com                 
conteúdo dinâmico e recursos de realidade virtual e aumentada. No portfólio, existem soluções como              
ambientes virtuais de aprendizagem, laboratórios físicos e virtuais de ponta, e gestão de indicadores para               
melhores resultados acadêmicos. (Texto do site https://www.grupoa.com.br/)  
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O ensino remoto apregoa a disseminação das aulas em tempo real; o intuito é              

que alunos e professores de uma mesma turma se relacionem nos mesmos horários nos              

quais as disciplinas aconteciam quando das aulas presenciais (SAE Digital, online,           

2020).  

No Ensino Remoto Emergencial (ERE) observa-se o distanciamento geográfico         

entre alunos e professores em razão de evitar a interrupção das atividades escolares.             

Nesse sentido, a aula ocorre de maneira síncrona4, de acordo com a metodologia             

aplicada no modelo presencial, por meio de vídeo aula, aula expositiva em um espaço              

chamado de ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Por conseguinte, a presença           

física de alunos e professores é substituída pela “presença social” (BEHAR, online,            

2020). 

A interação é altamente relevante em relações de ensino-aprendizagem, e a           

escola, nesse sentido, é muito mais que apenas um simples espaço, é um lugar de               

vivências e aprendizados mútuos e coletivos que servem como meio de           

desenvolvimento social (VIEIRA; RICCI, 2020). 

Dentro desta perspectiva para que sejam realizadas atividades de maneira remota           

a escola deve respeitar a carga horária e o planejamento de conteúdo ora pactuados no               

modelo presencial. Todavia, para que ocorra um melhor aproveitamento escolar          

adaptações podem ser realizadas, assim como pode haver a adoção do uso de aplicativos              

e demais instrumentos tecnológicos de comunicação e interação (SAE Digital, online,           

2020)5. 

Para Behar (2020), é necessário que ocorra a diferenciação entre ensino remoto e             

EaD, e o que se observa em linhas gerais, em razão da pandemia COVID 19, é que                 

ocorre mais ERE do que ensino a distância. A ocorrência de uma mudança rápida do               

formato de aula presencial para online exige do professor a adoção de estratégias             

pedagógicas diferenciadas, bem como um desenvolvimento de criação e adaptação dos           

planos de ensino. 

Resumidamente, no ensino remoto as aulas são realizadas ao vivo, promovendo           

a interação diária e frequente entre docentes e alunos, facilitando a abordagem de             

4Síncrona, comunicação em que a mensagem é recebida e imediatamente respondida, geralmente se refere              
a interações pelo telefone, videoconferências etc.. E assíncrono, que não é sincrônico, que não apresenta               
sincronia. Disponível em https://www.dicio.com.br. 
5 SAE é uma plataforma digital que visa proporcionar materiais didáticos com motivação inovadora para               
escolas desde a gestão escolar ao processo de ensino e aprendizagem. E neste trabalho está citado devido                 
a sua experiência em TIC’s e como isso pode contribuir com o ensino remoto.  
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dúvidas. Os conteúdos são elaborados pelo próprio professor da disciplina, fato que            

viabiliza melhor acompanhamento da evolução dos estudantes. Com relação às          

avaliações, cada professor deve criar o seu formato de acordo com o conteúdo abordado              

na disciplina (SAE Digital, online, 2020). 

 

2.3 Educação Remota Emergencial e/ou Ensino a Distância e seus reflexos em           

termos de desenvolvimento social em tempos de pandemia COVID 19 

 

No decorrer das pesquisas bibliográficas não foi observado a relação da temática            

Educação Remota (Emergencial) e desenvolvimento social por autores, apenas o termo           

EaD é citado nos estudos interpostos. Portanto, em termos de analogia, vamos utilizar o              

EaD no que segue a questão aqui trabalhada em razão de não encontrar estudos que               

relacionem ERE e desenvolvimento social, principalmente. 

Dando sequência, para que ocorra desenvolvimento de um território é necessário           

se atentar as suas múltiplas dimensões - sociais, econômicas, culturais,          

políticos-institucionais, demográficas e ambientais - mas se dá principalmente em          

função da interação social, sobretudo acerca da cooperação, colaboração e reciprocidade           

entre os diferentes atores que constituem uma sociedade (COELHO NETO, 2009;           

MACKE; SARATE, 2015). Neste trabalho, está sendo analisada apenas a dimensão           

social com ênfase na educação como meio para promover o desenvolvimento. 

Desenvolvimento é um processo contínuo que vai além de aspectos econômicos           

e está diretamente relacionado à forma de funcionamento e alcance dos resultados            

(qualidade de vida, escolarização, qualidade de educação, capital humano e PIB per            

capita) (RODRIGUES, 2018). 

Fatores culturais e sociais, sem dúvida, devem ser considerados quando da           

aplicação de políticas públicas com o objetivo de desenvolver um território, pois não há              

uma fórmula geral, ou seja, localizações onde determinada política pública é           

implementada, nem sempre terão o mesmo resultado o qual foi encontrado em outras             

localizações, devido às estruturas e os processos pré-existentes socioculturais de cada           

localização (FAVARETO et al., 2015; SHVETSOV, 2017). 

Para Oliveira e Moraes (2016), a educação é o pilar para formação de capital              

humano e consequentemente social, e precisa ser incentivada a fim de fortalecer um país              

e torná-lo desenvolvido. No intuito de que promova redução de desigualdades, o            

crescimento econômico, o avanço social e cuidados com o meio-ambiente. Mas só é             



8 

possível promover educação de qualidade se existir gestão pública por meio de políticas             

públicas estruturadas por ações de diferentes setores e atores sociais.  

A educação é um dos pilares no processo de transformação de uma sociedade,             

principalmente porque estimula a criticidade do indivíduo, em termos de capacidade,           

assim como demonstra o nível de desenvolvimento da mesma (DIAS; PINTO, 2019).  

No Brasil, em razão das diferenças nas realidades socioeconômicas regionais,          

sobretudo em função das características de igualdade de acesso às informações e a             

grande extensão territorial há a necessidade de desenvolver metodologias de EaD de            

maneira diferenciada em relação a outros países como Estados Unidos e os da Europa.              

Ou seja, os diferentes aspectos econômicos requerem diferentes alternativas em termos           

de comunicação eficiente com a implementação de tecnologias interativas e          

metodologias colaborativas (MUGNOL, 2009). 

Com a criação do EaD duas tendências foram implementadas na educação do            

Brasil, “[…] a universalização das oportunidades e a preparação para o universo do             

trabalho” (BARROS, 2003, p. 52). No caso da primeira, o EaD proporcionou o acesso              

ao ensino superior e técnico de maneira mais descentralizada, ou seja, muitas pessoas             

que moravam em regiões afastadas dos grandes centros e não tinham como se deslocar,              

ou pessoas que não tinham condições de acompanhar um curso presencial em razão do              

tempo destinado a outros afazeres tiveram a oportunidade de ascender academicamente.           

Na segunda tendência, observou-se que o EaD possibilitou que mais pessoas pudessem            

almejar melhores colocações no mercado de trabalho em razão de acessar o ensino             

superior e técnico; principalmente, aquelas que por algum motivo tiveram que           

abandonar os estudos e ingressar prematuramente no mercado de trabalho. 

A EaD está consolidada como modalidade de ensino e precisa aumentar sua            

abrangência embora ainda ocorra rejeição por parte de alguns educadores e da sociedade             

civil. Ela vem demonstrando à sociedade e as instituições inúmeras possibilidades,           

inclusive em termos de qualidade, rompendo barreiras físicas acompanhando as          

evoluções tecnológicas, sendo possível proporcionar educação, bem como capacitação         

profissional em diferentes espaços e lugares. Educação atrelada a tecnologia digital é            

versátil e oportuniza crescimento pessoal e profissional. Em contrapartida, o Estado           

precisa ampliar os investimentos nesse modelo de ensino a fim de que sejam geradas              

melhores oportunidades àqueles indivíduos que por algum motivo não podem realizar           

um curso presencial (OLIVEIRA et al., 2019).  
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Por outro lado, segundo Kenski (2014), às tecnologias não substituem a relação            

humana no processo de ensino aprendizagem,  

 
As tecnologias são muito importantes e têm contribuído para algumas          
mudanças no ensino e na aprendizagem. Mas elas, por si só, não alterarão             
nosso modelo de escolas. Se perdermos o sentido humano da educação,           
perdemos tudo (KENSKI, 2014, p. 98). 

No caso do ER, “variação barateada de EaD” (ZAJAC, 2020), observa-se que            

existe um lapso em termos de garantia de qualidade nos cursos de educação básica que               

até então eram presenciais. O que aconteceu é que por motivos mercadológicos, em             

razão da manutenção financeira das escolas privadas, houve a opção, tentando de            

maneira “rápida”, instituir o modelo ER a fim de evitar a evasão e assim tentar               

minimizar os prejuízos. Entretanto, no que tange às escolas públicas o processo foi mais              

lento e precisou maior dedicação e criatividade por parte dos professores. De maneira             

geral, ambos professores, das redes privada e pública, não tiveram tempo para se             

capacitar e atuar neste movimento diferenciado de ensino. Grande parte não sabe            

manusear as plataformas digitais disponibilizadas para as aulas de ensino remoto           

(DIAS; FERREIRA, 2020; VIEIRA; RICCI, 2020).  

Da mesma forma, segundo as próprias Secretarias de Educação dos Estados e            

Municípios muitos estudantes brasileiros não conseguem acessar estruturas tecnológicas         

como computadores, celulares e principalmente à uma internet de qualidade (SOUZA;           

FRANCO; COSTA, 2016; DIAS; FERREIRA, 2020). 

Fato é que a situação requer melhores alternativas pois a “Educação à distância              

é uma modalidade que exige planejamento, formação e investimento” (ZAJAC, online,           

2020). E nesse sentido, as tomadas de decisões governamentais não estão sendo            

eficientes no que se refere a qualidade do ensino e principalmente no acesso às              

tecnologias digitais por alunos e professores da educação básica. Por isso, é preciso             

repensar quanto ao futuro da educação em termos de EaD e ensino presencial a fim de                

que seja evitado um colapso estrutural em termos de educação básica (UNESCO, 2020). 

 

2.4  Discussão dos resultados 

 

No intuito de tentar entender acerca da realidade instalada nas escolas de ensino             

público, principalmente da educação básica, em razão da COVID-19 e suas           
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repercussões futuras em termos de desenvolvimento social foram realizadas 09          

entrevistas com professoras da rede municipal de São Lourenço do Sul (RS). 

Segundo Oliveira et al. (2019), a educação é um direito de todos, e está              

intrinsecamente ligada ao conceito de cidadania, pois é a partir dela que se inicia o               

processo de formação de uma sociedade, e como reflexo disso, o conhecimento é uma              

das bases fundamentais na formação de uma nação. 

Entretanto, é preciso um olhar mais sensível à educação quando se trata de um              

momento de pandemia, pois são tempos, espaços e ambientes de aprendizagem           

diferentes dos habituais, haja vista a desigualdade no acesso e suporte quanto a             

utilização das tecnologias pelos estudantes (SOUZA; FRANCO; COSTA, 2016; DIAS;          

FERREIRA, 2020; VIEIRA, L.; RICCI, M. C. C., 2020).  

Nesse sentido, quando os entrevistados foram questionados sobre o acesso          

universal à educação e como isso está sendo realizado neste momento de pandemia             

COVID19, a maior parte dos professores expôs que é desigual, principalmente porque            

grande parte dos alunos não tem acesso de qualidade à internet, demonstrado nas falas              

abaixo. 

 
Acredito que nem todos os alunos estão conseguindo o acesso [...] e é muito              
triste pois as ferramentas principalmente o celular é inviável de se escrever            
(Entrevistado 1). 
 
O acesso universal à educação se dá através do processo de ensino e             
aprendizagem, principalmente com a interação professor e aluno. Mas em          
tempos de pandemia COVID19 houve uma grande mudança e passamos do           
sistema de ensino presencial para o virtual o que trouxe desafios, mas            
também novas descobertas (Entrevistado 6). 
 
Neste momento a educação está se virando com a internet, utilizando email e             
whatsapp para se comunicar com os alunos, videoconferência também. Na          
rede pública muitos alunos não tem internet, outros a internet é precária [...]             
os alunos dependem do celular dos pais (Entrevistado 10). 

 
A pandemia parece ter evidenciado ainda mais às desigualdades sociais no           

acesso à educação, reforçando o que Vieira e Ricci (2020) já trouxeram à tona em seu                

artigo, isto é, algumas crianças têm acesso às tecnologias e possuem apoio familiar, mas              

a maioria não. Fato que piora quando se trata de crianças que estão em situação de                

vulnerabilidade social, assim como de extrema pobreza. Afastando a sociedade          

analisada de níveis de desenvolvimento mais elevados e impactando negativamente a           

vida e a cidadania dos povos (UNESCO, 2018). 
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Quando questionados sobre a preparação dos professores quanto ao ensinar de           

maneira remota, a totalidade dos entrevistados declararam que não estavam preparados           

e não tiveram tempo suficiente para tal, “[...] falta capacitação em ensino à distância,              

tecnologia adequada e espaço adequado” (Entrevistado 8). Apenas um relatou ter           

formação em nível de pós-graduação em TICs e mesmo assim não se sentia à vontade               

em atuar remotamente devido ao contexto em que a escola está situada (zona rural). E               

mais, 

 
Acredito que os professores no geral tiveram que se readaptar, se reinventar            
para ensinar de forma produtiva neste processo remoto. E alguns professores           
certamente obtiveram mais dificuldades do que outros, mas o amor a           
profissão foi maior […] (Entrevistado 6).  
 
Considero que a pandemia nos pegou despreparados para trabalhar somente          
de maneira remota. Nós professores precisamos nos adaptar ao momento          
atual, estudando os meios de comunicação que as redes sociais nos           
disponibiliza [...] aprendemos no susto (Entrevistado 9). 

 
Fato que corrobora com o que os autores Kenski (2014) e Oliveira et al. (2019)               

já apontavam antes da pandemia, que para ocorrer um ensino remoto e educação a              

distância de qualidade é preciso que aconteça formação continuada de professores, no            

intuito de que sejam capacitados e atualizados frequentemente, já que para atuar nestas             

modalidades existem inúmeras competências indispensáveis e fundamentais. 

Da mesma forma, com relação às tecnologias digitais utilizadas neste momento           

de pandemia, em termos de qualidade, didática e ludicidade a grande maioria das             

professoras concorda que há precariedade no processo e que precisaram ser utilizadas            

outras formas de interação com os alunos, em razão de muitos não conseguirem acessar              

a plataforma disponibilizada pelo governo, indo ao encontro do que propõe o SAE             

digital (2020). Ficando evidente nas transcrições a seguir,  

 
Como já havia dito, as atividades são enviadas pelo whats para as famílias.             
Formou-se grupo com as famílias de cada turma, as professoras, a           
supervisora e equipe diretiva. A coordenação pedagógica e a equipe diretiva           
acompanham todo o processo desse envio e devolução de atividades […]           
(Entrevistado 4). 
 
Como trabalho em escolas de bairros mais humildes onde muitos alunos que            
têm o acesso às aulas dispõem de celulares com pouca resolução que não             
comportam aplicativos e pouca capacidade de internet fica difícil utilizar          
diversidade de vídeos, jogos online ou até mesmo imagem de arquivos pois            
muitas vezes os alunos não conseguem acessar. Procuro materiais e          
metodologias que consiga chegar ao maior número de alunos (Entrevistado          
5). 
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Sim, utilizamos o Whatsapp, e-mail, Facebook e o Classroom. O problema é            
que temos alunos sem acesso à internet. Aí fica bem complicado, pois a             
escola deve encaminhar atividades impressas aos alunos, para que esses          
também sejam contemplados com as atividades escolares (Entrevistado 7). 

 
Então, observamos que a educação pública, principalmente, precisa se adaptar às           

tecnologias, entretanto é preciso maior investimento do governo (OLIVEIRA et al.,           

2019), pois os currículos escolares não foram elaborados para ocorrer de maneira            

remota (BEHAR, online, 2020). Assim como, se faz necessário em razão das diferenças             

nas realidades socioeconômicas que ocorra a implementação de tecnologias interativas e           

metodologias colaborativas no intuito de abranger o grande público (MUGNOL, 2009). 

Com relação a interação por parte dos alunos neste momento de pandemia, as             

entrevistadas acreditam que poderia ser melhor se além de acesso às TICs de qualidade              

os alunos tivessem a participação da família. Entendem que muitos alunos não possuem             

o respaldo familiar no processo, seja por desinteresse, por falta de escolarização dos             

pais/mães/responsáveis ou por falta de condições mínimas, inclusive de subsistência. O           

que pode ser observado nas falas a seguir, “Não, pois a maioria não tem acesso”               

(Entrevistado 1); “Os alunos também estão em processo de adaptação, mas nem todos             

têm os mesmos recursos para a interação eficiente” (Entrevistado 6); 
 

A maioria está conseguindo interagir de forma eficiente enquanto outros não.           
Muitas famílias preocupadas em disponibilizar aos filhos internet de         
qualidade. E temos também muitas famílias sem as mínimas condições, onde           
pensam apenas quando a escola irá fornecer kits de alimentos (Entrevistado           
3). 
 

Da mesma forma, as professoras entendem que o processo de          

ensino-aprendizagem ficará abalado em razão da baixa adesão de alunos e familiares no             

contexto atual, bem como porque para eles o ensino presencial é superior ao remoto em               

razão dos demais elos desenvolvidos como a “[...] construção de a uma relação de              

confiança e criação de vínculos afetivos […]” (Entrevistado 4). Outro professor aponta            

que “Com certeza, interfere e muito! Nada se compara com uma aula presencial [...]              

sem comentários” (Entrevistado 9). E fica claro quando a professora explicita que esse             

fato é indiferente de ser escola pública ou privada, a presença física do professor não               

pode ser substituída, 

 
Do meu ponto de vista, tenho um filho em colégio público e outro colégio              
particular, percebo que a dificuldade é a mesma. A diferença é que um tem              
aula online durante 4h diárias no particular e o outro, na pública recebe as              
atividades pela plataforma, mas dúvidas os dois continuam tendo, porque o           
ensino remoto jamais chegará aos pés do ensino presencial. Este é           
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insubstituível, pois a figura presencial do professor faz toda a diferença no            
aprendizado do aluno (Entrevistado 4).  

 
Isso demonstra o que Kenski (2014) já relatava, que as tecnologias têm sua             

importância e contribuem de alguma forma com o ensino e a aprendizagem, mas não              

devem substituir o ensino presencial devido a humanização no processo de educação. E             

a escola é mais do que um espaço de ensino-aprendizagem, trata-se de um ambiente              

voltado para troca de experiências e vivências corroborando para o desenvolvimento           

social (VIEIRA; RICCI, 2020). 

Quanto ao formato no planejamento das atividades em razão do processo de            

ensino aprendizagem, pode-se observar através das falas que as realidades são um            

pouco diferentes de professora para professora em razão do que é ofertado pela gestão              

da escola, bem como as séries atendidas. Mas em geral, as docentes estão sempre              

atentas para o melhor formato, aquele que elas identificam obter maior adesão por parte              

dos alunos. Seja de maneira síncrona ou assíncrona, com o “Uso diário das tecnologias,              

monitoramento, criatividade, aulas invertidas e síncronas e avaliação contínua”         

(Entrevistado 3). Todavia, foi necessário reduzir o currículo para conteúdo mais           

essenciais, assim como se reinventar para ministrar as aulas; “O currículo foi reduzido a              

conteúdo mais essenciais, é utilizada a internet para pesquisa e produções dos alunos             

[…]” (Entrevistado 8), e mais, 

 
Sou professora, mas estou como Coordenadora Pedagógica e Vice- diretora,          
mas os professores estão se reinventando muito! Nota 100 ou 1000 para eles.             
Cada dia uma novidade! Tudo muito bem planejado e adaptado à realidade            
contextual (Entrevistado 7). 
 

A ocorrência da mudança brusca no formato do processo de ensino, devido a             

pandemia, exigiu do professor uma adoção de estratégias pedagógicas diferentes e o            

desenvolvimento de adaptação dos planos de ensino de acordo com o que Behar (2020)              

já havia manifestado. 

Ficou mais exaustivo para o professor, porque além de reinventar os métodos            

pedagógicos, ele precisa estar atento às demandas dos alunos a qualquer horário, o que              

vai de encontro ao proposto pelo SAE Digital (2020), onde coloca que as atividades de               

maneira remota devem seguir as mesmas cargas horárias e os conteúdos do modelo             

presencial.  

 
Planejamos as aulas da mesma maneira só que voltada às tecnologias digitais,            
trabalhamos muito mais que presencial pois ficamos 24 horas a disposição           
dos alunos nas redes. A avaliação também se torna difícil pois não estamos             
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junto deles na hora de execução das tarefas podendo auxiliar e corrigir as             
falhas (Entrevistado 9). 

 
No intuito de tentar tecer um comparativo, mesmo que fugaz, foi perguntado às             

professoras como, na visão delas, o ensino remoto pode influenciar no futuro das             

crianças que estudam em escola pública em relação as que estudam em escolas privadas,              

levando em consideração a posição socioeconômica de cada aluno. Na fala de 7 das 9               

entrevistadas, vai ocorrer um aumento nas desigualdades, devido à falta de acesso às             

TICs, “Muito complicado, tem aceitação ou não dentro da situação atual, na minha             

opinião vai haver um declínio na educação, principalmente na classe baixa”           

(Entrevistado 2). Além disso, “O aluno da escola privada consegue mais facilmente o             

acesso aos meios digitais, enquanto, os alunos da escola pública ficam prejudicados por             

não terem este mesmo acesso” (Entrevistado 6). 

Os resultados acerca do questionamento sobre a situação atual influenciar no           

ingresso do aluno ao ensino superior e ao mercado de trabalho reforçam o PISA (2018)               

quando apresentou a relação do nível de compreensão de leitura de estudantes            

brasileiros versus os países da OCDE. Neste relatório foi relacionado que esse tipo de              

situação aumenta as desigualdades sociais e econômicas bem como dificulta o acesso            

ao emprego e melhores níveis de renda, o que por conseguinte aumenta o custo do               

indivíduo para o governo. Conforme o que segue, “Certamente, o ENEM não vai             

deixar de dificultar por causa da pandemia” (Entrevistado 1),  
 
Quanto ao ingresso no ensino superior, se o aluno não fizer algum curso             
paralelo ou estudos intensivos, irá prejudicar-se sim. Poderá refletir sim no           
ingresso ao mercado de trabalho (Entrevistado 3). 
 
As falhas dificultarão aos alunos no seu desenvolvimento, num mercado de           
trabalho onde há competitividade, o mais preparado e competente que          
ocupará uma vaga de trabalho (Entrevistado 9). 

 
Adentrando no assunto desigualdades sociais, vulnerabilidade e educação em         

tempos de pandemia COVID19, observou-se que as entrevistadas, de maneira geral,           

entendem que a situação ficará pior para classes socioeconômicas mais baixas. “A            

classe baixa, ou seja, os pobres sempre serão prejudicados em um todo, na educação, na               

sociedade entre outros” (Entrevistado 2). 
 
“Desigualdades sociais em relação à educação sempre existiram e com a           
pandemia COVID 19 elas aumentaram consideravelmente. Certamente pós        
pandemia não seremos mais os mesmos” (Entrevistado 6). 

 
Mas o entrevistado 4 chamou a atenção para um olhar diferente sobre o assunto,  
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Posso estar sendo injusta, mas percebo que hoje a maioria tem acesso à             
internet, com celulares muitas vezes melhores do que o da gente, que é             
professora, e na maioria das vezes acessam os estudos ou não realizam e não              
mandam atividades porque não querem mesmo. Porque tem condições sim          
(Entrevistado 4). 

 
Colocando mais uma vez a necessidade de entender o meio onde cada estudante             

e professor estão inseridos, fazendo refletir também à luz das prioridades familiares a             

questão educação. Será mesmo, que a maioria dos estudantes de escolas públicas tem             

acesso e não participam das atividades remotas porque não querem ou é porque é              

desinteressante?  

Por outro lado, a entrevistada 7 colocou que “Sem comentários [...] Esse grupo             

está à deriva. Os governantes ignoram!”, ou seja o Governo não está sensibilizado no              

tocante às demandas desiguais sociais e vulnerabilidade no contexto da educação, o que             

corrobora para o que a UNESCO (2020) já vem apontando sobre as questões estruturais              

e as tomadas de decisão quanto a necessidade de políticas públicas mais eficientes no              

Brasil. 

Por fim, no intuito de identificar possíveis medidas para remediar os problemas            

que a educação e a sociedade ainda vão continuar vivenciando, em razão da pandemia,              

foi perguntado às entrevistadas qual seria a melhor estratégia para implementar           

melhorias no processo de ensino aprendizagem na situação de COVID19. De maneira            

geral, 3 dos 9 entrevistados sugeriram a criação de políticas públicas, tal como segue              

nos trechos a seguir: “[...] primeiro passo seria os órgãos governamentais oferecer            

suporte aos professores” (Entrevistado 4); “Oportunizar acesso aos alunos que não tem            

condições de pagar por isso [...] políticas públicas de qualidade” (Entrevistado 5); “O             

governo deveria providenciar políticas públicas para disponibilizar aos alunos e          

professores recursos para adquirir um notebook, um celular e internet” (Entrevistado 6). 

Nesse sentido, torna-se relevante trazer à tona a importância da comunicação           

entre a sociedade e o Governo, pois ao que parece as demandas entre ambos são               

distintas. Para os profissionais da educação e para alunos fica evidente que o que está se                

fazendo neste momento é “tapar o sol com a peneira”, haja vista que o acesso às TIC’s                 

não se estabelece em equidade entre os indivíduos. Será preciso, em um futuro próximo,              

que sejam implementados pelo Governo meios que satisfaçam as reais demandas do            

processo de ensino -aprendizagem, bem como remediem as possíveis deficiências          

causadas pelo que está sendo realizado atualmente. 
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4. Conclusão 
 

Foi possível observar que a pandemia COVID19 ficará marcada para sempre na            

vida de alunos e professores quanto ao processo de ensino-aprendizagem. Infelizmente           

as alternativas propostas pelo governo não foram suficientes para alcançar a totalidade            

do universo escolar em termos de educação básica. 

O formato adotado em caráter emergencial foi apenas uma forma de manter o             

currículo, sem a preocupação com as demais características que envolvem a escola no             

âmbito da formação integral dos estudantes. E mais, será preciso avaliar se a adoção do               

formato de ER alcançará os objetivos necessários em termos de aprendizagem. 

Quanto ao que se refere ao objetivo deste trabalho, observou-se que a pandemia             

do Coronavírus contribuiu de forma significativa na observação acerca das diferentes           

realidades socioeconômicas existentes em um ambiente escolar de ensino público. E           

isso consequentemente se manifestará no decorrer da vida dos estudantes, no acesso aos             

próximos anos da educação básica, ao ensino superior e consequentemente ao mercado            

de trabalho.  

Fica evidente a importância do acesso à educação continuada pelos professores,           

bem como a criação de políticas públicas que promovam a (re)estruturação da educação             

de qualidade e acessível a todos. Será necessário criar alternativas para preencher a             

carência educacional proporcionada pela pandemia COVID 19 e pela ineficiência do           

Estado em promover o acesso universal e de qualidade à educação básica e pública. 

Em razão da falta de estudos na literatura que relacionem ER e desenvolvimento             

social e/ou econômico, e por este, se tratar de um estudo inicial, colocamos a sugestão               

para que mais pesquisadores se debrucem à luz da temática. 
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