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RESUMO  
Ante ao isolamento social e necessidade de retorno às atividades 
educativas durante a Pandemia de Covid 19 as escolas adotaram o 
Ensino Remoto Emergencial, não obstante este não se fez de forma 
simples, mas com muitos desafios e implicações para o retorno ao 
ensino presencial pós pandemia. Nesse sentido objetivou-se com este 
estudo discutir o ensino remoto emergência na pandemia de COVID 19. 
O estudo é parte do Estado da Arte da pesquisa de PIBIC financiada com 
recursos do IFCE intitulada “Pandemia de COVID 19 e Ensino Remoto 
Emergencial: desafios postos aos estudantes do ensino médio 
profissionalizante das escolas da rede pública de Iguatu – CE”. Podemos 
afirmar que muitos foram os desafios do ERE, pois captar a atenção do 
estudante se torna mais difícil através de uma tela, e o que se promove 
é uma tentativa incipiente para suprir a necessidade da sala de aula 
presencial, isso quando o acesso aos meios tecnológicos é uma 
realidade, pois em determinado momento há o desengano para as 
pessoas que não tem acesso aos meios remotos e nem mesmo renda 
mínima para consegui-los. Discutir o ERE se faz imprescindível nesse 
momento para que a escola possa se apropriar de conhecimentos e 
sínteses e assim poder realizar planejamento retorno às atividades 
presenciais de modo mais assertivo e sem a perda de seu caráter de 
formação para autonomia e emancipação.   
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ABSTRACT 
Faced with social isolation and the need to return to educational 
activities during the Covid 19 Pandemic, schools adopted Emergency 
Remote Teaching, although this was not done in a simple way, but with 
many challenges and implications for the return to face-to-face teaching 
after the pandemic. In this sense, the objective of this study was to 
discuss emergency remote teaching in the COVID 19 pandemic. 
vocational high school students from public schools in Iguatu – CE”. We 
can say that there were many challenges of the ERE, as capturing the 
student's attention becomes more difficult through a screen, and what 
is promoted is an incipient attempt to meet the need for the face-to-
face classroom, when access to technology is a reality, because at a 
given moment there is disillusionment for people who do not have 
access to remote means and do not even have the minimum income to 
obtain them. Discussing the ERE is essential at this time so that the 
school can appropriate knowledge and syntheses and thus be able to 
plan a return to face-to-face activities in a more assertive way and 
without losing its training character for autonomy and emancipation. 

 
Keywords: Pandemic, COVID 19, Emergency Remote Teaching. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pandemia que assolou o mundo na segunda década do século XXI, causada por um 

novo vírus denominado Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ou simplesmente 

SARS – CoV2 exigiu mudanças de comportamento com impacto em toda a sociedade (BRASIL, 

MS, 2020).  

Sem história natural e evidências epidemiológicas e clínicas ainda sendo descritas, 

medidas preventivas como uso de máscaras, higienização das mãos com álcool gel e o 

isolamento social passam a serem exigidos, como forma de barrar a transmissão da doença e 

não sobrecarregar o serviço de saúde, situação que trouxe a necessidade de reordenação de 

muitas atividades, dentre as quais, as desenvolvidas pela educação (SILVA E ALVEA DA SILVA, 

2020). 

Em verdade, na educação, a pandemia provocou mudanças, deixando num primeiro 

momento não somente profissionais da educação, pais e estudantes atônitos, mas também 

gestores públicos, sendo suspensas todas as atividades presenciais de distintos níveis e 

modalidades educacionais. Não obstante, com a constatação da dura realidade de que a 

pandemia não se constituía de “uma gripezinha”, mas algo mais sério e complexo, com duração 

indeterminada, estratégias político-educacionais se fizeram necessárias, uma vez que a vida não 
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poderia ficar na inércia. Foi nesse sentido que o Ensino Remoto Emergencial surgiu como 

caminho para continuidade das ações e minimização dos efeitos da pandemia na área de 

educação. 

Respaldado pela orientação do Ministério da Educação em Portaria N.º 343, de 17 de 

março de 2020 (MEC, 2020), as atividades de ensino de forma remota foram aprovadas para 

substituir as aulas presenciais por aulas em meios digitais nas diversas modalidades e níveis de 

educação. Assim, em meio às controvérsias, uma vez que parte dos educadores aceitaram de 

bom grado o retorno das atividades da forma remota, mas também uma grande parte 

questionava a possibilidade de êxito, por não se ter dados de aferição das condições objetivas 

e subjetivas de docentes e discentes para sua realização, como acesso à internet, equipamento 

e conhecimento sobre o uso das tecnologias, mas com o lema “de nenhum estudante a menos, 

nenhum estudante para trás” o ensino remoto foi iniciado em todo o país. 

Como estratégia para realização do ensino remoto emergencial, destaca Cunha, Silva e 

Silva (2021, pág. 29) que as secretarias estaduais e municipais de educação Brasil afora, 

orientaram a continuidade das aulas de forma on-line ao vivo ou gravadas (vídeo-aulas) a serem 

transmitidas principalmente por redes sociais (Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube), ou 

plataformas digitais/on-line, como o Google Classroom e o Google Meet, além de materiais 

digitais e atividades variadas, também disponibilizados em redes via internet. 

Ante esta escolha, grandes desafios foram postos aos professores, mas também aos 

estudantes. Aos professores por esta forma remota ter se dado de maneira abrupta, sem tempo 

para formação, sem ambiente ou plataforma de internet específica, tendo o professor que 

organizar além do conteúdo a metodologia que melhor se adequasse a esta modalidade de 

ensino, planejar e executar grande parte das ações síncronas e assíncronas ligadas ao manejo 

das tecnologias (CASTIONE, et al., 2021). 

Por sua vez, se constitui em desafio para os estudantes, pois grande parcela destes não 

possui internet, tampouco equipamentos apropriados para tal, usando o celular, que além de 

limitado para digitação, muitas vezes não possui versão que comporte os programas utilizados 

nas aulas. Ressaltam Silva e Alves da Silva (2020) que outras dificuldades dos estudantes se 

somam, dentre as quais a ausência de equipamentos e internet, estas se reportando ao 

equilíbrio emocional, a dificuldade de organização da rotina para o estudo à distância e ainda a 
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falta de apoio dos familiares e ambiente doméstico tranquilo para assistir às transmissões das 

aulas. 

Especificamente em relação às aulas também se constata dificuldades, pois pelo ensino 

remoto emergencial articular modalidades síncronas e assíncronas, nessas, pela ausência direta 

do professor respostas às dúvidas emergidas podem levar tempo, provocando desmotivação e 

desânimo nos alunos. Também nas aulas síncronas percebem-se dificuldades, pois cada vez que 

novas formas de condução do ensino remoto emergencial são propostas como migração para 

outras plataformas ou incremento de programas nas aulas, a adaptação que vinha sendo feita 

fica com a qualidade comprometida. 

Ante o exposto e por compreendermos que cada vez mais novos olhares são necessários 

para desvelamento da realidade, identificação de pontos fortes, mas também de lacunas para 

o retorno do ensino presencial o presente estudo objetivou, discutir o ensino remoto 

emergência como alternativa ao retorno das atividades escolares na pandemia de COVID 19. O 

estudo é parte da pesquisa de PIBIC financiada com recursos do IFCE intitulada “Pandemia de 

COVID 19 e Ensino Remoto Emergencial: desafios postos aos estudantes do ensino médio 

profissionalizante das escolas da rede pública de Iguatu – CE” em andamento com previsão de 

término em agosto de 2022. 

 

2 PANDEMIA DE COVID 19 E OS DESAFIOS DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

 

O ensino remoto emergencial foi a alternativa emergida ante a Pandemia de Covid 19 

para continuidades das ações de educação. Mediado por tecnologias e mídias digitais, que 

embora já façam parte e sejam do conhecimento de muitos professores e estudantes, esta 

modalidade de ensino provocou espanto e surpresa nos profissionais da educação pela sua 

abrupta implantação nas instituições educacionais, exigida por conta das medidas de prevenção 

sanitária, tomada não apenas no Brasil, mas também no mundo sendo a principal, o 

distanciamento social. 

Como explicam Moreira e Schlemmer (2020, pág. 08) o termo remoto significa distante 

no espaço e se refere a um distanciamento geográfico. Adaptado ao ensino, o “remoto” se 

configura então, como uma “modalidade de ensino ou aula que pressupõe o distanciamento 

geográfico de professores e estudantes”. Nestes termos, o ensino remoto ou aula remota, é, na 
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realidade, uma alternativa temporária em função da impossibilidade da presença física de 

estudantes e professores nos espaços geográficos das instituições educacionais para 

continuidade das ações de educação devido às circunstâncias da pandemia. 

Com efeito, a pandemia teve início no final de 2019 com os primeiros casos sendo 

identificados na cidade de Wuhan na China, pelo Coronavírus Disease 2019 ou COVID 19, 

doença que tem como agente etiológico o vírus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 

2 ou simplesmente SARS – CoV2, que se transmite pelo contato com secreções ou excreções de 

pessoas infectadas, principalmente por gotículas salivares. Pela característica do vírus ter rápida 

propagação, podendo cada doente infectar de dois a três contatos, a doença rapidamente se 

alastrou atingindo todo o mundo (BRASIL, MS, 2020). 

No Brasil, a pandemia chegou fins de fevereiro de 2020 e como nos demais países do 

mundo, pelo escasso conhecimento sobre os modos de transmissão, escassez de vacinas e 

alternativas terapêuticas específicas, a alternativa para conter seu rápido avanço, foram 

medidas preventivas, pois mesmo a maior parte dos casos evoluindo com sintomatologia clínica 

leve, com febre e tosse seca, sendo relatado também mialgia, cefaleia, dor de garganta e 

diarreia, em torno de 5 a 10% dos casos evoluem, se agravando com síndrome de desconforto 

respiratório carecendo de internação hospitalar, cuidados em Unidades de Terapia Intensiva e 

uso de ventiladores mecânicos por período considerado alto, de 12 a 18 dias, podendo provocar 

o colapso do sistema de saúde, além de um alto índice de óbitos (BRASIL, MS, 2020). 

Nesse sentido medidas de prevenção e controle precisaram serem adotados, sendo a 

principal o isolamento social, com proibição da circulação nas ruas, exceto para a compra de 

alimentos e medicamentos ou a busca de assistência à saúde, medidas, que cabe ressaltar, 

terem sido recomendadas, mas não cumpridas de forma harmônica, mas com controvérsias 

entre governo federal e estaduais no país. 

Ante as normatizações preventivas, muitas modificações foram realizadas em nosso 

cotidiano, ficando num primeiro momento muitos setores paralisados e as atividades 

suspensas. No caso do setor educacional a recomendação foi de continuidade do ano letivo, 

por meio de atividades remotas. Nesse sentido o Ministério da Educação (MEC) em Portaria N.º 

343, de 17 de março de 2020 e Conselho Nacional de Educação (CNE) em Parecer N.º 5/2020 

aprovado em 28 de abril de 2020, recomendaram a execução das atividades de ensino, 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2418 

substituindo as aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durasse a situação de 

pandemia do novo coronavírus. 

Não obstante as recomendações de adesão ao ensino remoto, grande parte dos 

estabelecimentos públicos de educação num primeiro momento, suspenderam as atividades 

de ensino, pois o cenário de gravidade se somava ao fato de aproximadamente 10% das famílias 

brasileiras não têm acesso à internet, e mais de 13% não tem acesso à computadores (ANDIFES, 

2018) que possibilitassem a realização de atividades remotas, além da falta de formação 

docente para tal modalidade de ensino, sendo então negociado a retomada das atividades na 

modalidade remota a partir de agosto de 2020. 

Cabe destacar que o Ensino Remoto Emergencial - ERE não é o mesmo que Ensino a 

Distância – EaD. Explicam Saraiva, Travesini e Lockmann (2020) que as atividades remotas por 

meio de ferramentas digitais estão orientadas por uma racionalidade distinta da EaD. No caso 

do ERE, este é um modelo de ensino temporário devido às circunstâncias desta crise e por isso 

envolve o uso de soluções de ensino totalmente remotas, mas idênticas às práticas dos 

ambientes físicos. Já a Educação a Distância “consiste num processo que enfatiza a construção 

e a socialização do conhecimento; a operacionalização dos princípios e fins da educação, de 

forma que qualquer pessoa, independentemente do tempo e do espaço, possa tornar-se agente 

de sua aprendizagem”, usando de materiais diferenciados e meios de comunicação, que 

permitam a interatividade (síncrona ou assíncrona) (MOREIRA e SCHEMMER, 2020, pág.14). 

Ressaltam Saraiva, Travesini e Lockmann (2020) que pequenas variações podem existir, mas no 

geral os cursos na modalidade EaD desenvolvem-se praticamente sem interações síncronas 

entre professores e alunos, ficando parte significativa do trabalho delegado a um tutor e com 

avaliações padronizadas. 

Para os referidos autores, Saraiva, Travesini e Lockmann (2020) se a EaD reforça a lógica 

do controle rizomático, substituindo a vigilância pelas metas, o ensino remoto retoma alguns 

elementos da disciplina. Segundo os mesmos autores, no ensino remoto, é necessário, em 

geral, um envio de evidências de desenvolvimento de atividades não avaliativas, que funcionam 

como uma forma de controle do uso do tempo, o que caracteriza a disciplina. Já na EaD, as 

atividades a serem desenvolvidas são, na maior parte das vezes, avaliações, não tendo como 

foco o controle do uso do tempo, mas apenas a demonstração de atingimento das metas de 

aprendizagem. 
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Após 150 dias (CASTIONI, 2021) do início da pandemia no Brasil, se deu o retorno às 

atividades letivas por meio remoto, e, sem qualquer treinamento ou capacitação, mudanças no 

sistema educacional tiveram que ser realizadas e “de um dia para o outro, os professores 

precisaram transpor conteúdos e adaptar suas aulas presenciais para plataformas on-line com 

o emprego das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, sem preparação para isso” 

(RONDINI, PEDRO, DUARTE, 2020, pág. 43), se constituindo, portanto desafio não apenas para 

os profissionais da educação mas também estudantes e familiares. 

Assim por meio dos dispositivos tecnológicos as aulas passaram a ser online, alternando 

entre síncronas e assíncronas, com a mesma carga horária que teria na modalidade presencial, 

caracterizando o que se convencionou a chamar de transposição do presencial para o remoto. 

Sem plano ou organização para esta nova modalidade, as atividades educativas presenciais 

migraram para as plataformas online, “transferindo e transpondo metodologias e práticas 

pedagógicas típicas dos territórios físicos de aprendizagem, naquilo que tem sido designado por 

ensino remoto de emergência”, transformando professores em youtubers gravando vídeo aulas 

e aprendendo a utilizar sistemas de videoconferência, como o Skype, o Google Hangout ou o 

Zoom e plataformas de aprendizagem, como o Moodle, o Microsoft Teams ou o Google 

Classroom (MOREIRA, HENRIQUES e BARROS, 2020, pág.352). 

Observa-se, portanto, que o trabalho do professor vai além da carga horária contratada 

sendo mais intensificada, pois cabe a este planejar as atividades, sistematizar, pesquisar 

gravuras, vídeos e layouts, gravar, editar, enviar/postar atividades, seja em formato digital ou 

físico, e, ainda, ter tempo para receber e corrigir as atividades realizadas pelos alunos. A isso 

soma-se a ansiedade, insegurança e o medo, pois por ser uma nova modalidade e sem muito 

suporte, os professores não detêm conhecimentos suficientes sendo as alternativas 

experimentais, e, portanto, passíveis de julgamentos e avaliações negativos. 

Ante esta situação, várias têm sido as críticas dos educadores. Moreira e Schlemmer 

(2020, p. 09), ressaltam que “o processo é centrado no conteúdo” e “a comunicação é 

predominantemente bidirecional, do tipo um para muitos, no qual o professor protagoniza 

videoaula ou realiza uma aula expositiva por meio de sistemas de webconferência”. Outra 

crítica dos referidos autores se refere ao foco que está nas informações e nas formas de 

transmissão dessas informações, sendo predominante o controle, pois “tudo o que é concebido 

e disponibilizado é registrado, gravado e pode ser acessado e revisto posteriormente”. 
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Moreira, Henriques e Barros (2020) também ratificam as críticas e ressaltam que na 

maioria dos casos, estas tecnologias foram e estão sendo utilizadas numa perspectiva 

meramente instrumental, reduzindo as metodologias e as práticas a um ensino apenas 

transmissivo. Por sua vez, Silva e Alves da Silva (2020, pág. 100) reforçam a crítica quanto à 

redução do processo ensino-aprendizado, que se faz apenas de forma transmissiva. Asseveram 

que o processo esquece das múltiplas determinações da aprendizagem, dentre elas “a 

interação entre educador e educando na significação e contextualização dos conteúdos 

despendidos, muitas vezes com analogias e experiências próximas do aluno, já que nem sempre 

a aula acontece de forma online e em tempo real”. Braga e Thadei (2018) reforçam essa 

assertiva destacando que a incorporação das TDIC nas instituições escolares ainda é um entrave 

na realidade nacional, uma vez que problemas como infraestrutura e formação docente 

deficitária são constantes (BRAGA, 2018; THADEI, 2018). 

Em verdade, as condições infraestruturais de professores e estudantes ainda se 

constituem em problema. Conforme documento da UNESCO (2012) a implementação do ensino 

remoto tem diversos percalços principalmente pela conectividade à Internet. No Brasil, nas 

áreas urbanas, 35% dos domicílios não dispõem de conexão e, na zona rural, essa porcentagem 

sobe para 66%. Essa situação se complica para estados das regiões Norte e Nordeste. Nesta, 

por exemplo, sem diferenciação de área urbana ou rural, 51% dos domicílios estão 

desconectados. Pesquisas de Silva e Alves da Silva (2020) também dão conta de que mesmo a 

grande maioria dos estudantes brasileiros sendo usuários de internet (83%), apenas 18% só tem 

acesso a mesma pelo celular. 

As dificuldades dos estudantes não se resumem a acesso a infraestrutura, equipamentos 

tecnológicos e internet. Ressaltam Silva e Alves da Silva (2020) que dificuldades como 

imaturidade para se autodisciplinarem com atividades autodirigidas e gestão do tempo, 

também são constantes, além do desafio em manter permanentemente a motivação, já que 

sem a convivência com a sala de aula e o ambiente escolar, esta pode cair. Os referidos autores 

expressam ainda, que a situação se agrava para os estudantes do terceiro ano do ensino médio, 

pois pela necessidade de prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), este se realizado 

nas condições atuais, pode ampliar as desigualdades sociais, uma vez que estudantes de baixa 

renda têm sua aprendizagem prejudicada pela falta de condições infraestruturais não tendo 

também as mesmas condições de concorrência. 
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Em face do exposto, infere-se que no cotidiano a educação remota emergencial tem se 

configurado como uma “prática corrida, improvisada, sem nenhum tipo de planejamento 

prévio e feita a toque de caixa” (FRANÇA FILHO; ANTUNES; COUTO; 2020, p. 29), uma técnica 

instrumentalizada que deposita nas mídias digitais da internet o êxito da aprendizagem. 

Esquece-se, no entanto, que pela sua própria natureza, a educação mesmo na modalidade ERE 

“exige as condições de tempo e espaço próprios que devem ser mediatizados pelo olhar, pelo 

encontro, pela relação da família com a escola, pela interdisciplinaridade, pelo conhecimento 

construído pela experiência” (STREGE, TATTO, LEAO, 2020, pág. 142). Requer o envolvimento 

dos diferentes atores que nela participam, desde a definição dos objetivos, metas e percursos 

metodológicos de aprendizagem, permeado pela emoção e afetividade, em que educador e 

educando se relacionam como sujeitos do processo de interpretação da realidade para nela 

intervir (SILVA E ALVES DA SILVA, 2020). 

Ante ao exposto, ratificamos Santos (2010, p.65) quando ressalta que a educação 

remota emergencial neste momento é necessária, mas ela não deve ser uma educação 

“tecnologizada, robotizada pelo engessamento de conteúdos e técnicas que só serão capazes 

de formar o aluno uma extensão da máquina e não o aluno gerente da máquina”. A educação 

embora remota e emergencial precisa ser acessível a todos, precisa ser de qualidade e não 

sinônimo de aulas online, mas ferramenta que pode ser utilizada pelos professores, a fim de 

estimular a aprendizagem à distância, por meio de atividades bem estruturadas. Por sua vez, a 

escola por princípio é o ambiente da educação e embora esteja neste momento 

temporariamente fechada, não pode pelos espaços remotos virtuais ser trocada. Ela representa 

o espaço do encontro, das trocas, das experiências e por excelência o lugar de desenvolver a 

sociabilidade, ou seja, “saberes que vão além das diversas áreas do conhecimento e para tal o 

ambiente escolar é riquíssimo e faz muita falta neste momento” (COELHO, XAVIER E MARQUES 

pág.08). 

Enfim, cabe lembrar que como expresso na Constituição Federal e Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional Art. 205: “A educação é um direito universal, sendo dever do 

Estado e da família garantir que todos tenham acesso” (BRASIL, 1988). Assim, 

independentemente de sua disponibilização presencial ou remota emergencial, a educação é 

direito e como tal deve ser garantida a todos brasileiros, independentemente da faixa etária, 

etapa de escolarização ou modalidade de ensino. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo discutimos o ensino remoto emergencial como alternativa de retorno às 

atividades durante o período da Pandemia de Covid 19. Constatou-se que muitos foram os 

desafios, pois captar a atenção do estudante se torna mais difícil através de uma tela, e o que 

se promove é uma tentativa incipiente para suprir a necessidade da sala de aula presencial, isso 

quando o acesso aos meios tecnológicos é uma realidade, pois em determinado momento há o 

desengano para as pessoas que não tem acesso aos meios remotos e nem mesmo renda mínima 

para consegui-los. 

Cabe pontuar que soluções para amenização dos efeitos negativos no aprendizado dos 

estudantes e apoio aos professores durante o ensino remoto emergencial, foram efetuadas nas 

escolas, com a implantação de políticas de acesso tecnológico e com a mudança e 

implementação de novas metodologias criativas.  

Embora muitos tenham sido os desafios enfrentados, é inegável que a utilização de 

ferramentas como o classroom e google meet trouxeram naquele momento um novo horizonte 

para os estudantes e professores, muitas vezes facilitando o aprendizado e interação.  

Não obstante, o retorno ao presencial traz um novo desafio aos discentes e docentes, 

uma vez que o ritmo nas atividades remotas foi reduzido tornando-se uma das barreiras que 

reafirmam uma necessária readaptação ao ensino presencial. O ensino propriamente dito toma 

outras proporções e metodologias que devem ser repensadas para o retorno gradual das aulas, 

isso para que seja sanado e reparado o déficit que se perpetuou durante o ensino remoto.  

Nesse sentido reafirmamos a importância e necessidade de discussão do ensino remoto 

emergencial e os desafios postos aos estudantes da educação básica, como forma de conhecer 

como foi a qualidade do ensino ofertado e até quem e onde esse ensino chegou, uma vez que 

esta modalidade de ensino se fez sem preparação e planejamento, mas como alternativa às 

atividades educacionais durante a pandemia, trazendo consigo diversos fatores e muitos deles 

associado a um êxito limitado, considerando os aspectos econômicos, mas também a dimensão 

social e psicológica do aprendizado. 

Assim, discutir o ensino remoto é, portanto, essencial para refletir as experiências e 

dificuldades vivenciadas por estudantes e professores, como forma de busca de conhecimentos 

e sínteses daquele momento que possam contribuir para que a escola possa realizar 
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planejamento retorno às atividades presenciais de modo mais assertivo e sem a perda de seu 

caráter de formação para autonomia e emancipação. 
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