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RESUMO 

O presente trabalho busca refletir sobre a Educação no Ensino Remoto emergencial como 

potencial instrumento de acesso em período de pandemia por COVID-19 e inclusão no 

processo de aprendizagem apontando esse modelo de ensino, como a única forma possível 

e capaz de garantir o distanciamento social, como forma de preservação da vida, sem 

impedir o acesso aos saberes e aprendizados de estudantes nos mais variados locais a 

partir de uma intervenção tecnológica, onde se aliou as diversas formas de alcançar os 

alunos mesmo que esses não possuam recursos tecnológicos, mas apostilas físicas foram 

providenciadas. 
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                                                       INTRODUÇÃO 

Este estudo se caracteriza pela análise das ações pedagógicas e seus desdobramentos no 

âmbito das aulas virtuais no período da pandemia, considerando a observância e a 

prevalência dos direitos fundamentais, bem como a do princípio da dignidade da pessoa 

humana com afirmação do direito à educação tem suposto, especialmente a partir da 

Constituição de 1988, uma luta permanente de educadores e educadoras. Do acesso à 

permanência na escola. A implementação das aulas Remotas emergências foram 

pensadas, como solução para que alunos e professores não perdessem o vínculo com a 

escola e todo aprendizado que ela oferece. Além de alimentar a reflexão sobre a prática 

docente, o momento nos faz indagar sobre a identidade docente, das peculiaridades que 

envolvem a sala de aula física e as possibilidades de uma sala de aula virtual. Mudanças, 

incertezas, avanços tecnológicos, novas metodologias. As instituições de ensino se 

reorganizaram e se reinventaram, a partir de março do ano de 2020. Esta pesquisa busca 

analisar a maneira com o qual os professores superaram as barreiras geográficas e o 

despreparo para o uso das tecnologias promovendo uma prática docente inovadora, capaz 

de recriar sua identidade profissional em aulas remotas emergenciais para tempos de 

pandemia. 
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METODOLOGIA 

Em termos de metodologia, o percurso metodológico utilizado neste trabalho 

definiu-se a pesquisa de natureza básica bibliográfica como principal instrumento de 

investigação, aplicando uma abordagem qualitativa descritiva, onde se utilizou 

referências atualizadas para um breve compartilhar de experiências sobre o ensino remoto 

emergencial ocorrido no Brasil e no mundo nos anos de 2020 e 2021, referenciando 

alguns aspectos da legislação educacional a fim de demonstrar a legitimidade dessa oferta 

de ensino, assim como analise de seus pontos positivos e negativos no atual contexto.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Uma nova realidade surgiu no contexto educacional. A garantia da continuidade 

das atividades letivas se deu pelo uso das tecnologias digitais. Contudo a EAD e o Ensino 

Remoto Emergencial (ERE) não são a mesma modalidade. (DUARTE & MEDEIROS, 

2020). 

A EaD (Educação à Distância) é um modelo estruturado e previsto na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394 de 1996), já o ERE, de acordo com 

Hodges et al. (2020) é uma mudança temporária que permite apresentar os conteúdos 

curriculares de forma alternativa, devido à situação de crise. 

Costa & LIBANEO (2020) mencionam que o ensino remoto da forma como vem 

sendo praticado atualmente assemelha-se a EaD no que se refere a uma educação mediada 

pela tecnologia, mas alerta que os princípios continuam sendo os mesmos da educação 

presencial. 

Os recursos tecnológicos apresentam-se como ferramentas que ampliam as 

possibilidades de interação podendo colaborar no processo de ensino e aprendizagem. 

Porém, Dotta et al. (2013), alerta que o grande acesso à informação não promove 

condições de aprendizagem por si só. O que determina a aprendizagem não são as 

ferramentas, mas sim a metodologia pedagógica que se estabelece. Os professores são 

incentivados a se reinventar e ressignificar sua prática pedagógica de forma mais ativa 

frente ao desafio do ERE. A mediação pedagógica é um dos muitos desafios deste modelo 

de ensino. (PALÚ, 2020). 

A mediação pedagógica busca metodologias que estabeleçam uma aprendizagem 

autônoma, potencializando os benefícios da comunicação (BELLONI, 2009). Esse 

conceito é oposto aos ideais de Paulo Freire que concebe a educação como meio de 

promover a autonomia dos sujeitos. 

O processo de mediação pedagógica por meio recursos tecnológicos busca 

fundamentação na teoria vigotskiana sobre o desenvolvimento das funções mentais, 



                  

                  

 

fazendo referência ao conceito da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) 

(VIGOTSKI, 1998 e 2007; FONTANA & CRUZ, 1997). 

“Denominada de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), 

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 

costuma determinar através da solução independente de 

problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas sob a 

orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes” (VIGOTSKI, 1998, p.112). 

 

“A relação entre homem e meio é sempre mediada por 

produtos culturais humanos, como o instrumento e o signo, e 

pelo outro” (FONTANA & CRUZ, 1997, p.58). 

 

Nesse sentido, as situações de ensino, com o uso das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) pode ser considerado como uma atividade 

midiatizada ou instrumentada que interfere nas relações e nas interações didáticas, nas 

quais o uso do celular, tablet, computador constitui um dos meios da ação docente 

(PEIXOTO & CARVALHO, 2011). 

Nesta linha de raciocínio, a mediação do método de construção do conhecimento 

dos alunos de maneira remota, deve levar em consideração as tarefas que o aluno pode 

realizar com autonomia, baseado no conhecimento já consolidado e as atividades na qual 

o aluno realiza com o auxílio de outros, justificando-se, então, a função da mediação 

pedagógica (DUARTE & MEDEIROS, 2020). 

 

 

                                        CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensino remoto em tempos de isolamento social apresenta a realidade da 

desigualdade social e tecnológica. Ficou evidente que muitos alunos não conseguiram 

acompanhar as aulas remotas porque não possuíam acesso à internet em seus lares. 

Segundo Ribeiro et al. (2013) se por um lado, o acesso  às tecnologias digitais podem 

levar o aproveitamento de diversas oportunidades, no entanto, em contrapartida, “caso as 

oportunidades de acesso sejam dominadas pelas parcelas já privilegiadas da sociedade, o 

desenvolvimento das ferramentas digitais pode vir a contribuir e fortalecer ainda mais as 

desigualdades”. 

É de extrema importância promover novas reflexões que considerem as 

perspectivas atuais sobre o cenário do ensino remoto em tempos de isolamento social. O 

ensino presencial tradicional ainda é muito marcante no ambiente acadêmico, porém, a 

realidade da era digital da informação não pode ser ignorada. É necessário desenvolver e 



                  

                  

 

planejar novas ferramentas e recursos mais interativos e dinâmicos que atendam às 

necessidades das gerações que nasceram e cresceram em meio à revolução digital. 

Entende-se que a situação atual aponta cada vez mais para a necessidade de construção 

de ecossistemas educativos alternativos (CANDAU, 2000). 
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