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ENSINO REMOTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA PROFESSORA DE 
LÍNGUA INGLESA NA PANDEMIA 

 
REMOTE EDUCATION: EXPERIENCE REPORT OF AN ENGLISH LANGUAGE 

TEACHER IN THE PANDEMIC 
 

Andreza Araújo da Silva1 
 

RESUMO 
 
Esta pesquisa, caracterizada como qualitativa, descritiva e estudo de caso, relata a 
experiência de uma professora de Língua Inglesa no Ensino Médio de uma escola 
pública no interior da Paraíba com relação ao ensino remoto no contexto da 
pandemia do COVID-19 e as dificuldades quanto ao uso das tecnologias da 
informação e comunicação (TICs). Quanto a teoria usada, esse estudo se baseou 
em Behrens (1999), Machado (2013), Ponte (2000), Pozo (2004). Como resultado, 
podemos dizer que os desafios enfrentados pelos professores na utilização das 
tecnologias digitais no seu cotidiano foram imensuráveis, a pandemia surpreendeu o 
mundo e consequentemente gerou o isolamento social e a implementação do ensino 
remoto. Em função da urgência para quê ensino tivesse continuidade em um curto 
período, os profissionais da educação passaram por uma imersão no mundo 
tecnológico digital para que conseguissem realizar suas atividades em sala de aula.  
 
Palavras-chave: Ensino Remoto. Relato. TICs. 
 

ABSTRACT 
 
This research, characterized as qualitative, descriptive, and case study, reports the 
experience of an English language teacher in high school at a public school in 
Paraíba in relation to remote education in the context of the pandemic of COVID-19 
and the difficulties regarding the use of information and communication technologies 
(ICTs). In relation to the theory, this study was based on Behrens (1999), Machado 
(2013), Ponte (2000), Pozo (2004). In relation to the results, we can say that the 
challenges faced by teachers in the use of digital technologies in their daily lives 
were immeasurable, the pandemic surprised the world and consequently generated 
social isolation and the implementation of remote education. Due to the urgency for 
teaching to continue in a short period, education professionals went through an 
immersion in the digital technological world so that they could carry out their activities 
in the classroom.  
 
Keywords: Remote education. Report. ICTs.  
 
 
 
 
 
 

 
1 Graduanda do Curso de Letras Inglês da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, 
andreza.dreza15@gnail.com 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Ao iniciarmos o ano letivo de 2020, nunca imaginaríamos que as aulas 
presenciais seriam paralisadas de um momento para outro e nossa rotina escolar 
seria transformada. No dia 18 de março de 2020, as atividades presenciais nas 
instituições de ensino foram suspensas em todo o Brasil devido à pandemia da 
Coronavirus Disease (COVID-19), ou Coronavírus, que se alastrou pelo mundo. 
Desde então, os professores tiveram que buscar formas alternativas de ensino. É 
compreensível que no curso de uma pandemia as pessoas fiquem perdidas, 
desorientadas e assustadas com tudo que está acontecendo. O ser humano não 
gosta de imprevistos e é natural que ele busque sempre ficar em sua zona de 
conforto, com o previsível e o estável.  

O surgimento do Coronavírus em dezembro de 2019 em Wuhan, cidade 
chinesa com 11 milhões de habitantes, mudou a vida de todos no mundo. Desde 
então, o Novo Coronavírus, que recebeu o nome técnico de COVID-19, tem matado 
milhares de pessoas ao redor do mundo. Aqui no Brasil o Ministério da Saúde 
confirmou o primeiro caso em 26 de fevereiro de 2019, tendo a primeira morte por 
Coronavírus confirmada em 17 de março. Com o aumento dos casos, as fronteiras, 
escolas, comércios, parques etc., fecharam as suas portas. O distanciamento social 
foi instaurado e, com isso, as aulas presenciais foram suspensas. Começamos a 
tomar medidas como o uso de máscaras, álcool gel e isolamento social para 
prevenir o contágio e a proliferação do vírus.  

     Sendo assim, por determinação de decreto do estado da Paraíba2, como 
determinado em outros estados da federação brasileira, as aulas na rede estadual, 
municipal e privada de ensino fundamental, médio e superior, foram suspensas na 
modalidade presencial a partir do dia 18 de março de 2020. Desde então, a 
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba (SEECT-PB) 
vem tomando medidas e criando estratégias para que o ano letivo discorra em sua 
normalidade. Inicialmente pensou-se que este “recesso” seria de poucos dias, mas 
com o decorrer do tempo e o aumento dos casos percebeu-se que a educação teria 
que se reinventar e procurar mecanismos para dar continuidade ao ensino de forma 
que toda a comunidade escolar estivesse resguardada. 

Em decorrência do surgimento dessa pandemia, a rotina escolar presencial 
sofreu modificações. As aulas presenciais foram substituídas por aulas remotas e 
com elas foi intensificado o uso da internet, dos recursos tecnológicos e seus 
aplicativos. As atividades remotas no contexto pandêmico, portanto, começaram a 
ser necessariamente incorporadas com o uso de plataformas digitais como Google 
Classroom dentre outras, e as redes sociais como Whatzapp e Instagram passaram 
a ser utilizadas como meios de interação escolar. Ou seja, não somente a forma de 
aprender e ensinar começou a ter que mudar, mas também as formas de interação 
escolar entre professores, coordenações, pais e alunos sofreram modificações. 

A aula remota, sendo assim, passa a ser considerada uma tendência, uma 
necessidade e uma obrigatoriedade no momento, para que haja continuidade do ano 
letivo em meio a tantas restrições impostas pela pandemia do COVID-19. Após a 
suspensão das aulas presenciais, o Ministério da Educação (MEC) divulgou, em 
caráter excepcional, e tem prorrogado uma portaria (BRASIL, 2020) divulgada em 

 
2 O Decreto nº 40.304, de 12 de Junho de 2020, “dispõe sobre a adoção do plano Novo 
Normal Paraíba, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19 
(Novo Coronavírus) no âmbito da Administração Pública direta e indireta, bem como sobre 
recomendações aos municípios e ao setor privado estadual” (PARAÍBA, 2020, s.p.). 
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junho de 2020, autorizando a retomada das aulas por meio de encontros online e 
atividades pelo Google Classroom. A medida tornou-se, então, válida para todas as 
instituições de ensino, sendo elas públicas ou privadas, de ensino superior, técnico 
ou ensino regular. 

Este artigo tem, portanto, como objetivo relatar a experiência de uma 
professora de Língua Inglesa no Ensino Médio de uma escola pública no interior da 
Paraíba com relação ao ensino remoto no contexto da pandemia do COVID-19 e as 
dificuldades quanto ao uso das tecnologias da informação e comunicação (TICs).  
Para tanto, esse trabalho está dividido em 5 seções. A primeira discorre sobre a 
definição de ensino remoto e o seu surgimento no Brasil (BEHAR 2020). A segunda 
seção trata das metodologias de ensino, da mais conservadora a mais atual com 
base no contexto do ensino remoto (BEHRENS, 1999; MACHADO, 2013). A terceira 
seção discute sobre o uso das TICs no ensino remoto (POZO, 2004; LEITE & 
RIBEIRO, 2012). A quarta seção descreve a metodologia dessa pesquisa e a 
seguinte apresenta o relato de experiência. Por fim, as considerações finais trata das 
implicações desse relato para o ensino de língua inglesa na educação básica 
brasileira. 

 
2 ENSINO REMOTO 
      

Segundo Behar (2020), o Ensino Remoto Emergencial (ERE) e a Educação a 
Distância (EAD) não podem ser compreendidos como iguais, pois temos que levar 
em consideração o atual contexto que vivenciamos, por isso é muito importante 
diferenciá-los. O ERE tem essa classificação, pois se refere a um distanciamento 
geográfico, isto é, professores e alunos foram impedidos de continuarem com sua 
rotina escolar por um decreto para que assim não haja disseminação do 
Coronavírus. Behar (2020) diz que ERE é uma modalidade de ensino que pressupõe 
o distanciamento geográfico de professores e alunos e foi adotada de forma 
temporária nos diferentes níveis de ensino por instituições educacionais do mundo 
inteiro para que as atividades escolares não sejam interrompidas.  

Por sua vez, o EAD transcorre de forma previamente planejada e tem suas 
aulas, currículo e professores já adaptados ao modelo. De acordo com Behar (2020) 
na EAD é preciso criar um modelo pedagógico. Este é constituído por uma 
arquitetura pedagógica composta pelos aspectos organizacionais, de conteúdo, 
metodológicos, tecnológicos e as estratégias pedagógicas a serem empregadas. 
Esse modelo é voltado para alunos, professores, tutores e, também, gestores, 
compreendidos como os sujeitos da EAD. A seguir, discorremos sobre as 
metodologias de ensino, das mais tradicionais às mais adequadas ao contexto de 
ensino remoto. 
 
2.1 Metodologias de Ensino 

 
Ainda existem muitas práticas pedagógicas tradicionais no ensino básico na 

educação brasileira no que tange o ensino de LE. Para Behrens (1999), os 
paradigmas conservadores caracterizam uma prática pedagógica que se preocupa 
com a reprodução do conhecimento. Isto é, o ensino de LE, nesse viés, se baseia no 
estudo da gramática normativa descontextualizada, na leitura oral e no estudo da 
tradução. Portanto, como explica Machado (2013), a ação docente e, 
consequentemente a aprendizagem dos alunos, se baseiam na fragmentação, 
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memorização, cópia e reprodução do conhecimento ao invés da construção do saber 
por meio de trabalho colaborativo entre os alunos, por exemplo. 

No contexto de ensino remoto, sobretudo por conta do avanço tecnológico 
que vivenciamos na nossa sociedade contemporânea cada vez mais digitalizada, as 
práticas pedagógicas precisam ser revistas. A conduta do professor e o uso de 
metodologias de ensino precisam atender novas necessidades dos alunos que, por 
sua vez, são considerados como geração Y, i.e. de nativos digitais (KALANTZIS & 
COPE, 2012).Portanto, as práticas de ensino no contexto de ensino remoto 
precisam, mais do que nunca, considerar os alunos como sujeitos ativos na 
construção do conhecimento para auxiliá-los na construção do conhecimento, 
capazes de tomar decisões, participar de discussões importantes e, assim, participar 
criticamente na sociedade onde vivem.  

Com o advento das tecnologias digitais no ensino remoto, necessariamente 
transformando os papéis de sala de aula do professor e dos alunos como sendo 
sujeitos ativos nos seus processos de aprendizagem, ou seja, aluno protagonista, as 
metodologias de ensino precisam ser vistas como mediadores de aprendizagem. 
Isto é, os recursos tecnológicos passaram a ser considerados como suportes para a 
aprendizagem e  o professor, antes conhecido como ‘transmissor de conhecimento’, 
passou a ser mais visto como ‘mediador ‘para a construção de conhecimento. 

Uma nova abordagem de ensino, então, teve que começar a ser posta em 
prática com novas metodologias: as metodologias ativas. Essas metodologias 
podem englobar diferentes práticas de ensino em sala de aula uma vez que objetiva 
auxiliar o estudante a ser protagonista da sua própria aprendizagem. Isto é, mais do 
que nunca, agora é o aluno que, tendo o conhecimento ao seu dispor por meio das 
tecnologias, precisa ir em busca de soluções, tomar decisões, elaborar projetos, etc 
(SILVA, 2020). 

Segundo Silva (2020), essas metodologias são métodos diferenciados de 
ensino que proporcionam aos estudantes autonomia, maior satisfação com o 
ambiente escolar, desenvolvimento de confiança e maior aptidão para resolver 
problemas. Alguns exemplos de metodologias ativas são a sala de aula invertida, 
onde o aluno estuda o conteúdo e participa das aulas de forma ativa com 
discussões, atividades em grupo ou avaliações, tendo um melhor aproveitamento do 
tempo das aulas. Outro exemplo é a aprendizagem baseada em projetos em que o 
aluno trabalha de forma colaborativa para a solução de desafios dentro dos projetos. 
E a gamificação, que busca aliar a tecnologia e os conteúdos trabalhados em sala 
de aula através da programação de jogos. 
 
2.1.1 Uso das TICs, estamos preparados? 

 
De acordo com Leite e Ribeiro (2012), o uso de computadores na área da 

educação iniciou-se quando os primeiros computadores foram instalados nas 
escolas ao redor do mundo na década de 1970. As TICs são as Tecnologias da 
Informação e Comunicação que dizem respeito às diferentes formas tecnológicas de 
se comunicar e informar por meio de hardware, software e telecomunicações. Elas 
são utilizadas, por exemplo, no contexto educacional como mediadoras e 
facilitadoras do conhecimento.  

Segundo Pozo (2004), as tecnologias possibilitam novas formas de 
distribuição social do conhecimento, mas exigem novas formas de alfabetização 
(literária, gráfica, informática, científica etc.). Ou seja, com as tecnologias digitais os 
atos de ler, escrever, aprender e ensinar passaram a ser reconfigurados; com a 
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leitura e escrita digital, de natureza híbrida e multimodal (KALANTZIS & COPE, 
2012), as imagens passaram a dominar o mundo digital de tal forma que a leitura 
digital tornou-se mais imagética do que baseada na escrita. 

No contexto educacional, as TICs começaram a ser vistas como ferramentas 
importantes para a melhoria do ensino-aprendizagem. De acordo com Pozo (2004) e 
com as discussões provenientes das aulas de Estágio Supervisionado, para que 
essas tecnologias tenham um impacto positivo é necessário que os professores 
tenham domínio do uso da TICs na prática. Isto é, considerar e utilizar os recursos 
tecnológicos como suporte mas não um fim em si mesmo.   

O uso das tecnologias digitais na educação pode ter resultados positivos ou 
negativos dependendo de como serão utilizadas. As vantagens do uso das 
tecnologias em sala de aula seriam o desenvolvimento da criatividade, contato com 
diversas culturas e estimular o interesse dos alunos para a pesquisa. Já as 
desvantagens seriam a falta de formação do professor e a distração dos alunos 
quanto ao conteúdo que porventura será ministrado. 

No entanto, toda técnica que é nova só é utilizada com desenvoltura e 
naturalidade no fim de um longo processo de apropriação. No caso das TICs, esse 
processo envolve duas facetas que seria um erro confundir: a tecnológica e a 
pedagógica (PONTE, 2000). A faceta tecnológica diz respeito ao uso dos recursos 
para lidar com assuntos do cotidiano. Por exemplo, o uso dos aplicativos de bancos 
nos celulares foram criados para otimizarmos o tempo. Ao invés de irmos aos 
bancos fazermos pagamentos, podemos fazer em nossas casas, usando esses 
aplicativos no momento em que pudermos e quisermos. A faceta pedagógica tem a 
ver com o uso dos recursos tecnológicos para fins educacionais, i.e. para 
aprendermos ou ensinarmos algo. 

 
3 METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi caracterizada de forma qualitativa, descritiva e estudo de caso, 
pois consideramos a relação de mundo e sujeito além das traduzidas por números. 
Esse estudo se classifica como estudo de caso descritivo de natureza qualitativa 
uma vez que descrevemos e discutimos os dados de um determinado contexto 
educacional para analisarmos de forma indutiva quanto à influência da pandemia na 
educação do nosso estado. 

Segundo Gil (2010), a pesquisa descritiva descreve as características de 
determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na 
utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a 
observação sistemática. De acordo com Minayo (2014) a pesquisa qualitativa, por 
sua vez, se preocupa com o nível de realidade que não pode ser quantificado, ou 
seja, ela trabalha com o universo de significados, de motivações, aspirações, 
crenças, valores e atitudes de um determinado fenômeno social. 

O estudo de caso envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 
objetos buscando maior detalhamento. Por isso, é amplamente usada nas ciências 
biomédicas e sociais porquanto tem o condão de conhecer em profundidade o como 
e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em muitos 
aspectos. Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998), os exemplos mais 
comuns são os que focalizam apenas uma unidade: um indivíduo, pequeno grupo, 
uma instituição, um programa, ou um evento). 
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O relato de experiência surgiu dos dados ao longo do ano de 2020 numa 
Escola Cidadã Integral, no interior da Paraíba, que oferta o Ensino Médio para a 
comunidade.  

.  
 
4 RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA PROFESSORA DE LÍNGUA INGLESA NA 
PANDEMIA 
 

 

Leciono em uma escola de ensino médio, Escola Cidadã Integral2 de Ensino 
Médio, escola situada no interior da Paraíba. No dia 18 de março de 2020, após o 
decreto do governador do estado da Paraíba João Azevedo Lins, para que 
ficássemos em casa, tivemos nossas atividades suspensas devido à pandemia do 
COVID-19. A priori, pensamos que seria uma semana de recesso e que voltaríamos 
às nossas atividades sem maiores problemas, mas, com o passar dos dias e as 
notícias sobre o aumento dos casos da pandemia do COVID-19, foram tomando 
uma maior proporção e percebemos que não voltaríamos tão cedo para nossa 
rotina. 

A primeira medida tomada pela escola, no contexto de ensino remoto, foi 
fazer um levantamento do quantitativo de estudantes e professores que possuem 
acesso à internet e a computadores ou celulares. A população estudantil da escola 
atualmente é de 138 estudantes, podendo, de forma generalizada, ser classificada, 
entre os que moram na zona urbana (cerca de 60%) e os que moram na zona rural 
(aproximadamente 40%). Dos que moram na zona rural, 81%, ou seja, 111 
estudantes, têm acesso ao ensino remoto via plataforma Classroom, WhatsApp; 
enquanto que 13%, ou seja, 18 estudantes não têm acesso à internet, 
desenvolvendo atividades impressas; e, 5%, ou seja, 8 estudantes, não 
desenvolvem nenhum tipo de atividade. Os 13 professores em sua totalidade têm 
acesso a internet e dispõem de equipamentos eletrônicos para o desenvolvimento 
das atividades remotas.  

Comecei a me questionar como seria a educação a partir daquele momento. 
Em minha prática como professora de Língua Inglesa (LI), sempre busquei 
proporcionar a interação entre os estudantes de forma presencial por meio de 
estratégias que os auxiliassem na construção do conhecimento seguindo a noção 
vigotskyana de scaffolding (andaime). De acordo com Figueiredo (2019, p. 52) “o 
conceito de scaffolding enfatiza a importância da instrução e da orientação que os 
professores proveem a seus aprendizes para que eles se desenvolvam em seu 
processo de aprendizagem”. Isto é, o scaffolding envolve o desenvolvimento das 
capacidades comunicativas da LI, por exemplo, através de atividades conectadas 
para que os estudantes percebam que cada atividade os levará para a 
aprendizagem daquele determinado aspecto que está sendo ensinado. 

  É oportuno salientar que nada foi fácil em se tratando da implantação do 
ensino remoto, pois toda mudança gera desconforto, e traz à tona as dificuldades 
existentes. Pude perceber que os desafios do ensino remoto foram desde a falta de 
internet de boa qualidade, falta de equipamento necessário para gravação de 

 
2 A Educação Integral é uma concepção que compreende que a educação deve garantir 
o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões — intelectual, física, emocional, social e 
cultural — e se constituir como projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, 
educadores, gestores e comunidades locais. Disponível em: https://educacaointegral.org.br/conceito. 
Acesso em: 05 mar. 2021.  

https://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/
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videoaulas, computador de boa qualidade, ambiente propício para estudos, à  falta 
de estrutura econômica e psicológica familiar dos alunos. Isso não foi diferente para 
professores e alunos, que de forma repentina, tiveram sua rotina escolar 
transformada e, consequentemente, tiveram que se adaptar ao novo modelo de 
aulas remotas no Brasil.  

   Inicialmente, foi preciso pensar em metodologias que fossem mediadas pela 
internet e seus aplicativos. As aulas tiveram seus horários modificados, assim como 
o currículo teve que ser adaptado para que o impacto na aprendizagem dos alunos 
fosse minimizado. 

     Acostumados à interação, contato e à sala de aula presencial, pude 
observar que os professores precisaram se reinventar, pois a maioria não estava 
preparada para esse momento. Outro desafio constatado foi em relação a falta de 
capacitação dos professores em novas metodologias e tecnologias que dificultou o 
processo de implantação do ensino remoto nas escolas. Behar (2020) diz, portanto, 
que o professor de uma hora para outra teve que trocar o “botão” para mudar de 
sintonia e começar a ensinar e aprender de outras formas. Com esta afirmação, ela 
nos mostra que os docentes não estavam preparados para esta nova modalidade de 
ensino.  

Pude constatar também que a resistência ao uso das TICs no processo de 
ensino aprendizagem ainda é muito grande, principalmente pelo fato da falta de 
capacitação dos docentes quanto ao uso delas em sala de aula, a falta de 
equipamentos necessários para o desenvolvimento dos conteúdos etc.  No entanto, 
não basta apenas implementar o uso das tecnologias em sala de aula. É preciso, 
portanto, que tenhamos consciência de que ainda é precário o uso das TICs no 
contexto educacional uma vez que os estudantes não têm os equipamentos 
necessários para desenvolverem suas habilidades e atividades de forma correta. E 
os professores ainda não tem domínio sobre todos os aplicativos e mecanismos a 
serem usados para desenvolverem em suas aulas.  

Com base nas minhas aulas presenciais, pude constatar que a interação 
presencial entre os estudantes tem sido o melhor meio deles alcançarem um nível 
de conhecimento e fluência na LI e, consequentemente, terem autonomia para 
resolverem questões mais complexas na língua. Isto é, durante as aulas presenciais, 
pude acompanhar o desenvolvimento desses estudantes através das interações 
colaborativas e a intervenção, quando necessária, realizada pelo professor. 
Conforme as minhas observações, isso não tem acontecido com o ensino remoto, 
pois o pouco contato que os professores têm com os estudantes vêm dificultando o 
feedback entre professor e aluno. Essas dificuldades se dão pela falta de 
comunicação, pelo tempo que é gasto entre o envio da atividade, devolução da 
mesma pelo aluno e por último do recebimento e correção pelo professor. 

Com o objetivo de sanar as dificuldades encontradas no ensino remoto, como 
as citadas anteriormente, soluções de forma imediata e emergencial, que pudessem 
garantir a continuidade das aulas via plataformas digitais, começaram a surgir. No 
mês de abril de 2020 o governo do estado da Paraíba, através da SEECT-PB 
disponibilizou um curso de formação para que os professores da rede estadual de 
ensino na Paraíba fossem preparados para desenvolverem as suas atividades 
através de plataformas digitais e aplicativos. Após esse curso, ParaíbaTec, os 
profissionais se sentiram aptos a ministrar suas aulas de forma remota, utilizando 
TICs como principal meio de comunicação e interação entre os docentes e 
discentes. Este curso não sanou todas as dúvidas que os profissionais tinham até o 
momento, nem previu outros problemas que viriam no decorrer das aulas como a 
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utilização do programa Excel, gravação e edição de videoaulas, uso de ferramentas 
como Forms, Drive, Padlet, podcast entre outros. Contudo, foi o início para os 
professores começarem a entender como funciona o ensino remoto. 

Precisamos pontuar que as videoconferências realizadas através da 
plataforma Google Meet foram de extrema importância para que os estudantes, que 
participavam das aulas online, tirassem possíveis dúvidas sobre os conteúdos que 
estavam sendo trabalhados na semana, tornando possível a correção e a prática 
dos estudantes com língua inglesa, por exemplo. É importante salientar que foram 
realizadas atividades principalmente através do Google Forms na sala de aula 
virtual, visto que os professores conseguiam fazer questionários sobre os assuntos 
trabalhados, e assim, tendo acesso às respostas de forma instantânea, permitindo 
um feedback para os alunos, saber quais as suas dificuldades, proporcionando um 
atendimento de forma personalizada. 

De acordo com as instruções recebidas na formação, as atividades foram, no 
primeiro momento, exclusivamente através da plataforma Google Classroom. Nessa 
plataforma, a secretaria da escola criou uma sala de aula virtual para cada turma, 
assim como os e-mails institucionais dos alunos, para que eles tivessem acesso à 
plataforma e, consequentemente, realizassem as atividades propostas. Também 
foram criados grupos de WhatsApp com pais, alunos, professores, coordenação e 
direção a fim de estabelecer um meio de comunicação mais próximo e efetivo entre 
todos. Mas isso não aconteceu como o planejado. Com o passar do tempo, 
percebeu-se que a maioria dos alunos estava com dificuldade de acessar a 
plataforma, pois eles não dispunham de internet em suas residências, nem 
possuíam notebook ou computador desktop para os encontros via Meet. Com isso, 
começou-se a pensar em outras estratégias que alcançassem aqueles alunos que 
estavam sem realizar as atividades e assim as atividades impressas foram adotadas 
pela direção. Os responsáveis iam a cada segunda-feira buscar um compilado de 
atividades semanais e passavam uma semana para entregar a direção e assim 
chegar ao professor. Mas o que aconteceu na maioria dos casos é que os 
estudantes com o passar do tempo deixaram de realizar as atividades entregando-
as em branco e chegando ao ponto do quase abandono escolar, pois ainda 
mantinham o vínculo com a escola para que pudessem buscar as cestas básicas 
que o governo do estado estava distribuindo.    

Esse meu relato de experiência evidenciou, de forma enfática, a disparidade 
no ensino brasileiro. Indo de acordo com Santos (2020, p. 21),  
 

[...] a quarentena não só torna mais visíveis, como reforça a injustiça, a 
discriminação, a exclusão social e o sofrimento imerecido que elas 
provocam. Acontece que tais assimetrias se tornam mais invisíveis em face 
do pânico que se apodera dos que não estão habituados a ele. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Foi muito importante desenvolver a pesquisa nesse período atípico que é a 
pandemia do COVID-19, como professora de LI de uma Escola Cidadã Integral da 
rede estadual de ensino. Pude observar que os desafios enfrentados pelos 
professores na utilização das tecnologias digitais no seu cotidiano foram 
imensuráveis. A pandemia nos surpreendeu e, consequentemente, gerou o 
isolamento social e a implementação do ensino remoto. Tudo isso de forma 
repentina e jamais imaginada. 
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As aulas presenciais se transformaram em aulas online e, com elas, o uso da 
internet e seus aplicativos foram intensificados. O professor perdeu a sua 
privacidade e o expediente de trabalho não teve mais fim. Os alunos não tinham 
mais o seu momento para estudar, nem os professores para lhes sanar as dúvidas. 
O distanciamento social aumentou as crises de ansiedade que os estudantes e 
professores sofriam, por não conseguirem dar conta de todas as tarefas que lhes 
eram cobradas. 

Durante muito tempo a educação foi definida por metodologias baseadas no 
processo de replicação de informações, muitas vezes de forma mecânica, sem levar 
em consideração a individualidade de cada aluno. Essa forma “tradicional” quando a 
informação está ao alcance de todos, através de dois cliques, podemos dizer hoje 
não está mais funcionando. Tudo tem como base o uso das tecnologias digitais que 
têm contribuído para mudanças nos papeis do professor e dos alunos. 

Como descrito neste relato, é fato que a pandemia do COVID-19 causou 
mudanças profundas na forma que professores e estudantes da rede estadual de 
ensino da Paraíba vêem a educação. Em função da urgência em um curto período, 
os profissionais da educação passaram por uma imersão no mundo tecnológico 
digital para que conseguissem realizar suas atividades.  Esperamos, pois, que esses 
desafios nos façam refletir para cada vez mais mudarmos a forma como enxergamos 
o ato de ensinar numa perspectiva mais objetiva, colaborativa e crítica e que, por 
sua vez, culmine numa aprendizagem para os alunos mais colaborativa e ativa. 
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