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RESUMO 

 

O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa realizada em uma escola pública da 

Coordenação Regional de Planaltina-DF, e tem como tema/problema As TICs como meio 

principal do ensino e aprendizagem no contexto pandêmico. A metodologia empregada foi a 

de natureza qualitativa, na qual foram utilizados dados de questionários on-line encaminhados 

pela escola pesquisada aos seus profissionais e aos pais e/ou responsáveis de estudantes da 

unidade de ensino em meados de agosto de 2020. O intuito dos questionários era o de conhecer 

o contexto inicial da comunidade escolar para a efetivação do ensino remoto, implantado pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na rede pública de ensino, após a 

suspensão das aulas presenciais devido à pandemia da COVID-19. Para a discussão do campo 

teórico, são apresentadas as circunstâncias do ensino não presencial no Distrito Federal, com a 

indicação do marco legal e as ações do Estado para sua efetivação nas escolas a partir da 

divulgação do Programa Escola em Casa DF. Aborda-se também as Tecnologias da Informação 

e Comunicação como suporte para o ensino remoto, com a análise dos desafios da comunidade 

escolar investigada, que precisou se reinventar para atender às demandas da nova realidade. Os 

resultados revelam que o planejamento e a execução do Estado para a efetivação do ensino 

remoto, não levaram em consideração a realidade concreta das escolas públicas do Distrito 

Federal e das famílias dos estudantes. A ausência de condições materiais para o acesso à internet 

e às tecnologias necessárias para a realização das aulas na plataforma Google Classrrom, a 

carência  ou a pouca interação entre docentes e discentes, a sobrecarga de responsabilidades e, 

a inabilidade para o uso das ferramentas on-line disponíveis, tanto dos profissionais quanto das 

famílias dos estudantes, comprometeu ainda mais o processo de ensino e aprendizagem, já 

muito prejudicado pela suspensão das aulas no início da pandemia e no retorno não presencial. 

Nas considerações finais, foi explicitada a necessidade de investimentos tecnológicos nas 

unidades de ensino públicas, a retomada do desenvolvimento profissional dos docentes pautada 

na autonomia, no diálogo coletivo, no trabalho colaborativo e na liberdade de criação 

pedagógica, que foram visivelmente restringidos durante o ensino remoto. No que refere às 

famílias, indicou-se o resgate da parceria com a escola para a retomada sensível e gradual da 

aprendizagem, considerando o percurso dos estudantes e o ponto de chegada de cada um. 

 

Palavras-chave: Educação. Ensino Remoto. TICs. COVID-19. Distrito Federal. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The present work is the result of research conducted in a public school of regional coordination 

of Planaltina - DF and has as its theme/problem “ICT as the main means of teaching and 

learning in the pandemic context”. The methodology employed was qualitative nature, in which 

were used data from questionnaires online forwarded by the school researched to the 

professionals and to the parents and/or responsible for teaching unit’s students in mid-August 

2020. The purpose of the questionnaires was the knew the initial context of the school 

community to the effectuation of remote education, implemented by the Secretary of State for 

Education of Distrito Federal, in the public school system, after the suspension of the classes 

presential due to the pandemic of COVID-19. For discussion in the theoretical field, 

circumstances are presented of the non-presential teaching in Distrito Federal, with the 

indication of the legal framework and the actions of State to effectuation in schools from the 

divulgation in of School at Home Program DF. Information and communication technologies 

are also addressed as support to remote teaching, with analysis of challenges of the school 

community investigated, which needed to reinvent itself to meet the demands of the new reality. 

The results reveal that planning and the execution of State for the effectuation of remote 

teaching, did not take into consideration the concrete reality of Distrito Federal’s public schools 

and the student’s families. The absence of materials conditions to access to the internet and the 

technologies necessary accomplishment of classes on platform Google Classroom, the absence 

or little interaction between teachers and students, the burden of responsibility, and the inability 

for the use of available tools on-line, of both professionals and student’s families, it further 

compromised the teaching and learning process, which has already been greatly harmed for the 

classes suspension in the pandemic beginning and in the return non- presential return. In the 

final considerations, was explained the need for technologies investments in teachings public 

units, the resumption of the professional development of teachers based on autonomy, collective 

dialogue, collaborative work, and freedom of pedagogical creation, that were visibly restricted 

during the remote teaching. With regard to the families, the recovery of the partnership with the 

school was indicated for the sensitive and gradual resumption of learning, considering the 

students’ route and the point of arrival of each one. 

  

Key word: Education. Remote teaching. ICT. COVID-19. Federal District. 
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INTRODUÇÃO 

  

O tema “As TICs como meio principal do ensino e aprendizagem no contexto 

pandêmico”, foi definido pelo momento atual no qual todo o mundo está passando pelo 

enfrentamento da pandemia da COVID-19. As medidas restritivas oficiais têm afetado diversas 

áreas da sociedade como a educação, que é o foco de discussão deste trabalho. No âmbito do 

Distrito Federal (DF), diversos normativos foram editados nos anos de 2020 e 2021 para 

regulamentar as ações do Estado referentes ao funcionamento de Unidades de Ensino (UE) de 

educação básica e superior, particulares e públicas, acompanhando outros decretos, pareceres e 

medidas provisórias do Governo Federal e órgãos reguladores do ensino brasileiro.  

Os primeiros normativos editados em 2020 assinalavam a suspensão das atividades 

pedagógicas presenciais e instituíram o ensino remoto como alternativa para dar continuidade 

ao ano letivo de 2020. Na rede pública de ensino foi implantado o Programa Escola em Casa 

DF (DISTRITO FEDERAL, 2020) que, por meio da sala virtual Google Classroom e de outras 

propostas mediadas por tecnologia, propõe o atendimento e acompanhamento pedagógico não 

presencial dos estudantes pelas escolas e professores. 

No primeiro semestre letivo de 2021, o ensino remoto foi mantido, pois, em acordo com 

o Sindicato dos Professores do DF, a Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF) só 

retornaria com as aulas presenciais nas escolas públicas mediante a vacinação dos profissionais 

da educação e, sempre em observância com os índices da pandemia, para garantir a segurança 

nas UEs. 

O Distrito Federal adota como organização escolar na sua rede de ensino pública os 

Ciclos para as Aprendizagens. Nesta organização, por meio da diretriz da progressão 

continuada, os estudantes têm mais tempo para aquisição da leitura e da escrita e para alcançar 

os objetivos de aprendizagem do currículo previstos para cada ano escolar (DISTRITO 

FEDERAL, 2014a, 2014b). 

Diferentemente do regime seriado, os Ciclos para as Aprendizagens preveem a retenção 

do estudante apenas ao final de cada bloco, conforme preconizado nos documentos que 

norteiam a educação pública no DF, ou seja, apenas no terceiro, quinto, sétimo e nono do Ensino 

Fundamental. O Quadro 1 apresenta a organização dos Ciclos na rede pública de ensino do DF 

desde a Educação Infantil que é considerada o 1° Ciclo: 
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Quadro 1 – Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens no DF 

CICLOS ETAPAS BLOCOS 

1° Ciclo Educação Infantil 1° Bloco – 1° Período (4 anos) 

2° Bloco – 2° Período (5 anos) 

2° Ciclo Ensino Fundamental 1 

(Anos Iniciais) 

1° Bloco – 1° ao 3° ano (BIA) 

2° Bloco – 4° e 5° ano 

3° Ciclo Ensino Fundamental 2 

(Anos Finais) 

1° Bloco – 6° e 7° ano  

2° Bloco – 8° e 9° ano 
Fonte: Distrito Federal (2014a; 2014b). 

 

Neste trabalho, buscamos compreender e analisar o contexto inicial de implementação 

do teletrabalho e do ensino remoto nas unidades de ensino que ofertam os Anos Iniciais (Ensino 

Fundamental 1). Nesta etapa de ensino, geralmente, estão os estudantes entre seis e dez anos de 

idade (BRASIL, 2017) que cursam do primeiro ao quinto ano e que, ainda estão desenvolvendo 

a autonomia e a as habilidades de leitura e escrita para a consolidação da alfabetização 

(DISTRITO FEDERAL, 2014a). 

Nosso intuito foi discorrer sobre as implicações da pandemia do novo Coronavírus sobre 

o processo educativo que passou por adequações materiais e metodológicas com a 

implementação do ensino remoto por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs). Para Silva (2019), as TICs podem ser um facilitador do trabalho pedagógico uma vez 

que permite o uso de diversas ferramentas que tornam o ensino mais lúdico, dinâmico e atraente 

para o estudante. 

Para além da pesquisa bibliográfica e documental, trouxemos dados de uma pesquisa 

on-line realizada por uma escola pública da Coordenação Regional de Planaltina-DF (CREPlan) 

que encaminhou questionários em forma de formulários para os profissionais da unidade de 

ensino (UE) e para as famílias dos estudantes, com o objetivo de conhecer e compreender a 

realidade desses segmentos da comunidade escolar no contexto do ensino remoto.  

Fizemos a escolha pela investigação de natureza qualitativa, pois, de acordo com 

Creswell (2007) ela nos permite compreender as conjunturas sociais complexas que permeiam 

o contexto escolar, sobretudo no período em que se configurou o ensino remoto.  

 Ao longo dos capítulos do presente trabalho procuramos propor um debate sobre os 

subtópicos apresentados contrastando a realidade aparente com a percepção da realidade 

essencial que geralmente se encontra tacitamente encoberta.  
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OBJETIVOS  

 

O estudo visa como objetivo geral analisar as TICs como meio principal do ensino e da 

aprendizagem no contexto pandêmico nas escolas do Distrito Federal. Como objetivos 

específicos, elegemos: 

• Contextualizar a implementação do teletrabalho e do ensino remoto nas escolas da rede 

pública de ensino do DF; 

• Caracterizar e analisar as circunstâncias dos estudantes e professores quanto ao acesso 

doméstico às TICs para a retomada do ensino remoto no ano letivo de 2020; 

• Analisar o contexto das famílias dos estudantes para o acompanhamento e realização das 

atividades para o ensino remoto. 

No Quadro 2, apresentamos uma visão integral da pesquisa realizada e a relação dos 

objetivos específicos e da metodologia empregada: 

 

Quadro 2 - Quadro de Coerência da Pesquisa 

Título: As TICs como meio principal do ensino e aprendizagem no contexto pandêmico 

Problema: Como as TICs se configuraram como meio principal no processo de ensino e 

aprendizagem no contexto pandêmico?  

Objetivo Geral: Analisar as TICs como meio principal do ensino e da aprendizagem no contexto 

pandêmico nas escolas do Distrito Federal. 

Objetivos Específicos Metodologia 

• Contextualizar a implementação do 

teletrabalho e do ensino remoto nas 

escolas da rede pública de ensino do DF. 

 

Pesquisa documental e bibliográfica 

• Caracterizar as circunstâncias dos 
estudantes e professores quanto ao acesso 

doméstico às TICs para a retomada do 
ensino remoto no ano letivo de 2020. 

Pesquisa de campo – Google Forms 

 

• Formulário 1: Mapeamento Institucional 

Questões: 5, 7, 10, 11, 12 e 13 

 

• Formulário 2: Pesquisa junto às famílias 

Questões: 4, 9, 10, 11 e 12. 

• Analisar o contexto das famílias dos 

estudantes para o acompanhamento e 

realização das atividades para o ensino 

remoto no ano letivo de 2020. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Diante do exposto, este trabalho está organizado em duas partes centrais: Parte I - O 

Memorial Educativo e Parte II – Monografia. Na Parte I, descrevemos o percurso acadêmico 
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até chegar ao final da graduação do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília (UnB), 

destacando os sujeitos e situações que fizeram parte dessa trajetória.  

A Parte II está assim estruturada: Referencial Teórico - pesquisa do Estado do 

Conhecimento realizada no Repositório Institucional da UnB, no site da Biblioteca Central; As 

circunstâncias do ensino remoto no DF, com a indicação do marco legal e as ações da SEEDF 

para sua efetivação nas escolas;  As tecnologias da informação como suporte para o ensino 

remoto, com a análise dos desafios da comunidade escolar participante da pesquisa, que 

precisou se reinventar para atender às demandas da nova realidade. 

Ainda na Parte II, são indicados o lócus da pesquisa e a metodologia empregada, com 

destaque para os formulários on-line como instrumentos escolhidos para a investigação. Em 

seguida, a partir de tabelas e gráficos, são apresentadas qualitativamente as análises dos dados 

gerados pelas trinta e oito respostas recebidas no Formulário 1 (Mapeamento Institucional) e 

pelas seiscentas e trinta e três respostas do Formulário 2 (Mapeamento junto às Famílias). 

Ao final do trabalho, são expostas as considerações finais sobre a conjuntura discutida 

no decorrer do TCC, nas quais também são apontadas algumas das nossas expectativas 

profissionais e acadêmicas após o concluir o curso de Pedagogia da UnB. 
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PARTE I 

MEMORIAL 
DESCRITIVO Fonte: imagem de Tenstickers (2021). 
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1 APRENDENDO A ENXERGAR A VIDA COMO UM CONTO DE FADAS 

 

Aqui retrato o meu olhar de escritora no que se refere a momentos da minha jornada de 

vida até o momento de atual. Inicio com o meu nascimento até a minha formação como 

pedagoga na Universidade de Brasília e, essa narrativa histórica será costurada pela reflexão 

sobre os ensinamentos de contos de fadas e bíblicos, pois pela fé em Cristo consegui chegar até 

aqui.  

Um memorial é antes de tudo um “re-olhar” para o passado para contemplar o presente, 

ou como afirma Magda Soares (1991), é apresentar uma tese da sua vida acadêmica 

respondendo a três perguntas “[...] por que fez, para que fez e como fez [...]” (SOARES, 1991, 

p. 25). Nesta trajetória apresentada em prosa, o autor do memorial busca analisar e justificar 

suas escolhas ou ao menos dar a entender ao leitor o porquê as elegeu.  

“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de 

fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro” (BÍBLIA 

SAGRADA, Jeremias 29:11, 2018). Tomando a palavra de Deus como princípio de vida, inicio 

minha história antes mesmo que eu chegasse ao mundo. Antes que todos soubessem da minha 

existência. Minha mãe passou por uma gestação na qual o bebê nasceu sem vida. Deus então, 

avisou a minha irmã mais velha que Ele mandaria um presente, que seria delicado e que ela iria 

cuidar com amor. Logo depois, ela soube que era uma criança, “uma benção de Deus, um 

conforto para a família”, como descreveram meu nascimento (Figura 1): 

 

Figura 1 - Minha mãe e eu ainda bebê  

Fonte: Acervo da autora (2021). 

https://www.bibliaon.com/versiculo/jeremias_29_11/
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Provim de família humilde, trabalhadora e perseverante. Fui cuidada pela minha irmã 

mais velha a maior parte da vida para que nossa mãe pudesse trabalhar. Com ela aprendi o 

conceito de certo e errado, a escrever meu nome, vogais e algumas consoantes. Antes de 

começar a educação básica já brincava de professora dando aula para as bonecas e ursos de 

pelúcia. Fui matriculada em uma escola da rede pública do DF, com aproximadamente cinco 

anos de idade.  

Quando comecei na pré-escola, tive o prazer de conviver com uma professora amorosa 

e dedicada aos alunos. Foi meu primeiro ano na escola, mas até hoje me lembro com muito 

amor daquela professora, que se chamava Wellida (Figura 2): 

 

Figura 2 - Minha professora Wellida 

Fonte: Acervo da autora (2021). 

 

Durante o Ensino Fundamental 1 também tive professoras que me marcaram e lembro-

me delas até hoje. Sendo uma criança de família humilde, na qual mãe e irmã não completaram 

o ensino básico em tempo correto, via o mundo com uma visão um tanto limitada e hoje percebo 

que estas professoras foram como “fadas madrinhas” no meu trajeto de vida, que me fizeram 

enxergar os novos desafios e trajetos a serem vividos, fazendo acreditar que são possíveis, 

mesmo para uma criança de família humilde. Estas professoras incentivaram bastante os alunos 

a fazerem o seu melhor e a pensar de forma crítica para que pudessem questionar a sociedade. 

No Ensino Fundamental 1, adoecia com certa frequência até descobrir que tinha arritmia 

cardíaca, o que me levou a fazer tratamento por três anos com medicamentos controlados. 

Entretanto, mesmo com problemas de saúde, sempre quis aprender e tinha prazer em frequentar 
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a escola. Em um determinado momento recebi a cura de Deus, que me permitiu ter alta do 

tratamento com a cardiologia. 

Ainda no Ensino Fundamental 1 (Figura 3), comecei a apresentar baixo 

desenvolvimento. Meu corpo não se crescia e comecei a perder o entusiasmo. Após fazer alguns 

exames foi constatado que minhas taxas estavam quase todas desreguladas, incluindo o 

colesterol. Mesmo sofrendo com dietas, não houve melhora e, a pediatra solicitou mais exames 

hormonais, que, para nossa surpresa, também se revelaram bastante alterados. Fui encaminhada 

com urgência à uma endocrinologia e, na consulta, a médica queria saber sobre o meu 

desenvolvimento escolar. Como sempre foi bom, a médica se surpreendeu, pois meus 

hormônios, nos valores que estavam, deveriam estar prejudicando aprendizado. A partir daquele 

momento queriam me internar para começar a medicação para o hipotiroidismo, mas, no 

entanto, a medicação foi iniciada em casa mesmo e, graças a Deus, não causou nenhum mal. 

Comecei com a dosagem de 12,5mg e hoje uso a de 150mg. Atualmente ainda faço 

acompanhamento médico e uso de medicamento controlado para a reposição hormonal. 

 

Figura 3 - Minha vida escolar no Ensino Fundamental 1 

Fonte: Acervo da autora (2021). 

 

Minha escola do Ensino Fundamental 2 foi diferente da primeira, não tive tantas 

dificuldades de aprendizagem e continuei a dar o meu melhor e sendo boa aluna. Nesta 

instituição tive diversos professores maravilhosos, alguns que fizeram diferença nessa jornada, 

que é a minha vida. Olimpio, Eufrazia, Meire e outros professores e professoras que abordavam 

assuntos como faculdade, universidade, cursos a se escolher, professores que atuaram nas vidas 

de seus alunos, mostrando novos olhares a quais nós não enxergávamos. 
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No Ensino Médio tive dificuldades com disciplinas como física e química, pois sempre 

me identifiquei melhor com as matérias da área de humanas. Nesta instituição também tive 

ótimos professores que sempre incentivaram os alunos a participarem de programas para 

entrada no ensino superior como PAS e ENEM.  

Nesse momento chega a difícil decisão de escolher um curso. Em minha família, minha 

prima, que foi outra “fada madrinha”, conselheira e amiga, já estava na UnB cursando 

enfermagem. Via a área da saúde como opção por incentivo desta prima, mesmo admirando a 

área da educação. Em 2015 terminei o Ensino Médio, mas não consegui pelo PAS ou ENEM, 

com isso, no segundo semestre de 2016, através do vestibular tradicional da UnB, consegui 

minha vaga para cursar Pedagogia (Figura 4): 

 

Figura 4 – Minha entrada na UnB 

Fonte: Acervo da autora (2021). 

 

Meu primeiro semestre na UnB foi o 2/2016 e era algo totalmente novo para mim. Como 

aluna de baixa renda consegui o auxílio alimentação que foi de extrema importância para minha 

permanência na universidade, pois era uma preocupação a menos em relação aos desafios a 

serem enfrentados.  

Minha ideia de Pedagogia era restrita, acreditava que me habilitava apenas para ser 

professora de Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1. Entretanto, quando comecei a 

estudar me identifiquei com o curso, parecia que finalmente encontrei meu lugar e vi que tinha 
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chegado ali por um motivo (Figura 5). Percebi que todas as dificuldades, desafios enfrentados 

me possibilitaram ver a realidade a qual eu não sabia poder ter e alcançar.  

 

Figura 5 - Meu encontro com a Pedagogia 

Fonte: Acervo da autora (2021). 

 

Na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, tive diversos professores 

maravilhosos, não me recordo de todos os nomes, pois foram vários, que me mostraram o que 

realmente é a Pedagogia e o que ela abrange. Essa nova realidade me impressionou, pois, meu 

conceito era mínimo perante a imensidão que é a educação em si. Seja Educação básica ou 

Superior se faz necessário a Pedagogia. Em outras palavras, é a essência da educação: a 

Pedagogia é mágica e poderosa. 

As disciplinas do curso sempre traziam um referencial de ensino e aprendizagem que 

um professor deve conhecer e dominar em todos os contextos. Aprendi, enquanto docente, que 

a graduação não vai te preparar a saber de cor o conteúdo como tabuada, mas vai te ajudar a ser 

mais humana, empática e respeitosa. Ao escolher um curso da educação, temos que levar em 

consideração as famílias, a escola e, principalmente, as singularidades de cada estudante. Quero 

ser uma professora que possa impactar na formação das crianças que passarem por mim e, quem 

sabe, elas também me vejam como uma “fada madrinha”, assim como alguns professores foram 

para mim.  

A professora Otília chegou em um momento significativo, pois na universidade temos 

total liberdade, o que é bom mas também dificulta os laços entre os alunos e professores. Por 
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um momento, me vi sozinha e estava tentando seguir adiante da melhor maneira possível. A 

chegada dela iluminou o restante da minha jornada pela graduação, me possibilitando um 

projeto do PIBIC de iniciação Científica, onde tive a oportunidade de pesquisar a realidade da 

escola pública no processo de ensinar e aprender durante a pandemia da COVID-19 que acabou 

culminando neste TCC.  

A partir da professora Otília, conheci uma mestra em educação, a professora Monique 

Vieira, que atua na SEEDF. Ela me deu inspiração no projeto junto com a professora Otília 

constituindo para mim verdadeiras “fadas madrinhas” na minha vida. Com elas pude elaborar 

conhecimentos muito importantes para a  minha trajetória escolar. 

O tema que abordei para o trabalho de conclusão de curso foi muito significativo, pois, 

como estudante de família humilde, pude rememorar muitos momentos da minha vida e 

perceber que ainda existem grandes desafios a serem superados na educação pública. Agora, 

como pedagoga docente, vejo a educação como instrumento de mudança, que ela transformar 

realidades, principalmente  quando os educadores amam o que fazem e respeitam o processo 

de aprendizado de cada estudante. 

Um outro aspecto relevante que gostaria de apontar é que, durante a minha vida 

acadêmica na UnB, participei de  diversos seminários,  todos foram de extrema importância, 

pois trago cuidadosamente como bagagem para vida. Sendo uma pessoa tímida, com os 

seminários fui me reinventando e assumindo a o meu lugar de fala enquanto parte da educação.  

Destaco também a minha experiência no PIBIC que, considero como a melhor forma de 

conhecer como se realizar uma pesquisa científica, desde o princípio, com a produção teórica, 

até a conclusão,  com as análises dos resultados.  

Ainda aponto as enriquecedoras semanas universitárias que me oportunizaram 

apreender novos conhecimentos e conhecer a matriz curricular do curso de Pedagogia que, 

organizada em disciplinas obrigatórias e optativas, me deu liberdade para escolher as que eu 

entendia serem prioridades em minha formação.  

 Finalizando, ainda tive a oportunidade de vivenciar, na Universidade de Brasília, o 

ensino remoto iniciado em 2020 e em vigência atualmente. A adaptação para esta modalidade 

ensino foi um pouco conturbada, principalmente para os discentes, pois, nem todos possuíam 

dispositivos eletrônicos para as aulas para a participação nas aulas on-line. Houve mobilização 

de empréstimo de aparelhos, doação e até a criação de uma bolsa no valor de um aparelho para 

que todos fossem atendidos. Foi uma mudança radical, se olharmos como o ensino era antes da 

pandemia da COVID-19. Mas, com paciência, tanto dos estudantes quanto dos professores, 

conseguimos superar os desafios.  
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Uma das maiores observações sobre o ensino remoto é que tivemos que nos adaptar às 

quatro horas aula on-line seguidas. Os professores tentavam reduzir o tempo ou intercalar 

quinzenalmente encontros síncronos com encontros assíncronos, pois foi uma rotina extenuante 

para todos, principalmente quando se está em casa e a rotina do cotidiano te atrapalhar a foca 

nos estudos. Foram necessárias organização e disciplina diárias que, aos poucos, consegui 

incorporar.  

Considero ter sido muito importante a adesão ao ensino remoto, mas estávamos todos 

apreensivos para o retorno das aulas, preocupados com a qualidade da educação que seria 

ofertada. Felizmente, não tivemos perdas e o processo educativo foi muito satisfatório.  

Um dos desafios como graduanda foi a necessidade pegar a oferta de estágio. Foi 

penoso, pois no primeiro semestre de 2020, consegui ingressar no primeiro estágio mas, com o 

semestre adiado, o estágio, como disciplina foi suspenso na Faculdade de Educação.  Quando 

as aulas retornaram remotamente, a maioria dos estágios tinham sido cancelados e eu precisei 

aguardar, pacientemente o próximo semestre (2/2020) pois as vagas do 1/2020 eram apenas 

para os formandos.  

Agora, estou matriculada nos dois estágios. Entretanto, como no curso de pedagogia, os 

estágios requerem também a regência e a UnB ainda está com aulas remotas, estou apenas 

acompanhando, no contexto da rede pública de ensino do DF, as coordenações pedagógicas e 

auxiliando os estudantes com dificuldades de aprendizagem. Não está sendo possível realizar 

as observações in loco porque as escolas públicas retornaram presencialmente.  

Essa adaptação no estágio já foi uma aproximação à pesquisa realizada e que 

apresentamos neste TCC.  Buscamos caracterizar e analisar, no âmbito da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental 1, como se deu o contexto inicial dos estudantes, das famílias e da 

escola, para a efetivação do ensino remoto pela SEEDF. Então, convido os leitores a 

ingressarem nessa jornada para, juntos refletirmos sobre esse momento ímpar na educação do 

Distrito Federal.  
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Fonte: imagem de Freepik (2021). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo abordaremos, em três momentos, os aportes teóricos que fundamentaram 

este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), destacando inicialmente o Estado do 

Conhecimento sobre a temática abordada na pesquisa. 

Em seguida, apresentamos os normativos legais da implementação do ensino remoto na 

rede de ensino pública do DF e os aspectos da sua conjuntura na comunidade escolar, sobretudo 

o acesso e o emprego das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).  

 

2.1 Estado do Conhecimento 

 

Nesta seção, trazemos um panorama das produções acadêmicas realizadas a respeito do 

ensino remoto nas escolas públicas do Distrito Federal e suas consequências no processo 

educativo. Segundo Morosini e Fernandes (201), este levantamento conhecido como Estado do 

Conhecimento é a,  

[...] identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a 

produção cientifica de uma determinada área, em um determinado espaço de tempo, 

congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma temática específica. 

Uma característica a destacar é a sua contribuição para a presença do novo2 na 

monografia. (MOROSINI; FERNANDES, 2014, p. 155). 

Esta pesquisa acerca de um tema é importante, pois, podemos contribuir com nosso 

trabalho justamente nas lacunas que ainda não foram abordadas nas produções acadêmicas de 

final de curso de outros autores. Assim, além de conferir um caráter inédito à nossa produção, 

ajudamos na aproximação entre escola e universidade, entre a realidade objetiva e a elaboração 

teórica. 

Realizamos a pesquisa do Estado do Conhecimento no Repositório Institucional da 

Universidade de Brasília (RIUnB) no site da Biblioteca Central, referente a TCC da Faculdade 

de Educação (FE), com as seguintes palavras-chave: Ensino Remoto; Tecnologia da Informação 

e Comunicação; Escolas Públicas do Distrito Federal; Educação Básica. O recorte temporal 

averiguado foi o primeiro semestre do ano de 2020 e o segundo semestre de 2021, período de 

vigência do ensino não presencial na rede pública de ensino do DF.  

Após a consulta, não identificamos no RIUnB nenhum outro TCC na FE com uma 

temática que se relacionasse a do trabalho em tela, o que confere à nossa pesquisa um caráter 

acadêmico inédito. 
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2.2 As circunstâncias do ensino remoto no DF 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação (LDBN) - Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1.996 (BRASIL, 2017), o processo formativo está presente nos 

diversos espaços onde se estabelecem as relações humanas como vida em família, 

manifestações culturais, nos movimentos sociais, em instituições de ensino e pesquisa e em 

organizações da sociedade. A LDB também expressa que a educação escolar ocorre em 

instituições próprias que devem aproximar este ensino formal ao mundo do trabalho e da prática 

social. Sobre os princípios do ensino formal, a referida lei aponta,  

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola; II - liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de ideias 

e de concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; V - 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; VI - gratuidade do ensino 

público em estabelecimentos oficiais; VII - valorização do profissional da educação 

escolar; VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; IX - garantia de padrão de qualidade; X - 

valorização da experiência extraescolar; XI - vinculação entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas sociais. XII - consideração com a diversidade étnico-racial XIII 

- garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.  (BRASIL, 2017, 

p. 8-9). 

No entanto, no fim do ano 2019 o mundo foi surpreendido pela notícia de um novo vírus 

que surgiu na cidade de Wuhan na China, denominado Novo Coronavírus ou SARS-CoV-2, 

que provoca nos seres humanos a doença conhecida como COVID-19. (OMS, 2020 on-line). 

Rapidamente essa doença se tornou uma pandemia e obrigou a população mundial a se 

reorganizar estruturalmente forçando os governos de praticamente todos os países a adotarem 

medidas sanitárias e restritivas de interação social como o teletrabalho e o ensino à distância 

e/ou remoto.  

A educação formal, que tinha como um dos seus princípios elementares a interação entre 

estudantes e professores, foi atingida radicalmente e precisou se adaptar à nova realidade 

imposta pelas graves consequências da COVID-19 na saúde da população. Para reorganizar o 

ensino formal, o governo brasileiro editou diversos documentos normativos como a Medida 

Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020 (BRASIL, 2020a), que dispensa em caráter 

excepcional, a obrigatoriedade das unidades escolares da Educação Básica de cumprirem o 

mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, desde que a carga mínima anual de 

oitocentas horas-aula seja respeitada.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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O Conselho Nacional de Educação encaminhou o Parecer nº 05/2020 CNE/CP, de 28 

de abril de 2020 (BRASIL, 2020b), que trata da reorganização do calendário escolar e da 

possibilidade de considerar atividades não presenciais no cumprimento da carga horária 

mínima. No âmbito do Distrito Federal (DF), o governo local publicou decretos suspendendo o 

ensino presencial como o Decreto nº 40.539, de 19 de março de 2020 (DISTRITO FEDERAL, 

2020a), que foi a primeira normativa a suspender as atividades pedagógicas presenciais no DF 

e o Decreto n° 40.817, de 22 de maio de 2020 (DISTRITO FEDERAL, 2020b), que manteve a 

suspensão das atividades pedagógicas presenciais interrompidas por decretos anteriores e 

autorizou o ensino à distância e/ou remoto. 

A Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF), lançou as Portarias n° 129, de 29 

de maio de 2020 (DISTRITO FEDERAL, 2020d) e n° 133, de 03 de junho de 2020 (DISTRITO 

FEDERAL, 2020e) que, respectivamente, estabelece o Programa Escola em Casa DF e 

normatiza a atuação em atividades pedagógicas não presenciais dos profissionais das unidades 

de ensino, instituindo assim o ensino remoto nas escolas públicas do DF. Por meio deste 

programa, estudantes e professores fizeram uso do sistema de gerenciamento Google 

Classroom ou Google Sala de Aula, no qual são inseridos materiais com conteúdos e atividades 

escolares, além do acesso ao Google Meet, que permite realizar encontros por videoconferência 

em tempo real e/ou deixar aulas gravadas (DISTRITO FEDERAL, 2020g).  

Para a apropriação dos recursos e ferramentas digitais pelos profissionais da educação, 

a SEEDF ofertou cursos por meio da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais 

da Educação (EAPE)1 e disponibilizou cartilhas e outras portarias com orientações técnico-

administrativas e metodológicas com o intuito de adequar a prática pedagógica na vigência do 

ensino não presencial. Além do uso das ferramentas e plataformas digitais, os estudantes 

também receberam atividades por meio impresso, sobretudo aqueles que não tinham acesso à 

internet e/ou não dispunham de meio tecnológico para realizar as tarefas on-line (DISTRITO 

FEDERAL, 2020f).  

 

 

 

 

1 O nome “Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação” foi o último, até o 

momento, a ser conferido à instituição que  já foi denominada Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais da 

Educação e, inicialmente era conhecida como Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, que 

originou a sigla EAPE que foi mantida mesmo com as mudanças de denominação. 
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2.3 As TICs como suporte para o ensino remoto nas escolas públicas do DF  

 

Para a retomada do ano letivo de 2020 nas escolas da rede pública, o Governo do DF e 

a SEEDF lançaram mão de Tecnologias da Informação e Comunicação conhecidas como TICs 

que, segundo Silva (2019) são a união de dois setores separados, a tecnologia da informação e 

de comunicação, e o setor de mídias, que convergem numa via única de forma estruturada pelas 

tecnologias digitais e os múltiplos meios como telefone, computador, tablets e “[...] qualquer 

outro dispositivo que permita a navegação na internet” (SILVA, 2019, p. 16). 

Os professores foram orientados, com a edição do documento Orientações à Rede 

Pública de Ensino para o Registro das Atividades Pedagógicas (DISTRITO FEDERAL, 

2020f), a utilizar por meio das TICs diversos recursos para dar aulas e/ou encaminhar material 

didático para os estudantes tais quais vídeos, músicas, jogos, textos, podcast, formulários on-

line, áudios explicativos e cards, além manter como base a criatividade  e os eixos integradores 

do Currículo em Movimento da Educação Básica  – a ludicidade e o letramento.  

Para mais, as escolas e os profissionais da educação também receberam outras diretrizes 

do referido documento e de outros normativos da SEEDF para adequar o tempo de realização 

de interações síncronas e assíncronas com os estudantes, lembrando que não basta apenas 

transferir as aulas e atividades presenciais para o ensino remoto, é necessário antes, 

compreender e sensibilizar-se quanto à realidade das famílias no contexto da pandemia da 

COVID-19 e repensar as estratégias pedagógicas para mitigar as adversidades e os prejuízos 

educacionais inerentes ao distanciamento do ensino remoto.    

Contudo, nos apoiamos na pesquisa realizada por Danyela Medeiros, que aponta em seu 

artigo que as medidas adotadas pela SEEDF para a implementação do ensino remoto nas escolas 

públicas “[...] foram apresentadas de forma morosa e ineficiente – após quase um mês de 

suspensão das aulas [...]” (MEDEIROS, 2021, p. 30). A autora ainda destaca a crise 

institucional à época que culminou na substituição do secretário de educação em 19 de junho, 

Leandro Cruz e, consequentemente, da sua equipe do primeiro escalão da SEEDF, que planejou 

e implantou o Programa Escola em Casa DF para efetivação do ensino remoto e que,  foi de 

fato gerido por outra equipe de profissionais. Vejamos como a autora descreve esse contexto, 

A falta de uma orientação eficiente por parte da gestão central e as decisões 

sobre os modos de trabalho tomadas unilateralmente também trouxeram 

aspectos dificultadores para a atuação docente durante a pandemia. Em um 

comparativo com as instituições particulares, as aulas on-line nas escolas 

privadas iniciaram-se uma ou duas semanas após o início do isolamento social 

enquanto que, na rede pública, somente após 4 meses os estudantes tiveram 
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acesso à Plataforma Google sala de aula. Os professores relataram também 

que os cursos oferecidos nem sempre cumpriram o objetivo de formar os 

docentes para o uso das tecnologias e associar o ensino a esse uso, mas, 

reconhecem que a formação continuada poderia tornar o ensino mais dinâmico 

para as necessidades dos estudantes do século XXI e buscaram aprender com 

os familiares e colegas de escola para complementar o aprendizado que 

obtiveram no curso. (MEDEIROS, 2021, p. 38). 

Ainda a partir dos estudos da referida autora, entendemos que a implementação do 

ensino remoto nas escolas da rede pública do DF não se configurou como meio democrático de 

acesso às atividades pedagógicas não presenciais, pois, muitas famílias de estudantes que são 

atendidos nas unidades escolares, já padeciam de uma condição socioeconômica desfavorável 

antes da pandemia da COVID-19 e, viu essa condição ser agravada com as restrições decretadas 

pelo GDF para conter o avanço do contágio pelo novo Coronavírus. Além de não disporem dos 

meios tecnológicos para acompanhar as aulas remotas, muitas famílias sofreram com casos de 

COVID-19 e falecimentos entre os parentes e com a diminuição da renda por causa do 

desemprego. Nestes casos, o ensino remoto se tornou mais uma dificuldade imposta pela 

pandemia e pela falta de investimentos na educação pública do Distrito Federal (MEDEIROS, 

2021). 

Isto posto, acreditamos que no contexto do ensino remoto a interação professor-família 

é de suma importância, principalmente no que se refere ao Ensino Fundamental 1 (EF 1), pois 

os estudantes desta etapa ainda não têm autonomia suficiente para realizarem sozinhos as 

atividades escolares propostas. À vista disso, a responsabilidade por mediar o processo 

educativo foi imputada aos familiares que tiveram que enfrentar outro obstáculo – a falta de 

habilidade com os equipamentos tecnológicos e com a plataforma Escola em Casa DF. No caso 

dos estudantes do 1° ao 3° anos do EF 1 o auxílio dos familiares, nas atividades on-line e/ou 

em material impresso, é ainda mais necessário, visto que a alfabetização e as habilidades de 

leitura e escrita ainda não foram consolidadas, conforme será tratado no decorrer da pesquisa 

em tela. 

Para os estudantes dos 4° e 5° anos (2° bloco do 2° Ciclo), o desafio da escola esteve 

em mantê-los motivados na participação das aulas e na realização e devolutivas das tarefas 

escolares pelo ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e/ou material impresso, uma vez que, 

por serem mais autônomos dos que os colegas do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), os 

responsáveis, aparentemente, acompanharam com menos regularidade o desempenho escolar 

dos filhos.  

Neste contexto atípico não só os estudantes e seus familiares tiveram dificuldades com 

a adaptação ao ensino remoto. Os profissionais da educação, sobretudo os professores, também 
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tiveram que superar em muitas situações a falta de habilidade com os recursos tecnológicos, 

uma vez que, a maioria dos recursos empregados não faziam parte da rotina do trabalho nas 

escolas públicas. Além disso, houve a necessidade e a pressão de superar também as limitações 

pedagógicas para ofertar aulas e materiais adequados ao ensino remoto. 

Sobre isso percebemos um forte indício de precarização do trabalho docente como já 

apontava Saviani (2007) quando indicava as constantes adequações exigidas dos professores 

frente às mudanças do cenário social e político. Nesta conjuntura insólita da pandemia e do 

ensino remoto torna-se mais evidente o sentido pragmático da ação escolar apoiada em 

pedagogias do “aprender a aprender”, de discursos neoliberais de “qualidade total” e que exclui, 

ao propor uma inclusão enganadora que serve para encobrir a inabilidade e interesse do Estado 

em propor ações realmente factíveis para a retomada do ano letivo em 2020. 

Na próxima seção apresentaremos o contexto tecnológico inicial de estudantes e profissionais 

da educação de uma escola classe da Coordenação Regional de Planaltina-DF para a retomada 

do ano letivo de 2020 por meio de atividades pedagógicas não presenciais. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para Gerhardt e Souza (2009, p. 13), Metodologia é a ciência que trata da organização 

para a realização uma pesquisa científica, ou seja, diz respeito às escolhas teóricas, às técnicas 

e instrumentos empregados pelo pesquisador. As autoras ainda ressaltam que,  

É importante salientar a diferença entre metodologia e métodos. A metodologia se 

interessa pela validade do caminho escolhido para se chegar ao fim proposto pela 

pesquisa; portanto, não deve ser confundida com o conteúdo (teoria) nem com os 

procedimentos (métodos e técnicas). Dessa forma, a metodologia vai além da 

descrição dos procedimentos (métodos e técnicas a serem utilizados na pesquisa), 

indicando a escolha teórica realizada pelo pesquisador para abordar o objeto de 

estudo. (GERHARDT; SOUZA, 2009, p. 13). 

Dito isso, a Metodologia do presente trabalho está pautada numa concepção crítica de 

pesquisa, por meio da qual buscamos não só descrever e caracterizar o lócus e os sujeitos 

participantes que estavam situados em um contexto de ensino remoto, mas, intentamos desvelar 

as implicações desta organização de ensino no processo de ensinar e aprender numa escola 

pública do DF. 

 

3.1 Tipologia de pesquisa 

 

Justamente por realizar a pesquisa a partir de dados gerados por uma comunidade 

escolar, optamos pela pesquisa de natureza qualitativa que nos permite analisar as 

particularidades dos segmentos participantes: os profissionais da educação e os responsáveis 

pelos estudantes (CRESWELL, 2010).  

 Definimos a pesquisa como explicativa a partir de Severino (2007), pois, não nos 

ativemos apenas na descrição dos dados gerados, mas, buscamos analisar as implicações do 

ensino remoto no contexto da pandemia da COVID-19 e as contradições engendradas por esta 

conjuntura.  

 

3.2 Sujeitos e lócus da pesquisa 

 

Para compreender melhor o contexto inicial dos sujeitos escolares no que se refere ao 

acesso à internet e a disponibilidade dos recursos tecnológicos para a retomada do ano letivo 

de 2020, recorremos aos dados da pesquisa realizada por uma escola pública da periferia urbana 

da Região Administrativa (RA) de Planaltina-DF. Há época da pesquisa, a unidade escolar 
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atendia setecentos e sessenta e oito estudantes, divididos em dois turnos, matutino e vespertino, 

em turmas de 2° período até o 5° ano do Ensino Fundamental 1 (EF 1).  A Tabela 1 detalha a 

organização administrativa-pedagógica das turmas da UE pesquisada: 

 

Tabela 1 - Turmas da Unidade de Ensino participante da pesquisa em 2020 

 TURNO – MATUTINO TOTAL 

 Educação Infantil  

2° Período 

1° ano 2° ano 3° ano 4° ano 5° ano  

 2 4 3 3 2 2 16 

 TURNO – VESPERTINO 

 Educação Infantil  

2° Período 

1° ano 2° ano 3° ano 4° ano 5° ano  

 2 4 3 2 2 3 16 

TOTAL 4 8 6 5 4 5 32 
Fonte: Adaptado de Distrito Federal (2020j). 

 

 Comunicamos que no período da realização da pesquisa, do total de trinta e duas turmas 

da escola, vinte e duas eram classes regulares denominadas Classes Comuns Inclusivas (CCI)2, 

ou seja, estavam com o quantitativo mínimo de estudantes previstos na Estratégia de Matrícula 

da SEEDF para o ano letivo de 2020 (DISTRITO FEDERAL, 2019). Como a escola também 

atendia estudantes com deficiência física e intelectual, com Síndrome de Down, com Transtorno 

do Espectro Autista (TEA) e com Transtornos Funcionais Específicos (TFE), algumas turmas 

tinham menos estudantes sendo dez turmas de Integração Inversa (ii), com até dezoito 

estudantes (DISTRITO FEDERAL, 2020j). 

 No que se refere ao quadro de profissionais, trazemos a Tabela 2 que sintetiza as 

informações: 

 
Tabela 2 - Profissionais da Unidade de Ensino Participante em 2020 

Equipe 

Gestora 

Secretaria 

Escolar 

Coordenação 

Pedagógica 

Equipe 

de Apoio 

Professores 

Regentes 

Conservação 

e Limpeza 

Cantina Vigilância 

4 1 3 6 32 10 4 4 

TOTAL – 64 

Fonte: Adaptado de Distrito Federal (2020j). 

 

2 De acordo com o documento Estratégia de Matrícula 2020 (DISTRITO FEDERAL, 2019, p. 20, grifo 

do autor) “CLASSE COMUM INCLUSIVA: constituída por estudantes de Classe Comum e estudantes com 

Deficiências (DI, DF, Deficiências Múltiplas (DMU), DV, SC, DA que não optam por Libras, TEA, AH) ou 

estudantes com Transtornos Funcionais (TFE) conforme modulação para cada Etapa de Ensino [...]. 

INTEGRAÇÃO INVERSA: Classe constituída por estudantes de Classe Comum juntamente com estudantes com 

DI, DF, DV, DMU ou TEA”. 
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 Conforme a Tabela 2, a Equipe Gestora da UE é composta por três profissionais: 

Diretor, Vice-diretora, Supervisor e Chefe de Secretaria Escolar que contava com uma auxiliar. 

Na Coordenação Pedagógica havia quatro docentes assim distribuídos: coordenadora da 

Educação Infantil e 1° ano, coordenadora do 2° e 3° anos e coordenador do 4° e 5° anos. No 

ensino remoto, além de colaborar com os professores na organização do trabalho pedagógico 

(planejamento, elaboração de atividades, postagens na sala de aula virtual e nos grupos de 

WhatsApp das turmas etc.), os coordenadores pedagógicos também ajudavam na reprodução do 

material impresso que era entregue às famílias dos estudantes.  

 A Equipe de Apoio Pedagógica contava com uma profissional docente readaptada que 

era responsável pela Biblioteca Escolar (física e virtual) e uma profissional cedida pelo Governo 

do Distrito Federal (GDF) por ser servidora da extinta Sociedade de Abastecimento de Brasília 

(SAB). Ambas também auxiliavam com o material impresso entregue aos responsáveis dos 

estudantes da UE.  

Além das profissionais mencionadas, a Equipe de Apoio também era constituída por 

uma professora no Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos (AEE/SR), uma 

Pedagoga-Orientadora Educacional, duas pedagogas do Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem (SEAA) sendo, uma atuando no polo da Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA) 

e outra na Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA).  

 As profissionais dos serviços elencados assessoravam os demais servidores da escola 

(administrativamente e pedagogicamente) e atendiam os estudantes de acordo com suas 

especificidades: 

a) AEE/SR: atendia estudantes com deficiência física, intelectual, com Síndrome de Dawn 

e com TEA, complementando o processo de ensino de ensino e aprendizagem; 

b) Orientação Educacional: acompanhava o processo educativo com foco no 

desenvolvimento de ações pedagógicas voltadas para a emocionalidade e autonomia dos 

estudantes, a garantia de seus direitos e cumprimento dos deveres, além de atuar na 

busca ativa dos que não acompanham de forma satisfatória as atividades enviadas pelos 

professores; 

c) SAA: atendia estudantes com TFE da UE participante da pesquisa e de mais seis outras 

escolas, com foco no desenvolvimento de habilidades de acordo com limitações de cada 

transtorno, como a dislexia, a discalculia, o Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) entre outros;  
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d) EEAA: assessora pedagogicamente e administrativamente professores e equipe gestora, 

acompanhando os estudantes educativo, sobretudo os que apresentam dificuldades de 

aprendizagem. 

O grupo de professores regentes é constituído de profissionais efetivos (concursados) e 

de temporários que substituem os docentes que estão em algum afastamento legal como, 

Licença-Maternidade, Licença para Tratamento de Saúde etc. ou estão na função de 

coordenador pedagógico. Dos trinta dois professores, nove eram temporários sendo duas 

docentes na Educação Infantil, uma no 1° ano e uma no 2°, duas no 4° e três no 5° ano, todas 

do gênero feminino. Na UE há penas dois professores do gênero masculino, sendo que um está 

atuando como coordenador pedagógico. 

Os outros servidores da UE são em sua maioria de empresas terceirizadas, apenas um 

profissional da cantina é concursado. Há pelo menos dez anos não são mais realizados 

concursos públicos para esses serviços nas escolas públicas do DF.  

No próximo capítulo, apresentaremos as análises dos dados da pesquisa de campo que 

foram gerados por questionários on-line aplicados pelos profissionais da Unidade de Ensino. 
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4 ANÁLISES DA PESQUISA 

 

 Neste capítulo trataremos das análises dos dados gerados pela pesquisa. Deste modo, 

buscamos atender os objetivos específicos elencados no Quadro 1, na Introdução deste trabalho: 

Contextualizar a implementação do teletrabalho e do ensino remoto nas escolas da rede pública 

de ensino do DF; Caracterizar as circunstâncias dos estudantes e professores quanto ao acesso 

doméstico às TICs para a retomada do ensino remoto no ano letivo de 2020; Analisar o contexto 

das famílias dos estudantes para o acompanhamento e realização das atividades para o ensino 

remoto no ano letivo de 2020. 

 

4.1 O contexto tecnológico inicial da comunidade escolar: a realidade concreta de uma 

escola de periferia 

 

 Com a implementação do ensino remoto na rede pública de ensino do DF, a SEEDF 

instituiu comitês3 com o objetivo de apoiar e assegurar o bom andamento das ações que 

operacionalizavam o ensino remoto. Os comitês estavam hierarquicamente organizados em: 

Comitê Central – composto por profissionais com lotação na Sede da SEEDF; Comitê Regional 

– profissionais das CRE’s; Comitê Local – profissionais que atual nas escolas.  

 Conforme já mencionamos, a pesquisa foi realizada a partir dos dados gerados por 

questionários on-line respondidos pelos profissionais e pelos responsáveis dos estudantes da 

Unidade Escolar participante. Os questionários foram elaborados no Google Forms e 

encaminhados nos grupos de WhatsApp institucional e das turmas.  

Os questionários foram aplicados no mês de agosto de 2020. O intitulado “Mapeamento 

Institucional” foi respondido pelos profissionais da educação que atuavam na escola, o qual 

chamaremos de Formulário 1. O denominado “Pesquisa junto às famílias” foi encaminhado 

para os responsáveis dos estudantes atendidos pela Unidade de Ensino, que identificaremos 

como Formulário 2. Ambos foram aplicados pelos profissionais do Comitê Local da UE com 

o objetivo de conhecer a realidade e a situação concreta de cada contexto, para a retomada do 

 

3Os comitês foram instituídos pelo Portaria n° 120 de 26/05/20. O Comitê Local é composto pelos 

seguintes profissionais: um representante da equipe gestora, um representante da biblioteca escolar, um 

representante dos Professores, um Pedagogo-Orientador Educacional, um representante da Carreira Assistência à 

Educação ou dos profissionais que apoiam a instituição e dois representantes dos estudantes matriculados, com 

idade mínima de treze anos, ou mães, pais ou responsáveis por estudantes menores de 13 anos (DISTRITO 

FEDERAL, 2020c). 
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ano letivo de 2020 na forma de ensino remoto. A Tabela 3 sintetiza as informações e estrutura 

dos questionários on-line:  

 

Tabela 3 - Estrutura dos formulários on-line encaminhados à comunidade escolar em 2020 

Formulário Público-Alvo Total de 

questões 

Questões 

abertas 

Questões 

fechadas 

Nº de 

participantes 

1 

 

Profissionais da 

Educação da UE  

16 6 10 38 

 

2 

Responsáveis pelos 

estudantes atendidos 

pela EU 

 

17 

 

7 

 

10 

 

633 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Distrito Federal (2020h, 2020i). 

 

 Conforme a Tabela 3, foram trinta e oito profissionais que responderam ao Formulário 

1, estruturado num total de dezesseis questões sendo que, das seis questões abertas, duas 

solicitavam a identificação dos participantes (nome completo e e-mail institucional). Das dez 

questões fechadas, uma pedia para marcar a turma e ano de regência do docente ou a função 

desempenhada na escola e, a outra, para assinalar o(s) turno(s) de atuação dos profissionais que 

responderam ao questionário. 

 O Formulário 2 estava organizado em um total de dezessete questões e recebeu 

seiscentos e trinta e três respostas. Das sete questões abertas, as três primeiras pediam para 

registrar o nome do(a) estudante, o ano e a turma e o nome do(a) seu(sua) professor(a), 

respectivamente. A sexta questão solicitava o nome do responsável pelo preenchimento do 

questionário e, a sétima e a oitava questões, o contato do responsável (telefone e/ou e-mail). A 

décima sétima questão solicitava que, caso o respondente do questionário também fosse 

responsável por outro estudante da UE, informasse o nome completo dele. 

 As outras perguntas dos formulários indagavam principalmente sobre os aparelhos 

eletrônicos disponíveis, a forma de conexão com a internet e os meios possíveis de contato tanto 

da família com a escola como do profissional da educação, para a efetivação do ensino remoto 

e do teletrabalho. Neste TCC, vamos nos ater aos dados gerados pelos itens cinco, sete, dez, 

onze, doze e treze do Formulário 1 e, nos itens quatro, nove, dez, onze e treze do Formulário 2, 

pois, estes são os que apresentam os elementos que vão ao encontro dos objetivos elencados 

neste trabalho. A seguir, apresentaremos as análises dos referidos dados gerados. 
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4.1.1 Formulário 1 – Profissionais da Educação: o contexto objetivo para a efetivação do 

teletrabalho 

  

O Formulário 1 foi encaminhado à quarenta e quatro profissionais da Unidade de Ensino 

pesquisada que estavam diretamente ligados ao teletrabalho e ao ensino remoto, por meio de 

link no grupo de WhatsApp institucional da UE. Como já esclarecemos anteriormente, as 

questões a serem consideradas para análise são as de número cinco, sete, dez, onze, doze e treze 

e, foram recebidos trinta e oito devolutivas, conforme ilustrado nos Gráficos 1 e 2: 

 

Gráfico 1 - Questão 5 do Questionário 1 

Fonte: Distrito Federal (2020h). 

 

A questão cinco inquire sobre o acesso à internet dos profissionais da educação. Como 

observamos no Gráfico 1, de forma decrescente 84,2% (trinta e dois participantes) tinham o 

acesso através da internet residencial de banda larga, 52,6% (vinte participantes) pela internet 

móvel, 4% (quatro participantes) via rádio e, 2,6% (um participante), acessavam a internet por 

outros meios. 

A partir dos dados fornecidos pelo Gráfico 1 podemos inferir que o acesso à internet 

não se configurou como um problema inicial para os profissionais da educação da UE 

pesquisada e que a maioria tinha acesso pela forma tradicional e mais comum – internet de 

banda larga, configurando uma segurança preliminar para a realização do teletrabalho. 

No entanto, de acordo os dados do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR 

(NIC) (LAVADO, 2020), com o expressivo aumento do acesso à internet ao longo do ano de 

2020, aumentaram as reclamações dos usuários que apontaram diversas quedas nas conexões 

e/ou conexões lentas, dificultando a execução das tarefas do teletrabalho num modo geral.  
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Sobre isso, a SEEDF não ofereceu nenhum recurso adicional aos profissionais da 

educação e nem às escolas, configurando um modo de precarização do trabalho docente como 

já apontava Gomes et al (2012) ao indicar os diversos elementos que são implicadores, diretos 

e indiretos, para a realização do fazer pedagógico do professor, que extrapolam as suas 

obrigações e o desviam do objetivo principal da profissionalidade que é o de “dar aulas” e 

intermediar o conhecimento. Vejamos no Gráfico 2 quais os aparelhos os docentes tinham 

disponíveis para a realização do ensino teletrabalho: 

 

Gráfico 2 - Questão 7 do Formulário 1 

Fonte: Distrito Federal (2020h). 

  

 Com base nos dados apresentados no Gráfico 2 os aparelhos eletrônicos previstos para 

o acesso à internet para a efetivação das atividades pedagógicas não presenciais foram, em uma 

escala decrescente: 89,5% (trinta e quatro participantes) notebook, 86,8% (trinta e três 

participantes) celular, 15,8% (seis participantes) computador do tipo desktop, e 2,6% (um 

participante) outros aparelhos eletrônicos com tablet. Podemos concluir que, inicialmente, a 

maioria pretendia utilizar ao longo do ano letivo de 2020 o celular e o notebook.  

 Como já mencionamos. a SEEDF não forneceu nenhum aparelho eletrônico aos 

profissionais da educação, então, estes tiveram que utilizar os seus aparelhos particulares para 

trabalhar. Esta circunstância não foge muito à realidade cotidiana dos professores nas escolas 

públicas do DF que já não dispunham, antes da pandemia da COVID-19, de recursos materiais 

de qualidade e em quantidade suficiente para o trabalho in loco, posto que a aquisição, 

atualização e manutenção dos equipamentos eletrônicos sempre foi de responsabilidade das 

próprias escolas, mais precisamente da equipe gestora, que frequentemente precisa planejar e 

realizar ações para arrecadar dinheiro para suprir as necessidades de dispositivos eletrônicos e 

mantê-los em funcionamento. 
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 Em outra questão do Formulário 1, foi indagado aos profissionais da escola sobre a 

familiaridade com as ferramentas tecnológicas mais utilizadas no cotidiano e as que seriam 

empregadas no ensino remoto do DF. O Gráfico 3 apresenta as repostas dos participantes da 

pesquisa: 

 

Gráfico 3 - Questão 10 do Formulário 1 

Fonte: Distrito Federal (2020h).  

 

 A escala indicada no item dez do Formulário 1, de acordo com as cores era: azul 1 – 

Nenhuma, vermelho 2 – Pouca habilidade, laranja 3 – Sei o básico, verde 4 – Domino as 

principais funcionalidades e roxo 5 – Domino completamente.  

A partir dos dados do Gráfico 3, podemos inferir que a maioria tem mais habilidade 

com o WhatsApp, 50% ou dezenove dos trinta e oito participantes, seguido do E-mail com 

28,94% (onze participantes), Pacote Office com 23,68% (nove participantes), Ferramentas de 

busca do Google com 21,05% (oito participantes) e, Instagram e Facebook empatados com 

18,42% (sete participantes) cada um. Utilizamos nessa análise a escala verde 4 – Domino as 

principais funcionalidades, pois foi a mais indicada em comparação com a escala roxo 5 – 

Domino completamente. 

Em relação às ferramentas que se tinha menos habilidade, o AVA Google Sala de Aula 

foi o mais indicado, ficando com 50% (dezenove participantes), sendo acompanhado pelo 

Moodle com 47,36% (dezoito participantes), Instagram com 21,05% (oito participantes), 

empatados Ferramentas de busca do Google e Pacote Office com 15,78% (seis participantes) e, 

Facebook e E-mail com 2,63% cada (1 participante). Utilizamos nessa análise a escala 

vermelho 2 – Pouca habilidade, pois foi a mais utilizada em comparação com a escala azul 1 

– Nenhuma. 

Ainda sobre as ferramentas indicadas no formulário, o Pacote Office e as Ferramentas 

de busca do Google foram indicados como as que os participantes da pesquisa têm mais 
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conhecimentos básicos, ficando empatados com 57,89% cada (22 participantes). As outras 

ferramentas ficaram numa escala decrescente assim: E-mail 52,63% (vinte participantes), 

Facebook 50% (dezenove participantes), Google Sala de Aula 36,84% (quatorze), Instagram 

31,57% (doze participantes), WhatsApp 28,94% (onze participantes) e o Moodle 18,04% (sete 

participantes). 

Destarte, por não fazerem parte do cotidiano dos professores das escolas públicas do 

DF, as ferramentas indicadas pela Secretaria de Educação para efetivar o ensino remoto a partir 

do Programa Escola em Casa DF, foram as mais indicadas nos níveis 1 e 2 da escala.  

Por isso, enxergamos mais uma vez que a SEEDF tornou mais precário o contexto dos 

professores, pois, a formação continuada para o uso das TICs propostas para o ensino remoto, 

foi insuficiente, uma vez que ocorreu num espaço curto de tempo (uma semana). Desse modo, 

não conseguiu ajudar os docentes no desenvolvimento das habilidades necessárias para o uso 

correto e eficiente do Google Sala de Aula e, consequentemente, do conjunto de ferramentas 

dessa plataforma on-line adaptado para a educação e disponibilizado aos profissionais por meio 

do e-mail institucional.  

Dantas (2007) declara que melhores condições de trabalho e autonomia docentes são 

aspectos que contribuem e fortalecem o desenvolvimento profissional. Por isso, a partir da 

autora, compreendemos que o percurso a ser trilhado pelos professores para desenvolver-se 

profissionalmente neste período de teletrabalho, será muito mais árduo visto que o domínio 

pleno das TICs se mostra condição essencial para a realização da ação docente. Concordamos 

com Garcia (1999, p. 14) que afirma,  

[...] o desenvolvimento profissional é entendido como um conjunto de processo e 

estratégias que facilitam a reflexão dos professores sobre sua própria prática, que 

contribui para que os professores gerem conhecimento prático, estratégico e sejam 

capazes de aprender com a sua experiência.  

Entendemos, portanto, que foi mais difícil aos docentes o aprofundamento e a 

compreensão real do contexto vivido pelos estudantes e suas famílias, pelo menos no início do 

ensino remoto, dado que ao mesmo tempo que planejavam e ministravam as aulas e elaboravam 

as atividades, tiveram que aprender as funcionalidades das ferramentas propostas pelo 

Programa Escola em Casa DF.  

No Gráfico 4, apresentaremos os dados a respeito da participação dos profissionais da 

UE em cursos em plataformas virtuais, anteriores ao ensino remoto: 
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Gráfico 4: Questão 11 do formulário 1 

 

Fonte: Distrito Federal (2020h). 

 

A questão onze buscava saber se os profissionais da UE já haviam participado de outras 

formações por meio de plataformas virtuais, além dos cursos realizados para o ensino remoto. 

Através das respostas no formulário, percebemos que a maioria, com 81,6%, respondeu que 

não e que, apenas 18,4% responderam que sim, já participaram de outras formações que faziam 

o uso de plataformas virtuais. 

 Com base nos dados podemos afirmar que grande parte dos profissionais da UE, buscava 

fazer cursos presenciais e/ou os que encaminham apostilas e provas para serem respondidas à 

distância e enviadas por e-mail. A pouca familiaridade com os ambientes virtuais de 

aprendizagem pode ter causado nos profissionais, durante o teletrabalho, principalmente nos 

professores, insegurança e até mesmo gerado dúvidas quanto à sua competência docente.  

Tal situação de vulnerabilidade pode ter sido agravada ante os documentos orientadores 

encaminhados pela SEEDF às escolas, que requeriam dos professores que adaptassem as aulas 

e os materiais didáticos a partir de nexos pedagógicos, teóricos, práticos e tecnológicos muito 

complexos. A adaptação exigida, impultava aos docentes e às escolas a responsabilidade pela 

reconfiguração do modo habitual do processo de ensino e aprendizagem com a justificativa 

dissimulada de que o Estado oportunizou as condições necessárias para o bom desempenho dos 

profissionais nas escolas. O documento “Orientação para as aulas por meio de atividades não 

presenciais” apresenta nos seus textos iniciais, essa falsa ideia de formação adequada à 

realidade do ensino remoto, 

• Os materiais devem ser elaborados/produzidos em consonância com as propostas de 

readequação curricular de forma a alinhar com as atividades da plataforma digital (ou 

meio impresso). Solicita-se atenção aos princípios pedagógicos da SEEDF e aos 

referenciais teóricos que os sustentam.  
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• Considere que, na elaboração de um material didático, é preciso estar atento(a) à 

forma para a articulação do conteúdo. Por exemplo: um texto impresso ou digital pode 

beneficiar-se da utilização de ilustrações, gráficos e fotografias, pertinentes ao tema, 

tornando-o mais atrativo. 

A Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação - EAPE - 

promoveu uma série de encontros virtuais para a Produção de Materiais Didáticos. 

(DISTRITO FEDERAL, 2020f, p. 5-6). 

 Em complementação ao Gráfico 4 e às análises que apresentamos, o Quadro 3 elenca 

os cursos on-line feitos pelos participantes da pesquisa:  

 

Quadro 3 - Questão 12 do Formulário 1 
 

Fonte: Distrito Federal (2020h). 

 

 Observa-se que os cursos informados no formulário foram quase todos ofertados pela 

EAPE e que, portando, com essa experiência em formação no AVA e à distância, a SEEDF 

poderia ter oferecido em um tempo anterior, uma formação para o ensino remoto muito mais 

qualitativa aos professores. No entanto, o que se viu foi uma morosidade do poder público para 

pensar e planejar o retorno das aulas no formato não presencial e, quando foi efetivado, a 

programação idealizada pela SEEDF deixou de considerar muitos aspectos, objetivos e 

subjetivos que constituem a realidade concreta da comunidade escolar do ensino público do 

Distrito Federal.   

 Vimos desenhada nesta conjuntura a separação entre concepção e execução do trabalho 

docente e a forte marca neoliberal do controle sobre a ação do professor. Não participar os 

profissionais das escolas do planejamento de uma política emergencial para a educação em 

tempos de pandemia da COVID-19, é desqualificar o seu trabalho reduzindo-os a meros 

tarefeiros.  O Gráfico 5 finaliza nossas análises nesta subseção, corroborando com as 

apreciações que apresentamos até o momento:  
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Gráfico 5 - Questão 13 do Formulário 1 

Fonte: Distrito Federal (2020h). 

 

A questão treze tinha interesse em saber se os profissionais da UE participante da 

pesquisa se sentiam seguros em empregar as TICs no ensino remoto. Os dados mostram que 

82,2% dos profissionais se sentiam parcialmente preparados (trinta e uma respostas) e que 15% 

(sete pessoas) responderam que não se sentiam preparados.  

 Com o Gráfico 5 podemos inferir que os professores voltaram às aulas não presenciais 

demonstrando um certo desconforto acerca do trabalho remoto e que ninguém se sentia 

totalmente preparado. Por certo, ao informar que se sentiam “parcialmente” preparados, os 

trinta e um profissionais pautaram-se na sua experiência docente, nos saberes teóricos e da 

prática que lhes configuravam uma segurança relativa frente ao novo cenário (PIMENTA, 

2000). 

Na próxima subseção, tratataremos dos dados da pesquisa realizada com as famílias dos 

estudantes para tentar compreender o seu o ponto de partida para a particiapação nas aulas não 

presenciais.  

 

4.1.2 Formulário 2 – Responsáveis pelos Estudantes: implicações da realidade concreta 

no ensino remoto 

 

O Formulário 2 foi encaminhado a setecentos trinta e cinco responsáveis de estudantes 

atendidos pela UE pesquisada, pois, do total de setecentos e sessenta e oito discentes, trinta e 

três ainda não haviam sido localizados e/ou não informaram seus contatos para a escola à época 

do envio do questionário. O link foi enviado aos professores pelo Comitê Local via WhatsApp 

Institucional e estes, postaram nas salas de aula virtuais no Google Sala de Aula e nos grupos 

de WhatsApp das turmas. Como já foi informado anteriormente, as questões a serem 
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consideradas para análise são as de número nove, dez onze e treze. Foram recebidas seiscentos 

e trinta e três devolutivas, conforme ilustrado nos gráficos a seguir: 

 

Gráfico 6 - Questão 4 do Formulário 2 

Fonte: Distrito Federal (2020i). 

 

Com base nos dados do Gráfico 6, as mães foram as responsáveis por quase a totalidade 

do preenchimento do formulário, com 88% ou 557 respostas enviadas. Os pais ficaram em 

segundo lugar com 9% ou 57 respostas, seguidos pelos avós e outros parentes com 1,1% ou 

sete respostas cada um, e os tios enviaram 0,8% ou cinco respostas.  

Este gráfico mostra a realidade da sociedade em que vivemos na qual as mulheres ainda 

são desproporcionalmente responsabilizadas pela educação dos filhos, uma realidade 

construída historicamente e que, nesse contexto do ensino remoto, vai imputar um peso extra 

às mães. Referimo-nos ao efetivo fazer pedagógico que será transferido para as famílias 

provocado pelo distanciamento presencial de estudantes e professores.  

Ainda as respeito da sobrecarga das mães, Simionato, Oliveira e Parrão (2016, p. 4, grifo 

nosso) apontam “Lembrando que as violências de gênero se expressam também no cotidiano 

das mulheres, não apenas em forma de violência física ou psicológica, mas ao sobrecarregar 

as mulheres com duplas jornadas e com a responsabilização das mesmas pelos filhos e 

questões domésticas”. 

Por isso, mais do que nunca a UE precisou lançar um olhar sensível e empático para as 

famílias, sobretudo para as mães, acolhendo e compreendendo que todos da comunidade escolar 

foram impactados pela reconfiguração do processo de ensino e aprendizagem. É muito 

importante perceber que as implicações da pandemia da COVID-19 na comunidade escolar, 
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foram além dos eventos materialmente observáveis e dos prejuízos acadêmicos dos estudantes. 

A escola não pode, especialmente nesse momento singular, tornar-se um oprimido-opressor que 

transfere aos mais vulneráveis a perversa lógica de disputa de poder (FREIRE, 2013) que 

naturaliza o discurso capitalista como se fosse de sua autoria. 

Para avançar na pesquisa do contexto inicial da comunidade escolar para a efetivação 

do ensino remoto, apresentamos o Gráfico 7 que informa como era o acesso à internet pelos 

estudantes à época da pesquisa: 

 

Gráfico 7 - Questão 9 do Formulário 2 

Fonte: Distrito Federal (2020i). 

 

Analisando os dados do Gráfico 7, em ordem decrescente, percebemos que o acesso 

através do celular dos pais e/ou responsáveis foi o meio com a maior porcentagem, totalizando 

83,4% (quinhentos e vinte e oito participantes). Em seguida vem o acesso pelo computador em 

casa com 26,4% (cento e sessenta e sete participantes) e pelo próprio celular do estudante, com 

19,3% (cento e vinte e dois participantes). Os que disseram não ter acesso nenhum à internet 

foram quarenta participantes ou com 6,3% e a opção “Outros” ficaram com 3,3% (vinte e um 

participantes). 

Esses dados nos causaram muita preocupação, pois, revelaram dois aspectos 

importantes: um número considerável de famílias que seriam excluídas do ensino remoto com 

mediação tecnológica e a dependência do celular dos pais dos estudantes para participar desta 

modalidade de ensino. 

Sobre as famílias excluídas por conta da ausência de acesso à internet, os normativos da 

Secretaria de Educação indicavam a possibilidade de entrega de materiais impressos, livros e 

materiais pedagógicos para que realizassem as atividades em casa. No entanto, ficariam sem a 

mediação com o professor que seria totalmente substituído pelos pais e/ou responsáveis. O 
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resultado dessa combinação já era previsível por nós e por muitos especialistas: esses estudantes 

ficaram em desvantagem acadêmica em relação aos colegas que conseguiram participar das 

aulas de forma síncrona, diretamente com o professor e/ou acessaram os materiais e as aulas 

gravadas por outros meios, como na Sala de Aula Virtual ou por WhatsApp. Eis que veremos 

mais um abismo pedagógico surgir quando as aulas presenciais retornarem.   

No que se refere à dependência do celular dos pais e/ou responsáveis, percebemos que 

a maioria dos estudantes da UE pesquisada estava nessa condição, indicando mais um elemento 

desafiador para a efetivação do processo de ensino e aprendizagem nas escolas da rede pública 

do DF.  

Mesmo concordando que as TICs auxiliam consideravelmente na integração da 

comunidade escolar e que em muitas situações tornam o processo educativo mais atraente, a 

realidade concreta das famílias cujos proprietários dos aparelhos eletrônicos trabalham o dia 

inteiro e retornam para casa somente à noite, revela que o acesso e disponibilidade às TICs não 

são suficientes para garantir a democratização do ensino remoto. Sem dispor de outros 

equipamentos, muitos estudantes precisaram esperar os responsáveis chegarem do trabalho para 

realizarem as tarefas escolares. Veremos no Gráfico 8 a seguir, esta realidade de forma mais 

visível:  

Gráfico 8 - Questão 10 do Formulário 2 

Fonte: Distrito Federal (2020i). 

 

A Questão 10 sondava qual o meio preferido para receber as atividades não presenciais. 

O gráfico apresenta de forma decrescente que 60,2% (trezentos e oitenta e um participantes) 

preferiam receber pelo WhatsApp pessoal, 58,9% (trezentos e setenta e três participantes) pelo 

WhatsApp da turma, 46,4% (duzentos e noventa e quatro participantes) preferiam ir 
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pessoalmente à escola, 28,6% (cento e oitenta participantes) pela plataforma Google Sala de 

Aula e, 25,6% (cento e sessenta e dois participantes) pelo e-mail pessoal. 

Com base nos dados percebeu-se que a maioria dos participantes preferiu receber as 

orientações e tarefas da escola por meio do WhatsApp pessoal ou da turma. Isto se justifica pelo 

fato de o Gráfico 7 já ter apontado o celular como principal meio de acesso à internet pelas 

famílias. Outra motivação a ser considerada é que, provavelmente, este era o aplicativo de 

mensagens mais utilizado pelas famílias dos estudantes.  

No entanto, os documentos norteadores do ensino remoto nas escolas públicas do DF 

orientavam que os profissionais da educação optassem, preferencialmente, pelo uso do AVA 

do Programa Escola em Casa DF, fazendo lá o registro das atividades realizadas pelos 

estudantes, mesmo que outros meios fossem utilizados.  

Neste cenário apontamos mais uma vez a dicotomia sobre o pensar e o fazer, entre quem 

planeja e quem executa. Villas Boas (2017) e Antunes (2018) denunciam essa separação como 

mais um subterfúgio para promover a desqualificação e regular o trabalho docente, onde o chão 

da escola foi desconsiderado na elaboração da política que implementou o ensino remoto na 

rede pública de educação do DF. O AVA proposto pela SEEDF não contemplou e não alcançou 

todos os estudantes e aumentou ainda mais o abismo social e econômico da comunidade escolar, 

tornando-os em abismos pedagógicos.  

Quanto ao acompanhamento escolar em casa, 96% ou seiscentos e onze responsáveis 

informaram que acompanhariam seus filhos na realização das atividades e apenas 3,5% ou vinte 

e dois responsáveis não conseguiriam realizar esse acompanhamento. O Gráfico 9 ilustra as 

respostas encaminhadas no Formulário 2: 

 

Gráfico 9 - Questão 11 do Formulário 2 

Fonte: Distrito Federal (2020i). 
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 Ressaltamos que o parâmetro de acompanhamento escolar dos filhos pelas famílias era 

o ensino presencial, na qual os estudantes passavam cinco horas na escola e os pais e/ou 

responsáveis tinham apenas que ajudar no dever de casa e/ou perguntar se já o tinham feito.   

No novo contexto de ensino não presencial, em muitas situações, as famílias tiveram 

também que “ensinar”, pois, era esperado que muitos estudantes não conseguissem 

compreender os conteúdos trabalhadas devido a pouca interação com seus professores ou até 

mesmo, como já apontamos, nenhuma interação em razão do não acesso à internet e/ou de não 

possuírem os aparelhos necessários ou ainda, porque os filhos não conseguiram participar das 

aulas síncronas, pois, os responsáveis estavam com o aparelho celular no trabalho. A situação 

tornou-se ainda mais preocupante quando analisamos os dados do Gráfico 10: 

 

Gráfico 10: Questão 13 do Formulário 2 

Fonte: Distrito Federal (2020i). 

 

A questão treze do Formulário 2 enviado às famílias, faz referência à questão onze e 

apresenta uma problematização, pois 71,9% (duzentos e setenta e uma respostas) informaram 

que seus filhos não tinham autonomia para realizar as tarefas escolares sozinhos e, apenas 

28,1%  (cento e seis respostas), acreditavam que os estudantes tinham essa autonomia.  

 A escola pesquisada atendia estudantes matriculados na Educação Infantil (E.I.) até o 

5° ano do EFI. Por não estarem alfabetizados, no caso da E.I., ou ainda no processo de 

consolidação da alfabetização, os discentes do 2° Período e dos Anos Iniciais precisaram de 

auxílio com mais frequência para a participarem das aulas síncronas, acessarem o AVA e 

realizarem as tarefas encaminhadas.  

 Além disso, havia há época da pesquisa, trinta e cinco estudantes com Transtornos 

Funcionais Específicos (TFE), Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Pessoas com 
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Deficiência (PCDs) que também necessitavam de assistência constante para alcançarem os 

objetivos esperados nas atividades escolares. 

 Diante da conjuntura apresentada pela pesquisa em tela, com as inúmeras 

complexidades geradas pelo ensino remoto, a SEEDF deveria ter tido uma preocupação maior 

com o tempo, planejamento e efetivação do Programa Escola em Casa DF. Muitos percalços, 

dissabores e fracassos poderiam ter sido evitados se o Estado tivesse se empenhado em 

conhecer, diligentemente, a realidade concreta das escolas públicas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a pesquisa realizada e as indicações das análises podemos chegar à conclusão de 

que a educação na pandemia devido à COVID-19, impactou negativamente muito mais as 

famílias que se encontram em situação socioeconômica fragilizada e têm, em sua maioria a mãe 

como responsável pelo ensino dos filhos, o que implica em um aumento na rotina já 

sobrecarregada dessas mulheres.  

Tendo em vista que no ensino remoto a maioria dos estudantes acessavam a internet 

pelo aparelho celular do pai e/ou responsável, a responsabilidade do fazer pedagógico foi 

compartilhada (famílias e professores). Assim, o desafio em manter o mínimo possível de 

qualidade na educação se tornou muito mais difícil e, ao nosso ver, a responsabilização destes 

dois segmentos da comunidade é injusta e descabida.  

Por fim, concluímos que a maioria dos professores não se sentia preparado para a rotina 

do ensino remoto e que a oferta dos cursos disponibilizados pela EAPE e SEEDF sobre o ensino 

remoto, não foi suficiente para prepará-los e ajudá-los a ter uma maior interação com as 

ferramentas tecnológicas.   

Ressaltamos também que a SEEDF e os professores podem até tentar fazer com que o 

ensino remoto seja inclusivo, mas, na realidade isto não acontece conforme preconiza a LDB 

no tocante a garantia do acesso igualitário de todos os estudantes à educação. Assim, o ensino 

remoto foi uma adaptação que não atendeu todos, inclusive os profissionais da educação e que 

serviu para desvelar a já sabida falta de investimentos do Estado.   

Sinceramente espero que o mundo possa voltar ao normal e, assim, a educação consiga, 

no modo presencial, resgatar as aprendizagens e que a necessidade de investimentos não fique 

esquecida no pós-pandemia. Também consideramos vital a interação entre estudantes e 

professores e entre os próprios estudantes, ainda mais em se tratando do Ensino Fundamental 

1. Não somos desfavoráveis ao uso de tecnologias da informação e comunicação na educação, 

pelo contrário: acreditamos que as TICs podem complementar e tornar mais atraente o processo 

de ensino e aprendizagem. No entanto, não podem se tornar barreiras e instrumentos de 

exclusão da população mais vulnerável. 

Acreditamos que os resultados desta pesquisa podem servir como indicativos para a 

SEEDF repensar a forma de aplicar as políticas públicas e os programas educacionais. 

Acreditamos que muitas ações do Estado voltados para a educação pública fracassaram 

justamente por desconsiderarem  a realidade objetiva e concreta das comunidades escolares.  
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ANEXO A - MAPEAMENTO INSTITUCIONAL PARA O ENSINO REMOTO DE 2020   

*Obrigatório  

 

Olá, equipe! Neste início do nosso trabalho de forma remota (teletrabalho), gostaríamos de fazer 

um levantamento do nível de estrutura, acesso e conhecimento sobre ferramentas virtuais para 

que possamos planejar com mais qualidade nossas atividades pedagógicas. Obrigatório* 

 

1. Nome completo:* 

 

2. Escreva seu(s) e-mail(s) (Pessoal, institucional com a extensão @se.df.gov.br e/ou 

@edu.se.df.gov.br):* 

 

3. Informe sua turma (ano) ou sua área de atuação: *Marcar apenas uma opção. 

Educação Infantil   

1º ano 

2º ano  

3º ano  

4° ano 

 5º ano 

Coordenação Pedagógica 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) - Sala de Recursos  

Pedagoga - Orientadora Educacional 

Sala de Apoio - SAA 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA  

Equipe Gestora 

Outro: 

 

4. Qual o turno da regência ou atuação: *Marcar apenas uma opção. 

Matutino  

Vespertino 

Matutino/Vespertino 
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5. Como é o seu acesso à internet (Pode marcar mais de uma opção): *Marque todas que se 

aplicam. 

Internet residencial Banda Larga 

 Internet residencial via rádio 

Internet pessoal móvel (dados móveis 3G/4G)  

Internet cedida (vizinho, parente, outros)  

Outro acesso 

Não tenho acesso à internet 

 

6. Se sua resposta anterior tiver sido "Outro acesso", explique qual seu tipo de  acesso à internet: 

 

7. Qual destes aparelhos você utiliza para acessar à internet e/ou para realizar o  teletrabalho 

(Pode marcar mais de uma opção): *Marque todas que se aplicam. 

Celular 

Computador desktop (de mesa) 

 Notebook 

Tablet  

Outros  

Nenhum 

 

8. Você compartilha o uso de algum dos aparelhos assinalados por você? *Marcar apenas uma 

opção. 

Sim  

Não 

Às vezes 

 

9. Outras pessoas estão em teletrabalho e/ou em aulas à distância na sua residência, além de 

você? *Marcar apenas uma opção. 

Sim 

 Não 
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10. Em uma escala, informe seu grau de habilidade com as ferramentas abaixo. Para responder, 

considere a legenda:  

1 – Nenhuma; 2 - Pouca habilidade; 3 - Sei o básico; 4 - Domino as principais funcionalidades; 

5 - Domino completamente. *Marcar apenas uma opção por linha.  

11. Você já participou de outras formações que utilizasse plataforma virtual, além da  

formação da EAPE neste retorno das atividades pedagógicas não presenciais? *Marcar apenas 

uma opção. 

Sim 

Não 

 

12. Caso tenha respondido "Sim" para a pergunta anterior, qual(is) curso(s) você participou? 
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13. Você se sente preparado(a) para utilizar a tecnologia na sua nova rotina de trabalho remoto?  

* Marcar apenas uma opção. 

Sim, totalmente  

Sim, parcialmente 

Não me sinto preparado(a) 

 

14. Que tipo de apoio ou auxílio você gostaria de contar com as equipes  pedagógica, 

administrativa e gestora da escola?  *Marque todas que se aplicam. 

Tecnológico/operacional  

Pedagógico 

Emocional e/ou afetivo  

Outros 

Nenhum 

 

15. Se você marcou a opção "Outros", descreva melhor que tipo de auxílio você necessitará na 

sua nova rotina de teletrabalho: 

 

16. Deixe aqui seu comentário para o Comitê Local (opcional): 

 

 

 

Formulários 

  

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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ANEXO B - MAPEAMENTO JUNTO ÀS FAMÍLIAS PARA O ENSINO REMOTO DE 

2020   

*Obrigatório 

 

1. Escreva o nome completo do(a) estudante:* 

 

2. Escreva o Ano e Turma que ele(a) estuda (ex.: 2º ano A):*  

 

4. Quem é o(a) responsável pelo preenchimento do questionário? *Marcar apenas uma opção.  

Mãe 

 Pai 

Avó/Avô 

Tia/Tio 

Outros 

 

5. Escreva o nome completo do(a) responsável pelo(a) preenchimento do questionário:* 

 

6. Qual a forma preferencial de contato com a escola/professor(a)? (Pode marcar  mais de 

uma opção). *Marque todas que se aplicam. 

E-mail 

Telefone (fixo e/ou celular)  

WhatsApp da turma  

WhatsApp pessoal 

 

7. Escreva o e-mail para contato caso tenha assinalado esta opção na Questão 6: 

 

8. Escreva os números de telefone para contato (WhatsApp, celular e/ou fixo)  caso tenha 

assinalado essas opções na Questão 6: 

 

9. Como é o acesso à internet pelo(a) estudante? (Pode marcar mais de uma opção). *Marque 

todas que se aplicam. 

Computador em casa  

Celular do(a)estudante 

Celular do(s) pais, mães e/ou responsáveis  

Outros 

Não tenho acesso à internet 
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10. Qual a forma preferencial para receber as atividades escolares não  presenciais? (Pode 

marcar mais de uma opção). *Marque todas que se aplicam. 

Pela plataforma Google Sala de Aula  

WhatsApp da turma 

WhatsApp pessoal  

E-mail 

Pessoalmente na escola 

 

11. O(A) estudante tem um(uma) responsável para acompanhá-lo(a) na  realização das 

atividades escolares? *Marcar apenas uma opção. 

Sim  

Não 

 

12. Se a resposta for SIM na Questão 11, marque o período do  acompanhamento: *Marque todas 

que se aplicam. 

Durante o dia (manhã e tarde) 

 Somente pela manhã  

Somente à tarde 

Somente à noite 

Durante o dia e também à noite 

 

13. Se a resposta for NÃO na Questão 11, você acredita que o(a) estudante consegue realizar 

as atividades sozinho(a)? *Marcar apenas uma opção. 

Sim 

 Não 

 

14. O(A) estudante faz parte do grupo de risco para a COVID19? *Marcar apenas uma opção. 

Sim  

Não 

 

15. O(a) estudante mora com alguém ou tem como responsável alguma pessoa do grupo de 

risco para a COVID19? *Marcar apenas uma opção. 

Sim  

Não 
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16. Você também é pai e/ou responsável por outro aluno(a) na Escola? *Marcar apenas uma 

opção. 

Sim  

Não 

 

17. Caso tenha marcado a opção SIM na questão 16, escreva o(s) nome(s) completo(s) da(s) 

outra(s) criança(s) que também é responsável: 

 

Formulários 

 

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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