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RESUMO:  

O presente artigo tem por objetivo apresentar as dificuldades encontradas pelos professores ao trabalhar as 
aulas remotas em tempos de pandemia, às dificuldades por parte dos professores, alunos e seus deveres ao 
estudo a distancia. A primeira parte foi construída de acordo com os relatos dos autores que abordam sobre 

o assunto e dando sequência na construção do artigo teve a pesquisa. Utilizamos uma pesquisa quantitativa,  
com uma amostra de 04 professores de uma escola pública de João Pinheiro. O questionário continha 05 
perguntas objetivas onde tinham perguntas abertas elaboradas e enviadas por meio de e-mail e diálogos 

através de menagem WhatsApp, par melhor compreensão das aulas remotas e suas dificuldades. Com a 
realização da pesquisa foi possível notar que os professores ainda estão enfrentando grandes dificuldades 
ao trabalhar com as aulas remotas, e que depois de algumas adaptações tudo ficou mais fácil.  
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ABSTRACT  

This article aims to present the difficulties encountered by teachers when working with remote classes in times 
of pandemic, the difficulties on the part of teachers, students and their duties to study at a distance. The first  
part was built according to the reports of the authors who approach the subject and following the construction 

of the article, the research was carried out. We used a quantitative research, with a sample of 04 teachers  
from a public school in João Pinheiro. The questionnaire contained 05 objective questions where they had 
open questions elaborated and sent through e-mail and dialogues via WhatsApp message, in order to better 

understand the remote classes and their difficulties. With the realization of the research it was poss ible to 
notice that teachers are still facing great difficulties when working with remote classes, and that after some 
adaptations everything became easier 
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Este artigo tem como objetivo principal analisar as dificuldades do professor no 

processo de ensino/aprendizagem e seus desafios em momentos de ruptura histórica onde 

diversas práticas sociais desenvolvidas, por uma pandemia. Por isso, é fundamental seu 

entendimento sobre esta relação, pois a prática pedagógica não pode basear-se numa 

escolha entre alfabetizar e letrar, mas numa integração de uma nova cultura.  

A pesquisa pauta-se em uma análise bibliográfica de caráter exploratório-descritivo, 

de modo que amplie a compreensão sobre o tema, identificando suas concepções, e 

práticas no cotidiano profissional e social.  

Dentre tais práticas, a Educação pública e privada confronta-se com novos desafios 

entre a tradição de ensino e a necessidade de inovação de estratégias.  Portanto o objetivo 

deste trabalho é fazer uma abordagem sobre o papel do professor no processo de 

ensino/aprendizagem seus desafios e suas responsabilidades.  

O recorte dessa pesquisa foi pensado de acordo uma questão comum em relação a 

essas práticas: como e porque adaptar à nova cultural educacional e social? Sobre isso, 

Paulo Freire (2001) já abordava em seus escritos sobre a transformação e a criação, sendo 

o papel do professor contemporâneo, só que ninguém estava preparado para vivenciar essa 

transformação agora.  

(...) Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante,  

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque é capaz de 
amar. Assumir-se como sujeito porque é capaz de reconhecer-se como objeto. A 
assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. (FREIRE, 2001, p.46)  

 

De acordo com Pulo Freire podemos destacar como um impacto social e educacional 

da pandemia, a paralisação forçada das aulas, ocasionando uma nova postura dos 

sistemas de ensino nos aspectos pedagógicos e metodológicos. Segundo o autor é de 

suma importância para os professores conhecer e saber lidar com os diversos problemas 

encontrados por eles em seu trabalho como educador da base, não devendo descartar 

nenhum tipo de informação que possa enriquecer a sua prática educativa, evitando o 

fracassar na formação intelectual da criança no espaço da sala de aula  

Com a implantação das aulas remotas surgiram muitas dificuldades em todo meio 

educacional, primeiro adaptar os materiais as aulas e posteriormente os professores a 

trabalhar om suas ferramentas que hoje não são mais o giz e a lousa.  

Uma das dificuldades encontradas é a chamada transposição didática, que é levar a 

prática e as atividades do presencial para o ambiente virtual, precisam reinventar sua forma 
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de dar aula e lidar com outras dificuldades, como a tecnologia e, em alguns casos, o 

convívio familiar durante o expediente.  

Para evitar que os alunos sejam prejudicados, escola e professores implementaram 

plataformas e estratégias de ensino a distância para que todos possam continuar estudando 

durante o período em que não podem sair de casa. Ou seja, criar estratégias para orientar 

as famílias na importância do envolvimento efetivo no acompanhamento do aprendizado 

dos alunos.  

Em se tratando do cunho social que a presente pesquisa comporta é de grande valia, 

agregam valores, conhecimentos, oportunidades, princípios, direitos e deveres a serem 

observados socialmente. Também por estabelecer uma análise sobre as características 

pertinentes ao âmbito escolar, com relação ao desafio vivido socialmente no decorrer da 

pandemia.  

A justificativa para a elaboração do artigo pesquisado, dissertar sobre o tema, visto 

que é o desafio vivido socialmente, e também para entender como a escola e os professores 

está lidando com essas mudanças no ensino.  

Destacamos que os problemas propostos no desenvolvimento do artigo, partindo 

destes pressupostos: Quais as maiores dificuldades encontradas pela escola e professores 

ao implantar as aulas remotas? Qual o papel da escola e do educador na elaboração das 

aulas remotas? Quais dificuldades para trabalhar com as aulas remotas em prol do 

desenvolvimento e aprendizado dos alunos?  

A elaboração do artigo vem destacar o trabalho de pesquisa realizado possibilitando 

uma maior compreensão através da metodologia qualitativa, uma pesquisa de campo, 

estudos de textos de autores renomados e a experiências das professoras na prática, 

abordando de forma sucinta e adequado ao entendimento do público. 

Construímos um questionário de poucas questões, onde os integrantes da instituição 

tiveram o prazer de responder, e ao mesmo realizamos um diálogo aberto sobre as 

dificuldades encontradas pela diretora e professoras da instituição, completando com 

estudos teóricos.  

O seguinte trabalho é de grande relevância aos educadores, pois, por meio dele, o 

professor conhecerá contextos teóricos que relatam a nova relação com o desenvolvimento 

da criança, buscará valorizar e propiciar inovações em sala de aula remota, levando as 

crianças a aprender de forma alegre e divertida.   
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Acreditamos que esse artigo contribuirá com a, criatividade, o desenvolvimento e a 

interação na a produção de uma nova cultura, onde o aprendizado rege através de novas 

regras, etc. 

Em síntese, O objetivo principal deste artigo é aponta os desafios encontrados pela 

escola e o educador, ambas têm uma grande responsabilidade em sanar essa 

problemática.  

 

Aulas Remotas  

As aulas remotas ocorreram por meio da pandemia que estamos vivendo, causando 

transtorno e desconforto para todos nós, pois tivemos que nos adaptar. Essa transformação 

causou novos hábitos de trabalhar na educação e em todo meio a que nos cerca.  

O decreto de número 9.057, relata quê:  

A sua atualização ocorreu pelo Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, vigente até 

a atualidade, que define, no seu primeiro artigo: Art. 1º Para os fins deste Decreto,  
considera-se  educação  a  distância  a  modalidade educacional   na   qual   a   
mediação   didático-pedagógica   nos processos de   ensino e aprendizagem   ocorra  

com  a  utilização de  meios e tecnologias  de  informação   e comunicação, com 
pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação 
compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e 

profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos.(BRASIL, 2017)  

 

Com a ocorrência do covid-19 as escolas depararam com uma situação não muito 

agradável para levar o conhecimento até seus alunos, pois não é permitido o encontro de 

professores e alunos nas escolas. Desde então começaram a surgir às dificuldades para 

montar e trabalhar com as aulas remotas, uma situação nunca antes vivenciada por 

ninguém, muito menos nas instituições escolares públicas.  

Essas transformações levaram os professores reaprenderem como trabalhar seus 

conteúdos educacionais através de uma rede de internet e com eletro eletrônicos, seguindo 

os passos da educação a distância existentes nos cursos superiores, surgindo uma grande 

crise nas escolas públicas municipais e estaduais.   

Hall (2006) diz que. 

O humano, além dos limites e fronteiras, formou-se um sujeito no “entrelugar” do 

tempo e do espaço. As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o 
mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o 
indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim chamada “crise 

de identidade” é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está 
deslocando as estruturas e processo centrais das sociedades modernas e abalando 
os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no 

mundo social. (HALL, 2006, p. 7) 
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De acordo com Hall, o momento que estamos passando nas escolas e na sociedade 

é crítico, pois exige novas mudanças no tradicionalismo educacional, familiar, profissional 

e social. Destaca também que é necessária uma nova identidade social, profissional, 

enraizada no trabalho educacional e profissional inovadora, pois o tradicional já não serve 

para alfabetizar o novo aluno. Já os alunos ainda não aderiram esse novo estudo das aulas 

remotas, estão ficando defasados no conhecimento, e poucos buscam valorizar o que o 

professor trabalha nas aulas remotas. 

 

Dificuldades com as Aulas Remotas 

Todos estão sofrendo com a adequação as aulas remotas, planejar o conteúdo, 

relatar a participação dos alunos, fazer a avaliação de cada através das atividades enviadas 

e tentar entrar em contato com os que não estão participando das aulas nem enviando as 

atividades para a correção, é muita coisa para ser transformada em fração de segundos. 

Ou seja, valorizar a importância da teoria e prática envolvido nos estudos remotos é muito 

difícil. A esse respeito Vasquez (1968) mencionou.  

A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para a sua transformação,  
mas para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar tem que ser assimilada 

pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação.  Entre a 
teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho de educação das 
consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de ação; tudo 

isso como passagem indispensável para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse 
sentido, uma teoria é prática na medida em que materializa, através de uma série de 
mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento da realidade ou 

antecipação ideal de sua transformação. (VASQUEZ, 1968, p. 206-207) 

 

Nesse sentido, Vasquez aborda que a nova maneira de trabalhar os conteúdos 

precisa do querer dos alunos, pois apenas os ensinamentos dos professores os alunos não 

aprenderam. Que para ocorrer aprendizagem nas aulas remotas é necessário o interesse 

dos professores e alunos, através da teoria aliada a prática, juntas em decorrência do 

aprendizado de qualidade dos alunos.  Observando a conduta do professor, Freire (1989) 

destaca  

Como prática estritamente humana jamais pude entender a educação como 
experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os desejos, os 

sonhos devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura racionalista. Nem 
tampouco jamais compreendi a prática educativa como uma experiência a que 
faltasse rigor em que se gera a necessária disciplina intelectual (FREIRE, 1989, p. 

146). 

 

Na visão de Freire os professores devem estar em constante movimento e 

aprendizagem para enfrentar qualquer desafio que aparecer na sua frente, mas as aulas 
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remotas estavam além do desejado, pois ninguém estava preparado para lidar com esse 

novo desafio, sendo necessários vários ajustes de mudanças, atitudes e inovações para 

que o trabalho com as aulas remotas se concretize com sucesso. No entanto, os 

educadores devem se colocar como estudiosos, em especial de crianças, pois elas são 

fontes de inovação do futuro e da democracia.  

Em meio a todos esses aspectos levantados acima, pode-se concluir que as 

instituições de ensino que buscam envolver teoria e prática em suas atividades didáticas, 

estão cumprindo com a sua obrigação de formadores de pessoas críticas, analíticas e 

reflexivas. 

 

Materiais e Métodos  

 

Os procedimentos metodológicos definem o método que se utilizará para a execução 

desta pesquisa.   

objetivo é seguir, de forma sistemática, um procedimento a fim de responder à 

situação problema em questão, e também abordar os procedimentos metodológicos do 

estudo, em relação à pesquisa bibliográfica, constituindo-se o referencial teórico.  

Atendendo à metodologia do estudo procuramos seguir as seguintes por etapas. 

 Primeiramente a escolha do tema: considerando os fatores internos e externos, 

onde a escolha deveria nos trazer conhecimentos e experiências, e que nos proporcionasse 

motivação para outros estudos na área. 

Segundo organização através de leitura, seleção e fechamento do material 

bibliográfico suficiente e disponível.  

A escolha da pesquisa deu-se pelo fato de pesquisar professoras do ensino 

fundamental I e II de uma escola pública, assim   como   a   possibilidade   de   ser realizada 

por professores da região.  

Entrarmos em contato com a diretora de uma escola pública de João Pinheiro, e em 

seguida com as 4 professoras escolhidas, sendo uma professora do 2º ano e uma do 5º, 

uma professora do 6º ano e uma do 9º.  

Demos início a elaboração do questionário oral e escrito através de ligações para via 

Whatzapp, ocasionando um diálogo aberto para anotações e resumo complementar.  

Após o diálogo enviamos o questionário, aguardarmos a devolutiva do mesmo para 

construção do artigo. O questionário continha 05 perguntas objetivas onde as perguntas 

abertas elaboradas e enviadas por e-mail.  



  1180 

 

Tivemos os seguintes questionamentos objetivos: Quais as dificuldades encontradas 

com o trabalho das aulas remotas?; As aulas remotas conseguem atingir os objetivos dos 

aprendizados? Os alunos estão interagindo com as aulas remotas?; Você teve dificuldade 

em adaptar o conteúdo com as aulas remotas?; As aulas remotas vão dar suporte para os 

alunos aprenderem corretamente os conteúdos?. 

O questionário citado a cima continha 5 questões abertas para que as entrevistadas 

pudessem explanar seus conhecimentos a respeito das dificuldades com as aulas remotas.  

Utilizamos um questionário oral e escrito bem simples, onde as respostas das professoras 

oferecem como recurso interativo, a análise temática das principais respostas do 

questionário por meio de interpretação de cada uma.   

Utilizamos o questionário com as professoras, com o intuito de verificar seus desafios 

e como estava ocorrendo as aulas remotas durante o período   da Pandemia, com respeito, 

ética e determinação.  

Assim que recebemos a devolutiva do questionário das os professores demos 

continuidade ao nosso trabalho  

Optamos em não expor os nomes das professoras e da escola, participante da 

pesquisa para enfatizar melhor o tema dissertado, todos concordaram e ficaram muito 

felizes em poder participar e contribuir com a pesquisa.  

O trabalho realizado com a pesquisa de campo foi por redes sociais evitando assim 

o contato, pois estamos passando por um momento muito delicado, pois não são permitidas 

aglomerações e nem contatos com pessoas que não sejam da família. 

  

Resultados  

 

Os resultados mostram a dificuldade das professoras em lidar com a nova realidade, 

e o esforço pessoal para transmitir a aprendizagem aos estudantes durante as aulas 

remotas.  

Para melhor detalhamento dos resultados da entrevista, vamos tecer alguns 

comentários sobre as respostas das professoras.  

De acordo com as respostas das professoras na questão 1, percebemos que são 

varias as dificuldades encontradas ao adaptar as aulas remotas, no que diz respeito a 

manutenção da interação com os alunos e seu interesse diariamente.  
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Já a resposta da questão 2, esclarece que as aulas remotas conseguem atingir 

parcialmente os objetivos de aprendizagem, pois depende do empenho e do esforço de 

aluno e do apoio dos familiares.  

Na questão 3, a resposta das professoras sobre a interação dos alunos, foram iguais, 

ambas destacam que apesar da dificuldade de aprendizagem, do desinteresse, o cansaço, 

e a desmotivação de alguns alunos, foi possível sim a interação entre todos através da 

tecnologia e da busca ativa desses alunos.  

Dando sequência nas respostas das professoras, na questão 4, todas disseram que 

tiveram sim, muita dificuldade em adaptar ao novo sistema educacional, principalmente no 

repasse dos conteúdos e na hora da avaliação.  

 Na questão 5, as respostas das professoras, no que diz respeito se aulas remotas 

vão dar suporte para os alunos aprenderem corretamente os conteúdos. Apesar de todas 

fazerem o possível para poder transmitir o conteúdo necessário de forma inovadora e 

interessante para todos os alunos, não foi suficiente, visto que a dificuldades encontrada 

foi de todos os envolvidos, alunos, familiares, escola, professores etc. 

Percebemos que os professores enfrentam os mesmos problemas, que haverá muita 

dificuldade por parte de professores, alguns alunos em aprender corretamente os 

conteúdos através das aulas remotas.    

Com a realização dos estudos realizados ficou claro que as aulas remotas apesar 

das dificuldades, pode sim se tornar um ensinamento de qualidade, onde professor, aluno 

e família juntos com o mesmo objetivo em adaptar e da aceitar as novas mudanças. 

Durante a discussão do presente artigo, apresentamos algumas considerações 

acerca da reflexão da educação durante a pandemia, tendo em vista a busca de se manter 

o foco na aprendizagem do aluno e nos instrumentos de ensino construídos pelo professor. 

Iniciaremos um discursão sobre esse tema estudado, que é bastante atual. 

    

Discussão 

 

O tempo de pandemia pelo Coronavírus (COVID-19) trouxe uma ressignificação para 

a educação, nunca antes vivida muito menos imaginada.  

A pandemia afastou os alunos presenciais, da educação básica e do ensino superior, 

das salas de aula.  

Os gestores educacionais ficaram naturalmente apavorados, pois surgiram, as 

necessidades de adaptação e de superação, tanto por parte da gestão, dos docentes 
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quanto pelos discentes, incluindo toda a sociedade. Em momentos como esse, torna-se 

necessário repensarmos a educação e todos os seus processos.  

De acordo com Paulo Freire “O homem está no mundo e com o mundo” (1983, p.  

30). Se o homem estivesse apenas no mundo, não haveria transcendência e não interferiria 

na história desse mundo. De acordo com o autor a educação está sendo modificada pela 

adaptação, acerca de diversos programas, aplicativos, ferramentas que passaram a ser 

utilizadas na educação.  

As respostas colhidas com a realização da entrevista com os professores foram 

muito gratificantes na construção do artigo, assim apresentamos acontecimentos concretos 

relatados pelos professores, tivemos a oportunidade de destacar alguns autores que 

abordam sobre as dificuldades das aulas remotas que estamos vivendo nesse momento.  

Para a realização desse artigo enfrentamos grandes dificuldades, uma delas a falta 

de material para dar ênfase aos estudos apresentados no artigo. Outro fator foi o não 

contato presencial com os professores para receber mais informações sobre as aulas 

remotas e suas dificuldades no aprendizado dos alunos no seu dia a dia.  

Utilizamos estudos e citações de alguns autores para a construção, fazendo o 

embasamento dos mesmos ao assunto abordado no tema e sua dissertação para a 

construção do mesmo, foram realizadas varias leituras em suas obras para melhor 

entendimento e crescimento da pesquisa.  

Em síntese, esse artigo busca conhecer melhor o espalho educacional atributos que 

contribuem para a formação docente em um ritmo acelerado na construção de um novo 

modelo conhecimento, visto que trata de uma problemática global do desenvolvimento 

humano. Esse foi o motivo pelo qual optamos por escolher esse tema, visto que novas 

mudanças surgiram no decorrer do tempo.  

  

Conclusão 

 

Chegamos às últimas ponderações dessa pesquisa, que teve como objetivo analisar 

os desafios dos professores nesse período de pandemia.  Percebemos como fator limitante 

desse estudo por parte dos professores e dos alunos se estão preparados para um “ensino” 

remoto, no que corresponde ao acesso as tecnologias e conhecimentos técnicos 

necessários.  

Professores e alunos estão se adaptando com as dificuldades, seus trabalhos e 

aprendizados, com essa nova maneira de trabalhar o conteúdo teve a certeza de que 

enfrentar o novo e quebrar resistências faz parte da aquisição de novos conhecimentos.  
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Da mesma forma que não podemos afirmar que as professoras que responderam às 

perguntas apresentaram várias dificuldades em adaptar seu material, suas habilidades e 

conhecimentos para a transmissão em tempo real das aulas devido as várias dificuldades 

de ambas as partes.   

Portanto, se faz necessário que novos estudos acerca do tema sejam desenvolvidos 

para melhor entender a relação existente entre os alunos, os professores e o acesso as 

TDICs, bem como as particularidades relacionadas ao ensino remoto, seja ele em situações 

emergenciais, como a que estamos vivendo, ou de maneira estratégias de ensino no futuro . 
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