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RESUMO 

Como medida de isolamento social contra a disseminação do Covid-19, o fechamento das escolas 

deixou ao menos 91,3% da população estudantil mundial sem aulas. No Brasil, com tal medida, 

são esperados pelos gestores públicos ao menos quatro problemas: dificuldade para reposição 

presencial e cumprimento do calendário letivo; retrocessos do processo educacional; danos 

estruturais e sociais para estudantes e famílias de baixa renda; e a possibilidade elevada de 

abandono e aumento da evasão escolar. Frente ao exposto, este estudo busca identificar e analisar 

as estratégias de Ensino Remoto Emergencial (ERE) adotadas pelas secretarias de educação 

brasileiras em meio à pandemia do Covid-19. Para identificá-las foi efetuada busca nos dados 

disponibilizados pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação. Verificou-se a existência de 

oito grupos distintos de estratégias de atuação pelas secretarias. Ademais, constatou-se que, no 

Brasil, a transição para o ERE não previu possíveis problemas advindos da velocidade com que 

essa mudança foi implementada, denotando que o processo de aprendizagem docente para lidar 

com as novas ferramentas e plataformas foi deficitário. 

Palavras-chave: Educação Pública. Ensino Remoto. Aprendizagem informal. 

 

 

ABSTRACT 

As a measure of social isolation against the spread of Covid-19, the closure of schools left at least 

91.3% of the world's student population without classes. In Brazil, with this measure, at least four 

problems are expected by public administrators: difficulty in face-to-face replacement and 

compliance with the school calendar; setbacks in the educational process; structural and social 

damage to low-income students and families; and the high possibility of dropping out and 

increasing school dropout. In light of the above, this study seeks to identify and analyze the 

Remote Emergency Teaching (ERE) strategies adopted by the Brazilian education departments in 

the midst of the Covid-19 pandemic. A search was carried out in the data provided by the National 

Council of Education Secretaries to identify them.  The existence of eight distinct groups of action 

strategies was verified by the departments. Furthermore, it was found that in Brazil the transition 

to the ERE did not foresee possible problems arising from the speed with which this change was 

implemented, showing that the teaching learning process to deal with the new tools and platforms 

was deficient. 

Keywords: Public education. Remote Teaching. Informal learning. 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

Em um curto espaço de tempo, a pandemia do coronavírus apresentou ao mundo um cenário 

caótico e desafiador, sem precedentes desde o pós-guerra (Nicola et al., 2020). Especificamente 

no caso das instituições de ensino, há um esforço para que estas consigam “manter seus 

professores, funcionários e estudantes a salvo de uma emergência de saúde pública” e, 

paralelamente, cumpram o calendário letivo e as experiências de aprendizagem (Hodges, Moore, 

Lockee, Trust, & Aaron, 2020). 

Em março de 2020, como medida de isolamento social, ocorreu o fechamento das escolas, 

deixando 91,3% da população estudantil de todo o mundo sem aulas (Basilaia & Kvavadze, 2020). 

A eficácia dessa resposta de contenção ainda representa uma dúvida (Viner et al., 2020), porém, 

os impactos que essa interrupção vai causar no âmbito das políticas públicas educacionais em todo 

o mundo já começam a ser notados por gestores da educação. 

No Brasil os gestores públicos esperam, ao menos, quatro problemas: (i) a dificuldade 

para reposição presencial de todas as aulas suspensas, bem como o cumprimento do calendário 

letivo de 2021 e 2022; (ii) retrocesso do processo educacional; (iii) danos estruturais e sociais para 

estudantes e famílias de baixa renda, ocasionados, por exemplo, pela ausência de merenda e 

aumento da violência familiar; e (iv) a possibilidade elevada de abandono e aumento da evasão 

escolar (Conselho Nacional de Educação [CNE], 2020). 

Frente ao exposto, definiu-se, como objetivo do estudo, identificar e analisar as estratégias 

de Ensino Remoto Emergencial (ERE) adotadas pelas secretarias de educação brasileiras em meio 

à pandemia do Covid-19. 

Pesquisas sobre o tema mostram-se essenciais e relevantes, tendo em vista que, na 

literatura acadêmica, o campo dos estudos que abordem o Ensino Remoto Emergencial ou o 

planejamento dessas ações em épocas de crises e reconstruções ainda carece de desenvolvimento 

e requer maior análise (Davies & Bentrovato, 2011). 

 

2 ENSINO ONLINE (EOn) E O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

Por ensino online entende-se como aquele que é experimentado por meio da internet; a partir de 

uma sala de aula síncrona, onde os instrutores – responsáveis por desenvolver e aprimorar os 

módulos de ensino e de interatividade – interagem com os alunos, e estes entre si, sem 

dependerem, todavia, de uma localização física para tal experiência (Singh & Thurman, 2019). 

O debate sobre o ensino online ainda é considerado, de forma simultânea, coeso e confuso 

(Diehl, 2019). Essencialmente, por conta de dois aspectos. O primeiro deles, ligado às discussões 

sobre sua efetividade. Algumas pesquisas mostram-na como acessível e conveniente para os 

alunos (Goodman, Melkers, & Pallais, 2019), sendo um componente importante da educação em 



 

todo o mundo (Singh & Thurman, 2019), que representa uma estratégia de longo prazo para a 

maioria das instituições de ensino (Brinkley-Etzkorn, 2020). 

Tecnologias de Eon podem proporcionar a um número maior de alunos, por exemplo, a 

oportunidade de aprenderem por meio do uso de recursos remotos; permitir um controle e redução, 

por parte das instituições de ensino públicas, de custos de salas de aula e laboratórios; e 

possibilitar o compartilhamento de tecnologia entre países, fomentando o aprendizado em 

territórios que vislumbrem profundas dificuldades econômicas (Viegas et al., 2018). 

Embora o meio online ofereça uma gama de possibilidades e oportunidades ao ensino, 

outra corrente teórica aponta os diversos entraves que ainda circundam a educação online, como 

as falhas de uma abordagem “tamanho único” e a ansiedade associada ao uso da tecnologia 

(Gillett-Swan, 2017, p. 21), além das avaliações limitadas quanto à variedade e modos em que são 

alocados (Williams, Cameron, & Morgan, 2012). Os estudos também destacam barreiras que são 

comuns a países em desenvolvimento, como o acesso precário à internet pela população 

(Aljaraideh & Bataineh, 2019) e a falta de atualização de softwares e hardwares (Cheok, Wong, 

Ayub, & Mahmud, 2017). 

O segundo aspecto que causa equívoco e imprecisões é a ausência de uniformidade na 

nomenclatura dos conceitos ligados ao ensino à distância, especialmente para o ensino online. 

Esse campo de estudo é considerado um “terreno fértil” para a confusão entre estudiosos e 

pesquisadores (Singh & Thurman, 2019). Em revisão sistemática da literatura, considerando o 

período entre 1988 e 2018, Singh e Thurman (2019) encontraram 46 definições diferentes para 

ensino online, incluindo termos distintos e sobrepostos para significados iguais, dentre os quais e-

learning, educação online e e-tutoria. 

 Para efeito deste trabalho, os termos serão tratados como sinônimos, sendo utilizada a 

terminologia Ensino Online. Após desemaranhar conceitos, pode-se vislumbrar que a situação de 

emergência causada pela Covid-19 – foco desta pesquisa – não se caracteriza como um EOn 

convencional, mas como uma atividade de ensino remoto emergencial (ERE), a qual corresponde 

a uma mudança temporária do meio de ensino devido às circunstâncias de crise (Hodges et al., 

2020).  

Nesses casos, são empreendidos “esforços para restaurar e transformar sistemas 

educacionais em países e territórios” (Davies & Bentrovato, 2011) que enfrentam contextos 

frágeis, caracterizados por toda a sorte de problemas e entraves, como instabilidade política, 

econômica e/ou social, conflitos violentos (Koons, 2013, Vega & Bajaj, 2016), guerras (Davies & 

Bentrovato, 2011) e, mais recentemente, as pandemias. 

 Como particularidade, as atividades de ERE são provisórias, ou seja: correspondem a 

cursos combinados, que seguem modelos híbridos (com atividades síncronas e assíncronas). O 



 

retorno ao formato original deve ocorrer assim que possível, geralmente quando a situação que 

deflagrou o ERE seja minorada ou extinta. Não é objetivo das instituições, portanto, realizar uma 

migração para a modalidade EAD, “recriando um ecossistema educacional robusto” (Hodges et al., 

2020), mas sim fornecer uma solução transitória às aulas, instruções e atividades de apoio à 

educação. Em situações de ERE, as atividades de ensino passam a ser desenvolvidas a partir de 

dispositivos móveis, aplicativos – que correspondem a softwares disponibilizados gratuitamente –, 

rádio, televisão e sites da internet, por exemplo. 

 Práticas de ERE foram empreendidas em países que vivenciaram contextos frágeis, como 

Colômbia (Vega & Bajaj, 2016), Paquistão, Territórios Palestinos Ocupados, Sudão, Timor-Leste 

e Ruanda (Davies & Bentrovato, 2011). 

 Alguns aspectos que podem resumir as diferenças entre Eon (em situação “normal”) e o 

ERE, que pode ser entendido como o ensino online, mas em uma situação emergencial (guerra, 

pandemia, etc.) são:  

• Ensino online: Uma equipe planeja os cursos, prepara e testa os materiais e plataformas 

com antecedência. 

• ERE: De modo emergencial (sem aviso, nem antecedência), o professor prepara os 

materiais para o ensino online, utilizando o que lhe estiver disponível, seja como recurso 

de sua escola ou como recursos (plataformas e softwares) gratuitos disponíveis na 

internet.  

 

3 METODOLOGIA 

No que diz respeito à definição do ensino remoto emergencial, os dados foram obtidos a partir de 

revisão bibliográfica. Para o exame comparativo das estratégias adotadas pelas unidades da 

federação, o estudo baseou-se em uma pesquisa documental e bibliográfica. Foi efetuada busca 

nos dados compilados e disponibilizados pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação 

(CONSED), entidade que reúne as Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal. Na 

sequência, as informações foram verificadas a partir dos sites de cada uma das secretarias de 

educação. Os dados apresentados correspondem às estratégias adotadas para todos os níveis de 

ensino: básico, fundamental e médio. 

Como critério de inclusão na análise, foram consideradas apenas as atividades já 

implementadas e que estivessem publicadas no relatório do CONSED (2020a) e nos sites de cada 

uma das secretarias até o fim de abril de 2020. A categorização dos dados identificou oito 

estratégias, que são apresentadas na próxima seção da pesquisa. 



 

Após o desenvolvimento de síntese descritiva das ações, o estudo voltou-se à análise dos 

resultados de tais propostas. Para tanto, foi realizada pesquisa documental de textos publicados 

em sites jornalísticos que discorressem sobre os resultados do ERE no Brasil. Ressalta-se que, no 

caso dos conteúdos provenientes de veículos de comunicação – os quais possibilitaram a coleta de 

diversas informações sobre os resultados – foram utilizados dados oriundos de múltiplas fontes, 

como forma de garantir uma visão ampla, apartada de possíveis limitações atreladas à busca 

efetuada em uma única fonte. 

 

4 CAMINHOS ESTRATÉGICOS PARA O ENSINO REMOTO 

As estratégias adotadas pelas unidades da federação foram classificadas em oito grupos: utilização 

de plataforma online ou APP próprios (n=16), utilização de plataforma online ou APP produzidos 

e/ou operacionalizados por parceiros estratégicos (n=12); transmissão de videoaulas por canais de 

TV aberta (n=16); utilização de redes sociais, incluindo lives (n=5); distribuição de material 

didático suplementar impresso (n=11); utilização de livro didático existente (n=5); elaboração de 

roteiro de estudo para discentes (n=4); e Orientação e suporte aos docentes (n=6). Apenas dois 

estados – Tocantins e Alagoas – não adotaram nenhuma estratégia descrita, optando por decretar a 

antecipação das férias escolares. 

 Pertinente ressaltar o estabelecimento de parcerias entre as secretarias de educação dos 

estados para transferência de know-how. O Centro de Mídias de Educação do Amazonas 

(CEMEAM), vinculado à Secretaria da Educação do Estado do Amazonas, foi responsável por 

disponibilizar videoaulas para a Secretaria de Educação do Espírito Santo, para a TV Pública do 

Estado de Sergipe e deu suporte para criação do Centro de Mídias de São Paulo. 

A utilização de plataforma online própria foi uma das estratégias mais frequentes, sendo 

adotada por 16 estados. Esse recurso disponibilizou aos alunos conteúdos didáticos, apostilas para 

o ensino remoto, guias de estudo, noções de higiene – com foco na redução da disseminação do 

Covid-19 –, videoaulas, questões para resolução, games e simulados. 

A segunda estratégia vislumbrada também nas ações das secretarias de 16 estados, foi a 

transmissão de conteúdo escolar por emissoras de TV aberta. Em sua maioria, os assuntos foram 

segmentados por nível de ensino. Estados como São Paulo optaram por escalonar os horários das 

aulas por nível de ensino, com a programação de acordo com a série/ano do estudante. Outras 

secretarias, como a do Paraná, preferiram criar um subcanal específico para cada ano de ensino.  

Pernambuco, Sergipe e Distrito Federal, por exemplo, inseriram a programação de aulas 

na programação de TVs públicas estaduais. Paraná e Pará foram alguns dos casos de estados que 



 

firmaram parceria com canais de TV aberta para que as atividades fossem transmitidas. No caso 

específico do estado do Amazonas, utilizou-se a estrutura da TV Encontro das Águas, emissora 

pública e educativo, que tem as atividades, basicamente, destinadas à programação de conteúdo 

desenvolvido pelo CEMEAM. 

Para os 12 estados que não possuíam plataformas próprias, houve a predominância dos 

recursos do Google Classroom. Também foram citadas por algumas secretarias a utilização do 

Youtube e do Hangouts para transmissão de conteúdo gravado e realização de aulas síncronas, 

respectivamente. Sobre o uso das redes sociais, adotado por estados como Maranhão, Roraima e 

Goiás, por exemplo, foi relatado o uso de recursos do Facebook, Instagram e Whatsapp, 

empregados para postagem de conteúdo em vídeo e imagem, transmissão de aulas síncronas 

através do recurso de lives e para o contato entre professor e aluno. 

Muitas redes de ensino optaram por buscar alternativas de ensino remoto para aqueles 

alunos que não dispõem de acesso à internet e a recursos como smartphones, tablets e impressora. 

No Pará e em Pernambuco, além de outros 9 estados, as secretarias orientaram os professores a 

elaborarem exercícios para composição de material didático suplementar, o qual foi 

disponibilizado impresso para retirada pelos pais nas escolas. Estas também são responsáveis por 

recolher as atividades para que sejam feitas as devidas correções e orientações. No caso de 

Roraima, o material foi entregue na “casa dos estudantes, com apoio do transporte escolar, 

inclusive para estudantes de escolas localizadas em áreas indígenas de difícil” (CONSED, 2020a). 

Para suplantar os problemas de conectividade, diversas secretarias optaram por firmar 

parcerias com operadoras de celular, oferecendo pacotes de navegação 3G e 4G para alunos, 

sendo extensivo, em localidades como São Paulo e Rio de Janeiro, também a professores. Em 

apenas 5 estados as escolas foram orientadas pelas secretarias estaduais a desenvolverem um 

“Plano de Atividades Domiciliares”, utilizando o livro didático da rede como base. Em 4 

localidades foram desenvolvidos roteiros de estudo para os discentes, com sugestão de materiais, 

atividades e conteúdos complementares disponíveis em plataformas de streaming. 

No Quadro 1, vê-se a sistematização das estratégias adotadas por UF, ao longo do período 

de contingência do Covid-19. 



 

Quadro 1 – Estratégias adotadas por UF, no período de contingência do Covid-19 

UF 

Estratégias adotadas no período de contingência 

Plataforma 

online ou APP 

próprios 

Plataforma 

online de 

terceiros 

Teleaulas em 

canal de TV 

aberta 

Redes Sociais 

Distribuição  

de material 

suplementar  

Utilização de 

livro didático 

existente 

Roteiro de estudo 

para discentes 

Orientação e 

Suporte aos 

docentes 

Alagoas                 

Tocantins                 

Mato Grosso ♦               

Rondônia   ♦       ♦     

Amapá ♦         ♦     

Amazonas ♦   ♦           

Espírito Santo ♦   ♦           

Mato Grosso do Sul ♦       ♦       

Paraíba ♦   ♦           

Rio Grande do Norte ♦ ♦             

São Paulo ♦   ♦   ♦       

Acre ♦   ♦       ♦   

Minas Gerais ♦   ♦   ♦       

Pará     ♦ ♦       ♦ 

Piauí   ♦ ♦   ♦       

Rio de Janeiro   ♦ ♦   ♦       

Roraima   ♦     ♦     ♦ 

Rio Grande do Sul   ♦   ♦ ♦       

Sergipe ♦   ♦ ♦         

Bahia   ♦ ♦       ♦ ♦ 

Ceará ♦ ♦       ♦ ♦   

Distrito Federal   ♦ ♦   ♦     ♦ 

Goiás ♦   ♦ ♦ ♦       

Maranhão   ♦ ♦ ♦   ♦     

Paraná ♦ ♦ ♦   ♦       

Pernambuco ♦   ♦       ♦ ♦ 

Santa Catarina ♦ ♦     ♦ ♦   ♦ 

Fonte: Elaboração Própria. Baseado em dados do CONSED (2020a).



 

Por fim, dentre as estratégias utilizadas, tem-se a análise da última delas, denominada 

como orientação e suporte para docentes (n=6). Vê-se que, direta ou indiretamente, as secretarias 

de educação não deram orientação e suporte para que os docentes pudessem aprender a usar as 

diferentes ferramentas tecnológicas para o ERE. 

Em um primeiro momento, globalmente, a decisão de transpor as aulas para o ambiente 

virtual parecia a mais assertiva, pois buscava resguardar o progresso educacional, ao permitir a 

flexibilidade do ensino e aprendizagem a qualquer hora ou lugar (Hodges et al., 2020). No Brasil, 

entretanto, a atitude não previu possíveis problemas advindos da velocidade com que essa 

mudança foi implementada: embora haja uma mínima rede de apoio entre as secretarias, opções 

de treinamento, suporte de equipes disponíveis para ajudar os professores a aprender sobre o 

ensino online, há uma certa ambiguidade e desacordo sobre “o que” e “como” ensinar, dúvidas 

relativas à carga de trabalho, infraestrutura precária em algumas regiões do país, e, acima de tudo, 

a inexperiência dos professores com a educação a distância. 

Até o final de 2020 ainda não havia resultados oficiais divulgados pelos estados sobre a 

eficácia das estratégias adotadas, porém podiam ser vislumbradas algumas tendências. Os estados 

que optaram por fornecer suporte e formação continuada aos docentes, tiveram, até então, bons 

resultados com as práticas. Nos dois primeiros dias de implementação da estratégia no Distrito 

Federal, 4.000 professores acessaram a plataforma de sala de aula online, obtendo o engajamento 

de cerca de 45.000 alunos do ensino médio – o que equivale a 50% da rede –, com tempo médio 

de acesso de 2h06 (CONSED, 2020b). 

O exemplo do DF também ilustra a tendência a ser obtida por aqueles estados que 

adotaram quatro ou mais estratégias, os quais tendem a manter um bom nível de serviço, em 

virtude do caráter robusto que tais respostas – em conjunto – podem oferecer, mantendo a entrega 

aos estudantes ao longo do período de contingência. 

Em contraponto, estados que implementaram apenas uma ou nenhuma estratégia, como 

Alagoas, Amapá, Tocantins e Rondônia tendem a não obter bons resultados com a prática. No 

caso de Tocantins, por exemplo, resolveu-se adotar o regime de antecipação das férias escolares, 

anulando-se os esforços empreendidos até então. Essas localidades certamente enfrentarão 

retrocesso do processo educacional e problemas para o cumprimento do calendário letivo de 2020, 

2021 e 2022. 

Ao analisar-se a situação do ERE em um segundo momento, já em meados de junho de 

2020, pôde-se vislumbrar que o ERE foi alvo de críticas, tanto por parte de alunos e seus 

familiares, quanto dos próprios docentes. Com relação ao público discente, as dificuldades 

residiam em pontos como os problemas estruturais, dentre os quais, a ausência de acesso a 



 

computadores e conexão com a internet, além da falta de merenda e de um espaço apropriado para 

o estudo em casa. 

As pesquisas empreendidas pelas secretarias de educação para subsidiar as estratégias de 

ensino remoto apresentaram, em sua maioria, falhas no diagnóstico do panorama. Deu-se 

preferência a obtenção de dados quantitativos – como a porcentagem de alunos com acesso à 

internet e a quantidade de smartphones por domicílio, por exemplo – em detrimento de 

informações que caracterizassem a realidade dessa estrutura. Nesse bojo, estão inclusas questões 

como a inadequação de alguns equipamentos para o ERE, visto que, dependendo do tamanho da 

tela, torna-se difícil – e até mesmo inviável – a leitura e a interação dos alunos. Outro aspecto não 

observado foi a existência de espaço livre para armazenamento nos smartphones de alunos ou de 

seus responsáveis. Nesse caso, mesmo que as estatísticas apresentassem a disponibilidade de um 

ponto de acesso por domicílio, os alunos não teriam de condições de realizar o acesso e, 

consequentemente, participar das atividades transitórias de instrução (Tenente, 2020). 

 

Utilização de plataforma online ou APP próprios e produzidos e/ou operacionalizados por 

parceiros estratégicos 

Além das limitações estruturais descritas anteriormente, alguns alunos e seus familiares 

esbarraram em dificuldades para entender como tais programas funcionavam e, dessa forma, a 

utilização foi comprometida (Tenente, 2020). Expressiva parcela de alunos do Rio de Janeiro, por 

exemplo, relatou problemas para acessar as aulas postadas na plataforma Google For Education, 

disponibilizada pela secretaria de educação. Ainda no caso deste estado, muitos professores, 

inclusive, não haviam postado nenhum conteúdo nos aplicativos de ERE, fatores que motivaram 

uma ação civil pública do Ministério Público do Rio de Janeiro cobrando a execução de medidas 

por parte do governo (Rosa & Araújo, 2020). 

 Em São Paulo, cerca de 44% dos alunos não assistiram às aulas nos aplicativos. Dos 

restantes, considerados como “presentes”, os dados são inconclusivos, tendo em vista que o 

controle sobre o acesso também se mostra bem aquém do necessário, já que a secretaria de 

educação do estado contabiliza apenas a quantidade total de logins, sem conseguir mensurar 

quantos estudantes, de fato, estão assistindo às aulas com frequência (Vieira, 2020).  

A instabilidade no acesso e a baixa qualidade dos vídeos disponibilizados nos aplicativos 

foram alguns dos problemas relatados por estudantes nos estados do Paraná e Bahia, por exemplo, 

o que ocasionou a baixa adesão às plataformas (Folhapress, 2020). No caso do Rio Grande do 

Norte, onde a utilização dos aplicativos próprios e de terceiros foi a única alternativa de ERE 

adotada, a própria gestão estadual da educação relata que a estratégia não alcança todos os 



 

estudantes e que não sabe “quando e como” novas mudanças ou ações serão implementadas (Ceci, 

2020). 

 

Transmissão de videoaulas por canais de TV aberta 

No caso do Paraná, mesmo com investimentos da ordem de R$ 2,7 milhões para a contratação de 

horário em TV aberta, com subcanais para cada ano específico, a ação não representou o acesso 

ao ensino remoto. O sinal da emissora contratada não atende a 114 dos 399 municípios do estado 

(Folhapress, 2020). Na maioria das localidades em que a estratégia foi adotada, todavia, a 

iniciativa tem cumprido satisfatoriamente ao que se propõe, como nos estados do Espírito Santo e 

Bahia (Folhapress, 2020).  

 

Utilização de redes sociais, incluindo lives 

Assim como a utilização dos aplicativos, o uso das redes sociais também colidiu com os 

empecilhos de estrutura. O Rio Grande do Sul foi um dos exemplos dos estados que desenvolveu 

a metodologia “Aula Programada” que, na prática, deixou a cargo dos professores “darem aula 

como acharem melhor”. Para isso, os docentes estão ministrando suas atividades a partir de lives 

do Instagram, por mensagens em grupo de Facebook, WhatsApp e e-mail (Hartmann & Boff, 

2020). 

 Os resultados dessa estratégia são bem similares dentre os estados que a adotaram. A título 

de exemplo, o uso das redes sociais para o ERE no Rio Grande do Sul é alvo de críticas pelos 

alunos, os quais relatam que os professores apenas divulgam os conteúdos nas redes sociais e, dias 

depois, publicam algumas respostas para as questões propostas, sem explicar a matéria e/ou 

atribuir notas (Hartmann & Boff, 2020).  

 

Distribuição de material didático suplementar impresso 

Por mais que, em um primeiro momento representasse uma boa estratégia para fomentar a 

inclusão, a iniciativa esbarrou em dificuldades operacionais. A maioria destes entraves, conforme 

já mencionado, ocorreu em virtude dos dados incompletos ou inexistentes sobre os alunos que 

integram as redes públicas de ensino.  

No caso do estado de São Paulo, um dos que adotou essa estratégia, analisando a situação 

de apenas uma escola pública, os dados de cerca de 80% de um total de 1.000 alunos estavam 

desatualizados ou incompletos, o que impediu – por falta de informações e de estrutura de 

recursos humanos – que os profissionais da instituição pudessem “entrar em contato e levar o 

material impresso na porta das casas” (Tenente, 2020). 

 



 

Utilização de livro didático existente 

Ceará, Maranhão e Santa Catarina foram alguns dos estados que utilizaram tal estratégia. 

Representou, em parte, um esforço que logrou êxito, ao conseguir manter a rotina de estudos dos 

discentes, com um material que os estudantes já estavam familiarizados e que não dependia de 

fatores estruturais, como acesso à internet e equipamentos. Todavia, como no caso do Ceará, foi 

alvo de algumas críticas dos alunos, por servir apenas para o desenvolvimento de tarefas de casa. 

Um dos depoimentos dos alunos, veiculado pela mídia, descreve o sentimento de disparidade que 

a estratégia causou, ao discorrer que “os alunos das escolas privadas continuam com aula pela 

internet, eles têm o mesmo conteúdo, só que de casa. A gente não, a gente tem tarefa de casa” (G1 

CE, 2020). 

 

Elaboração de roteiro de estudo para discentes 

Mesmo se revestindo de um caráter simples, a estratégia adotada por 4 estados, dentre os quais a 

Bahia, teve êxito em sua proposta (Silva, 2020, IBahia, 2020), ao sugerir um calendário semanal 

de estudos para um cronograma diário de atividades, de modo que os estudantes – de forma 

opcional, em seu próprio ritmo e seguindo interesses pessoais – pudessem manter uma rotina de 

estudos. No caso da Bahia, foram disponibilizados cerca de 700 roteiros, com postagens 

programadas considerando os ciclos de aprendizagem, abrangendo componentes curriculares de 

Língua Portuguesa, Educação Física, Inglês, Matemática, Biologia, Física e Ciências, por 

exemplo (Silva, 2020, IBahia, 2020). 

 

Orientação e suporte aos docentes 

Mesmo com a adoção de algumas capacitações e orientação aos docentes quanto às 

funcionalidades das plataformas e aplicativos utilizados no ERE, ainda paira entre os professores 

o sentimento de “insegurança e desespero”, ocasionados pela sobrecarga de trabalho repentina 

advinda da migração.  

Educadores das secretarias de educação que adotaram essa estratégia, dentre os quais, os 

docentes do Distrito Federal, têm relatado que estão se aperfeiçoando e se atualizando com as 

novas tecnologias. Todavia, estes descrevem que, mesmo com os esforços empreendidos pela 

gestão pública em fornecer o suporte para os treinamentos, o curto espaço de tempo disponível 

para assimilar e se familiarizar com as novas ferramentas compromete o processo de 

aprendizagem (Correio Braziliense, 2020). 

 

 

 



 

5 CONCLUSÃO 

O primeiro aspecto destacado nessa conclusão corresponde à forma como os gestores públicos das 

secretarias de educação brasileiras procuraram soluções para a crise do Covid-19. Nitidamente, 

houve uma cooperação entre alguns estados para a transferência de conhecimento e de tecnologias. 

Esse compartilhamento tende a convergir para as conexões entre as organizações “que devem se 

coordenar para alcançar um objetivo específico” (Smith, 2016, p. 655), nesse caso, o 

estabelecimento do ERE.   

Esse movimento de trocas conflui para aquilo que descreve a literatura, que aponta que 

tais profissionais descobrem maneiras de enfrentar os desafios de suas jornadas de trabalho a 

partir das Comunidades de Práticas (CoP), ou seja: “do que aprendem sobre o que os colegas 

fizeram em situações semelhantes – buscando e compartilhando conhecimento” (Smith, 2016, p. 

655). 

O segundo aspecto assinalado refere-se à falta de programas de atualização dos 

professores para as ferramentas tecnológicas. Não se preconiza a substituição dos docentes por 

aulas remotas, mas a paulatina – porém já atrasada – incorporação de ferramentas e plataformas 

educacionais capazes de proporcionar uma melhoria na rotina de ensino docente e de 

aprendizagem dos alunos. Muitas delas, como pormenorizado na discussão, possuem licença de 

utilização gratuita. Outras, já eram disponibilizadas pelas próprias secretarias antes da pandemia. 

A partir dos informes do CONSED, vê-se que parcela considerável dos problemas dos 

docentes com a utilização das ferramentas virtuais ao longo do ERE reside na pouca vivência que 

estes tiveram com os recursos tecnológicos. Em virtude das circunstâncias emergenciais, parte do 

processo de aprendizagem dessas ferramentas de ensino – isso é, quando esses docentes foram 

incluídos nas ações de ensino e não relegados a coadjuvantes – se deu por meio um processo 

informal, com a prática em si, e, acima de tudo, a partir da troca de conhecimentos, caracterizando, 

dessa forma, as bases de uma Comunidade de Prática (CoP). 

A criação e o fortalecimento das CoP existentes devem ser fomentadas pelas secretarias de 

educação, como ferramenta de aprendizagem não apenas de questões ligadas à tecnologia e 

informática, mas ao aprimoramento de outras competências. As CoP dinamizam a aprendizagem e 

a inovação, propiciando uma maior eficiência nas rotinas de trabalho, ampliação na capacidade de 

resposta aos problemas internos e externos à instituição (Chu & Khosla, 2009), e um meio pelo 

qual as pessoas podem unir forças para aprender como podem enfrentar os desafios individuais e 

coletivos na rotina organizacional (Wenger, Trayner, & Laat, 2011), ao compartilharem a 

aprofundarem seus conhecimentos e experiências. 



 

Após a análise do tema, este estudo tece 5 argumentações à luz da literatura nacional para 

a administração pública em geral e, alguns, de forma específica, das políticas públicas 

educacionais que considerem a realidade das redes estaduais. 

Em primeiro lugar, este short paper lançou o olhar – quase que exaustivamente – para a 

necessidade de investimentos na educação pública, de modo a suplantar defasagens. O ERE e a 

COVID evidenciaram disparidades, muitas das quais causadas pela ausência de recursos técnicos 

e laboratórios de ensino. O segundo ponto parte como um desdobramento do primeiro, ao concluir 

pela necessidade de avanço na agenda de pesquisas sobre a estrutura do financiamento da 

educação no Brasil e a discussão sobre a ampliação do acesso a bens e serviços educacionais – 

desde o ensino fundamental, até o ensino superior. Há “atrasos crônicos” e uma necessidade de 

ampliação da estrutura de financiamento no “curto e no longo prazo, com o fim de aferir possíveis 

dificuldades a serem enfrentadas” (Castro, 2010, p. 30).  

O terceiro comentário corresponde à ausência de um planejamento estratégico e uma 

coordenação nacional das atividades de ERE em meio à pandemia. O Ministério da Educação não 

recomendou modelos a serem seguidos pelas redes de escolas públicas do país, muito menos 

discutiu soluções. Isso demandou que cada estado pensasse suas soluções a partir do zero 

(Hartmann & Boff, 2020). Essa ausência de coordenação federal acabou impondo desafios 

exacerbados para que os estados pudessem tomar um direcionamento assertivo. Tal problema é 

vislumbrado não apenas em momentos de crise, mas, infelizmente, constitui algo comum na 

gestão pública brasileira. Nos casos em que as políticas sociais são coordenadas, pode haver 

redução das heterogeneidades (Segatto & Abrucio, 2018). 

Na sequência, destaca-se que a possibilidade de utilização de estratégias de ERE não é 

restrita apenas à educação do ensino fundamental, médio e superior, mas pode ser igualmente 

utilizada para promover, por exemplo, a capacitação de servidores. A tecnologia empreendida 

pelos estados em meio a pandemia não precisa ser descartada ou ficar restrita apenas para as redes 

de ensino: o know-how pode ser aproveitado para, a partir de treinamentos e capacitações, dotar 

de eficiência a máquina pública. 

Mapeamentos publicados em estudos de gestão pública apontam que há muito campo para 

isso e que a implementação de ações gerenciais nesse sentido aumenta a eficiência dos programas 

de EAD de várias organizações públicas. Conforme Albertin & Brauer (2012, p. 1386), gestores 

públicos devem “pesquisar ou desenvolver formas de eliminar, reduzir ou lidar com as principais 

causas de resistência [em relação à EAD]”, conciliando objetivos e metodologias instrucionais 

com as motivações e dificuldades dos empregados públicos. 



 

Como quinto comentário, aponta-se a ausência de aprendizagem, por parte do estado, para 

aproveitar as tecnologias utilizadas no ERE e aplicá-las em contextos e áreas que não somente a 

educação, de modo a manter um bom nível de prestação de outros serviços públicos.  

Espera-se que as lições aprendidas pelas secretarias de educação não sejam esquecidas, e 

que os programas de aprendizagem destinados ao público docente se tornem contínuos para que se 

vislumbrem futuramente: (a) melhorias nas ferramentas disponíveis para o ensino (b) um modelo 

híbrido do ERE seja utilizado, quando necessário, para eventos de força maior, como as 

calamidades públicas por fenômenos da natureza, em que as escolas tenham que ser fechadas 

novamente. 

Por fim, neste estudo não foi avaliado até que ponto a falta de recursos dos alunos 

(hardware, acesso à internet e softwares) chega a ser um fator limitante de qualquer iniciativa de 

ERE. No Brasil há muitos municípios nesta situação – que talvez sejam identificáveis pelo Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) – e esta variável deveria ser incluída nas análises para se 

definir prioridades para investimento de esforços e recursos ou decidir por não investir, como foi 

feito por Tocantins e Alagoas. Apesar da estreita relação dessa discussão com o presente estudo, 

entende-se que tal tema demanda uma nova pesquisa. 
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