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INTRODUÇÃO

A  Covid-19  ocasionada  pelo  SARS-coV-2  é  uma  doença  infecto

contagiosa que causou, desde 11 de março de 2020 uma pandemia global.

(MACÊDO  JÚNIOR,  2020).  Dentro  desse  contexto  pandêmico,  os  diversos

setores,  como  aa  segurança,  a  saúde  e  a  educação,  passaram  por

modificações em suas formas de atuação.

Dessa forma, o sistema de educação do país adotou o Ensino Remoto

Emergencial (ERE) e o Ensino Híbrido (EH), esses foram os métodos utilizados

pelos docentes para manter as aulas ativas. O ERE se encaixa perfeitamente

no cenário  pandêmico,  pois,  o  “método envolve  o meio  digital,  porém em

tempo real, na relação professores versus X alunos.” (MACÊDO JÚNIOR, 2020,
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p.  25).  Assim,  surgiu  o  interesse  de  realizar  o  presente  trabalho  que  se

sucedeu na Escola Municipal Manuel Duarte Filho, Macaíba, RN.

Diante desse contexto,  buscou-se nesse estudo responder a seguinte

questão de pesquisa: Quais os desafios e adaptações para o emprego ERE na

visão de um grupo de professores de uma escola rural de Macaíba, RN? 

O LOCAL E A METODOLOGIA

A pesquisa foi conduzida na Escola Municipal Manoel Duarte Filho, em

agosto de 2021, na Zona Rural da Região Nordeste do Brasil,  munícipio de

Macaíba,  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  –  RN,  Brasil.  O  colégio  fica  no

endereço:  Barro  Vermelho,  Distrito  Cana  Brava,  sem  número,  Zona  rural,

Macaíba – RN. A instituição de ensino dispõe, atualmente, de nove classes de

aulas divididas em:

 Nove turmas do Ensino Fundamental I: primeiro ao quinto ano;

 Nove turmas do Ensino Fundamental II: segundo ao sexto ano;

 Cinco turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Até  o  momento  da  pesquisa  havia  matriculado  na  instituição

aproximadamente 500 alunos, aos quais eram lecionados por um quadro de

25  professores  que  se  dividia  entre  os  turnos  matutinos  vespertinos  e

noturnos. 
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Figura 1. Localização da Escola

Fonte: Elaborado pelos autores

A presente pesquisa é classificada como descritiva, na qual tem como

“objetivo primordial a descrição das características de determinada população

ou  fenômeno  ou,  então,  o  estabelecimento  de  relações  entre  variáveis.”

Assim,  descrevemos  os  impactos  causados  pela  pandemia  na  vida  dos

docentes da referida escola. (GIL,  2002, p.  42).  Os procedimentos técnicos

utilizados foram do estudo de campo, que para Gil (2002, p. 53):

[...] Estuda-se um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja,
ressaltando a interação entre seus componentes.  [...]  o estudo de campo tende a utilizar
muito mais técnicas de observação do que de interrogação. [...] Basicamente, a pesquisa é
desenvolvida  por  meio  da  observação  direta  das  atividades  do  grupo  estudado  e  de
entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações do que ocorre no
grupo. 

Assim, utilizamos a plataforma Google Forms para aplicação da enquete

e  coleta  de  dados,  focando  nos  desafios  e  impactos  ocasionados  pela

pandemia da Covid-19.
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O ESTUDO DE CAMPO, COM OS PROFESSORES

Dadas a circunstâncias da pandemia, os setores da educação adotaram,

como estratégia, o ERE em todas as partes do mundo, o que se chamou de

“novo normal”, não foi diferente com a escola investigada Os docentes da

instituição contaram com o auxilio da internet, para manter contato com os

alunos,  e  da  rede  social  WhatsApp  como  ferramenta  para  divulgação  de

conteúdo educacional. Essa foi à única maneira que a equipe encontrou para

alcançar seus alunos. Por a escola se localizar em zona rural, muitos desafios

foram encontrados pelos professores nessa nova perspectiva de ensino, tais

como:

 Maior parte dos alunos é de baixa renda, quando possuíam internet na

residência, não apresentavam um dispositivo eletrônico (celular, tablet,

computador, etc.) para poderem acompanhar as aulas;

 Muitas das vezes era apenas um dispositivo para uma família de vários

membros, dificultando a vida dos alunos;

 Na Zona rural nem sempre a internet era adequada, com oscilações e

velocidade baixa e sem qualidade.

 Faltava acompanhamento da família no cotidiano dos alunos.

Participaram  da  pesquisa  21  docentes,  desse  total,  12  eram  pós-

graduados nível lato sensu, 8 possuíam apenas licenciatura, apenas 1 estava

com mestrado,  stricto  sensu,  em andamento.  Mesmo  com a  pandemia,  a

direção  da  instituição  garantiu  que  todo  o  quadro  de  professores  fosse

distribuído de maneira homogênea e harmoniosa, no ensino Fundamental 1 e

2 e o EJA, não havendo nenhum déficit de aulas para os alunos.

Os  professores  afirmam que  durante  o  ERE  utilizaram seus  próprios

recursos  digitais  (smartphones,  computadores,  tablet,  etc.)  para  ministrar

suas  aulas,  17  deles  alegaram  que  não  receberam  nenhum  auxílio  ou

equipamento da prefeitura como reforço no ERE, enquanto que 4 afirmaram

ter recebido ajuda dos órgãos públicos locais. 
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Constatamos ainda que 18 dos professores investigados acreditam que

o  ERE  não  contribuiu  de  forma  significativa  para  o  processo  de  ensino-

aprendizagem dos estudantes. Apesar disto, estes profissionais reconhecem e

a relevância dessa modalidade de ensino para que os discentes continuassem

tendo contato com os estudos durante o período da pandemia. Alguns relatos

podem ser vistos a seguir: 

[...] Professor 17: As nossas escolas buscam com toda a dificuldade evitar que os nossos
alunos  sejam  prejudicados,  implementaram  meios  e  estratégias  para  o  ensino  híbrido,
mesmo com tanta dificuldade e desigualdade social, as escolas tentam manter os alunos em
contato com a escola e professores com plataformas e estratégias de ensino a distância para
que todos possam continuar estudando durante o período em que não podem sair de casa.

[...]  Professor 21: Alunos que tinham acesso à internet  e dispositivo como celulares  ou
tablets, conseguiram ser beneficiados de alguma forma, porém ficou uma lacuna onde os
que não tiveram recursos disponíveis foram prejudicados. Outro fator é que de uma hora
para outra tivemos que nos adaptar a este processo e creio que nem todos os professores
conseguiram realizar as suas tarefas com eficiência uma vez que muitos não tinham muita
familiaridade com sistemas de informação. Em modo geral ajudou sim foi melhor de que se
estivéssemos sem fazer nada.

Pode-se observar através dos relatos dos professores investigados que a

problemática na educação em Zona Rural  é alta,  a falta de acesso a uma

internet democrática para todos implicou na nova adaptação dos alunos que

estão  em isolamento  social,  e  a  falta  de  ajuda  de  entidades  politicas  foi

obstáculo também. Os docentes tiveram que utilizar recursos próprios para

poderem manter as aulas em dia, pois uma parcela mínima de alunos tinha

acesso à internet e pelo menos um celular. Ainda conforme os relatos, faltou

tecnologia acessível para grande parte da população da comunidade, esse foi

um problema ainda mais sério. Em alguns lugares da zona rural há acesso à

internet, porém, existem alunos de baixa renda que não têm um dispositivo

tecnológico para poderem ter acesso à internet.

Mesmo  com  impacto  da  pandemia  na  relação  Professor  X  Aluno,  é

sabido  que  o  contexto  sócio  econômico  da  população  de  zona  rural  de

Macaíba,  a  desigualdade  social,  a  má  distribuição  de  renda,  foi  um  fator

agravante  no  ensino.  Contudo,  20  dos  professores,  que  responderam  a

enquete,  mantiveram  formação  continuada,  buscando  aprimorar  seus

conhecimentos, principalmente, no campo da informática. 
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CONSIDERAÇÕES 

Através  da  pesquisa,  constatamos  que  o  grupo  de  professores

investigados não se consideravam preparados para o uso do ERE, visto que, a

maioria  por  anos  estavam  ativamente  dentro  da  sala  de  aula  onde

executavam maior parte das atividades do cronograma curricular, isso gerou

uma  readaptação  desses  docentes  para  novas  tecnologias,  programas,

sistemas, etc., reduzindo a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. A

falta de infraestrutura adequada da escola também se mostrou em evidência

durante a pesquisa. É nítida que não há democratização alguma do acesso à

internet,  a  zona  rural  é  muito  afetada  por  esse  fator,  de  maneira  que  a

qualidade de ensino se viu  logo  reduzida  por  maior  parte dos alunos  não

terem acesso de forma satisfatória e adequada.
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