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RESUMO 

A instrumentalização das práticas de ensino das disciplinas escolares através de formações e 

capacitações para a obtenção da técnica e manuseio das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação vem sendo praticada desde a formação inicial de docentes. Este processo advém 

da necessidade que a educação contemporânea tem de acompanhar o desenvolvimento das 

transformações técnicas, científicas e informacionais. É papel da geografia escolar possibilitar 

aos sujeitos escolares o desenvolvimento de práticas sociais cidadãs críticas e reflexivas, além 

de construir conhecimentos sobre o espaço em que estão inseridos, enriquecendo consciências 

capazes de realizar múltiplas análises diante a sua atuação no meio social. Seguindo o processo 

de instrumentalização, a inserção das TDICs no ensino de geografia permite um maior 

envolvimento na relação professor-conhecimento-aluno, potencializando o ensino-

aprendizagem. A partir dessas noções, traçamos um caminho que nos leva ao cenário atual da 

adaptação forçada e imediata que foi imposta para a comunidade escolar em meio a situação da 

crise sanitária decorrente da pandemia da COVID-19: o Ensino Remoto Emergencial, 

caracterizado pelo desenvolvimento de atividades curriculares por meio digital. Desta forma, 

com a parceria do Projeto Dimensões Essenciais da Docência em Situação de Crise (DEDSC), 

o presente trabalho analisa os desafios (possibilidades e impossibilidades) da prática docente 

do ensino de Geografia escolar, por meio do Ensino Remoto Emergencial (ERE), com o 

subsídio das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Com o foco voltado para os 

efeitos causados pelo Ensino Remoto nas práticas dos professores de geografia do ensino básico 

de Fortaleza, constatou-se o enfrentamento a desafios marcados em vários setores. Entre esses, 

podemos destacar a desigualdade de acesso à internet e às tecnologias digitais; as precárias 

condições do home office; a brusca adaptação das metodologias para o formato remoto, uma 

vez que é evidente a insatisfação dos professores com as estratégias oferecidas pela secretaria 

de educação em apoio às suas práticas; e também, a complexidade de acompanhamento de 

aprendizagem dos alunos. O ensino remoto, mesmo que permeado de dilemas, impasses e 

dúvidas, está condicionando aos educadores da disciplina de geografia uma batalha desafiadora, 

mas, ao mesmo tempo, reflexiva quanto ao planejamento pedagógico, ao uso das ferramentas 

digitais, ao processo significativo de ensino-aprendizagem e, especialmente, às transformações 

do ensino de geografia escolar. 

  

Palavras-chave: Geografia escolar; Ensino Remoto; Tecnologias Digitais; Prática Docente. 

 



 

 

ABSTRACT 

The instrumentalization of teaching practices of school subjects through training and 

qualifications to obtain the technique and handling of Digital Information and Communication 

Technologies has been practiced since the initial training of teachers. This process stems from 

the need of contemporary education to follow the development of technical, scientific and 

informational changes. It is the role of scholar geography to enable school subjects to develop 

critical and reflective citizen social practices, in addition to construct knowledge about the space 

where they are inserted, enriching consciences capable of carrying out multiple analyzes before 

their performance in the social environment. Following the instrumentalization process, the 

insertion of DICTs in the teaching of geography allows a better involvement in the teacher-

knowledge-student relationship, potentiating teaching-learning. From these notions, we trace a 

path that takes us to the current scenario of forced and immediate adaptation that was imposed 

on the school community due to the situation of the health crisis resulting from the COVID-19 

pandemic: Emergency Remote Teaching, characterized by the development of online 

curriculum activities. Thus, with the partnership of the Essential Dimensions of Teaching in 

Crisis Situation Project (EDTCSP), the present paper analyzes the challenges (possibilities and 

impossibilities) of the teaching practice of scholar Geography, through Emergency Remote 

Teaching (ERT), with the subsidy of Digital Information and Communication Technologies. 

With a focus on the effects caused by Remote Teaching on the practices of geography teachers 

in primary education in Fortaleza, it was possible to face challenges measured in several sectors. 

Among these, we can highlight the inequality of access to the internet and digital technologies; 

the precarious conditions of the home office; the sudden adaptation of the methodologies to the 

remote format, since it is evident the dissatisfaction of teachers with the strategies offered by 

the education department in support of their practices; and also, the complexity of monitoring 

students' learning. Remote teaching, even if permeated by dilemmas, impasses and doubts, is 

making geography teachers a challenging battle, but reflective at the same time, in terms of 

pedagogical planning, the use of digital tools, the meaningful process of teaching-learning and, 

especially, to the transformations of educational geography teaching. 

 

Keywords: Scholar Geography; Remote Teaching; Digital Technologies; Teaching Practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo de instrumentalização do ensino através de formações e capacitações para a 

obtenção da técnica e manuseio das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDICs) vem sendo praticado desde a formação inicial de docentes. Não é de hoje que a 

instrumentalização do ensino, principalmente na educação básica onde se encontra o maior 

déficit de apoio e prática, tem tomado uma maior ascensão devido a necessidade e tentativa de 

inovar as práticas de ensino, porém, não devemos negar que esta mediação continua sendo um 

grande desafio pedagógico.  

Neste sentido, Pertanella e Soares (2010, p. 190) apontam que se encontra como papel 

da escola, a partir da inserção e uso das TDICS como auxílio metodológico, “articular as 

informações e os conhecimentos escolares, atribuindo a ambos, significados no processo de 

ensino, de modo, que possam proporcionar interlocução entre os saberes do cotidiano e os 

saberes escolares”. 

O progresso contínuo da “sociedade tecnológica”, conforme expõe Henri Lefebvre 

(1971), obriga mesmo que de forma passiva, os processos pedagógicos a acompanharem as 

transformações e avanços dos meios tecnológicos digitais informacionais na busca de novos 

subsídios capazes de enriquecer a prática docente e o desenvolvimento da aprendizagem dos 

alunos. Contudo, podemos ressaltar que:  
Não se trata aqui de usar as tecnologias a qualquer custo, mas sim de acompanhar 
consciente e deliberadamente uma mudança de civilização que questiona 
profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas 
educacionais tradicionais e sobretudo os papéis de professor e de aluno. (LÉVY, 1999, 
p. 172) 

As transformações técnicas, científicas e informacionais ao exigirem da educação 

contemporânea a instrumentalização e o aperfeiçoamento das práticas de ensino trazem à tona, 

ao mesmo tempo, a necessidade da busca pelo diferencial por meio de uma linguagem digital 

que seja capaz de conduzir envolvimento, participação, curiosidade e interesse. De acordo com 

Guimarães (2007, p. 144): 
As TIC podem não consistir apenas na mera incorporação de uma ferramenta auxiliar 
ao ensino; numa perspectiva tradicional, apontando em especial para uma 
comunicação horizontal libertadora. Isto significa que a democratização do 
conhecimento não se refere apenas à difusão/consumo do produto, mas à participação 
no processo de mundialização, o que incidirá numa reorganização do processo como 
um todo, da produção à gestão dos conhecimentos. (GUIMARÃES, 2007, p. 144) 

Desta forma, as TDICs servem como auxílio no desenvolvimento de uma prática 

inovadora, capaz de agregar até mesmo no desenvolvimento de habilidades e competências para 

a inserção dos indivíduos no mundo globalizado. 
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A geografia escolar é uma disciplina que exige que os alunos usem o máximo de sua 

imaginação para que assim possam concretizar alguns conteúdos geográficos devido ao seu 

nível de abstração e a necessidade de espacialização de seus conceitos na prática. 

Cavalcanti (2013, p. 24) assegura que: 
A finalidade de ensinar Geografia para crianças e jovens deve ser justamente a de os 
ajudar a formar raciocínios e concepções mais articulados e aprofundados a respeito 
do espaço. Trata-se de possibilitar aos alunos a prática de pensar os fatos e 
acontecimentos enquanto constituídos de múltiplos determinantes; de pensar os fatos 
e acontecimentos mediante várias explicações, dependendo da conjugação desses 
determinantes, entre os quais se encontra o espacial. (CAVALCANTI, 2012, p. 24) 

Portanto, para melhor desenvolver esse processo imagético e de compreensão por parte 

dos estudantes, os recursos digitais são instrumentos que podem incrementar a aquisição de 

conhecimentos quando são usados, por exemplo, para a navegação em aplicativos de mapas em 

3D e para a exposição de produções audiovisuais artísticas e culturais, que são capazes de 

transformar o conteúdo em algo dinâmico e significativo contribuindo para uma aprendizagem 

efetiva. 

É a partir desse pensamento que seguimos o traçar do caminho sobre o que seria uma 

adaptação forçada e imediata que foi imposta para a comunidade escolar diante a crise sanitária 

mundial a qual passamos hoje da Pandemia da COVID-19, relacionada diretamente ao que os 

órgãos competentes educacionais delinearam como Ensino Remoto Emergencial (ERE). 

A emergência dessa adaptação e do uso indispensável das TDICs nesse momento, acaba 

por deixar de vislumbrar uma prática pedagógica inovadora e torna-se uma necessidade que se 

objetiva, principalmente, a não negligenciar o processo de ensino-aprendizagem. Tendo em 

vista que este formato de prática pedagógica resulta da tentativa de adaptar o ensino a distância 

a uma categoria de ensino remoto configurado totalmente em práticas de ensino-aprendizagem 

por meio de plataformas digitais online, as tecnologias e o pensar científico estão fortemente 

interligados, como aponta Antunes Neto (2020), neste momento em que se necessita manter o 

isolamento social. 

O ERE foi a única alternativa encontrada para ser usada de forma temporária e sem 

“prazo de validade” para que as aulas pudessem manter continuidade. Nesta nova modalidade 

instaura-se o imediatismo onde o professor “necessitou, para ontem, dominar, investir, apoiar e 

utilizar-se das ferramentas tecnológicas no modelo de aula remota” (ANTUNES NETO, 2020, 

p.33), se vendo obrigado a adaptar suas metodologias de ensino para tentar obter de alguma 

forma resultados de aprendizagem. Desenvolver metodologias ativas e eficazes em aulas 

presenciais já é um grande desafio da prática docente, adaptá-las para o ensino remoto está 

sendo uma situação permeada de tensões.  
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A fluidez do regime presencial quando realocada para o meio virtual, principalmente 

devido a forma emergente, transformou-se em complexidade. Essa mudança abrupta devido às 

circunstâncias da crise pandêmica está refletindo nas dificuldades enfrentadas nas formas de 

ensino e aprendizagem.  

A assistência, a mediação e, especialmente, a sensibilidade presentes na relação 

professor-conhecimento-aluno se tornam frágeis no ensino remoto emergencial. O aprendizado 

remoto se permeia de dúvidas e aflições. O aluno é submetido a situação de autoaprendizado, 

onde adquire uma gama maior da responsabilidade da sua aquisição de conhecimentos.  

Como já mencionado anteriormente, a geografia requer o uso da imaginação e da 

abstração do aluno para que consiga relacionar o conteúdo exposto com a realidade cotidiana. 

A partir do ensino remoto, surge instantaneamente a adaptação do processo de aprendizagem 

convencional, a qual denominaremos de Aprendizagem Remota Autodidata (ARA). O desafio 

da adaptabilidade da forma remota deixa de ser apenas do professor, e passa a ser também do 

aluno.  

O ensino-aprendizagem da geografia se molda nas necessidades de cada um dos lados, 

onde o professor precisa delinear metodologias que possam suprir a nova condição de 

aprendizagem de seus alunos e os alunos precisam desenvolver protagonismo e autonomia 

nesse novo processo. É a partir de então que a relação ProfessorEnsino de GeografiaAluno 

deve validar inteiramente o auxílio das TDICs fora do ambiente escolar.  

Por meio da inserção de novos elementos imagéticos é que a prática do ensino de 

Geografia em condições de ERE e ARA deve se adaptar para que os impactos sofridos pela 

disciplina escolar sejam amenos e não causem tanto déficit na aquisição de conhecimentos 

durante a aprendizagem síncrona e assíncrona.  

Diante o exposto indagamos: Quais os proveitos e dificuldades encontradas no 

desenvolvimento do ensino de geografia a partir da utilização plena e integral das TDICs por 

meio do Ensino Remoto Emergencial? As TDICs no seu papel mediador dessa nova relação 

professor-aluno, em situação de crise pandêmica, são ferramentas potencialmente suficientes 

para o prosseguimento da prática docente? Como os professores de geografia estão lindando 

com as fragilidades e desafios estabelecidos pela imposição urgente do Ensino Remoto 

Emergencial? 

Tendo em vista que as pesquisas sobre o Ensino Remoto Emergencial estão em fase de 

início e ainda com diversas lacunas nesse período no qual estamos vivendo atualmente, o 

presente trabalho tem como principal objetivo analisar os desafios (possibilidades e 

impossibilidades) da prática docente do ensino de Geografia escolar, via Ensino Remoto 
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Emergencial (ERE), com o subsídio das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. 

Em relação aos objetivos específicos, busca-se: 

• Relacionar o processo de instrumentalização virtual da prática do ensino de geografia 

com o ensino remoto em decorrência da pandemia da COVID-19;  

• Identificar as principais práticas e estratégias pedagógicas para a realização das 

atividades remotas da geografia escolar; 

• Caracterizar as dificuldades e proveitos da prática pedagógica do ensino de geografia 

(via TDICs) diante o Ensino Remoto Emergencial. 

Para alcançarmos o objetivo geral fizemos o uso das informações resultantes do projeto 

Dimensões Essenciais da Docência em Situações de Crise (DEDSC), desenvolvido pelo 

Laboratório de Estudos Geoeducacionais e Espaços Simbólicos (LEGES), o qual é vinculado 

ao Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC).  

O projeto DEDSC busca entender as condições essenciais da docência nesse período de 

crise pandêmica resultante da COVID-19. Durante o decorrer da pesquisa foram produzidos 

questionários via Formulários Google para que os docentes, principalmente do ensino básico 

da rede estadual e municipal do Estado do Ceará, pudessem colaborar, a partir de suas respostas 

aos itens, com as percepções acerca do desenvolvimento de suas atividades em meio a esta 

conjuntura. Assim, as respostas obtidas e disponibilizadas pelo DEDSC contribuíram para o 

desenvolvimento desta pesquisa.  

O trabalho foi desenvolvido em três seções de reflexões acerca da temática discutida, 

de início teremos a interpretação do processo de instrumentalização do ensino de geografia por 

meio do uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação; a segunda seção voltou-

se para a contextualização da pandemia da COVID-19 a fim de traçar o caminho a qual se 

alcançou o Ensino Remoto Emergencial como estratégia adaptativa de continuação das aulas 

em meio à crise; e por fim, a terceira e última seção buscou uma reflexão sobre o 

desenvolvimento do ensino de geografia, via TDICs, frente ao ensino remoto.  

Tendo em vista a classificação desta pesquisa como sendo exploratória e de caráter 

quanti-qualitativa, buscamos nos aprofundar no levantamento bibliográfico a fim de contemplar 

os eixos assinalados acima. Examinamos os relatórios do projeto DEDSC e através do 

formulário da 2ª etapa do trabalho pudemos fazer um recorte com 8 questões somente com os 

professores de Geografia. Após a tabulação e produção de gráficos e tabelas nos debruçamos 

sobre os resultados e discussão acerca dos nossos questionamentos até alcançarmos nossos 

objetivos. Por fim, tivemos a oportunidade de concluir nossas reflexões baseadas nos desafios 
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e (im)possibilidades enfrentadas pelos docentes de geografia durante esse período de pandemia 

da COVID-19, através de suas práticas no Ensino Remoto Emergencial. 

 

2 TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: A 

INSTRUMENTALIZAÇÃO DO ENSINO DE GEOGRAFIA 

A geografia escolar é uma disciplina da formação básica que possibilita aos sujeitos 

escolares o desenvolvimento de práticas sociais cidadãs críticas e reflexivas. No que tange às 

questões da importância curricular do ensino de geografia escolar podemos evidenciar que 

“cabe à geografia levar a compreender o espaço produzido pela sociedade em que vivemos hoje, 

suas desigualdades e contradições, as relações de produção que nela se desenvolvem e a 

apropriação que essa sociedade faz da natureza”. (OLIVEIRA, 2003, p.142).  

É por meio das discussões sobre a organização e as constantes mutações do espaço 

geográfico que a prática do ensino de geografia enriquece consciências capazes de realizar 

múltiplas análises críticas dos direitos e deveres civis e das responsabilidades a serem tomadas 

diante a atuação no meio social. 

O incremento do ensino de Geografia, auxiliado pelas TDICs, na busca da construção 

de conhecimentos geográficos significativos, exige uma boa formação de letramento digital dos 

professores para que estes consigam conduzir de forma consciente os inúmeros processos 

metodológicos que podem ser desenvolvidos com as tecnologias. 

A firmação das TDICs vem sendo realizada em diversas esferas sociais, acompanhando 

o desenvolvimento da globalização e a universalização das técnicas. A escola, como uma 

instituição social e democrática de construção de conhecimentos e formação cidadã, também 

inseriu em seu funcionamento o acompanhamento às condições do mundo capitalista 

globalizado. Desta forma, a escola trouxe para si a cultura da Era Digital, desenvolvendo o 

processo da instrumentalização tecnológica. 

Vê-se diariamente e de forma cada vez mais rápida o avanço tecnológico das 

informações, das comunicações e, principalmente, do acesso a esses meios. A informatização 

tecnológica já assume um importante papel cultural na vida de crianças e adolescentes dessas 

últimas décadas. A intensa dissipação dos meios tecnológicos informacionais na sociedade 

digital tem influenciado também a adaptação contínua de inovações das práticas pedagógicas. 

Afim de acompanhar o desenvolvimento da Era Digital, onde “o indivíduo em 

movimento se conecta através das redes invisíveis cada vez mais presentes no espaço: 3G, 4G, 

Bluetooth, Wi-Fi” (OLIVEIRA, 2017, p. 72), os profissionais docentes de toda e qualquer área 

de ensino buscam cotidianamente inserir em suas práticas novas formas metodológicas que 
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auxiliem e potencializem o processo de ensino-aprendizagem. Tendo em vista a função 

notoriamente mercadológica das tecnologias digitais, cabe aos docentes a reinvenção do uso 

desses instrumentos na busca de usá-los de forma inteligente, pois além de ter que ser capaz de 

desenvolver valores e significados do conteúdo geográfico de forma autônoma aos seus alunos, 

estes agentes também precisam buscar formas de se sobressair ao tentar chamar maior atenção 

para sua aula em disputa com as plataformas de entretenimento como de vídeos, de jogos e, 

principalmente das redes sociais que estão cada vez mais presentes na vida das crianças e dos 

adolescentes desta década. 

As TDICs como ferramentas instrumentais na atuação prática e metodológica do ensino 

de geografia devem colaborar, de acordo com Gracioli e Karwoski (2016) com a integralização 

dos estudantes com o ambiente escolar e aproximação dos conteúdos geográficos, por meio da 

estimulação de habilidades cognitivas. A inserção desses instrumentos no processo de ensino-

aprendizagem de geografia, visa direcionar metodologias ativas em contrapartida com a velha 

história de que a geografia é uma mera disciplina de memorização, seguindo em via de tornar 

os conteúdos em compreensão de experiências cotidianas do espaço geográfico.  

O uso das ferramentas no ensino de geografia possibilita um maior envolvimento na 

relação professor-conhecimento-aluno, a partir do momento em que se opta por levar para sala 

de aula metodologias ativas que vão para além do uso do livro didático e do quadro branco, já 

que “o  sistema  educacional  baseado  no  livro  e  no  professor  como provedores  primordiais  

da  educação  está  desmoronando  em  virtude  da penetração  das  tecnologias  digitais  no  

cotidiano  das  pessoa que não deixam de ser importantes no processo de ensino-aprendizagem” 

(GABRIEL, 2013, p.4).  Logo, o ato de apropriação de recursos tecnológicos na prática 

educativa acaba por corroborar no progresso do aprendizado. 

Os aparatos tecnológicos digitais, como projetor Datashow, notebook, lousas digitais, 

tablets e smartphones são os principais recursos didáticos de auxílio a essas novas metodologias 

dentro da escola. Tidos como recursos que possibilitam novas formas de exposição de imagens 

estáticas e em movimento, diferentes formas textuais e de sons, e através de interfaces online, 

a mediação do professor para o uso dessas ferramentas não deixa de ser imprescindível, tendo 

grandes chances de potencializar o ensino de geografia. Esta mediação se torna indispensável 

devido a inserção exacerbada das crianças e adolescentes nessa sociedade midiática, ora, sem a 

interferência e orientação do professor durante esse processo de instrumentalização do ensino-

aprendizagem, as práticas podem beirar caminhos indesejados. 

Os conteúdos geográficos podem ser enriquecidos a partir da projeção de mapas online, 

tendo como exemplo as interfaces Google Earth e Google Maps, onde é possível fazer a 
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utilização de diversas ferramentas cartográficas, além da interatividade do StreetView; da 

criação de materiais em formato PowerPoint ou PDF contendo imagens e textos explicativos; 

da exposição de mídias animadas de audiovisuais, como documentários, reportagens, filmes, 

curtas, videoclipes e até mesmo músicas; da apresentação dos recursos de sensoriamento 

remoto, por meio de imagens orbitais e fotografias de satélites, consultas a sites de meteorologia 

com monitoramento em tempo real; de atividades em grupo envolvendo pesquisas em 

plataformas online, a qual possibilita o desenvolvimento do olhar investigativo e crítico sobre 

tais assuntos.  

Além desses recursos também há a possibilidade de contato e compartilhamento de 

informações por meio de interfaces de socialização as quais estão sendo atualmente os 

principais meio de conexão entre alunos e professores. Assim, afirmam Gracioli e Karwoski 

(2016, p. 152) que:  
Programas tecnológicos tais como as redes sociais digitais podem ser usadas no ensino 
de Geografia, podendo gerar melhor interação e socialização com as práticas 
necessárias ao letramento geográfico, ou seja, às efetivas condições de leitura, 
compreensão e de produção de textos verbos-visuais de modo que o aluno seja capaz 
de compreender criticamente a leitura de mapas, relevos, territórios, localização 
geográfica, dinâmicas territoriais, entre outras que atualmente apresentam-se de forma 
diferenciada em contexto digital. (GRACIOLI & KARWOSKI, 2016, p.152) 

É necessário ter em vista que as TDICs servem de auxílio às práticas pedagógicas e 

incremento no processo de ensino-aprendizagem, logo, a sua inserção no ensino necessita de 

planejamento e técnica de manejo das ferramentas. Os recursos oferecidos por essas tecnologias 

nunca deverão substituir a atuação do docente em sala de aula, pois este tem papel crucial na 

mediação da construção de conhecimentos. Diante disso, os docentes têm que tomar para si a 

apropriação das técnicas de uso das TDICs e como aliadas de ensino afim de corroborar o 

processo de aprendizagem. 

 

3 COVID-19: A EDUCAÇÃO FRENTE A PANDEMIA 

A declaração feita por meio da Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 12 de 

março de 2020, acerca da Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19/SARS-CoV-2) 

desestabilizou e mudou drasticamente a dinâmica social de todo o mundo. Tendo como 

epicentro da doença a cidade de Wuhan, na República Popular da China, com a primeira 

constatação no final de dezembro de 2019, o surto global do agente patogênico COVID-19 

alastrou-se rapidamente afetando não somente o sistema de saúde dos países, mas diversas 

esferas de desenvolvimento mundial como tecnológicas, econômicas, financeiras, produtivas, 

educacionais e, principalmente, a vida cotidiana da população. 



16 
 

No Brasil, constatou-se no mês de fevereiro, na região Sudeste, o primeiro caso 

confirmado da doença, trazendo à nação o estado de emergência somente no mês de março 

quando o vírus atingiu praticamente todas as cinco regiões do país. Com o crescimento dos 

números de casos as unidades federativas começaram por si só a decretar o isolamento social, 

visto como o método mais eficaz no controle e combate ao vírus. Os decretos resultaram na 

paralização imediata do funcionamento do que foi denominado de “atividades não essenciais” 

como indústrias, comércios, universidades, escolas, restaurantes, e demais serviços.  

Diante esse estado de emergência em todo o país, o sistema de educação nacional sofreu 

uma grave ruptura em seu funcionamento, onde foram suspensas todas e quaisquer atividades 

que resultassem em aglomerações de pessoas, logo, todas as aulas em escala nacional foram 

interrompidas imediatamente sem previsão de retorno. O imediatismo inesperado e não 

planejado não só causou novos déficits na educação básica, como também refletiu com maior 

visibilidade as desigualdades e dificuldades enfrentadas diariamente pelos docentes através da 

substituição das aulas presenciais por aulas de forma remota. 

A primeira orientação do Ministério da Educação (MEC) que foi realizada a partir da 

criação da Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, atribuiu “a substituição das aulas presenciais 

por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo Coronavírus – 

COVID-19” (BRASIL, 2020). Como consequência disso, todas as aulas presenciais de níveis 

da educação básica, do ensino superior e cursos técnicos foram suspensas e realocadas para o 

chamado Ensino Remoto Emergencial (ERE). Com o subsídio dos pareceres e portarias 

publicadas desde o mês de março pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), as secretarias de educação estaduais e municipais encaminharam suas 

orientações às instituições de ensino da educação básica e superior. 

Em seguimento a essas orientações, o Conselho Estatual de Educação do Ceará (CEE) 

publicou a Resolução CEE nº 481, 27 de março de 2020, onde “dispõe sobre regime especial 

de atividades escolares não presenciais no Sistema de Ensino do Estado do Ceará, para fins de 

reorganização e cumprimento do calendário letivo do ano de 2020, como medida de prevenção 

e combate ao contágio do coronavírus (COVID-19).” (CEE, 2020, p. 1). Assim, visando o 

cumprimento do estado de emergência instaurado no país, deu-se início as publicações de 

resoluções, pareceres, diretrizes, decretos e portarias com a finalidade de adequar o sistema 

escolar estadual e municipal à realidade da pandemia. 

A Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC) e o Sindicato dos Trabalhadores 

da Educação (APEOC), com o subsídio do Decreto nº 33.510, de 16 de março de 2020, do 

Governo do Estado do Ceará, o qual de início suspendeu por 15 dias as atividades de serviços 
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do estado; publicou um documento contendo diretrizes para o período de suspensão das aulas 

presenciais onde expõe que:  
[...] CONSIDERANDO a autonomia pedagógica das unidades escolares, 
CONSIDERANDO as inúmeras possibilidades pedagógicas para estabelecer rotinas 
de estudos e de aprendizagem, utilizando recursos como os livros didáticos e meios 
tecnológicos, SUBSCREVEM estas Diretrizes, a fim de subsidiar o processo de 
ensino a distância/domiciliar, a ser organizado pelos estabelecimentos de ensino da 
rede estadual do Ceará, como estratégia para cumprir a carga horária do trabalho 
escolar, com base em um Plano de Atividades Domiciliares, sob a orientação e 
acompanhamento das Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação 
(Credes) e da Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor). (SEDUC 
& APEOC, 2020, p.1) 

Por meio deste documento foram oferecidas e validadas orientações para o 

desenvolvimento do planejamento docente e auxílio das atividades dos alunos em casa, o 

chamado Plano de Atividades Domiciliares, voltado para as escolas da rede estadual de ensino. 

O plano tem como finalidade manter a continuidade das atividades escolares em meio a 

pandemia como estratégia de aproveitamento do ano letivo. Com o uso das TDICS como apoio 

à essa estratégia, estão sendo cumpridas as atividades curriculares por meio do ensino remoto.  

Indo em direção a este mesmo viés, o Conselho Municipal de Educação de Fortaleza 

publicou a Resolução CME 022/2020, do dia 02 de abril de 2020, orientando a reorganização 

do calendário escolar do ano letivo de 2020 no Sistema Municipal de Ensino de Fortaleza, 

considerando os decretos do Governo do Estado, do CNE, dos artigos da LDB, entre outros; a 

resolução em seu Art. 3º, inciso III, visa: 
III - Apoiar e incentivar os docentes, na reorganização das ações pedagógicas e 
administrativas a serem desenvolvidas durante o período em que as aulas presenciais 
estiverem suspensas, com o objetivo de viabilizar material de estudo e aprendizagem 
de fácil acesso, divulgação e compreensão por parte dos estudantes e familiares por 
diversos meios eletrônicos, digitais e impressos, se necessário. (CME 02/2020, 2020, 
p. 3) 

Portanto, por meio dessas e das demais orientações presentes neste documento do CME 

os profissionais docentes e gestores escolares foram conduzidos legalmente a fim de 

desenvolverem suas práticas remotas. O documento também norteou uma programação voltada 

para o processo de aprendizagem mediado pelos professores através de atividades que 

fortalecessem as dimensões socioemocionais e afetivas dos estudantes.  

Torna-se necessário destacar que o cenário a qual enfrentamos não possui precedentes e 

é de total excepcionalidade. A implantação do ensino remoto foi a solução encontrada para que 

não houvesse total paralização das atividades educacionais, a qual poderia agravar mais ainda 

a crise educacional. Romper totalmente com o processo de ensino-aprendizagem de crianças e 

adolescentes por tempo indeterminado ocasionaria carência no desenvolvimento 

socioemocional e, principalmente, cognitivo desses indivíduos. Pois, diante a situação da 

pandemia: 
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Podemos afirmar, portanto, que a educação remota é um princípio importante para 
manter o vínculo entre estudantes, professores e demais profissionais da Educação. A 
resposta em contrário pode representar o afastamento por muitos meses de estudantes 
dos espaços escolares (físicos e virtuais), o que pode comprometer a qualidade da 
educação, possivelmente mais do que a implementação de iniciativas que mantenham 
tais vínculos, apesar das limitações que venham a conferir. (ARRUDA, 2020, p. 266) 

O processo de aprendizagem no modo convencional, que o currículo e o sistema 

educacional básico estão alicerçados, já possui inúmeros desafios, dificuldades e entraves. 

Quando esse processo é direcionado às pressas para um formato remoto sem prévio 

planejamento está sujeito a sofrer diversos impactos, principalmente de caráter negativo, no 

decorrer do seu desenvolvimento. Mesmo tendo em vista que a adaptação do ERE em meio a 

pandemia instaura-se como sendo a principal forma de aliviar potenciais perdas educacionais, 

é justo reconhecer que este possui suas limitações e de nenhuma forma conseguirá suprir a 

experiência escolar presencial. 

 

4 A GEOGRAFIA ESCOLAR NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE) 

A imposição emergente advinda da crise sanitária mundial da pandemia da Covid-19, 

que resultou na implantação do Ensino Remoto Emergencial como recurso disponível e mais 

viável de enfrentamento à não paralização do ano letivo de 2020, trouxe novas configurações 

ao processo de ensino-aprendizagem e, principalmente, às condições de trabalho docente. Neste 

período estão sendo acarretados dificuldades, superações, autoconhecimento e adaptação das 

práticas docentes. São novas formas de planejamento, de metodologias, de atividades, 

avaliações e acompanhamento de aprendizagem que estão sendo permeadas de conflitos, 

tensões, desafios e (im)possibilidades. 

O Ensino Remoto Emergencial se configura como sendo a estratégia mais eficaz a ser 

imposta nesse momento de crise sanitária. A modalidade caracteriza-se pelo desenvolvimento 

de atividades curriculares por meio digital, ou seja, a educação e as práticas de ensino 

totalmente mediadas pelas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. No ERE 

mesmo que haja um distanciamento entre os atores do ambiente escolar, há, no entanto, 

interações entre os mesmos através das plataformas online de contato virtual por meio 

chamadas de vídeo, voz e chat em tempo real. A exemplo do Google Meet, Google Classroom, 

Zoom, plataformas disponibilizadas pelas próprias instituições de ensino, além das redes sociais 

como o Facebook e aplicativos de conversas como o WhatsApp e o Telegram. 

Joye, Moreira e Rocha (2020), afirmam sobre a implantação imediata do ERE em meio 

a pandemia, que “o objetivo principal nessas circunstâncias não é recriar um novo modelo 

educacional, mas fornecer acesso temporário aos conteúdos e apoios educacionais de uma 
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maneira a minimizar os efeitos do isolamento social nesse processo.” (JOYE, MOREIRA & 

ROCHA, 2020, p. 13). 

Por ser um método instaurado às pressas, sem o devido planejamento e até mesmo por 

não constar no currículo escolar, o ensino remoto requer maiores preocupações e estratégias 

dos docentes. Esta nova forma de ensino possui diversas limitações e lacunas que precisam ser 

vistas e questionadas pelos profissionais docentes na busca de soluções adequadas que 

propiciem a efetivação de seu trabalho. Se com o funcionamento das atividades presenciais os 

professores mesmo em processo de adaptação ao uso das TDICs enfrentavam dificuldades no 

ensino e aprendizagem, com o ensino remoto essas dificuldades redobraram devido a 

readequação forçada e sem precedentes de metodologias remotas eficazes e significativas. 

A implementação do ERE transparece inúmeras dificuldades dos indivíduos que 

compõem o ambiente escolar, em destaque os professores e alunos, como a acentuada 

desigualdade de acesso à internet que leva esses dois tipos de sujeitos à uma exclusão digital; 

as condições precárias de home office, já que a escola é, em via de regra, uma instituição 

devidamente preparada para o desenvolvimento do trabalho docente, oferecendo condições 

necessárias ao professor e aos alunos; e a falta de dispositivos tecnológicos digitais próprios 

que possibilitam o contato remoto. Portanto, podemos concordar com o pensamento de Santana 

Filho (2020), o qual expõe que “a pandemia explicita e despeja, no cotidiano, inúmeras 

desigualdades dessa herança que conformou a escola e os professores brasileiros.” (SANTANA 

FILHO, 2020, p. 5). 

As práticas de ensino nesse momento estão sendo praticamente baseadas na adaptação 

das metodologias usadas em aulas presenciais para o meio virtual. A promoção de cursos online 

de formação visando o aprimoramento dos docentes com o uso das TDICs durante suas aulas 

remotas e o oferecimento de aporte tecnológico são as principais formas de auxílio que as 

secretarias de educação estão dando aos professores. 

Guiando essas reflexões à nossa temática principal, podemos estabelecer que um dos 

principais papeis das TDICs no ensino de geografia por meio do ensino remoto é o de estimular 

os estudantes a buscarem autonomia no seu processo de aprendizagem sobre a constituição do 

espaço geográfico. Não obstante das demais disciplinas do componente curricular da educação 

básica, o desenvolvimento das práticas de ensino da geografia escolar, via TDICs, busca 

orientar e possibilitar aos alunos a desenvolverem suas próprias investigações e pesquisas, por 

meio das plataformas online, viabilizando o progresso da criatividade e da criticidade, por 

exemplo. Para que esse objetivo seja alcançado, é preciso usar a mediação pedagógica capaz de 

possibilitar a aprendizagem autônoma. 
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Como um de nossos focos é analisar os desafios que permeiam o ensino de Geografia, 

via TDICs, no ensino remoto, não podemos deixar de mencionar os conflitos gerados no 

processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina. Sabemos que as TDICs são ferramentas que 

podem potencializar a prática do ensino de diversas maneiras. Todavia, é necessário refletir que 

a inserção dessas como auxílio metodológico em sala de aula pode trazer inúmeros resultados, 

já no ensino remoto, o qual ocorre excepcionalmente por meio virtual, as fragilidades têm 

maiores chances de se sobressair diante as potencialidades, tendo em vista que os problemas já 

existentes durante o período presencial se deslocaram para o novo formato remoto. Isto ocorre, 

dentre outros fatores, porque os professores não estavam preparados e continuam sem o suporte 

total necessário para o desenvolvimento de tais práticas que sejam suficientemente efetivas. 

 

5 O DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO DO ESTUDO DEDSC 

O presente trabalho foi definido como uma pesquisa exploratória que está cunhada na 

abordagem quanti-qualitativa, a qual os dados quantitativos contribuíram para o 

desenvolvimento da explicação dos dados qualitativos, para que assim, chegássemos às 

múltiplas discussões acerca do tema investigado. Para a realização dessa exploração, o percurso 

metodológico compreendeu de forma sistemática e processual as seguintes etapas: 

levantamento bibliográfico acerca da temática escolhida; seleção de questões a serem 

discutidas, disponibilizadas pelo projeto Dimensões Essenciais da Docência em Situações de 

Crise (DEDSC); tabulação das respostas; produção de gráficos e tabelas e, por fim, a análise 

das respostas dos professores de geografia participantes do projeto. 

De modo a compreendermos eminentemente a temática a ser estudada, nos debruçamos, 

principalmente, nas leituras de Oliveira (2003), Cavalcanti (2013), Oliveira (2017) e Gracioli 

& Karwoski (2016) para poder nos aprofundar sobre a instrumentalização do ensino de 

geografia escolar; para entendermos as diretrizes e decretos que alicerçaram a implantação do 

Ensino Remoto Emergencial, buscamos analisar os documentos legais emitidos pelos   

Ministério da Educação – Brasil (2020), Secretaria de Educação do Estado do Ceará 

(2020), Conselho Estadual de Educação (2020) e Conselho Municipal de Educação (2020); e 

por fim, dedicamos nossas leituras em Joye, Moreira e Rocha (2020), Santana Filho (2020) e 

Antunes Neto (2020), acerca do ensino de Geografia, via TDICs, diante o ensino remoto. 

O desenvolvimento e o apoio do DEDSC foram cruciais para a realização desta 

pesquisa, pois por meio da análise dos relatórios da 1ª e 2ª etapa do projeto pudemos produzir 

nossos resultados e discussões. Através do formulário (Google Forms) voltado para os 

professores da Secretaria Municipal de Educação, referente a produção do 2º relatório, nos foi 
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possibilitada a seleção das questões a serem analisadas e discutidas nesta pesquisa. O DEDSC 

buscou alcançar professores da rede estadual (SEDUC) e municipal (SME) de ensino básico, 

Ensino Fundamental e Médio, de Fortaleza.  

Porém, nosso foco principal foi os professores atuantes na rede municipal de ensino, 

mais especificamente dos Anos Finais do Ensino Fundamental, a qual está sob comando da 

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. Foram alcançados um total de 141 professores 

de diferentes formações, como Pedagogia (55), Letras (24), Geografia (23), Matemática (12), 

História (7), Educação Física (6), Química (5), Teatro (2), Ciências Biológica (2), Filosofia (2), 

Física (1), Gestão (1) e Ciências da Religião (1). 

O formulário voltado para os docentes da SME foi composto por 28 perguntas, dentre 

elas questões objetivas e subjetivas, além da última questão ser aberta para os participantes 

enviarem observações ou sugestões para os pesquisadores envolvidos no projeto. Ao 

examinarmos todas as respostas obtidas, recolhemos uma amostragem apenas com os 

professores de geografia (23) e, diante disso, realizamos um recorte e selecionamos um total de 

8 questões que estariam mais direcionadas às nossas indagações e objetivos, referentes aos 

desafios da prática docente em razão do ensino remoto.  

Após a seleção e tabulação dessas questões em forma de amostragem, nos dedicamos a 

produção dos gráficos e tabelas contendo as orientações do retorno obtido pelos professores. A 

partir de então, com as leituras e amostragens dos gráficos com as devidas respostas contento 

somente os docentes de geografia, buscamos produzir nossos resultados e realizar nossa 

discussão em torno da nossa temática principal. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Buscar os efeitos causados pela crise pandêmica mundial da COVID-19 no trabalho 

desenvolvido pelos profissionais docentes, nesse período excepcionalmente inédito desde as 

últimas décadas, foi o maior desafio desta pesquisa. Como já mencionado anteriormente, o 

Projeto Dimensões Essenciais da Docência em Situações de Crise (DEDSC) foi a nossa 

principal parceria para a produção e busca desses resultados para o presente trabalho.  

Por esta pesquisa ser baseada na prática docente do ensino de geografia escolar, 

realizamos um recorte do estudo maior do projeto DEDSC e usamos como amostragem as 

respostas obtidas dos 23 professores de geografia que participaram do questionário.  

As questões escolhidas para realizarmos nossas análises foram as seguintes:  

• 5. Selecione uma ou mais opções que demarquem o campo de atuação docente. 

• 6. Qual o tempo de sua atuação profissional na docência? 
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• 9. Quais atividades didáticas você realizou/vem realizando até o momento durante a 

quarentena? 

• 11. Qual a intensidade de contato estabelecido com seus alunos/comunidade escolar 

durante a quarentena? 

• 14. Como você avalia as estratégias pedagógicas e virtuais da SME durante esse período 

de março a julho? 

• 15. Em que medida você aproveitou os últimos quatro meses para lidar com as 

ferramentas digitais para o ensino? 

• 22. Indique UMA palavra-chave para representar sua vida profissional durante esses três 

meses de pandemia. 

• 25. Em sua opinião, o CONVÍVIO do Ensino Remoto Adaptado (via Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação) com a Educação Presencial, tende a ser cada 

vez mais...? 

As questões foram escolhidas de forma bem pontual para que a partir das análises e 

interpretações destas consigamos atingir nossos objetivos geral e específicos, além de 

respondermos os principais questionamentos que serviram de orientações e delinearam a 

pesquisa. As perguntas que dispensamos dessa análise se referem a identificação dos 

participantes; escola, tempo de atuação e distrito de localização; ao exercício em outras 

atividades; avaliação das medidas adotadas pelos poderes públicos durante a pandemia; e 

avaliações sobre a possível retomada do ensino presencial. 

Iniciaremos nossas interpretações e análises com as respostas da questão 5, como 

podemos ver a seguir no gráfico 1, onde os participantes são indagados sobre seu vínculo de 

atuação docente na SME. 
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GRÁFICO 1: Respostas retiradas do relatório DEDSC 2ª etapa (Questão 5) 

Sabendo que as instituições da SME atendem crianças e adolescentes desde a 

modalidade de ensino da creche até o 9º ano dos Anos Finais do Ensino Fundamental, 

salientamos que a pesquisa, juntamente com as respostas apresentadas no gráfico, está voltada 

somente para os profissionais atuantes dos Anos Finais (6º ao 9º ano). A partir dessa observação, 

notamos que os professores efetivos, os quais possuem estabilidade profissional possibilitada 

pelo concurso público, apresentam-se com maior porcentagem sobre os professores substitutos, 

estes que por sua vez são contratados temporariamente para atuação em cargos vacantes, por 

exemplo. Com a avaliação dessa questão, destacamos o fato de que os professores 

substitutos/temporários consequentemente possuem menos vantagens em relação aos efetivos 

justamente pela estabilidade profissional. 

Seguindo nossas análises, escolhemos a questão 6 (GRÁFICO 2) sobre o tempo de 

atuação desses professores nas atividades docentes para que assim, possamos interpretar adiante 

de forma mais profunda as relações desses sujeitos com as TDICs. 
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GRÁFICO 2: Respostas retiradas do relatório DEDSC 2ª etapa (Questão 6) 

Observamos que 13 dos 23 participantes se sobressaem com o tempo médio de atuação 

como docente entre 5 e 20 anos, e a menor taxa (3) expressa-se nos mais de 20 anos de atuação. 

Destaca-se aqui uma análise voltada para a relação do tempo de atuação desses profissionais 

com as suas experiências desenvolvidas com as TDICs na sala de aula, e, consequentemente, 

no contexto da pandemia.  

Entendemos que os professores que possuem entre 1 a 5 anos de atuação são jovens 

profissionais que iniciaram sua carreira docente no começo do ápice da inserção das tecnologias 

nas metodologias como forma de inovação educacional. Podemos também relacionar de forma 

direta, embora que seja uma variável possível, a presença de dificuldades no uso de ferramentas 

tecnológicas por professores que estão a mais tempo na profissão, já que estes, em sua formação 

docente, não presenciaram como presenciamos atualmente, o uso das TDICs no ambiente 

escolar. 

As questões 5 e 6 serviram como forma de contextualizar e caracterizar a atuação dos 

professores de geografia participantes da pesquisa nas suas atividades docente, além de designar 

os perfis destes, sendo fundamental para a interpretação dos dados seguintes. Desta forma, 

iremos dar início às investigações mais profundas sobre os desafios da prática docente e suas 

(im)possibilidades diante o ERE, via TDICs.  

A questão 9 (GRÁFICO 3) buscou saber quais eram as principais atividades que os 

professores estavam e continuam realizando nesse período de isolamento social, como veremos 

a seguir: 
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GRÁFICO 3: Respostas retiradas do relatório DEDSC 2ª etapa (Questão 9) 

Em uma primeira análise, destacamos que nenhum dos 23 participantes suspenderam 

integralmente suas atividades. Com isso, entendemos que mesmo com as inúmeras dificuldades 

enfrentadas pelos docentes houve e ainda há a preocupação, além também das cobranças dos 

órgãos responsáveis em dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem, sempre 

buscando o acompanhamento dos estudantes para que não fiquem alheios nesse momento tão 

cheio de incertezas.  

Importante ressaltar que mesmo sem a paralização total das atividades docentes, não 

podemos deixar de mencionar o fato de estar acontecendo um considerável aumento no índice 

de evasão escolar em razão da dificuldade de acesso à internet, ocasionada pela exclusão digital; 

das péssimas condições oferecidas pelo ambiente domiciliar para o desenvolvimento dos 

estudos; da falta de acesso a recursos tecnológicos, como computador e smartphone.; e também 

vale salientar que em algumas ocasiões de família de baixa renda, os adolescentes estão 

precisando deixar os estudos de lado para oferecer ajuda financeira, por meio de trabalho, à sua 

família. 

Para amenizar esse principal efeito colateral causado pelo ensino remoto, a SME tem 

orientado os professores e funcionários da gestão escolar a produzirem materiais impressos para 

que haja a distribuição para os alunos que não possuem nenhuma condição de acesso às aulas 

online e aos documentos digitais. Portanto, os professores estão tendo trabalho redobrado para 

que consigam suprir as necessidades e alcançar o maior número de alunos em situação de 

vulnerabilidade social, através da produção de materiais digitais e da adaptação desses 

conteúdos e atividades para a forma impressa. 
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Notamos uma ênfase presente nas atividades que foram orientadas pelos documentos 

publicados pela SME e CME, o quais aconselharam a realização de estudos dirigidos. Os 

professores de geografia também assinalaram de forma bastante considerável a realização de 

indicações de textos, audiovisuais e links para seus alunos; a construção e postagem de 

videoaulas, além do planejamento individual e/ou em equipe. Essa busca pela realização e 

desdobramento de diferentes atividades espelha exatamente a preocupação dos docentes em 

desenvolver práticas significativas e eficazes.  

Também nos chama atenção o fato de que apenas 10 participantes assinalaram a opção 

“chamadas de voz/vídeo para a realização das aulas”, pois com isso podemos concluir que as 

atividades síncronas não estão sendo o principal foco desses professores, sobressaindo-se assim, 

as atividades assíncronas.  

Por terem sidos submetidos de forma emergente a uma adaptação forçada de suas práxis 

e de contato com seus alunos, os professores se viram obrigados a desenvolver variadas 

atividades afim de conciliar seu trabalho com o contexto da pandemia. Vemos diariamente 

diversas pessoas denominando essas práticas docentes de “reinvenção”, no sentindo de 

romantizar os diferentes desafios enfrentados por esses profissionais desde o início da 

pandemia. Porém, aqui continuaremos denominando esse processo de adaptação forçada da 

prática docente, pois este trabalho busca exatamente delinear os desafios e (im)possibilidades 

ocorridas neste período. 

Seguindo nossas discussões, adentraremos na questão 11 (GRÁFICO 4) que teve como 

finalidade saber sobre a intensidade de contato realizado entre os professores e seus 

alunos/comunidade escolar durante o isolamento social. 
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GRÁFICO 4: Respostas retiradas do relatório DEDSC 2ª etapa (Questão 11) 

Observando e analisando as respostas presentes neste gráfico, podemos afirmar que 

mesmo que as atividades mais desenvolvidas estão sendo de forma assíncrona, o contato entre 

os professores e alunos está sendo realizado de maneira bastante frequente. Manter esse contato 

frequente é algo crucial e indispensável nesse momento de mediação remota, pois sabemos que 

a maioria dos estudantes ainda não conseguem desenvolver hábitos de estudos domiciliar 

rotineiros, e tendo em vista que os alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental são crianças 

e pré-adolescentes com a faixa etária entre 11 e 14 anos, o acompanhamento do processo de 

aprendizagem se torna mais importante. 

Atentamos ao fato de que a disciplina escolar de geografia exige a realização de 

atividades síncronas para que os professores consigam mediar os conteúdos por meio de suas 

explicações e exposições dos conceitos geográficos. Desenvolver somente atividades 

assíncronas, durante o ensino remoto leva o processo de ensino-aprendizagem a beirar a 

insuficiência, pois, como já discutimos, os conteúdos exigem total mediação dos docentes e, 

especialmente, reflexão e abstração por parte dos alunos. A orientação e direcionamento de 

estudos feitos de modo diário, principalmente no horário de costume da realização das aulas 

presenciais, é certamente uma das melhores estratégias para o acompanhamento de 

aprendizagem dos alunos acerca dos conteúdos geográficos. 

De acordo com o que observamos, o alto índice de intensidade de contato estabelecido, 

mesmo que com maior representatividade de atividades assíncronas, representa o 

enfrentamento às barreiras estabelecidas pelos improvisos do ensino remoto, o qual requer, 

principalmente, o uso dos aparatos tecnológicos. Em contrapartida, também se faz necessário 

refletir sobre como estão as condições de trabalhado domiciliar dos professores, principalmente 
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das mulheres, pois, como vivemos em uma sociedade ainda altamente machista, na maioria dos 

casos essas profissionais além de terem que exercer a docência precisam ainda se desdobrarem 

para atender as necessidades das atividades domiciliares e de seus filhos, o que também pode 

ser um fator que justifica o maior destaque das atividades assíncronas. 

Para entendermos a avaliação dos professores acerca das estratégias pedagógicas e 

virtuais oferecidas pela SME, analisamos a questão 14 (GRÁFICO 5) a qual os professores 

opinaram sobre suas experiências acerca destas, como vemos a seguir: 

 
GRÁFICO 5: Respostas retiradas do Relatório DEDSC 2ª etapa (Questão 14) 

Primeiramente precisamos salientar que as principais estratégias da SME para o auxílio 

dos professores no processo de adaptação de suas aulas presenciais para o formato remoto, 

foram, em destaque, a promoção de formações continuadas voltadas para o uso das tecnologias 

digitais na educação remota, o oferecimento de suporte tecnológico – de acordo com a 

Resolução do CME nº 022/2020; além do suporte metodológico, através da realização de 

diversas aulas em formato online ao vivo sobre essas práticas. 

Considerando essas estratégias, observamos a mesma quantidade de apontamentos para 

as avaliações “razoáveis” e “boas”, o que nos mostra tamanha oposição de opiniões. Também 

vale ressaltar que seis professores assinalaram as opções “péssimas” e “ruins”, direcionando a 

maioria dos votos para a insatisfação com as estratégias adotadas pela SME. 

Se faz necessário analisarmos essas avaliações para que possamos entender as relações 

dos docentes com esses métodos de apoio à suas práticas. Com isso, destacamos a problemática 

sobre o que está sendo ofertado não ser suficiente, pois sabemos que essas formações têm uma 

enorme importância e são essenciais para muitos profissionais nesse período para o auxílio ao 
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desenvolvimento de suas práticas durante a novidade do ensino por meio virtual. O déficit de 

estratégias que apresentem eficácia na formação desses professores favorece ao prosseguimento 

de metodologias e práticas incapazes de suprir a necessidade de aprendizagem dos alunos 

também por meio virtual. 

Lidar com a falta de mecanismos efetivos para o auxílio da reorganização das ações 

pedagógicas e da reposição das atividades curriculares a serem desenvolvidas durante o período 

de isolamento social, resulta em mais uma inquietação para os professores que estão a todo 

momento sendo cobrados por práticas que garantam o aprendizado de seus alunos.  

Veremos a seguir a questão 15 (GRÁFICO 6) onde os professores puderam apontar a 

frequência com a qual aproveitaram os últimos meses para lidar e até mesmo aprimorar seus 

hábitos com as ferramentas digitais (TDICs) para o incremento de suas práticas no ensino 

remoto. 

 
GRÁFICO 6: Respostas retiradas do Relatório DEDSC 2ª etapa (Questão 15) 

Iremos considerar, inicialmente, que nem todos os professores obtinham costumes de 

usar frequentemente as TDICs em sala de aula, pois em muitas escolas podemos observar o 

ostensivo déficit de aparatos tecnológicos para o auxílio metodológico dos conteúdos. Na 

maioria dos casos encontramos escolas com apenas um aparelho Datashow e um notebook para 

ser dividido diariamente entre todos os professores, além de também haver instituições que não 

possuem nenhum desses, obrigando muitas vezes o professor a adquirir por conta própria seus 

recursos tecnológicos para que assim consiga desenvolver uma aula para além do uso do livro 

didático e do quadro branco. 
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Portanto, o processo urgente de adaptação de metodologias desenvolvidas de modo 

presencial para metodologias virtuais foi promovido em um curto espaço de tempo pela SME 

através dos cursos de formação continuada dos professores, como vimos anteriormente. Logo, 

os professores que já possuíam hábitos de uso das TDICs não sentiram tanto efeitos negativos 

quanto aqueles que pouco usavam ou até mesmo não utilizavam essas ferramentas como auxílio 

metodológico de suas práticas.  

Em relação ao gráfico de respostas, visualizamos o maior número de assinalações para 

a avaliação de “bom proveito” dos últimos meses para a habituação do uso das ferramentas 

digitais. Na questão anterior tivemos a oportunidade de notar a insatisfação dos docentes com 

as estratégias da SME, em contrapartida a isso, venturosamente os professores transpareceram  

por meio de suas respostas que se preocuparam em buscar uma melhor adaptação de suas 

práticas a partir do uso das TDICs. 

Essa adequação com as ferramentas digitais reflete, mais uma vez, a responsabilidade 

dos docentes em tentar adaptar suas metodologias e se familiarizar de uma melhor forma com 

as TDICs, tendo em vista que essas são as principais fontes de contato entre os sujeitos 

escolares. Destacamos também o fato de que nenhum professor assinalou as opções de “nenhum 

proveito” e “pouco proveito”, salientando mais uma vez suas preocupações em buscar as 

melhores formas de dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem.  

Buscando interpretar a visão dos professores diante a emergência do ensino remoto, 

escolhemos a questão 22 - “Indique UMA palavra-chave para representar sua vida profissional 

durante esses últimos 3 meses de pandemia”, e obtivemos o seguinte quadro em forma de 

nuvem de palavras (GRÁFICO 7) com a seguinte incidência: Desafio (3 vezes), Cansaço (2), 

Resiliência (2), Reinventar (2), Superação (2) e as demais em tamanhos menores, todas 

mencionadas apenas 1 vez. 
Gráfico 7 – Nuvem de palavras 

 

Fonte: Respostas retiradas do Relatório DEDSC 2ª etapa (Questão 22) 
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Tendo em vista a criticidade, as dificuldades e a excepcionalidade desse período de 

pandemia da COVID-19, os 23 professores assinalaram essas palavras que constam no 

GRÁFICO 7 para representar sua vida profissional. Podemos analisar que das 17 palavras 

citadas na totalidade, a palavra Desafio se sobressai em relação às outras. Isso pode constar 

exatamente o que estamos debatendo nesta pesquisa desde o seu início: os desafios da prática 

docente. O destaque desse termo juntamente com os de Cansaço, Resiliência, Superação e 

Reinventar reflete as (im)possibilidades enfrentadas por esses profissionais desde o mês de 

março, com a paralisação; até os dias atuais, com a reorganização do calendário escolar e a 

continuidade das aulas de forma remota com o auxílio dos usos das ferramentas digitais.   

Daremos ênfase também para os termos Preocupação, Imprevisibilidade, Estresse, 

Tensão e Adaptação que se remetem às angústias experienciadas pelos professores nesse 

momento cheio de incertezas e singularidades. Constatamos que a maioria das palavras-chaves 

escolhidas pelos participantes da pesquisa guiam sua vida profissional para a apreensão acerca 

da adaptação de suas práticas remotas, suas relações com os alunos/comunidade escolar, do 

processo de ensino-aprendizagem, etc.; porém, alguns ainda conseguem se apoiar e buscar 

positividade para enfrentar esses Desafios através da Superação, Resiliência, Reinvenção, 

Dedicação, Aprimoramento e do Esforço. 

Para finalizar a contemplação das questões escolhidas para discutirmos as indagações 

feitas por esta pesquisa, temos a questão 25 (GRÁFICO 8) que buscou saber a opinião dos 

professores, sendo aqui especificamente de Geografia, sobre “o CONVÍVIO do Ensino Remoto 

Adaptado (via Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação) com a Educação Presencial, 

tende a ser cada vez mais...”, e veremos a seguir o resultado. 
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GRÁFICO 8: Respostas retiradas do Relatório DEDSC 2ª etapa (Questão 25) 

Diante as respostas oferecidas para serem assinaladas pelos professores, observamos 

que a maioria se apoia nos convívios ditos como Segregador, Esperado e Complicado. 

Inicialmente, destaca-se o convívio “...segregador, diante do abismo de condições de 

educadores com e sem acesso às TDICs” o qual remete diretamente às dificuldades de aquisição 

e técnicas de uso dessas ferramentas tecnológicas na prática do ensino de geografia. Como 

mencionamos anteriormente, muitas escolas não oferecem esses aparatos ao corpo docente, 

obrigando-os a adquirir por conta própria e, muitos desses não possuem totais condições de 

comprar aparelho Datashow e notebook, o que os levam à marginalização da educação auxiliada 

e potencializada pelas TDICs, principalmente diante o Ensino Remoto   

Emergencial. Esta segregação também está relacionada às condições de home office, 

tendo em vista a avaliação dos professores com a insatisfação das estratégias da SME, a qual 

uma dessas seria o suporte tecnológico aos docentes, entendemos que muitos tiveram que 

buscar alternativas para a obtenção desses materiais tecnológicos. 

O convívio “...esperado, embora existam situações ainda imprevistas no desenho dessa 

convivência” aponta para a expectativa da virtualização do ensino, pois a educação precisa 

acompanhar a evolução da Era Digital, já que estamos inseridos na Sociedade Tecnológica. 

Logo, com o processo de ensino-aprendizagem que desenvolva bons resultados tem exigido há 

tempos capacitações docentes na utilização das TDICs em sala de aula. A estratégia do ERE 

apenas trouxe uma maior urgência na adaptação das práticas educacionais de boa parte dos 

professores.  
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Em relação a terceira opção mais assinalada temos o convívio “...complicado, frente 

uma série de aspectos não planejados no funcionamento escolar” o que está relacionado, mais 

uma vez, a precariedade de ferramentas tecnológicas na maior parte das escolas públicas de 

Fortaleza. Podemos também relacionar as angústias relatadas por meio das palavras-chaves na 

questão 22 com essas assinalações que se destacam aqui, como o desafio, estresse, cansaço, 

apreensão, adaptação, etc.  

É necessário termos em vista que o convívio do ensino remoto com o ensino presencial 

está presente na nossa realidade, porém, nas escolas localizadas em áreas de maior 

vulnerabilidade social a inserção das TDICs nas metodologias e no cotidiano dos alunos 

desenvolve-se de forma mais lenta. Desta forma, finda-se a segregação e a desigualdade de 

acesso aos meios tecnológicos, voltados principalmente para a educação, tanto por parte dos 

alunos quanto dos professores. 

 

7 CONCLUSÃO 

O Ensino Remoto Emergencial tendo as ferramentas tecnológicas como principal 

mediação entre os sujeitos escolares transpareceu em diversas maneiras as dificuldades e 

desafios enfrentados pelos professores não somente no período pandêmico, mas também antes 

dele. As (im)possibilidades educacionais enfrentadas diariamente pelos profissionais docentes 

não almejavam essa adversidade maior com a chegada da crise sanitária, lançando assim os 

professores a uma realidade altamente desigual e limitante como estamos presenciando 

atualmente. 

Diante nossas análises conseguimos observar e delinear os variados desafios 

enfrentados pelos profissionais docentes nesse período de pandemia. De início, temos em   

vista que a excepcionalidade da crise sanitária, encarretada com o isolamento social, 

propiciou angústia e incertezas para a sociedade como um todo. Logo, relacionando esses 

acontecimentos com o fechamento provisório das instituições de ensino e, principalmente, com 

a implantação do ensino remoto, como forma de amenizar os impactos negativos causados pela 

paralização das atividades presenciais, direcionamos nossas conclusões as dificuldades e 

proveitos encontrados e enfrentados pelos professores. 

Os proveitos estão relacionados, mais especificamente, à aproximação dos professores 

e também dos alunos as ferramentas digitais, aprimorando a busca por novas alternativas no 

processo de ensino-aprendizagem. As dificuldades estão marcadas em vários setores, se 

sobressaindo aos fatores proveitosos e potenciais. Entre essas podemos destacar a desigualdade 

de acesso à internet e as tecnologias digitais; as precárias condições de home office; a brusca 
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adaptação das metodologias para o formato remoto, uma vez que é evidente a insatisfação dos 

professores com as estratégias oferecidas pela secretaria de educação em apoio as suas práticas; 

e também, a complexidade de acompanhamento de aprendizagem dos alunos. 

De acordo com essas análises, podemos complementar que as TDICs no seu papel 

mediador da nova relação professor-aluno não se caracterizam como ferramentas 

potencialmente suficientes e únicas para o prosseguimento da prática docente, mesmo sendo a 

principal fonte de contato entre os sujeitos escolares, pois diante das nossas discussões 

observamos que uma parcela dos docentes ainda não conseguiu habituar suas práticas ao 

manejo tecnológico, além de também terem que buscar alternativas como a produção de 

material impresso para os alunos que possuem dificuldades de acesso, ressaltando mais uma 

vez as desigualdades causadas pela exclusão digital. 

As impossibilidades da prática docente se manifestam com maior evidência quando 

analisadas de forma mais profunda, porém, os professores são profissionais resilientes que 

desde o início de suas carreiras são colocados em situações extremas de problemas relacionados 

ao desenvolvimento de suas práticas. Durante o percurso de experiência profissional habituam-

se a buscar as melhores formas e soluções de lidar com os desafios que encontram em seus 

caminhos, sempre à procura de dar o melhor de si para o aprendizado e crescimento de seus 

alunos.  

O ensino remoto mesmo que permeado de dilemas, impasses e dúvidas, está 

condicionando aos educadores da disciplina de geografia uma batalha desafiadora, mas ao 

mesmo tempo reflexiva quanto ao planejamento pedagógico, ao uso das ferramentas digitais, 

ao processo significativo de ensino e aprendizagem e, especialmente, às transformações do 

ensino de geografia escolar. 
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