
 
 

Ressignificações dos processos de ensino e de aprendizagem 
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O 27 de novembro foi instituído pela Lei 13.620/2018 como o Dia Nacional da 

Educação a Distância (EaD). Até 2019, o maior percentual de alunos nessa 

modalidade estava na Educação Superior, com cerca de vinte por cento do total 

de alunos. Se há alguns anos destinou-se um dia para comemoração e reflexão 

sobre a educação a distância, faz-nos (re)pensar os significados que a EaD 

adquiriu no ano de 2020. 

Entre os impactos negativos da pandemia da COVID 19, além dos problemas 

epidemiológicos, centenas de países atingidos, milhões de pessoas 

contaminadas e mais de um milhão e trezentos mil mortes, foram conduzidas 

diferentes respostas estratégicas de isolamento que impactaram diretamente na 

educação. Houve o fechamento de unidades de ensino (creches, escolas, 

colégios, faculdades e universidades), fato que demandou formas alternativas à 

continuidade dos processos de ensino-aprendizagem. Nesse cenário, o uso 

remoto das Tecnologias de Informação e Comunicação se tornou a forma 

predominante para alavancar, no contexto emergencial, estratégias de Ensino a 

Distância (SENHORAS, 2020). 

A todo momento, questionamo-nos sobre os resultados da adoção dessas 

ferramentas nos nossos cursos, iminentemente práticos. Denominamos nossas 

atividades de “remotas”, e não EAD, por compreendermos as peculiaridades 

dessa modalidade de ensino, suas metodologias, técnicas de ensino- 

aprendizagem, entre tantos aspectos específicos. Porém, com a evolução da 

pandemia, ficou claro que a única forma de mantermos contato com nossos 

alunos e desenvolvermos atividades educacionais, seria por meio das 

ferramentas da Educação a Distância. Para nós “remotas” sim, porque tivemos 

que aprender (e ainda teremos um longo percurso) novas formas de ensinar, 

utilizar tecnologias e nos conectarmos com nossos alunos. Fomos e 

continuamos diariamente desafiados nesses processos de ensino e de 

aprendizagem.  

Todo esse trabalho repercutiu em uma ampla discussão em dimensões atuais 

talvez inéditas sobre educação e nosso papel docente. Ainda, entre todos os 

aspectos e dificuldades que vivenciamos na pandemia, talvez seja uma 

oportunidade de reflexão que aborde também aspectos positivos a serem 

considerados. Vimos a necessidade de trazer as tecnologias para os espaços de 

aula, capacitação dos docentes, conectividade para nossos alunos, digitalização 

de nossos processos, na perspectiva de manutenção de ensino remoto ou 

mesmo híbrido de forma inclusiva.  

Em função da grande diversidade regional em relação à conectividade, 

condições socioeconômicas, faixa etária, entre outros aspectos, nem todos 

aderiram ao ensino remoto inicialmente. Contudo, todas as instituições da Rede 

Federal, de norte a sul do Brasil, em muitas ações apoiadas em editais 

específicos do Ministério da Educação (MEC), desenvolveram projetos de 



 
 

pesquisa e extensão contribuindo com as comunidades, produzindo materiais de 

higiene, equipamentos hospitalares, atendimento psicológico, entre tantas ações 

fundamentais para esse momento do País, mostrando nosso impacto social nas 

comunidades nas quais estamos inseridos.  

Mais que a educação a distância em si, esse momento fez-nos refletir sobre 

educação em toda sua abrangência e sua indissociabilidade com a pesquisa e 

extensão.  

Vivenciamos todo o empenho e dedicação não só dos docentes, mas dos 

técnicos em educação envolvidos na transformação digital, na (re)significação 

do espaço de ensino-aprendizagem. Presenciamos a importância e os impactos 

de projetos da pesquisa e extensão para o ensino, a inclusão dos alunos com 

necessidades específicas, o estabelecimento de determinados parâmetros que, 

possivelmente, foram propostos anterior à pandemia. Entretanto, não podemos 

deixar de refletir no quanto fomos afetados profissional, social e 

psicologicamente.  

Nesse contexto, destacamos a publicação da Portaria MEC 983 de 2020, que 

altera a Portaria 17 de 2016, sobre a regulamentação da atividade docente. É 

possível que ela tenha sido publicada com objetivo de corrigir algumas distorções 

da portaria anterior, visto que somos referência constatada nos resultados de 

qualidade na educação, integral e transformadora. E, certamente, muito há que 

se discutir sobre nosso papel nesse cenário e na contemporaneidade.  

Frente a tudo isso, nesses meus vinte e oito anos de educadora, atuando na 

educação profissional, vivenciando muitos processos de mudanças na 

educação, não posso deixar de refletir sobre o significado desse momento 

também como um momento de mudanças. 

Se até 2019, no dia 27 de novembro, apenas uma parte dos educadores seria 

lembrada, nesse mesmo dia em 2020 parabenizamos a todos que não mediram 

esforços para que, mesmo nas condições remotas, pudéssemos ofertar a 

educação pública, gratuita e de qualidade na qual acreditamos e a qual fazemos. 

Para aqueles, já professores e pensadores da EaD, que têm sido professores de 

outros professores, desenvolvendo e hoje compartilhando as tecnologias e 

metodologias de educação a distância, nosso reconhecimento e agradecimento, 

por nos auxiliarem nessa caminhada.  

Termino essa pequena reflexão com palavras que podem parecer piegas,e como 

já citei - sou antiga, mas, frente a eventuais críticas e desmerecimento recorrente 

ao setor público, não posso perder a oportunidade de reconhecer a grandeza do 

trabalho dos educadores e afirmar que tenho muito orgulho de fazer parte da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, de suas conquistas, de 

sua superação.  

Espero que esse momento passe. Espero também que, apesar de todas as 

dificuldades enfrentadas, consigamos superá-las e aprender para melhorar 



 
 

ainda mais a educação transformadora, seja ela a distância, híbrida, presencial, 

mas de qualidade, pública, gratuita para todos. 
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