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Reflexões sobre o ERE para professores 

Nas últimas semanas iniciaram-se as atividades de Ensino Remoto Emergencial (ERE) em nosso 
campus, o que significa um novo momento para a Instituição. Um momento de inovação, de 
desafio e de aprendizagem. 

Neste boletim serão retomadas e registradas algumas questões que foram apresentadas em 
reunião realizada com docentes no dia 28 de julho e que podem contribuir para que o professor 
possa refletir sobre suas práticas docentes nessa nova modalidade de ensino. Estão indicadas 
abaixo algumas dessas questões. 

 

Encarar a mudança nas suas possibilidades de aprimoramento e aprendizado: Toda 
mudança, seja ela planejada ou não, envolve sentimentos e reações emocionais. As vezes esses 
sentimentos são até mesmo contraditórios, pois por um lado envolvem uma incerteza, um medo 
sobre o futuro. Por outro lado, também podem envolver o desejo de vivenciar novas 
experiências e a esperança de que bons frutos possam ser colhidos. De todo modo, é muito 
importante entender que as mudanças envolvem sempre algum nível de perda e ganho, de 
vantagens e desvantagens. Quando a mudança ocorre por uma escolha, o processo é mais fácil, 
pois o planejamento permite colocar na balança todos esses aspectos para fazer uma escolha 
consciente e assim diminuir as dificuldades. 

O ensino remoto não foi um desejo, nem uma escolha, mas sim um caminho encontrado para 
responder a um momento muito específico da nossa sociedade. Pelo fato de não ter sido algo 
planejado, pode muitas vezes trazer maiores resistências e dificuldades relacionadas a essa 
mudança. Diante dessas diferentes resistências é fundamental ao professor refletir sobre quais 
aspectos podem estar relacionados com suas próprias resistências (caso existam) ao ERE. 

Ainda que as mudanças tragam desafios, também podem representar um momento de 
aprendizado. Muitas vezes, diante de uma nova situação, é possível conhecer e 
desenvolver aspectos de nossa própria personalidade que em outras condições não 
seriam possíveis. Da mesma forma, em relação ao ensino remoto, esta pode ser 
também uma oportunidade para que o professor desenvolva em si determinadas 



 

 

habilidades e práticas docentes que não estariam disponíveis no ensino presencial. O professor 
deve ter a consciência de que neste momento se trata de agregar novos conhecimentos e 
práticas à bagagem que já traz consigo, isto é, de adaptar toda a experiência anterior a um 
novo momento, com novos desafios e possibilidades. 

 

É preciso refletir sobre a dicotomia entre ensino presencial e ensino remoto: Muitas 
vezes existe entre profissionais da educação, uma crença muito enraizada sobre o ERE, como 
sendo necessariamente pior do que o ensino presencial. Uma dicotomia que pressupõe que o 
ensino presencial é bom e o ensino remoto (ou à distância) é ruim. Mas será que é sempre 
assim? Quando se analisa essa questão com mais cuidado, percebe-se que não é bem assim. 
Cada professor já teve alguma experiência extremamente positiva no ensino presencial, ótimas 
aulas, ótimas metodologias e formas de ensinar aplicadas no dia a dia. Mas também, com 
certeza, já tiveram experiências bem negativas. Aulas que não foram satisfatórias, experiências 
de ensino que não se consegue fazer dar certo, mesmo presencialmente. Assim, será que é 
uma postura adequada considerar que o ensino remoto, necessariamente, irá produzir 
experiências de ensino e de aprendizagem ruins? Será que a utilização de ferramentas 
tecnológicas não pode também contribuir para desenvolver conhecimentos, habilidades e 
atitudes nos estudantes? 

Existem outros fatores no processo educacional que interferem positiva ou negativamente e 
que ultrapassam os meios utilizados. As ferramentas educacionais (tecnológicas ou não) são 
instrumentos que podem ser bem ou mau utilizados a depender de como são inseridas no 
processo educacional como um todo. O professor que não tem o real interesse em compreender 
as necessidades dos seus alunos e de contribuir para o seu desenvolvimento escolar e pessoal, 
não será um bom professor, seja no ambiente de sala de aula ou no ambiente virtual. Por outro 
lado, o professor que se envolve e procura se dedicar ao seu ofício poderá encontrar formas de 
promover uma aprendizagem que seja significativa em um ou outro meio, dentro das limitações 
e possibilidades do atual momento. 

Não se trata de defender o ERE ou EAD como a melhor solução para os problemas educacionais. 
Pelo contrário, é importante ter a compreensão de que esta modalidade de ensino, dentro de 
um cenário de normalidade, não é, de fato, a melhor estratégia para os inúmeros problemas do 
contexto brasileiro, tão desigual e marcado por diferentes tipos de problemas sociais. Esta não 
é uma política pública a ser implantada como resposta definitiva, pois teria várias implicações 
sociais, econômicas e culturais prejudiciais. Mas é necessário compreender essa ferramenta 
como uma resposta emergencial a um momento emergencial e transitório. E que para além de 
tudo isso pode contribuir, de algum modo, para a continuidade do processo educativo. 

 

É importante identificar as possibilidades de aprimoramento didático e científico do 
professor proporcionadas pelas atuais condições: Quem sabe agora não é a hora de se 
dedicar ao desenvolvimento de aspectos da profissão docente que as vezes ficam mais 
dificultadas no dia-a-dia corrido das aulas e atividades presenciais? Como por exemplo, a 
participação em eventos científicos. Estamos vendo neste momento uma oportunidade única, 
de participar de eventos científicos dos mais altos níveis sem precisar se deslocar. Ainda não 
são todos, mas já existem vários congressos, seminários, colóquios que têm sido realizados de 
forma remota. Quantas vezes há o interesse em participar de um congresso nacional importante 
da área, mas que se tornam inviáveis, seja por questões de deslocamento, de tempo, de 
financiamento. Agora é possível participar destes eventos, de ouvir pesquisadores e cientistas 
altamente renomados na área de cada um e, inclusive, de apresentar trabalhos. Aqueles TCCs, 



 

 

iniciações científicas, projetos de pesquisa e de extensão que foram produzidos, quem sabe não 
é uma boa oportunidade de apresenta-los em um evento científico e gerar novas produções 
acadêmicas? 

Outra questão é o próprio desenvolvimento de projetos acadêmicos. A instituição pública de 
ensino favorece e estimula a pesquisa e a produção docente. Existem editais e incentivos 
variados para isso. Quem sabe agora também não pode ser um momento para escrever e 
pensar novos projetos? Ou mesmo para concluir projetos que ficaram inacabados. Este é um 
momento propício para esse tipo de atividade e que também pode se refletir em novas 
orientações, novas produções e publicações. Com certeza isso se refletirá em um 
aprimoramento do professor e ganhos para a instituição e os alunos. 

 

A relação professor-aluno é o eixo fundamental a partir do qual a aprendizagem se 
faz: Para este momento emergencial, novo e desafiador, é muito importante que os professores 
tenham um olhar especial, um olhar atento e cuidadoso em relação aos alunos. Isso em todas 
as atividades docentes, como o próprio ensinar, o lidar com as dúvidas e dificuldades, a questão 
das avaliações, e do motivar e incentivar os alunos ao longo do processo. 

Embora tenha havido muitas mudanças na nossa sociedade nas últimas décadas, e o lugar do 
professor nem sempre seja respeitado e valorizado, é muito importante ter a compreensão de 
que a figura do professor, ainda é um modelo social para os alunos. O relacionamento com o 
professor pode ser determinante em algum momento da vida do estudante, deixar marcas e 
muitas vezes ajudá-lo a fazer escolhas. Para os alunos do ensino médio a figura do professor é 
um modelo de um adulto de referência, um exemplo a ser seguido, alguém que influencia 
diretamente a forma como os alunos enxergam a vida e a si mesmos, alguém que faz diferença 
na sua própria constituição enquanto ser humano. A adolescência é um período em que os 
estudantes estão definindo sua identidade a partir de diferentes modelos, e o do professor 
ocupa um papel importante também. Os professores da graduação também são um modelo e 
um exemplo a ser seguido. Talvez não com tanto impacto na construção da identidade dos 
alunos, mas certamente representam uma influência determinante enquanto um profissional de 
referência. Alguém que veicula valores e práticas que eles gostariam de ter também. Os alunos 
da graduação têm nos seus professores alguém em quem eles se espelham, que querem ser 
no seu futuro profissional. 

Em condições de normalidade é fundamental 
essa compreensão e essa responsabilidade 
sobre o tanto que a relação com o professor 
pode afetar os alunos. Neste novo momento, 
isso se faz bastante presente, para além dessas 
questões, principalmente na forma como irão 
encarar e desenvolver o ensino remoto. A forma 
como o professor irá lidar com esse atual 
momento irá refletir diretamente na forma como 
os seus alunos irão também perceber o ensino 
remoto. Por isso a importância do papel do 
professor no engajamento e envolvimento dos 
alunos. Não que seja somente responsabilidade 
dos docentes. É papel de todos, da instituição, 
dirigentes, dos técnicos, da família e dos próprios alunos. Mas quem irá lida cotidianamente, 
mais diretamente com os alunos e suas dificuldades, são os professores. 



 

 

 

É importante ter um tato adicional, um cuidado e mesmo um carinho em acolher as 
dificuldades dos estudantes: Por conta da excepcionalidade do atual momento é preciso 
entender que agora o ritmo é outro. Não há como esperar o mesmo ritmo de aprendizagem de 
antes. Não é possível ter a mentalidade de que é preciso correr contra o tempo agora para 
recuperar o “tempo perdido”. Por que não se trata de tempo perdido, mas sim de um novo 
tempo, que vai além das questões da escola, do Instituto. Então, de nada adianta querer dar 
muito conteúdo querendo aproveitar ao máximo o tempo, sendo que os alunos não têm 
condição de aprender este conteúdo como antes, quem dirá mais rapidamente. Na verdade, 
provavelmente, precisarão de mais tempo do que antes. 

Este momento é de emergencialmente tentar propiciar um aprendizado para os alunos, dentro 
do que é possível. Isso implica em mudanças em todas as atividades docentes, desde a seleção 
do conteúdo (pensando naquilo que é mais essencial, mais fundamental), a forma de conduzir 
as aulas (as reduções de carga horária, a forma de interação com os alunos), até as avaliações 
e dos modelos de avaliação. 

 

A avaliação neste momento é diferente: Existem inúmeros aspectos que afetam a relação 
dos alunos com o conteúdo, desde as dificuldades de acesso à internet, até os conflitos e 
dificuldades familiares que eles estão vivendo por conta da pandemia. Por isso, a avaliação, de 
uma certa forma, está englobando tudo isso. Um aluno ir bem ou não ir tão bem em uma 
avaliação, não quer dizer necessariamente somente da sua relação com o conteúdo, mas pode 
ser reflexo dessas outras questões. Por isso é importante ter uma especial atenção sobre esse 
aspecto. O professor deve ter consciência de que o seu papel não é de punir por meio da 
avaliação, mas utilizá-la como instrumento de retorno aos alunos e de avaliação da própria 
conduta neste momento. Se o professor precisa de ajustes para este novo modo de ensino, 
como esperar o mesmo desempenho dos alunos? Por isso, é preciso ter um tato em relação à 
quantidade e a extensão de atividades e avaliações. 

 

Pode ser interessante o incentivo as atividades em grupo: Neste momento de pouco 
contato entre os alunos, as atividades coletivas são bastante interessantes. Pois permitem aos 
alunos retomarem um pouco desse contato, que irá interferir positivamente na aprendizagem 
e também permitirá compartilharem as suas dificuldades e se ajudarem mutuamente. Isso ajuda 



 

 

a pesar menos sobre eles o sentimento de que eles têm que dar conta sozinhos da 
aprendizagem e ajuda o professor também ao longo do processo. 

É preciso ter uma abertura para dialogar com os alunos. Durante as aulas, no caso das 
aulas que forem em tempo real, é importante incentivar a participação dos alunos, encorajá-los 
a falar, porque é possível que muitos se sintam constrangidos a se manifestarem nesse meio e 
precisem se sentir confortáveis pra isso. Não é possível esperar que eles ajam igual na sala de 
aula presencial. Por isso, criar um ambiente em que todos possam colocar as suas dúvidas e 
posturas, sem se sentir constrangidos ou julgados negativamente é importante também. Além 
disso, fora dos ambientes de aula em tempo real, é importante ter uma disponibilidade para 
atender e conversar com os alunos. 

 

Pode ser interessante variar as possibilidades de transmitir conteúdos: Além das aulas 
e dos materiais didáticos, podem ser aproveitados vários recursos que a internet disponibiliza. 
Esse pode ser um momento para ajudar os alunos a aprenderem como utilizar os mecanismos 
de busca científica, os indexadores e revistas acadêmicas. O trabalho de pesquisa e leitura de 
artigos, também a utilização de vídeos acadêmicos, etc. Existem vários recursos disponíveis e 
que cada um poderá avaliar o que é interessante utilizar nesse momento. 

 

Por fim, é importante dizer que o professor não deve se sentir pressionado ou com 
uma autocobrança excessiva: Não existe um modelo ideal de professor, nem uma única 
forma de fazer esse ensino dar certo. Este é um momento difícil para todos e para os docentes 
também. Haverá momentos de dificuldades, haverá momentos de desânimo, de incertezas 
sobre o que se está fazendo. Tudo isso é bastante normal e esperado. Por isso é importante 
buscar um equilíbrio: por um lado procurar se dedicar, se envolver, acreditar e procurar fazer 
dar certo e por outro lado ter uma aceitação de que nem tudo será perfeito, que nem sempre 
irão conseguir tudo o que planejaram e que não devem se exigir demais. É bom ter metas 
realistas, condizentes com esse momento. 

As ideias e reflexões colocadas são apenas um panorama de possibilidades, nenhuma regra. 
Que cada professor poderá adaptar para as suas características pessoais, para a sua realidade 
e para a realidade dos alunos. O importante é conseguir desenvolver uma prática docente em 
que haja um reconhecimento enquanto professor e que possa promover um bom encontro com 
os estudantes e uma aprendizagem significativa. 

 

Caso sinta necessidade, pode entrar em contato com o Setor de Psicologia do campus através 
do e-mail psicologia.sje@ifmg.edu.br. 
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