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RESUMO 
 
Diante de uma Pandemia de origem inexplicável de COVID-19, a Educação Básica Pública no Brasil foi afetada 
diretamente devido ao isolamento social, alunos e professores agora fora das Unidades Escolares se viram diante do 
Ensino Remoto, daí o tema ENSINO REMOTO, PRESENCIAL DE DIREITO E AFETIVIDADE: desafios da educação feita na 
pandemia. O objetivo do presente texto é apresentar o Ensino Remoto, suas características junto ao Ensino Presencial 
e a importância da dualidade: Afetividade X Cognitivo no Ensino Presencial. Por meio de análise de conteúdo, estudo 
bibliográfico esta é uma pesquisa qualitativa, sobre a mudança do Ensino Presencial para o Ensino Remoto que tanto 
repercutiu na sociedade atual, nas comunidades escolares no entorna das Escolas de forma negativa e grande 
desconfiança. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto; Ensino Presencial Público; Afetividade.  
 
 

ABSTRACT 
 
Faced with a Pandemic of inexplicable origin of COVID-19, Public Basic Education in Brazil was directly affected due to 
social isolation, students and teachers now outside the School Units found themselves in the face of Remote Teaching, 
hence the theme REMOTE EDUCATION, PRESENTIAL BY LAW AND AFFECTIVITY: challenges of education made in the 
pandemic. The objective of this text is to present Remote Teaching, its characteristics along with Classroom Teaching 
and the importance of duality: Affectivity X Cognitive in Classroom Teaching. Through content analysis, bibliographic 
study this is qualitative research, about the change from Presential Teaching to Remote Teaching that had so much 
repercussion in today's society, in school communities around the schools in a negative way and great distrust. 
 
KEYWORDS: Remote Teaching; Public Face-to-Face Teaching; Affectivity. 
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INTRODUÇÃO: EDUCAÇÃO NA PANDEMIA 

 

Com a Pandemia do Coronavírus2 (COVID-19), 

especificamente nesse período, a Educação Básica 

Presencial Brasileira foi bastante impactada, pois só se 

conhecia a possibilidade de estudos não presenciais na 

forma de Educação à Distância conhecida como EAD3 - 

essa modalidade de Educação tinha atraído durante os 

últimos anos uma grande quantidade de novos alunos, 

principalmente na Educação Superior que incentivou 

muito seu crescimento durante os últimos anos e muito 

mais na Pandemia. 

Tínhamos ainda, os Cursos realizados pela 

Televisão que ficaram conhecidos como: O Telecurso 

que nasceu da experiência dos primeiros Telecursos de 

1º e 2º graus criados pela Fundação Roberto Marinho, 

que segundo Menezes, (2001) “Em janeiro de 1978, o 

Telecurso 2º grau, produzido em parceria com a TV 

Cultura, estreou em todo o país através de 39 emissoras 

comerciais e 9 TVs Educativas” , essa foi uma das 

práticas pensada cujos métodos poderiam ser usados na 

Educação Básica – durante a pandemia - mas ainda 

existia uma prática de ensino mais antiga chamada de - 

modo de Ensino por Correspondências - que funcionou 

por muito tempo no Brasil por várias gerações, a 

primeira Geração de 1850 até 1960.  

 

Ensino por correspondência: A primeira 
geração do Ensino a Distância (EaD) surgiu 
com a evolução dos serviços postais e a 

 
2 Atualizado em 07/06/2021: O nome Covid é a junção de 
letras que se referem a (co)rona (vi)rus (d)isease, o que na 
tradução para o português seria "doença do coronavírus". Já o 
número 19 está ligado a 2019, quando os primeiros casos 
foram publicamente divulgados. Disponível em: 
https://portal.fiocruz.br/pergunta/por-que-doenca-causada-
pelo-novo-coronavirus-recebeu-o-nome-de-covid-19. Acesso 
20 de fevereiro de 2022, às 11h30min. 
 
3 EAD é a sigla para Ensino a Distância, utilizada para 
identificar a modalidade de ensino ocorrida em ambiente 
virtual, ou seja, sem a necessidade de presença física em uma 
universidade para o processo de aprendizagem. Disponível 
em: https://www.unifaa.edu.br/blog/o-que-e-ead-como-
funciona-a-modalidade-de-ensino-a-distancia. Acesso em 20 
de fevereiro de 2022, às 12h03min. 

massificação dos suportes impressos. 
Caracteriza-se pela troca de material 
impresso entre o educando e o docente 
através do correio tradicional. A 
comunicação (correios) é bidirecional, 
assíncrona e demorada. 2ª geração (1960 
a 1985) Ensino Mediatizado: Caracteriza-
se pela propagação através da rádio, 
televisão, cassetes de áudio e/ou de 
vídeo. A comunicação é principalmente 
unidirecional. No entanto mantém-se a 
troca de documentos escritos enquanto 
que a utilização do telefone introduz uma 
forma de comunicação bidirecional 
síncrona. Aprendizagem Individual. 3ª 
geração (1985 a 1995) Utilização de 
sistemas de comunicação bidirecionais, 
síncronos e assíncronos, entre docente e 
aluno, especialmente baseados em redes 
de computadores (Multimídia interativa, o 
correio eletrônico, o fórum a vídeo 
conferência) possibilitam aos educandos 
se comunicar com o educador e outros 
alunos. Os programas de informação 
permitem ainda ao aluno obter um 
feedback imediato no processo de 
aprendizagem. Aprendizagem social 
enfatizada. 4ª geração (1995...) A 
instituição virtual substitui a instituição 
física no processo de EaD. Surgem as salas 
de aulas virtuais. Interação entre 
educando - docentes virtuais e também 
com outros alunos virtuais. Sistema de 
comunicação bidirecionais, síncronos e 
assíncronos, entre tutor e aluno, todos já 
utilizados na 3ª geração.  
(GUEDES, Bruno Sergio Scarpa Monteiro 
Guedes, 2000, Portal educação, Disponível 
em: 
http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/di
cionario.asp).  
 
 

Mas nenhum desses sistemas apresentava 

um modelo ideal a ser aplicado diretamente na 

Educação Básica – durante a pandemia segundo as 

autoridades governamentais e educacionais, por isso, 

foram considerados por muitos como ineficazes 

sozinhos, se buscou então um meio termo.  Aulas ao 

vivo para se atender a maior quantidade de estudantes 

no mesmo horário e turnos das aulas presenciais 

anteriores, em suas casas: utilizando um Celular, um 

Tablet, um terminal de Computador com programas de 

vídeo conferências e uso das Redes Sociais, que já 
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faziam parte da vida do aluno e quando da ausência 

desses recursos, até uma rádio local foi usada para 

passar as informações e aulas para os estudantes, além 

da possibilidade de receber as atividades escritas na 

escola. 

 

A EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A Educação Básica é constituída de três níveis 

no Brasil:  Educação Infantil, Ensino Fundamental I  e 

Fundamental II, encerrando com o Ensino Médio. O 

Ensino Fundamental dura nove anos e é a etapa mais 

longa das três. Como atender a esses três níveis em uma 

educação na Pandemia sabendo que, no mundo, cada 

país tinha características bem variadas e 

particularidades que os diferenciavam um do outro.  

Agora diante de uma situação de isolamento 

que o mundo estava passando parecia que a solução 

para os países considerados ricos, mas não correspondia 

as necessidades de Sistemas de Ensino Presenciais 

Públicos tão diferentes, principalmente diante das 

realidades socioeconômicas em cada país, 

principalmente nos países mais pobres. 

Como fazer? Foi a grande questão, pois todos 

os países ricos ou pobres tinham que vencer esse novo 

paradigma, levar a Escola para a casa do máximo de 

alunos possível. No Brasil, adotou-se a ideia de aulas ao 

vivo e de forma remota, que se denominou de AULAS 

REMOTAS em um Sistema de Ensino Remoto, que 

consistia, por meio da internet, transmitir conteúdos 

letivos ao vivo, em tempo real, por meio de um 

computador pessoal, um notebook, um tablet, um 

celular, ou até mesmo uma rádio local para promover o 

processo de interação entre professor e alunos na 

transmissão de conteúdo escolar. Atendiam a 

aprendizagem de várias turmas no mesmo nível escolar 

ao mesmo tempo, sem nenhum contato físico, mas com 

bastante interação.  

Assim os docentes tiveram que se adaptar 

com esse novo Sistema de Ensino, essa nova forma de 

Ensino e Aprendizagem, pois tantos eles como os alunos 

tiveram que utilizar as novas tecnologias para se 

inserirem nesse novo processo de forma emergencial.  

 

ENSINO REMOTO 

 

Quando se fala da COVIDE-19 todos ficamos 

constrangidos diante das diversas mudanças que 

ocorreram em nossas rotinas, principalmente no 

processo de ensino nas Escolas pelo Brasil. A mudança 

do Ensino Presencial para o Ensino Remoto que tanto 

repercutiu na opinião da sociedade, das comunidades 

escolares no entorna das Escolas foi extremamente 

negativa e de tremenda desconfiança. 

Era tudo novo, a quarentena, o vírus, um ano 

letivo diferente e um grande impacto para o 

desenvolvimento escolar que precisou ser normatizado 

pelo Ministério da Educação. Era preciso usar a 

tecnologia, mas com sentido, permitindo a participação 

do aluno com a interatividade das aulas presenciais e o 

uso consciente dos meios tecnológicos, de como avaliar 

com o uso, agora, de ferramentas como o Google 

Formulário, o Google Meet, entre outras de maneira 

simples e objetiva. 

Essa forma de Ensino era diferente das outras 

formas de Ensino: EAD, Telecursos e Correspondências, 

pois tinha como objetivo uma transmissão em tempo 

real, interatividade com os estudantes, o acesso a uma 

maior quantidade de turmas ao mesmo tempo como da 

realização da aula presencial. Era preciso não só 

encaminhar trabalhos e citar um monte de conteúdos, 

mas ter uma metodologia prática de interação virtual 

que trouxessem a atenção do aluno para as aulas. 

Assim, o uso de videoaulas, chat de debates e 

interações, vídeo book, textos em pdf, podcast e outros 

recursos que possibilitem o processo ensino e 

aprendizagem. Ao contrário da Ead, sua extensão 

mantinha a rotina da sala de aula que é acessada de 

diferentes localidades e acreditavam com a mesma 

eficácia. 
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A instituição de ensino pode, por 
exemplo, criar turmas específicas 
com atividades remotas, desde que seja 
respeitado todo o planejamento de 
conteúdo e carga horária contratado. 
Adaptações podem e devem ser feitas 
para adequar a forma de apresentação 
das disciplinas, mas de maneira geral é 
seguido o que foi pensado para o ensino 
presencial. A partir dessas premissas, a 
demanda tecnológica das aulas remotas é 
menor, sendo possível adotar aplicativos e 
serviços abertos e genéricos de 
comunicação e interação, como Zoom, 
Skype e Google Hangout – embora 
existam soluções específicas de salas de 
aulas virtuais, como é o caso do Google 
Classroom, que, além das transmissões ao 
vivo, permite a disponibilização de 
gravações e atividades complementares. 
Assim, o ensino remoto surge como uma 
interessante saída para momentos 
emergenciais como o que vivemos, pois 
viabiliza a continuidade das atividades 
pedagógicas pela internet, para amenizar 
os impactos na aprendizagem das crianças 
e jovens enquanto precisam ficar 
afastados da escola. Vale salientar ainda 
que, devido a essa estrutura focada em 
replicar algo planejado para outro 
ambiente, alguns especialistas em 
Educação não consideram as aulas 
remotas como uma modalidade de 
ensino. (Disponível em: 
https://sae.digital/aulas-
remotas/#:~:text=O%20que%20s%C3%A3
o%20aulas%20remotas%20ou%20ensino
%20remoto%3F,as%20aulas%20da%20dis
ciplina%20ocorreriam%20no%20modelo%
20presencial. Acesso em 01/02/2022, às 
13h40min). 

 

 

A dinâmica das aulas remotas se dá pelas 

transmissões das aulas ao vivo, em alguns casos devido 

as deficiências em de recursos, essas aulas eram 

gravadas para os dias de aulas oficiais equivalentes aos 

dias de encontros presenciais mantendo sempre 

frequentes os encontros dos professores e alunos. 

 

ENSINO PRESENCIAL DE DIREITO 

 

Todos os seres humanos que possuem uma 

certa formação, entendem que é direito de todos a 

educação presencial e pública. Reforçado pelo Artigo 

26° da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH)4, que apresenta três grandes premissas do 

direito ao processo educativo, a primeira afirma: “Toda 

a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser 

gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino 

elementar fundamental. O ensino elementar é 

obrigatório...” e se expande para as outras modalidades 

de ensino “O ensino técnico e profissional dever ser 

generalizado; o acesso aos estudos superiores deve 

estar aberto a todos em plena igualdade” e reforça o 

direito a plena igualdade no processo de acesso ao 

ensino superior. 

A Educação Básica Presencial é regida pelo o 

direito fundamental à educação no art. 205 da 

Constituição Federal que diz: “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. 

Assim, além da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH), da Constituição Federal de 

1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

também regula a Educação Básica Presencial como 

essencial para o processo Ensino e Aprendizagem. Assim 

o Art. 5º apresenta: “O acesso à educação básica 

obrigatória é direito público subjetivo...” 

A Educação presencial pressupõe essa 

interação mais profunda entre educador e educando 

 
4 A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), que 
delineia os direitos humanos básicos, foi adotada pela 
Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. 
Foi esboçada principalmente pelo canadense John Peters 
Humphrey, contando também, com a ajuda de várias pessoas 
de todo o mundo. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Univ
ersal_dos_Direitos_Humanos#:~:text=A%20Declara%C3%A7%
C3%A3o%20Universal%20dos%20Direitos%20Humanos%20%2
8DUDH%29%2C%20que,de%20v%C3%A1rias%20pessoas%20d
e%20todo%20o%20mundo.%20%5B1%5D. Acesso em 20 de 
fevereiro de 2022, às 13h00min. 
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que paira pela relação de afetividade entre ambos, que 

o ensino remoto não tem, a presencial cria laços que 

ajudam o processo ensino aprendizagem. Para Wallon 

(1968) “encontrando-se ligada às suas necessidades e 

automatismos elementares, imediatamente 

consecutivos ao nascimento”, ajuda no 

desenvolvimento do educando, aprimora seu 

comportamento desenvolvendo seu comportamento 

enquanto pessoa em processo sociocultural que 

segundo Vygotsky, (1998) uma se torna dependente da 

outra, reforça também Maturana (1988). Logo boa 

parte do ensino e aprendizagem está ligada a emoção, 

que a educação pós pandemia afetou muito a 

afetividade diante da ausência de relações o isolamento 

social. 

 

ENSINO HIBRIDO 

 

O Ensino Hibrido5 veio depois do Ensino 

Remoto e foi uma modalidade de ensino onde os 

educadores tiveram que juntar as tecnologias que teve 

que usar para o Ensino Remoto nas presenciais 

possibilitando integrar essas tecnologias digitais ao 

currículo escolar. Com isso, melhora os recursos usados 

em sala de aula, aprimorando o aprendizado dos alunos. 

Essa metodologia combina o Ensino Remoto com 

Presencial, oportunizou ao aluno aprender sozinho em 

casa e interagir ao mesmo tempo com os colegas em 

sala de aula e com os seus professores na escola. 

Ficou até mais acessível para alguns alunos, 

pois já interagiam com os recursos tecnológicos online e 

agora offline também, dentro das possibilidades e da 

realidade de cada um. Com essas mudanças alguns 

permaneceram totalmente online com medo da 

 
5 Ensino Híbrido é uma metodologia que combina a 
aprendizagem presencial e remota, permitindo que o aluno 
estude sozinho on-line ou em sala de aula interagindo com os 
colegas e com o professor. Disponível em: 
https://sae.digital/ensino-
hibrido/#:~:text=Ensino%20H%C3%ADbrido%20%C3%A9%20u
ma%20metodologia,colegas%20e%20com%20o%20professor. 
Acesso em: 03 de março de 2022. Às 15h40min. 

pandemia, as escolas agora tinham que lidar com vários 

modelos educacionais, passamos a viver entre as 

realidades do mundo real e mundo virtual ao mesmo 

tempo. 

Logo começamos a observar que o ensino 

presencial ganhou com as ferramentas de auxílio na 

aprendizagem proveniente dos demais tipos de ensino 

durante a pandemia e se viu a necessidade de se tirar o 

tinha de bom em cada um para tornar o Ensino 

Presencial mais eficiente com afetividade e cognição. 

 

AFETIVIDADE E COGNIÇÃO 

 

No decorrer do processo educativo na 

educação básica presencial, nossos alunos sempre se 

interrelacionam ampliando o convívio dos grupos sociais 

que frequentam fora da escola. Segundo o dicionário 

Dicio (2022) a palavra afetividade é “substantivo 

feminino, que em psicologia representa um conjunto 

dos fenômenos afetivos (tendências, emoções, 

sentimentos, paixões etc.). [...] É Força constituída por 

esses fenômenos, no íntimo de um caráter individual”.  

Assim a Afetividade também representa a 

afeição que permite ao ser humano demonstrar os seus 

sentimentos e emoções a outros seres permitindo a 

chamada interação – que é um laço criado entre os 

seres humanos no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento pessoal. Para isso seu 

desenvolvimento vai além do aprendizado da escola e 

por meio da afetividade se desenvolve e amplia sua 

capacidade de apreender as coisas, aprende a 

experenciar de forma constante em um ambiente de 

boa relação entre professor e alunos – principalmente 

na educação infantil. Para Wallon (1995) “As expressões 

das emoções são mais intensas e de amplas proporções 

quanto mais novas são as crianças” [...]  

Não podemos esquecer que a afetividade 

proporciona confiança e eleva a autoestima dos alunos, 

que passam a gostar de estar na escola, de aprender e 
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querer construir o conhecimento sozinhos se sentem 

sem confiança, sem estímulos.  

Com a pandemia, no Ensino Remoto, nossos 

alunos perderam essa capacidade, essa capacidade 

interagir, de criar imagens, de socializar o que pensa, 

sabe e a valorizar o que os outros pensam, tudo é muito 

vazio no cômodo da casa, criar imagens de um 

aprendizado sozinho não traz nada de relevante para o 

ato de educar. Segundo LOPES (2012) é preciso 

respeitar o aspecto humano das relações afetivas, pois 

aproxima professor e alunos, contribuindo na educação 

presencial melhor aprendizagem e uma escola mais 

inclusiva em todos os sentidos.  

 

Se a educação não conseguir promover a 
construção do conhecimento por meio do 
afeto, do respeito às dificuldades e aos 
sentimentos do aluno, não será à base do 
autoritarismo e do castigo que formará 
cidadãos coerentes. Pois o afeto entre 
educador e educando é como uma 
semente lançada em terra fértil: germina 
numa rapidez surpreendente e produz 
frutos de qualidade (BONFIM, 2010). 
 
 

Vencer as pequenas violências de direito a 

educação, as punições por falta de recursos, aos 

fracassos por falta de competência e de capacidade 

inclusiva e fazer germinar a semente do aprendizado 

justo e coerente conhecendo a quem educa com 

afetividade e respeitando a capacidade cognitiva de 

cada aluno individualmente. 

Enquanto isso, no ensino remoto todo o 

processo foi menos inclusivo e prejudicou muitos alunos 

que não tinham as ferramentas para acessá-lo devido a 

sua condição de pobreza extrema – imagine os 

especiais. 

Com o Ensino Híbrido, a comunidade escolar 

redescobre a necessidade desse processo de transição 

para o Ensino Presencial e a importância da afetividade 

como coluna basilar ao processo de ensino e 

aprendizagem na educação. Depois do Ensino Híbrido – 

em que metade da turma tinha aulas presenciais e a 

outra fazia Ensino Remoto - a educação retorna 

totalmente para o Ensino Presencial com um ser uno – 

uma dualidade entre afetividade e cognição. Para 

Barros (2017) a pouco tempo “...as pesquisas na área da 

educação voltavam-se para o aspecto cognitivo, 

praticamente desconsiderando a dimensão afetiva”. 

Hoje essa dualidade é uma necessidade indissociável e 

ficou longe de ocorrer no processo de Ensino Remoto. 

Para Vygotsky (1993) essa natureza 

indissociável se dá na “plenitude da vida, das 

necessidades e dos interesses pessoais, das inclinações 

e dos impulsos” visto que “o pensamento tem sua 

origem na esfera da motivação, a qual inclui inclinações, 

necessidades, interesses, impulsos, afeto e emoção”.  

Assim, nossos educandos dependem das 

relações que tem com os adultos, com seus professores 

criando um sujeito capaz produzir respostas ao lhe é 

passado internalizando informações de forma pessoal e 

individual. Para Vygotsky cada indivíduo “internaliza” de 

forma particular sua forma de “[...] reconstrução interna 

de uma operação externa”. Por isso, é necessário que o 

professor percorrer na Educação presencial os caminhos 

cognitivos e afetivos com seus alunos. 

 

METODOLOGIA 

 

Ao se realizar essa pesquisa levou-se em 

conta, por ser uma pesquisa de dados de forma 

qualitativa, bibliográfica com base em artigos e a 

experiência do autor na Educação Básica no período da 

Pandemia, que é inerente ao processo educativo de 

criar relações e interatividade emocional para o querer 

ensinar e querer aprender.  

Assim, o presente artigo buscou apresentar 

um pouco do Ensino Remoto e da Educação Presencial 

reforçados pelo que existia de legislação de ambos, com 

base na experiência do autor na Educação básica com o 

Ensino remoto. Não preciso submeter a nenhum 

comitê, ou conselho de ética, pois não se envolveu 
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nenhum indivíduo em particular e nenhuma unidade de 

ensino.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É preciso superar, cada vez mais, as 

dificuldades no ensino, não importa se Ensino Remoto, 

Híbrido ou Presencial, é preciso diversificar e dinamizar 

o nosso espaço de aprendizagem, melhorar a prática 

docente. Magalhães (2011) vai mais além afirmando 

que o educador tem que alcançar cada aluno de forma 

particular e individualizada criando afetividade para a 

interação professor – aluno ocorrer. 

Cada professor deve ter consciência de papel 

como educador em escola publica cheia de problemas e 

falta de recursos e como criar meios para que sua 

prática docente ocorra sem jamais esquecer de seu 

entorno, pois muitas das nossas crianças vivem na 

pobreza, diante de pais separados, diante da 

prostituição e até diante da droga. Tudo isso 

desestabiliza o aluno, atrapalha sua aprendizagem. 

Essa falta de estabilização familiar chega à 

sala de aula e professor tem que estar preparado para 

ser flexível na hora certa, disciplinar na hora certa, ser 

amigo na hora certa e procurar educar pelas emoções 

na hora certa diante das atitudes geradas pelo desajuste 

das famílias. 

Conclui-se assim, que a educação presencial 

tem papel preponderante na sociedade vigente, que a 

educação não funciona sem a afetividade da família, 

sem a afetividade do professor, sem as relações de 

afetividade na sala de aula entre os alunos para a 

cognicidade funcione criando vínculos para formação da 

personalidade do aluno e que influencia no seu 

processo de aprendizagem. 
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