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RESUMO 

 

Esta pesquisa aborda a afetividade como fator imprescindível no processo de ensino 

aprendizagem, pois age de forma positiva na vida educacional dos discentes. 

Através do afeto, o aluno pode adquirir condições necessárias para se sentir seguro 

e protegido. Assim, para que tenha um desenvolvimento saudável e adequado 

dentro do ambiente escolar é fundamental estabelecer uma relação saudável. Esta 

investigação tem por objetivo investigar as possibilidades de construção da relação 

afetiva professor-aluno durante o processo de aprendizagem no contexto de um 

ambiente virtual emergencial, decorrente da pandemia de Covid-19. A metodologia 

desenvolvida apresenta uma abordagem qualitativa e, tratando-se de uma pesquisa 

básica, por meio de revisão bibliográfica em materiais científicos produzidos por 

outros autores. Os resultados indicam que, apesar da falta da presença física e 

interação direta, as limitações do Ensino Remoto não são impeditivas para o 

estabelecimento de relações afetivas positivas, embora o cenário em questão tenha 

acarretado problemas e desafios educacionais que não podem ser desconsiderados. 
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This research approaches affectivity as an indispensable factor in the teaching-

learning process, because it acts in a positive way in the educational life of the 

students. Through affection, the student can acquire the necessary conditions to feel 

safe and protected. Thus, in order to have a healthy and proper development within 

the school environment, it is essential to establish a healthy relationship. This 

research aims to investigate the possibilities of building the affective teacher-student 

relationship during the learning process in the context of an emergency virtual 

environment, arising from the COVID-19 pandemic. The methodology developed 

presents a qualitative approach and, being a basic research, by means of 

bibliographic review in scientific materials produced by other authors. The results 

indicate that, despite the lack of physical presence and face-to-face interaction, the 

limitations of Remote Learning are not impediments to the establishment of positive 

affective relationships, although the scenario in question has brought about 

educational problems and challenges that cannot be disregarded. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo, trata da relação afetiva entre os alunos e professores no 

desenvolvimento educacional no ensino remoto, mais concretamente contribuindo 

para fazer com que os alunos assumam a responsabilidade do seu desenvolvimento 

escolar.  

A criação de uma boa relação entre professor e aluno no ambiente escolar faz-

se necessária, pois os professores precisam conhecer seus alunos para poder agir 

de maneira coerente na mediação do conhecimento científico de modo que, os 

mesmos não sejam considerados donos do saber, visto que os alunos já trazem 



  

 

 

consigo um determino conhecimento. E por esse ponto de vista, os professores 

precisam levar em consideração os fatores sociais, culturais e emocionais que os 

seus alunos estão inseridos, uma vez que, a falta dessa conectividade afetiva entre 

professores e alunos poderá resultar em um fracasso escolar tanto dos estudantes, 

como do próprio professor. 

Com o objetivo de averiguar as possibilidades da constituição de uma relação 

afetiva entre professores e alunos durante o processo de ensino/aprendizagem no 

contexto voltado ao ambiente virtual emergencial, decorrente da pandemia. 

Especificamente voltado a fundamentação e desenvolvimento educacional, sobre os 

pilares do desenvolvimento cultural, social, tecnológico e interativo, aliado às 

práticas pedagógicas para implementação do ensino remoto de modo efetivo e 

eficaz. 

Justificando- se portanto, na reflexão sobre a demanda do seu alunado, e no 

comportamento ético enquanto profissional no desenvolvimento de suas funções no 

ambiente escolar, ou seja, a forma como o aluno é tratado desde o portão até a sala 

de aula, com a valorização do seu conhecimento e habilidades, a fim de beneficiar 

sua formação integral. A metodologia desenvolvida apresenta uma abordagem 

qualitativa, ao se tratando de uma revisão bibliográfica em materiais científicos 

produzidos e publicados por outros autores. 

Neste sentido, é importante questionar:  Como são estruturadas as relações 

afetivas entres os alunos e professores, a fim de desenvolver com êxito o processo 

de ensino/aprendizagem, voltando- se não só aos conteúdos curriculares, mas 

também aos conhecimentos adquiridos na vivência do dia a dia.  Assim como, 

entender a necessidade do uso teológico, assim como aconteceu na pandemia com 

a utilização do ensino remoto emergencial- ERE, ao suprir a necessidade da 

interatividade, e as complicações ocasionadas com a utilização dessa modalidade 

de ensino. 

 

2 AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO, NA PERSPECTIVA 

HISTÓRICO-CULTURAL  

 
Vygotsky na teoria histórico-cultural relata a relação professor e aluno como 

uma ligação cooperativa impulsionando a formação integral do aluno, trabalhando a 

aquisição do conhecimento a partir do processo de interação social. De maneira 



  

 

 

que, o aluno vai se desenvolvendo, uma vez que as interações sociais são 

responsáveis pela aquisição do conhecimento construído ao longo de sua história 

(VYGOTSKY apud TOMAS e EMILIANO, 2015, p. 60). 

Para (Wallon, 1979 apud GALVÃO, 2003) a afetividade apresenta grande 

relevância na constituição da inteligência e no desenvolvimento humano por esta 

relacionada aos aspectos emocionais e sociais, ligada a conceitos que abrangem 

diversas manifestações do ser humano, mais precisamente nos aspectos de 

linguagem emotiva do ser enquanto aprendiz e do próprio processo de ensino e 

aprendizagem. 

Segundo Freire (1996), a afetividade é um dos fatores fundamentais para que 

se crie uma boa relação entre professor e aluno construindo-a de maneira cautelosa 

para que os papéis não se confundam.  Pois é a partir da afetividade que se constrói 

uma relação autônoma sobre sua turma e alunos, sendo ela voltada a visão que os 

alunos tenham de seu professor, uma visão de reciprocidade. 

No processo de ensino/aprendizagem as relações afetivas dão suporte aos 

professores mostrando o valor dessa relação afetiva no convívio em sala de aula, de 

modo que, venha ajudar os alunos a resolverem seus problemas e dificuldades 

relacionado à sua vida escolar e social, o professor também pode orientar os pais 

diante de conflitos familiares dando assistência aos mesmos, criando um ambiente 

afetivo e favorável dentro e fora da escola, para que o processo de desenvolvimento 

venha acontecer. 

O professor é figura essencial do saber por representar um elo intermediário 

entre o aluno e o conhecimento disponível no ambiente (VIGOTSKY, 1991). Nessa 

perspectiva, Costa (2002), figura o trabalho do professor na indicação de situações 

que levam os alunos ao aprendizado tornando-os capazes de construir seus 

conhecimentos como uma resposta dada ás perguntas, necessidades ou 

curiosidades que se apresentem a eles.  Nesse contexto, enfatiza-se também, que é 

papel do professor provocar reflexão no aluno sobre suas ações, na busca por 

respostas, na pesquisa e no estudo, tendo em vista o desenvolvimento de novos 

esquemas de assimilação e a construção de novas estruturas psicológicas. 

 

O bom professor é o que consegue, enquanto fala trazer o aluno até a 

intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio 

e não uma cantiga de ninar.  Seus alunos cansam, não dormem.  Cansam 

porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem 



  

 

 

suas imaginações, suas dúvidas, suas incertezas (PAULO FREIRE, 1996, 

p. 96). 

 

Constantemente o professor precisa criar vínculo com seus alunos buscando 

diferentes formas de se comunicar com eles, não os deixando sentirem-se sós. 

Independente da modalidade de ensino, é preciso construir laços afetivos para 

torná-los próximos. Por outro lado, a educação a distância ainda sendo um “tabu” é 

vista como uma modalidade solitária, cada um por si. E é nessa perspectiva que o 

professor precisa estimular a criação de vínculos, fortalecendo a relação afetiva 

entre professor e aluno, mesmo distante demonstrando que está sempre perto para 

qualquer ajuda que o aluno precise.  

Nessa perspectiva, é essencial a construção de um ambiente propício ao 

processo de ensino e aprendizagem. Tendo cuidado com as emoções para que o 

ambiente construído não seja inadequado, podendo se configurar em um campo 

minado, repleto de contradições, rupturas e negacionismo limitando o êxito dos 

alunos no processo de ensino/aprendizagem. 

Vygotsky sendo um teórico que trata sobre afetividade aponta as emoções 

como um pilar importante para o processo de aprendizagem integral do indivíduo, 

influenciando não só na construção do conhecimento, mas também na motivação 

em relação ao desenvolvimento das atividades escolares. 

O autor acima citado foi um teórico que contribuiu de forma fundamental para 

os estudos sobre o desenvolvimento das emoções humanas e para romper com a 

visão bifurcada da época que dissociava razão e emoção. 

 
A afetividade não é apenas uma das dimensões da pessoa: ela é também 

uma fase do desenvolvimento, a mais arcaica. O ser humano foi, logo que 

saiu da vida puramente orgânica, um ser afetivo. Da afetividade diferenciou-

se, lentamente, a vida racional. Portanto, no início da vida, afetividade e 

inteligência estão sincronicamente misturadas, com predomínio da primeira 

(WALLON, 1971, p. 6-7). 

 

A criança é um ser afetivo e deve ser visto como tal. E para que isso aconteça, 

os professores devem assumir uma postura crítica no seu trabalho, criando 

situações que respondam os questionamentos dado nas situações do cotidiano 

escolar. Pois, é nos primeiros anos na escola, que a criança inicia um processo de 

alargamento de sua aprendizagem, visto que antes faziam parte de um grupo 

restrito, formado por familiares e amigos. Agora um mundo de descobertas lhe é 



  

 

 

apresentado, as dúvidas, frustrações, alegrias, negação de si mesmo e do outro. 

Nesse ponto de vista o professor precisa criar oportunidades significativas de 

aprendizagem que priorizem a reflexão e a criatividade, baseadas numa relação de 

troca. 

Portanto, a escola precisa ter um olhar atento aos aspectos que valorizem a 

cultura do aluno, fazendo com que ele possa relacionar os conteúdos apreendidos 

com suas experiências, e as novas informações. Segundo Gadotti (2003, p.47), 

“aprendemos porque precisamos do outro, fazemo-nos na relação com o outro, 

mediados pelo mundo, pela realidade em que vivemos”.  

Afinal é esse processo de ensino/aprendizagem que precisamos favorecer nos 

discentes valorizando os conhecimentos prévios e suas vivências, já que o afeto é 

quem nos proporcionará não somente um ambiente agradável para professor ou 

para o aluno, e sim para ambos: desenvolvendo uma educação humanizada. 

 

3 ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE) 

 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 

estado de pandemia pela COVID-19 (BBC NEWS BRASIL, 2020), e para evitar a 

disseminação do vírus, diversas medidas foram tomadas a nível nacional, estaduais 

e municipais. O Ministério da Educação (MEC) homologou a resolução do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) que afirma que as escolas públicas e particulares do 

País podem oferecer ensino remoto enquanto durar a pandemia. Por meio da 

Portaria nº.  343/MEC (BRASIL, 2020). 

 

O ensino é considerado remoto porque os professores e alunos estão 
impedidos por decreto de frequentarem instituições educacionais para evitar 
a disseminação do vírus. É emergencial porquê do dia para noite o 
planejamento pedagógico para o ano letivo de 2020 teve que ser 
engavetado (BEHAR, 2020). 
 
 

Compreende-se, portanto, o ensino remoto ou aula on-line como uma 

modalidade de ensino que pressupõe o distanciamento geográfico entre professores 

e alunos, no qual o mesmo busca suprir a emergência da falta das aulas 

presenciais, apesar de professor e aluno estarem cada um na sua casa. 

Os professores e alunos no ERE, conectados via dispositivos computacionais 

(notebooks, tablets e smartphones), teriam as aulas na modalidade presencial, 



  

 

 

substituída mesmo que, temporariamente, pela on-line, ou seja, tem-se aí uma 

transposição do ensino presencial físico para as plataformas digitais. 

 Segundo Moreira e Schlemmer (2020, p. 09). 

 

Com o processo centrado no conteúdo” e “a comunicação 

predominantemente bidirecional, do tipo um para muitos, no qual o 

professor protagoniza vídeo- aula ou realiza uma aula expositiva por meio 

de sistemas de webconferência. 

 

 Desse modo, o ensino Remoto Emergencial (ERE) foi uma resposta dada às 

instituições escolares para tentar manter a rotina de estudos de seus alunos. Sendo 

ela, uma mudança curricular temporária e alternativa criada devido às circunstâncias 

impostas pela pandemia. Com intuito de orientar o uso do ensino totalmente remoto 

na mediação dos conteúdos que seriam ministrados pessoalmente. Com o objetivo 

de fornecer o acesso temporário e instruções de apoio educacional disponível e 

acessível aos alunos durante a pandemia. 

 
As modificações possibilitadas pelas tecnologias digitais requerem novas 
metodologias de ensino, as quais necessitam de novos suportes 
pedagógicos, transformando o papel do professor e dos estudantes e 
resinificando o conceito de ensino e aprendizagem. Nesse sentido o ensino 
on-line permite tal personalização, uma vez que pode ajudar a preencher 
lacunas no processo de aprendizagem (BACICH; NETO; TREVIZANI, 2015) 
 

Nessa perspectiva, também é importante enfatizar a necessidade das 

adaptações didáticas e pedagógicas imposta por esta modalidade de ensino, 

significando a impossibilidade de migrar com práticas de caráter educativo 

presencial para o ensino remoto.  

Orientação para as atividades pedagógicas remotas: 

 
Por meios digitais (vídeo- aulas, conteúdos organizados em plataformas 
virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico, blogs, 
entre outros); por meio de programas de televisão ou rádio; pela adoção de 
material didático impresso com orientações pedagógicas distribuído aos 
alunos e seus pais ou responsáveis; e pela orientação de leituras, projetos, 
pesquisas, atividades e exercícios indicados nos materiais didáticos. A 
comunicação é essencial neste processo, assim como a elaboração de 
guias de orientação das rotinas de atividades educacionais não presenciais 
para orientar famílias e estudantes, sob a supervisão de professores e 
dirigentes escolares (BRASIL, 2020. p. 08-09). 
 

Os desafios pedagógicos foram muitos, “os professores precisaram por força 

da urgência, em um curto espaço de tempo, reaprender o acesso aos estudantes e 

encaminhar atividades e acompanhá-las on-line, de modo individual valorizando a 



  

 

 

trajetória, dificuldades e desenvolvimento de cada um dos seus alunos.” 

(CASTAMAN; RODRIGUES, 2020, p. 09).  

Aos estudantes dos Anos iniciais do Ensino Fundamental, foram dadas 

orientações especiais, em razão das dificuldades para acompanhar e realizar 

atividades on-line, tornando indispensável a mentoria de um adulto nesse processo. 

Já nos anos finais do Ensino Fundamental e Médio, essa dificuldade foi menor 

devido à autonomia exercida pelos estudantes, não sendo tão necessário a 

orientação e acompanhamento de um mediador.  

Outrora, o MEC destaca que o mediador não substitui a necessidade das 

atividades profissionais dos professores. O mediador (pais ou responsáveis) apenas 

acompanha e orienta o aluno na sua rotina de estudos. Com relação aos processos 

educativos essencialmente pedagógicos, são funções dos professores (BRASIL, 

2020). 

No que orienta a continuidade das aulas na modalidade remota, os educadores 

precisam utilizar elementos ligados ao cotidiano vivido por seus alunos, discutindo 

inclusive a situação de pandemia, explorando a dimensão educativa, pedagógica e 

científica, a fim de instigar um caráter colaborativo (família-aluno e professor-aluno). 

Na perspectiva de levar o aluno a assumir um papel ativo, proativo e protagonista 

em relação às aulas e conteúdo, com autonomia diante do seu processo de 

aprendizagem (FREIRE, 1969).  

Diante do cenário apresentado, o ensino remoto emergencial foi implantado 

com a perspectiva de que os alunos continuassem aprendendo e, em suma, 

tivessem os seus direitos à educação garantidos. Do mesmo modo, sua utilidade 

combateu medidas como o distanciamento social. Apesar da distância geográfica 

entre os professores e alunos, ambos puderam estar próximos e compartilhar 

momentos significativos através das plataformas digitais. 

Mesmo distantes, o relacionamento interpessoal e as relações afetivas 

puderam ser mantidos através do ensino remoto emergencial (ERE). Contudo, a 

falta da presença física e as interações face a face, foram limitações, mas não 

impeditivos para o estabelecimento de relações afetivas e positivas dadas através 

do comprometimento de ambos em manter uma estreita e contínua comunicação no 

ambiente virtual. Por outro lado, um cenário carente acarretou graves problemas e 

desafios educacionais que não puderam ser desconsiderados. 



  

 

 

A partir do contexto mencionado, viu-se que o distanciamento social trouxe 

alguns agravantes para Educação, por exemplo, “a evasão escolar, o aumento da 

desigualdade, assim como o desconforto em ter que assumir seu processo de 

ensino e aprendizagem com autonomia, empoderamento e autodeterminação” 

(CASTAMAN; RODRIGUES, 2020, p. 03). Assim sendo, a desigualdade de 

oportunidades em relação à continuidade das aulas, refere-se principalmente aos 

aspectos socioeconômicos, como o acesso à internet, a falta de aparatos 

computacionais em suas residências. 

 

4 INTERATIVIDADE NO ENSINO REMOTO 

 

A interatividade no ensino remoto é um conceito marcado pela importante 

contribuição para a educação contemporânea, em decorrência da necessidade do 

uso das tecnologias serem inseridas cada vez mais no planejamento escolar. Para 

Silva (2014) o conceito de interatividade, vislumbra a possibilidade da conjunção 

operatória entre o usuário e a tecnologia hipertextual. Apontando essa conjuntura 

como “diálogo” e como “multiplicidade” em oposição a antiga divisão unitária 

progenitora de aceitações coletivas, baseadas em divisões e simplificações. Nesta 

perspectiva, o autor se refere à mídia clássica (rádio, cinema, imprensa e TV). 

Portanto, vale ressaltar a concepção do autor ao formular sua primeira definição a 

respeito do conceito de interatividade:  

 
Interatividade é a disposição consciente de um mais comunicacional de 
modo expressivamente complexo, ao mesmo tempo atentando para as 
interações existentes e promovendo mais e melhores interações seja entre 
usuário e tecnologias digitais ou analógicas, seja nas relações “presenciais” 
ou “virtuais” entre os seres humanos (SILVA, 2014, p. 25). 
 

A tecnologia está cada vez mais presente no Mundo contemporâneo. E com a 

chegada da pandemia, ocorreram grandes mudanças de hábito durante a 

quarentena onde os meios tecnológicos se mostraram indispensáveis e essenciais 

para manter as pessoas conectadas umas às outras. 

E ao conceituar a interatividade percebe- se que, grande parte da sua literatura 

é abordada de maneira mecânica e linear, por mais que sua concepção queira 

demonstrar a não–linearidade das categorias; hipertexto, hipermídias e outras. 

Propõe- se uma análise detalhada a definisse como um fenômeno mecânico de 

comunicação multilinear, sem considerar a concretude social. 



  

 

 

Ao potencializar as interações através do uso da internet, implica-se 

diretamente o conceito de interatividade, de forma reflexiva, porém ainda mecânica 

unicamente definida como componente dos processos de comunicação, associada 

ao conceito de transmissora de informações.  

Desse modo, para compreender a complexidade da interatividade, é 

necessária observá-la a partir de suas práticas de vidas compartilhadas, e não 

somente como uma troca de comunicações, nesse sentido, é necessário expandir o 

seu conceito de construção do conhecimento, para que ele não esteja associado 

apenas à aprendizagem dos alunos e professores em sala de aula. De modo que a 

interatividade deve ser vista como existente toda vez que sujeitos envolvidos em 

uma construção social, sejam eles alunos, professores ou outros, mergulham em 

uma realidade concreta e na construção de soluções válidas para as demandas 

sociais metabólicas. A interatividade, portanto, possibilita ao indivíduo afetar e ser 

afetado por outros, com a possibilidade de assumir o controle da tecnologia, logo 

“usuários e criadores podem tornar-se a mesma coisa” (CASTELLS, 1999, p. 51). 

Nesse sentido, a interatividade nas aulas remotas, passa a ser um complexo 

conjunto de relações entre sujeitos que compartilham uma determinada construção 

social, sendo ela nessa modalidade especificamente via Internet, de modo que cada 

sujeito envolvido se torne parceiro e partilhe a construção de todo processo, desde a 

concretude de seu contexto a de sua vida cotidiana.  

Desta maneira, pode-se dizer que os compartilhamentos de ações vivenciadas 

entre os sujeitos colaboram em uma construção comum, tornando-se o palco da 

interatividade. A interatividade, nessa perspectiva é definida como o conjunto de 

incontáveis relações de compartilhamento, interação e construção da realidade 

existente para os seus protagonistas, exemplificando o contexto social dos 

participantes ativos nesse processo. 

Portanto, os sujeitos socialmente engajados constroem uma mediação entre si 

e com o mundo. O diálogo, sendo um pressuposto da dialogicidade, favorece a 

interação e a comunicação entre os sujeitos, mediados pela linguagem, fator 

simbólico capaz de organizar as ações em estruturas complexas, de modo que a 

constituição da conscientização seja um dos princípios fundamentais.  

Para Freire (1980), por designar- se como um processo de mediação dos 

sujeitos com o mundo (consciência-ação-consciência), é surgido da autonomia e 

problematização; de modo que os projetos de autoria colaborativa hipermídia em 



  

 

 

rede de computadores correspondam como processos de integração, onde os 

alunos e professores interagem entre si, mediados pelos seus sistemas de 

linguagem historicamente construídos e pelos ambientes digitais a fim de favorecer a 

mediação; da mesma forma, os projetos autorais e individualizados de hipermídia 

propiciando uma relação interativa entre os alunos e os meios tecnológicos, com a 

orientação do professor (MATTA, 2001). 

 

5 COMPLICAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO REMOTO  

 

 

Seguindo a linha histórica apresentada nas escolas, o Brasil sempre enfrentou 

dificuldades para desenvolver a educação na sua melhor forma, a começar pelos 

investimentos, como por exemplo, a construção de escolas dignas, contratação de 

bons professores entre outros. Outrora, esses detalhes não são tão considerados 

por nossos governantes, fato este que prejudica as classes populares, que mais 

enfrentam problemas sociais que os afastam do desenvolvimento educacional 

adequado, fazendo com que a educação chegue de fato a poucas pessoas da 

sociedade. 

O ensino remoto necessita de ferramentas tecnológicas, quais sejam: internet 

de qualidade, computador, celular, fones de ouvido, além disso, é necessário que o 

aluno tenha em casa um local silencioso e sem distrações para que consigam 

concentrar-se nas suas atividades escolares. É fato que alguma parte da sociedade 

possui esse aparelhamento, além de apoio e acompanhamento familiar, porém, 

outra parte da sociedade não possui esses mesmos privilégios, que em tempos de 

normalidade, a escola era o único local de privilégio desse aluno. 

A interrupção das atividades presenciais das escolas públicas e privadas 

durante a pandemia ocasionada pelo Coronavírus, deixou cerca de 48 milhões de 

estudantes sem frequentar as escolas presencialmente, como forma de prevenção à 

disseminação do vírus (INEP, 2020). Diante dessa realidade, o sistema educacional 

de ensino obrigou-se a repensar suas metodologias e práticas pedagógicas para o 

processo de ensino de forma imediata e experimental, pois a situação se apresentou 

com proporções gigantescas e alarmantes com características ainda não 

vivenciadas.  

O agravamento da crise impulsionando o afastamento social acarretou graves 

problemas para a educação devido ao despreparo tecnológico para utilização das 



  

 

 

plataformas digitais ao produzir conteúdo ou interagir com ele. A falta de acesso à 

internet; falta de recursos tecnológicos em casa; cansaço; evasão escolar entre 

outros, foram alguns desses problemas. Sendo um fator preocupante quando se 

trata da realidade dos alunos a partir da pré-escola e em toda educação básica. 

O abandono da escola torna-se uma válvula de escape nesse momento, 

quando o aluno é colocado diante de tantas dificuldades para conseguir um bom 

desempenho, como assistir uma simples aula, visto que este não possui acesso a 

internet, ou o acesso que tem é disponibilizado pelo vizinho e mesmo assim o 

aparelho celular utilizado pelo estudante não suporta o aplicativo que a escola utiliza 

por esta ultrapassado. Enfim, são diversas realidades de desigualdades que os 

afastam da educação. Definitivamente, a desigualdade influi negativamente sobre o 

crescimento por falta investimentos, tanto em equipamentos quanto em capital 

humano, ou melhor, tanto em educação quanto em formação profissional. 

Diante dessa situação, os professores, gestores, alunos e familiares, buscaram 

se adaptar repentinamente no âmbito pessoal, profissional e social, pois as 

restrições como o distanciamento atingiram todas as esferas sociais. E no contexto 

escolar não foi diferente, o planejamento escolar desde suas estratégias, 

metodologias e didáticas de ensino foram submetidas a inúmeras mudanças com 

intuito de amenizar as perdas em relação aos conteúdos curriculares, por se tratar 

de uma modalidade com aulas on-line.  

Nesse contexto, os professores buscaram criar um ambiente propício usando 

as relações interpessoais, mesmo geograficamente distantes, no intuito de efetivar o 

ensino remoto. Traçando algumas metas com intuito de fazer com que os 

estudantes organizem suas atividades, obedeçam a regras, cumpram prazos e 

realizem as tarefas com sucesso.  

Neste sentido, Vilela (2020, p. 107-108) relata que cabe aos professores a 

atualização de ações como: 

 

Sua prática docente, com um olhar aberto às inovações criando 

abordagens, alternativas variadas a fim de criar um clima favorável de 

interação e liberdade de manifestações, favorecendo a autonomia do 

pensamento em cada ação dos alunos.  

 

Os alunos também não estavam preparados para enfrentar a pandemia. A 

perda de aprendizado é uma grande questão a ser enfrentada, enquanto o ensino 



  

 

 

remoto durar, pois mesmo que este seja uma saída para que a educação não 

permaneça paralisada, cada aluno enfrenta uma realidade, que muitas vezes não 

lhe permite ter um ensino remoto de qualidade, por não ter o aparelhamento 

tecnológico necessário como computador, tablete, celular ou acesso a uma internet 

de qualidade, ou, por não ter acesso a um local silencioso e harmonioso para que 

realize suas atividades escolares. 

Kousky (2016), ao relatar que efeitos psicológicos na vivência do dia a dia, 

tendem a impactar os alunos de maneiras diferentes, dependendo das situações e 

experiências vividas. O momento de isolamento social, em um contexto de 

vulnerabilidade, onde os alunos de escolas públicas foram os mais afetados apesar 

das inúmeras tentativas de tornar esse ambiente propício e oportuno, a falta de 

acesso à tecnologia acarretou alguns prejuízos, seja emocional ou intelectual, 

limitando o exercício da autonomia. E nesse sentido Peres (2020, p. 29) relata que 

“a pandemia, provocou a possibilidade de se repensarem os novos modelos de 

ensino, assim como os modelos estruturais das escolas, as práticas da gestão e o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Por sua vez, Marchesi (2004, p. 38) trata as situações vivenciadas pelos alunos 

com deficiência e afirma que eles “têm ritmos diferentes de aprendizagem e 

maneiras específicas de inserção no processo educacional e de construção de seus 

conhecimentos”. Por esse pressuposto, o respeito às dificuldades e especificidades, 

diminui as dúvidas e auxilia na autonomia diante do processo educacional, 

constituído- se através do aprimoramento de sua formação. 

Ferreira (2020) diz que as professoras passam por exaustão pelo acúmulo de 

tarefas do lar e do planejamento para o modelo de ensino remoto. Esta carga de 

trabalho imposta aos professores agravou ainda mais os problemas prejudicando a 

realização do ensino. Pela grande demanda de trabalho, não sendo possível corrigir 

as atividades adequadamente de seus alunos, avaliar seu nível de aprendizado e 

orientá-los quanto ao tempo estipulado para realização das atividades.  

Outra dificuldade enfrentada pelos professores e alunos refere-se aos aspectos 

pedagógicos, dados pela fragilidade no desenvolvimento metodológico das 

competências direcionadas aos esquemas estratégicos, práticas e didáticas do 

ensino on-line. De fato, os estudos realizados antes da pandemia já mostravam as 

dificuldades na utilização de ferramentas tecnológicas, como as plataformas digitais, 



  

 

 

ocasionados pela falta de formação específica e continuada, condição evidenciada 

durante a pandemia do novo Coronavírus. 

 A desmotivação diante das frustrações e limitações influenciou inerentemente 

o trabalho docente e discente, limitando o formato de ensino e de aprendizagem, 

apesar da intensificação de seus métodos a realidade precária das famílias, como a 

falta de um ambiente adequado para os estudos, uma boa iluminação, motivação e 

orientação, tais ações tornaram-se irreveláveis para o processo de ensino, de modo 

que estas condições não favorecem em nada o processo de ensino. 

Para minimizar esses problemas, inúmeras mudanças foram tomadas devido a 

inegável crise apresentada pela pandemia, repensando em paradigmas 

educacionais que provavelmente se perpetuaram em longo prazo, sobretudo em um 

contexto pandêmico cujo término, é impreciso. Portanto as atividades presenciais 

interrompidas, tiveram sua continuidade do ensino alicerçado através das 

plataformas digitais, com metodologias pautadas na inovação tecnológica e 

flexibilizadas nos processos de ensino.  

Entretanto, aos professores foram atribuídas diversas funções como a de 

virtualizar o processo educativo tornando-o participativo. Por outro lado, o fato de 

estarem em casa não favoreceu este processo, pelo despreparo dos alunos ao 

enfrentarem essa situação solitária no processo de ensino.  

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Ao desenvolver este trabalho que tem como tema " Afetividade na relação 

professor e aluno no ensino remoto em tempos de pandemia” ficou constatado 

diante do referencial teórico sobre a importância da afetividade por parte do 

professor e dos demais envolvidos no processo educativo da criança.  

Que tanto o docente quanto a escola têm um papel importantíssimo na vida 

dos seus educandos e que, este não se limita apenas em passar conteúdo e avaliar, 

faz-se necessário entender que a criança que ensinamos hoje, será o cidadão de 

amanhã e tudo que lhe foi ensinado e aprendido por ela na sua passagem pelo 

ambiente escolar, refletirá na sua vida em sociedade como cidadãos civilizados e 

participativos. 



  

 

 

Apesar da defasagem imposta pela pandemia na educação, ocasionou o 

esvaziamento de turmas, mesmo on-line, em decorrência do despreparo tecnológico 

de muitos alunos e professores, o que resultou em graves problemas como: a 

evasão e abandono escolar. Mesmo antes do advento da crise de saúde que o 

mundo enfrentou, a evasão já era uma realidade preocupante na educação 

brasileira, tendo os mais diversos motivos, como desestruturação familiar, gravidez, 

repetência ou problemas financeiros. 

Nesse cenário o papel da educação na sociedade é primordial, abrindo portas 

e transformando futuros, justamente por isso que mesmo que a pandemia exista e 

intensifique dificuldades é necessário encontrar uma saída que solucione o 

problema, ou pelo menos diminua os agravantes que futuramente poderiam ser 

piores. 

Portanto, ao concluir a estruturação desse artigo, ressalta-se a importância da 

auto preparação diante da demanda escolar, exigindo dos profissionais que nela 

atuam, uma formação atualizada e coerente com a realidade de suas necessidades.  

Por fim, este estudo cumpre com clareza os objetivos traçados pelo autor, 

espera-se que as discussões reflitas e discutidas nessa investigação possa 

contribuir para que outros autores deem continuidade a novas pesquisas. 
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