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RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo analisar as percepções de crianças, matriculadas no Ensino 
Fundamental, e seus familiares sobre aulas remotas emergenciais em tempos de pandemia de 
Covid-19. Realizamos uma pesquisa qualitativa em municípios da região litorânea do estado 
do Paraná. Seu propósito era coletar relatos orais e escritos sobre as experiências de ensino-
aprendizagem, vivenciadas por estudantes e seus responsáveis durante o período de suspensão 
das aulas presenciais. Como resultado, é possível identificar duas contradições: 1) entre o 
discurso oficial da gestão educacional que enaltece o sucesso do ensino remoto e a prática, que 
aumenta as desigualdades; 2) entre a educação como direito e como dever. Por fim, ressaltamos 
a contribuição das ciências sociais para o contexto educacional atual, especialmente a partir dos 
estudos que tematizam a relação entre escolarização, famílias e desigualdades. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declara pandemia de 

Covid-19, causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov2). Medidas de confinamento são tomadas 

por diferentes governos e atingem mais de três bilhões de pessoas no mundo, sendo que 

praticamente a metade dos afetados (1.458, 198,360) é de estudantes, de acordo com a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. No Brasil, a suspensão 

das aulas presenciais de instituições públicas e privadas, em qualquer nível de ensino, atinge 

_______________  
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52.898.349 estudantes (UNESCO, 2020) e impõe, aos governos locais, o desafio de garantir o 

ensino remoto emergencial. Gradativamente, os entes federativos criam diretrizes diferenciadas 

para viabilizar o ensino no contexto pandêmico, visando, a princípio, a manutenção da educação 

como direito de todos.  

No Paraná, durante o ano de 2020, contexto em que se desenvolveu essa pesquisa, a 

rede de ensino estadual e as redes municipais a ela consorciada, adotaram um modelo que 

contava com duas estratégias básicas: a disponibilização via youtube e em canal aberto de 

televisão de aulas gravadas para todo o estado e, em paralelo, a adoção da plataforma google 

classrom para interação dos estudantes com o conteúdo curricular, através de questionários, 

provas e controle de presença. Esse modelo foi denominado de Aula Paraná e tornou-se a 

principal estratégia dos gestores, cuja adesão de estudantes, familiares e das escolas da rede 

pública foi objeto de constante cobrança4. 

Exatamente nos meses de implantação das aulas remotas, mantínhamos contato com um 

grupo de estudantes de escolas públicas de ensino fundamental e seus familiares, integrantes de 

uma pesquisa iniciada em 20195. A continuidade do trabalho de campo de nossa pesquisa havia 

sido comprometida diante da suspensão das atividades presenciais. Contudo, nossa interlocução 

com as crianças e seus familiares manteve-se ativa através de contatos por whatsapp, 

telefonemas e redes sociais. Mais do que isso, a nova realidade de ensino remoto passou a ser 

tema de relatos, trocas e preocupações, tornando-se assunto recorrente no contato com esse 

grupo inicial de famílias e crianças.  

Nesse sentido, essas reflexões foram instigadas pela instalação dessa nova realidade na 

vida de pessoas com as quais já mantínhamos relações de pesquisa. Relações que, por sua vez, 

nos permitiram perceber a imposição de um novo objeto de estudo: as experiências de crianças 

e familiares com o modelo de ensino remoto adotado em 2020, no estado do Paraná. Assim, o 

objetivo primeiramente foi de registrar as dificuldades e angústias desse grupo, passando logo 

_______________  
 
4  Embora as redes pública e privada de educação tenham adotado soluções diferenciadas, o modelo do Aula Paraná 

foi, certamente, aquele que obteve maior investimento, tanto quanto o mais controverso. 
5 A pesquisa em questão denominava-se “Territórios urbano e ofertas de programações de esporte e lazer”, e tinha 

como objeto as atividades esportivas e de lazer realizadas por crianças da rede pública de ensino. 
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a dialogar com um público maior de crianças matriculadas do ensino fundamental, entre seis e 

treze anos de idade, e de seus familiares, residente em cidades do litoral paranaense6.  

O distanciamento social provocado pela pandemia modificou rotinas e organizações 

familiares levando aulas e atividades escolares para dentro das casas, fundindo num só espaço 

as esferas doméstica e da educação formal institucionalizada. Essa fusão não foi um processo 

fácil e suscitou diferentes questões, inquietações e experiências, que foram narradas 

principalmente por crianças e seus familiares, por whatsapp, questionários respondidos pelo 

google forms, e-mails e telefonemas. Ao todo, foram coletados depoimentos de 150 famílias7, 

incluindo de trabalhadores de instituições e serviços de proteção social, cujos dados indiretos 

referem-se a 18 famílias em condição de acompanhamento socioassistencial. As informações 

obtidas diretamente com as crianças somam o número de 26, sendo que na maioria dos casos, 

21 precisamente, o contato se deu também com algum adulto da família. Embora o foco tenha 

sido o ensino público, houve também alguns relatos relacionados ao ensino privado que 

permitem traçar algumas considerações e melhor entender o universo da educação pública 

pesquisado. Os dados com crianças e familiares foram coletados de maio a julho de 2020, mas 

permitiram reflexões que abarcam o período que teve suspensão total das aulas presenciais. 

Por outro lado, cabe registrar que essa pesquisa não se propôs a operar análises que 

representem quantitativamente o universo dos participantes. Sua inspiração vem de estudos de 

natureza qualitativa, realizados com crianças, que, a exemplo desse, buscam refletir sobre 

ideias, significados e circunstâncias que estão em jogo nas práticas e interações cotidianas 

(THOMASSIM, 2010; PIRES, 2010; SCHUCH, RIBEIRO, FONSECA, 2013). 

Além dos depoimentos, duas outras estratégias foram utilizadas para a coleta de 

material: de um lado, buscou-se acompanhar a circulação de documentos, manifestações e 

notícias referentes às medidas adotadas pelo governo estadual com relação às aulas remotas; de 

_______________  
 
6 O levantamento de dados chegou a ser realizado também entre famílias da Região Metropolitana de Curitiba 

(especialmente Curitiba e Pinhais). Contudo, neste artigo, considerando demais dados decorrentes da interação 
direta com agentes locais, as referências empíricas referem-se aos dados obtidos nas cidades de Matinhos, 
Guaratuba e Paranaguá, no litoral do Paraná. 

7 Como uma iniciativa pontual para repercutir as manifestações dessas pessoas, adotou-se uma ferramenta de 
divulgação virtual para dar visibilidade aos relatos e depoimentos: 
https://lugardecriancaufprlitoral.blogspot.com/. No blog também foi divulgado o texto preliminar “O que 
pensam crianças e familiares das aulas remotas: notas preliminares da pesquisa” 
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outro, participou-se de reuniões com gestores locais e regionais da educação. A inclusão de 

dados desse escopo, partiu da leitura de que as escolhas e decisões políticas apresentaram sérios 

efeitos quanto ao tipo experiência escolar acessível aos estudantes de diferentes grupos sociais, 

bem como quanto aos significados que produziram. 

Para a elaboração de instrumentos de pesquisa e posterior análise, considerou-se que o 

modelo de ensino remoto adotado na rede pública, exigia requisitos básicos: o acesso às mídias 

(internet ou TV digital), usos de equipamentos eletrônicos (celulares, televisores, computadores 

ou tablets), recursos mínimos do espaço doméstico (mobiliários, mas também itens 

pedagógicos, como sucatas, papéis, canetas, entre outros), tempo de familiares adultos para 

auxílio ou supervisão, engajamento – ou “comprometimento” – de crianças nas atividades 

escolares (que podem ser virtuais ou impressas, acesso a aplicativos, comunicação eventual, 

entre outras), e o domínio mínimo, por parte de adultos e crianças, de um repertório básico da 

cultura escolar (leitura, escrita, cálculos, interpretações de enunciados, autonomia para realizar 

tarefas e expressar dúvidas, quando se fizerem necessárias). 

Buscou-se refletir teoricamente sobre as experiências vivenciadas e a ampliação das 

desigualdades sobre a égide de um discurso includente e igualitário. Enquanto este enaltece a 

educação como direito, a prática parece potencializar desigualdades sublinhando a educação 

como dever. E é essa justamente a discussão que perpassa a construção deste artigo, incluindo 

o diálogo bibliográfico proposto. 

O artigo está dividido em quatro partes, incluindo esta introdução. A segunda parte é 

destinada a considerações teóricas e a caracterização da problemática do estudo. A terceira traz 

algumas categorias que auxiliam a pensar as aulas remotas no contexto pandêmico, por meio 

dos relatos coletados. Por fim, na última parte, alerta-se para uma possível contradição entre o 

discurso e a prática, entre a educação como direito e como dever, e destaca-se que, tanto quanto 

as dificuldades impostas pela pandemia, a gestão da crise educacional pode ter sido, ela mesma, 

um fator problemático para enfrentar desigualdades na escolarização. 

 

 

 



 
 

5 
 

2 EDUCAÇÃO EM FOCO: BREVES CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

A pesquisa apoia-se em algumas abordagens teóricas distintas, mas complementares, 

dentro das ciências sociais, especialmente da sociologia. Dentro de “uma perspectiva não 

escolar no estudo sociológico da escola” (SPOSITO, 2003), diferentes autores buscaram 

compreender os processos de escolarização para além da relação contextual “professor-aluno”. 

Essa perspectiva inclui estudos das práticas e rotinas familiares (LAHIRE, 1997; LAREAU, 

2007), da relação entre família e escola, particularmente nos meios populares (THIN, 2006; 

ZAGO, 2012), das relações de pares das crianças e jovens (BARBOSA, 2007; SPOSITO, 

2003), e da relação entre percursos escolares e trajetórias de vida (ZAGO, 2012; DAYRELL, 

2005). 

Esses estudos possuem em comum a constatação de que os ambientes e experiências 

familiares podem ser mais ou menos receptivas às demandas da lógica escolar (LAREAU, 

2007; THIN, 2006), conforme o domínio prévio ou familiaridade com os códigos e 

procedimentos próprios dessa lógica no espaço familiar. Também destacam que a relevância 

atribuída pelas famílias de classes populares à escola pode ser ambígua, na medida em que a 

crença de melhorar o futuro pela escolarização dos filhos é frequentemente confrontada por 

condições materiais de existência que limitam projetos futuros, incluindo a longevidade escolar. 

Desta forma, o universo de experiências e de relações não escolares acessíveis a uma criança 

ou jovem são pistas importantes para compreender sua relação com a escola. 

Esses elementos parecem centrais de serem retomados para melhor situar o momento 

no qual a escolarização brasileira se depara com o tema das aulas remotas, na medida em que 

permitem pensar os impasses e desafios preexistentes e que, obviamente, impactaram na 

educação durante o ano de 2020. Entre esses desafios, a dificuldade de avançar na 

democratização da educação básica, em especial entre as famílias das classes populares. 

Somente nos últimos 30 anos é que se deu significativa ampliação do acesso à escola pública, 

e gradual ampliação da longevidade escolar, em comparação com os dados de 1970 e 80. 

O avanço da universalização do acesso à escola na faixa etária entre 06 e 14 anos de 

idade pode ser observado na taxa de escolarização no Brasil (IBGE, 2018), estando de acordo 

com a meta 2 do Plano Nacional de Educação (PNE), apesar de ter crianças com defasagem 
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idade-série. Já no que se refere a meta 3, universalização do ensino médio, o número de 

matrículas está aquém do esperado, atingindo 85%. 

Todavia, para o escopo deste estudo, é fundamental observar que, em termos 

geracionais, não há ainda um enraizamento de uma escolarização ampla e continuada entre os 

extratos sociais com menor renda. Com efeito, a escolarização das populações mais pobres, 

crescente nas últimas décadas, é um fenômeno recente, indicando que a experiência escolar 

(fundamental para difusão social da chamada cultura escolar) é ainda incipiente em uma porção 

considerável das famílias que hoje possuem seus filhos na educação básica. 

Decorre que as crianças cujas trajetórias familiares estão representadas pela parcela da 

população com menor renda e menor acesso à escola, possuem rotinas socializadoras marcadas 

mais pela distância e diferença do que pela proximidade e convergência com a lógica escolar. 

Essas crianças “não apenas precisam aprender os conteúdos da cultura escolar, o que por si só 

já implica um alto grau de concentração e desempenho, mas elas também precisarão aprender 

a transformar seus modos de socialização em formas adequadas à escola” (BARBOSA, 2007, 

p.1071). 

Ao lado dessa realidade, pode-se destacar que os sentidos que os sujeitos atribuem às 

noções de infância, de família, de casa e bairro, entre outras categorias do cotidiano, podem ser 

distintos dos sentidos institucionais. Não raras vezes, as medidas emergenciais adotadas por 

essas redes, tendem a reproduzir concepções idealizadas da família, do ambiente doméstico e 

do próprio sentido de ser criança (FONSECA, 1999; 2005), ao exigir um comportamento 

familiar comprometido com as atividades escolares das crianças. Essas são algumas das 

dimensões das experiências cotidianas que, além de outras tantas (relacionadas ao trabalho, 

relações de gênero, violência de estado), podem pesar quanto as “respostas” familiares na 

relação com a escola. 

Dessa forma, os gestores das políticas educacionais devem ter ciência que as estratégias 

utilizadas podem tanto operar como mais uma barreira e pressão sobre o cotidiano das famílias 

ou crianças, quanto como uma possibilidade de preservar o direito a educação e resistir a 

tendência de exclusão e/ou abandono escolar em larga escala. 
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3 EDUCAÇÃO NA PANDEMIA: RELATOS DE CRIANÇAS E FAMILIARES 

 

As aulas remotas, comumente realizadas em formato digital, exigem com que os 

estudantes tenham equipamentos tecnológicos e acesso à internet. Nem todos têm. A saída 

utilizada, em muitos lugares, foi a distribuição de atividades impressas para serem retiradas nas 

escolas, semanalmente ou quinzenalmente. Mas nem todos têm meios de deslocarem-se para 

recebê-las (PALÚ, 2020). De fato, a comunidade escolar não estava preparada para o 

fechamento das escolas, espaços de aprendizagem, socialização e interação. 

Embora os relatos coletados com crianças e seus familiares no litoral paranaense não 

sejam homogêneos, quanto a positividade ou negatividade das diferentes estratégias 

implementadas pelas redes de ensino, foi possível identificar elementos que evidenciam os 

maiores contrastes entre as experiências dos participantes da pesquisa, bem como explorar seus 

fatores determinantes. Junto a isso, os dados também indicam quais procedimentos atuaram 

como obstáculos ou como facilitadores no desenvolvimento de atividades escolares.  

Dentre os participantes da pesquisa, há crianças matriculadas em escolas privadas, em 

escolas públicas (municipais e estadual) e famílias com crianças em mais de uma rede de ensino. 

Os familiares adultos, responsáveis pelas crianças, dividem-se em: os que se encontram em 

regime de home-office de trabalho; os que seguem em atividade nos postos de trabalho; os que 

realizam trabalho doméstico, desempregados ou aposentados; em condição de assistência e 

acompanhamento socioassistencial. Já no que tange ao número de pessoas em regime de aulas 

remotas na mesma casa, os dados podem ser agrupados como: uma criança em aula remota; 

uma criança e mais outra pessoa em atividades de ensino remotas (criança, adolescente, adulto, 

criança de familiar ou de vizinho que faz uso do mesmo espaço). 

A partir dos relatos e das interações realizadas, as informações foram sistematizadas em 

quatro categorias: a) tempo de tela e interação com a própria turma; b) tempo familiar 

disponível, rotinas e organização doméstica; c) envolvimento de familiares com o ensino 

remoto; d) usos e acesso a equipamentos, internet e mídias.  

Na primeira categoria, observa-se o grande contraste entre estudantes da rede privada e 

da rede pública. As escolas privadas praticamente não fizeram intervalo entre a suspensão das 

aulas presenciais e o início do ensino remoto, aperfeiçoando o sistema com as atividades já 
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acontecendo. Alguns depoimentos destacaram que essas escolas desenvolveram programações 

semanais mais compatíveis com a realidade das famílias, e possibilitaram encontros virtuais 

que permitiam a interação com colegas e professores. Isso é destacado por um estudante: “Eu 

acho legal que pelo menos, eu consigo ver o pessoal da minha turma no aplicativo (...) O 

conteúdo não sei bem se vou fixar, mas tem como tirar dúvidas com os professores...”. Em que 

pese diferenças nos horários dos encontros semanais, as escolas particulares foram se adaptando 

ao sistema remoto, aumentando o número de aulas on-line, mas mesclando com aulas gravadas, 

visando não só o cumprimento do conteúdo e avaliações, mas a manutenção da carga horária e 

a interação com a turma, mesmo que de forma virtual. Ou seja, procuraram “normalizar” o ano 

letivo, considerando o espaço doméstico uma extensão da escola. É claro que isso exige 

equipamento e internet adequada para atividades on-line. 

A rede pública, por sua vez, quando da suspensão das aulas presenciais, antecipou o 

recesso do mês de julho e pensou estratégias para viabilizar o ensino de forma remota. Na 

retomada das atividades, a Secretaria de Educação do Paraná organizou o pacote Aula Paraná 

(com videoaulas e exercícios no aplicativo Google Classroom), que foi aplicado nas escolas 

estaduais e em muitas escolas municipais, que a ele aderiram. Gradativamente, as escolas foram 

criando grupos de whatsapp para propiciar a interação entre escola e família, professores e 

estudantes. Essa iniciativa foi avaliada de forma positiva pelos pais, justamente por possibilitar 

maior interação, que no início do ensino remoto não ocorria. A fala de uma mãe de criança da 

rede municipal, é ilustrativa: “Antes não tinham muitos compromissos, agora as crianças e 

para os pais que sentem que tem um vínculo com a escola, tem um grupo no whatsapp onde 

eles enviam as fotos e as atividades para a professora e os amigos”. Em sua perspectiva, “as 

aulas oferecidas pela TV não são o ideal para aprender, mas é o que foi possível fazer 

rapidamente”. Esse não ideal também foi apontado por outros participantes que consideraram 

o tempo de videoaulas bastante exaustivo, além de relatarem dificuldades com o conteúdo 

padronizado que não dialoga com a realidade do aluno, o que gera desinteresse e tendência à 

dispersão. O relato da avó, responsável por criança da rede municipal, é revelador: “...ele não 

consegue assimilar muita coisa, pois diz que as matérias são para crianças que moram em 

Curitiba (risos). E que as aulas não são verdadeiras. Ele fica inquieto quando sabe que terá 

que assistir as aulas, várias vezes teve crise de choro, isto nos preocupa muito...”. Ademais, 
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como frequentemente as videoaulas são assistidas pelo smartphone, as chances de a criança 

acabar por abandonar as aulas para assistir outros vídeos ou mudar de aplicativo são grandes, 

quando não estão sob supervisão de familiar adulto.  

Na segunda categoria verifica-se que o tempo familiar disponível, rotinas e organização 

doméstica, muda de acordo com o local e as condições de trabalho. Enquanto alguns familiares 

que se encontram em home office se deparam com limites de equipamentos e de sinal de 

internet, outros familiares estão levando as crianças para passar o dia nos seus locais de 

trabalho, por não terem com quem deixá-las. Essa última realidade acaba por demandar que o 

turno de realização das atividades escolares seja, muitas vezes, no período noturno. Contudo, 

muitas escolas passaram a exigir que as crianças registrem sua presença através de grupos de 

whatsapp, enviando fotos ou vídeo cumprindo as tarefas escolares. Nesse sentido, um familiar 

de duas crianças da rede municipal afirmou: 

No começo das aulas remotas, todos ficamos empolgados. Foi reconfortante fazer 
contato com as professoras e com os colegas através do grupo. Pensávamos que seria 
muito bom para as crianças separar 2h30min do dia para uma atividade educativa 
sugerida pela escola. Muito rapidamente as coisas mudaram. De uma singela 
recomendação da escola, as aulas remotas se tornaram uma obrigatoriedade, sendo 
feita uma chamada pelo whatsapp, onde alunos tem que registrar a presença (sob o 
risco real de ganhar uma falta) e COMPROVAR esta presença através de fotos das 
atividades realizadas no caderno para a correção da professora. (Eu tenho pena da 
professora que tem que corrigir o caderno – e os garranchinhos – dos meus filhos 
através de uma foto de celular). 

Esses aspectos demonstraram que, não raro, as estratégias educacionais demandam uma 

disponibilidade de tempo das famílias que, por sua vez, enfrentam situações adversas 

exatamente pelo fato de a escola estar fechada. Assim, as imposições de horários e prazos das 

escolas, por vezes conflitam com as possibilidades das rotinas já alteradas das famílias. Esse 

aspecto revelou um ponto de tensão em parte dos casos, especialmente quando: a) a rotina de 

trabalho não foi afetada pela pandemia; b) há mais de uma criança na família necessitando 

equipamentos e auxílio de um adulto. Dois relatos exemplificam essas situações.  
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A rotina de toda família está extremamente bagunçada, ela [a filha] tem ido trabalhar 
conosco todos os dias, pois a escola e recreações estão fechadas e não temos outra 
pessoa responsável que possa nos ajudar com os cuidados dela. Está sendo 
extremamente difícil, como ela vai trabalhar conosco, não podemos dar atenção a 
aulas durante o dia, deixamos para a noite. As aulas começam as 18:30 e vamos até 
próximo das 22:30. Sendo assim acaba prejudicando a nossa alimentação e nossa 
rotina diária, estamos indo dormir após as 00:00. 

Tenho dois filhos na escola... e a nossa maior dificuldade é prender a atenção deles 
todo o tempo de aula. E a minha maior dificuldade é o tempo disponível para 
acompanhar eles. Que não é todas as aulas que consigo estar ao lado deles para assistir 
as aulas. 

Os dados referentes aos municípios que não adotaram estratégias obrigatórias de 

conteúdos virtuais (como videoaulas e aplicativos), e sim a prática de entrega de atividades 

impressas, parecem apontar relativo sucesso. Mesmo nas redes municipais que adotaram as 

videoaulas e controles virtuais de frequência, existe uma reivindicação crescente das famílias 

pela disponibilização de materiais impressos. Essa reivindicação parece não ser apenas por 

conta de dificuldades de acesso à internet e eletrônicos, mas também por permitir uma maior 

adaptação às realidades, com flexibilização na organização do tempo familiar. 

Na terceira categoria sistematizou-se o envolvimento de familiares com o ensino 

remoto. A necessidade de adultos transitarem entre os papéis de cuidadores (mãe, pai, avó) para 

condutores das atividades escolares pode se tornar, em muitas famílias, uma operação complexa 

e desgastante para a relação criança/cuidador. Mesmo quando familiares não se sentem 

desinformados quanto aos conteúdos escolares, expressam dificuldades para assumirem um 

trabalho pedagógico, tal como evidenciado por uma mãe de estudante da rede pública: “Temos 

que reforçar a explicação muitas vezes, e até recorrer à pesquisa na internet para que as 

crianças consigam apreender alguns conteúdos. Muita coisa está ficando para trás...”. 

Situação que, obviamente, é mais difícil nas famílias cujos adultos possuem baixa escolaridade 

e que não tem condições de dar o suporte necessário, indicando que não é possível existir 

aprendizado sem a presença das crianças na escola ou, ao menos, a presença de professores. 

Destarte, o modelo estabelecido, especialmente por certas redes municipais e pela rede estadual 

de ensino do Paraná, pode estar transferindo para as famílias parte das obrigações que na 

verdade cabem ao estado, sob o argumento de recorrer às obrigações familiares legais. 
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Nesse caso, o risco de tensão na relação família-escola pode estar na interpretação 

apressada de que as famílias menos escolarizadas rejeitariam as demandas escolares domésticas 

de seus filhos. Entretanto, dados de pesquisas referentes aos sentidos das tarefas escolares para 

as famílias populares (RESENDE, 2013; CARVALHO, 2004), destacam que as famílias menos 

escolarizadas não rejeitam a ideia de atividades escolares a serem realizadas em casa. Mas se 

reconhecem em um papel distinto, resultado tanto do domínio desigual dos conteúdos escolares, 

como de elementos simbólicos, referentes ao sentido da escola para cada grupo social. 

Em síntese, o envolvimento de um adulto acaba por ser imprescindível para as crianças 

do ensino fundamental da rede pública. Mesmo quando essa participação não é ativa no auxílio 

direto nas tarefas, ela é uma exigência na comunicação com a escola e professores, em 

deslocamentos para buscar materiais impressos, entre outras situações. Mas destaca-se também 

a recorrência com que algumas famílias interpelaram os professores, coordenadores e diretores, 

informando suas dificuldades, solicitando informações, reclamando das demandas e propondo 

alterações ou adaptações. 

Por fim, a última categoria permitiu sistematizar informações sobre usos e acessos a 

equipamentos, internet e mídias. Três considerações são necessárias. 1) Apesar do celular estar 

presente no cotidiano dos participantes, geralmente são utilizados para certos recursos 

específicos, como aplicativos de fotos, vídeos e de redes sociais. Não há que se confundir, 

portanto, a mera disponibilidade dessa ferramenta, com seus usos rotineiros, com as demandas 

de um processo de formação baseado nas tecnologias da informação e comunicação. A adoção 

de uma estratégia de ensino fundada nessa confusão, pode constituir-se em premissa enganosa, 

quando não falaciosa. 2) Apesar do governo do Paraná ter buscado compensar a limitação do 

acesso à internet com canais em TV aberta, entre as famílias dessa pesquisa pode-se verificar 

duas questões importantes. Primeiro, entre as famílias que supostamente seriam as mais 

beneficiadas por tal oferta, acumulam-se limites, como aparelhos que não funcionam, sinal 

digital instável em localidades mais afastadas, número de crianças em ensino remoto maior do 

que o número de aparelhos, entre outras complicações. Segundo, as experiências dos estudantes 

que assistem videoaulas pelo youtube são substancialmente distintas dos que assistem aulas 

pela TV, especialmente pelo recurso de poder pausar e retornar o vídeo, no caso do aplicativo 

para rever uma explicação, realizar uma tarefa ou mesmo dar atenção a outra demanda 
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doméstica. A título de exemplo trazemos o relato de uma mãe que evidencia essa preocupação: 

“Não sei como seria se tivesse que explicar o conteúdo sem voltar ou pausar os vídeos. 

Portanto, me preocupo com crianças que não tem acesso a aparelhos eletrônicos e se veem 

diante do conteúdo somente pela televisão”. Mas apresentamos também o relato da educadora 

social que compartilha experiências daqueles que vivenciam no cotidiano as dificuldades de 

não ter acesso a internet: a mãe que afirma que a filha chora, pois “não consegue ler ou copiar 

no tempo proposto pela professora do vídeo que, na TV, não pode ser pausado”, e o pai que 

“avalia que o filho não está aprendendo com os vídeos na TV. Não está conseguindo responder 

a apostila e nem acessar o aplicativo para responder atividades por lá”. 3) Mesmo entre as 

crianças e famílias com relativo acesso tecnológico e virtual, registrou-se a percepção de que 

parte dos conteúdos padronizados disponibilizados nas videoaulas não são apropriadas ao tipo 

de mídia ou a realidade do estudante. Essas insatisfações expressam justamente a 

impossibilidade de pensar separadamente conteúdo e forma no campo da aprendizagem. 

 

 

4    DO MAL-ESTAR DAS AULAS REMOTAS ÀS LÓGICAS DE SUCESSO DA 

GESTÃO 

 

As considerações aqui traçadas propõem refletir sobre contrastes entre os sentidos das 

aulas remotas para a comunidade escolar, especialmente no ensino público, e a lógica que 

prevaleceu na gestão educacional no estado do Paraná. Se baseiam em relados de crianças e 

familiares que, em função da pandemia, levaram a escola, no sentido de saber 

institucionalizado, para dentro de suas casas. São construídas a partir de dados limitados ao 

universo dos pesquisados, mas que indicam que o modelo adotado pelo estado e por alguns 

municípios apresentam limites importantes e podem estar aprofundando desigualdades sociais. 

Crianças e familiares, portanto, estão a oferecer relatos sem os quais certas dimensões dos 

efeitos das medidas educacionais jamais poderiam ser conhecidas e analisadas. 

Na esteira das complexidades que seguiram ao longo de 2020, houve ampla percepção 

social, para além dos meios acadêmicos, quanto aos limites e prejuízos do modelo de aulas 

remotas, especialmente na rede pública. Em particular, uma percepção evidente também quanto 
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às profundas dificuldades de inclusão das famílias mais pobres nesse modelo. Apesar disso, as 

medidas institucionais acentuaram o caráter obrigatório da escola com ênfase na 

responsabilidade familiar perante a lei, quando justamente a oferta de acesso educacional estava 

claramente comprometida ou prejudicada por circunstâncias alheias ao domínio das famílias. 

Para ilustrar a lógica que prevaleceu na gestão educacional, e contrastá-la com a 

sensação de mal-estar observada nas famílias, cabe uma breve referência aos dados 

documentais reunidos na pesquisa, entre os quais propagandas governamentais que exaltam o 

sucesso das aulas remotas realizadas virtualmente8. Havia, no entanto, um hiato entre o discurso 

governamental e a realidade educacional. Fato que ficou constado, em 27/08/2020, pela fala do 

secretário estadual da educação, comunicando que a gestão estava revendo a obrigatoriedade 

de acesso às videoaulas por parte de estudantes. O anúncio se deu após a obrigatoriedade (com 

respectiva responsabilidade dos professores pela aferição dos acessos), apresentada em uma 

live do secretário Renato Feder com 27 mil professores, ter recebido 83% de reações negativas 

dos participantes, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná 

(APP sindicato). 

Paradoxalmente, enquanto tentava-se transmitir para a sociedade o que governo julgava 

ser um absoluto sucesso, a própria gestão estadual constatava que a evasão escolar estava 

ampliando-se profundamente, e passava a demandar maior controle e cobrança da participação 

dos estudantes. Para perceber os efeitos decorrentes dessa linha de ação governamental, vale 

trazer ao primeiro plano uma das frentes de ação na qual, agentes da gestão educacional, 

travaram essa tentativa de ampliar a adesão ao modelo de aulas vigentes. 

Tendo como público-alvo as famílias que estariam “desinteressadas” ou “não 

comprometidas” em assegurar aos seus filhos acesso à educação, promotorias públicas, juízes 

de comarcas locais, conselhos tutelares, gestores municipais e direções escolares, passam a 

produzir ou divulgar um alerta para essas famílias: caso não houvesse adesão aos meios 

_______________  
 
8  A Agência de Notícias do Paraná (ANP) noticiou, nesse sentido, que 99% dos alunos da rede estadual acessavam 

o pacote virtual do Aula Paraná e que o 1% restante, excluído digitalmente, recebia o material impresso por meio 
das escolas (ANP, 06/07/2020). A fonte da notícia era o site G1 que, colocou o Paraná na primeira posição de 
um ranking nacional, atingindo mais de um milhão de alunos matriculados na rede. Ocorre que a fonte do G1 
para a realização da reportagem foi a própria secretaria de educação dos estados. Nesse caso, pode-se registrar, 
no mínimo, estranhamento com o fato da ANP ter noticiado um dado como se fosse decorrente de um 
levantamento de terceiro (nesse caso o site G1), quando o dado partiu do gestor do próprio estado. 
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disponibilizados para realização das atividades escolares, os responsáveis estavam sujeitos ao 

enquadramento no crime de abandono intelectual. 

Conforme documentos coletados, o envolvimento do poder judiciário teve seu início 

com a divulgação do ofício circular nº 20/2020, do Centro de Apoio Operacional do Ministério 

Público do Paraná, decorrente de reunião com gestores educacionais. O documento passou a 

orientar as promotorias dos municípios a acionarem os conselhos tutelares para proceder 

identificação e abordagem das famílias cujos filhos estivessem infrequentes. Essa mesma linha 

de ação foi promovida por responsáveis pelo Núcleo Regional de Educação, junto a serviços 

que constituem a rede proteção da criança e do adolescente, na região acompanhada pela 

pesquisa. E, mesmo entre polêmicas e resistências entre agentes de alguns serviços, ocorreram 

abordagens em casas de estudantes de localidades periféricas, realizadas conjuntamente entre 

conselheiros tutelares e guardas municipais. 

Assim, a chamada “busca ativa” (ação que remete ao protagonismo da escola a fim de 

evitar ou reparar situação de evasão escolar), em certos contextos ganhou as nítidas cores de 

intimação judicial. E esses contextos dizem respeito justamente aquelas famílias que mais 

acumulavam dificuldades, tanto materiais como fragilidades sociais, portanto famílias distantes 

de modelos idealizados pela visão jurídica da realidade (FONSECA, 2005)9 - muito embora 

todos os perfis de grupos familiares ouvidos nessa pesquisa tenham manifestado dificuldades 

de aderir ao modelo de aulas remotas.  

Com efeito, o discurso de que as aulas remotas propiciam a manutenção da educação 

como direito é contraposto, na prática, à lembrança cotidiana de que a educação é um dever e 

que há implicações sérias no caso do não cumprimento. Já a narrativa legal quanto a 

responsabilidade parental, dada “a força da matriz jurídica na nossa socialização” (FONSECA, 

2005, p. 55), mais do que promover enquadramentos diretos, teve como efeito legitimar as 

_______________  
 
9  Conforme apurado na pesquisa, um relatório elaborado por uma equipe de serviço de proteção social de um dos 

municípios, cujo objetivo foi oficiar ao MP a realidade de famílias acompanhadas pela equipe, descrevia a 
situação de 40 crianças em situação de dificuldades escolares ou infrequência com as aulas remotas. O relatório 
questionava a cobrança do acompanhamento escolar pelas famílias, considerando as complexidades vividas: 
entre 18 famílias, 12 tinham apenas um adulto cuidador das crianças e 8 dessas tinham mais de 3 crianças sob 
seus cuidados. Além das precariedades de acesso tecnológicos (incluindo sinal de TV) e das condições da 
residência, o relatório destaca a presença de pessoas com deficiência, pais presos, além das dificuldades de 
adultos em auxiliar as crianças, devido, entre outros, a baixa escolarização dos mesmos. 
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medidas adotadas na condução da gestão estadual da educação. Medidas que procuraram 

enfatizar e visibilizar o sucesso do modelo adotado, antes de pautar-se pelo sucesso do diálogo 

e da relação família-escola, no momento que esta conexão mais se fragilizou. 

Subvertendo a relação entre as ferramentas e seus eventuais usos educacionais, os 

pacotes da Aula Paraná foram tomados, em determinadas situações, como se fossem a própria 

finalidade do processo. E grande parte do esforço de professores e das equipes escolares da rede 

pública estadual e municipal que aderiu ao pacote, acabou por ser consumido em torno dessas 

ferramentas. Ressalta-se que descortinar as lógicas da gestão subjacentes a essa euforia com as 

plataformas pedagógicas digitais não é o objetivo da pesquisa. Mas é preocupante que as 

medidas de controle e de pressão sobre os estudantes e famílias, jamais foram justificadas por 

uma experiência educacional relevante e democrática.  

Por fim, como mostrou-se notório no ano de 2020, a escola é fundamental na vida das 

crianças e adolescentes. Para além da educação formal, ela é um espaço de interação e 

socialização que não pode ser simplesmente substituído por plataformas e aulas virtuais. A esse 

respeito cabe destacar a atualidade das contribuições advindas da produção das ciências sociais 

referente a escolarização da sociedade brasileira. Esta produção indica, sob diferentes ângulos, 

que o processo de escolarização em curso no Brasil, a partir da redemocratização, é marcado 

pelo desafio do encontro de sujeitos de grupos sociais com diferentes trajetórias socializadoras 

(BARBOSA, 2007). Trajetórias por vezes distante da cultura formal, levando-se em conta o 

grau de domínio das famílias em relação às exigências da vida escolar, decorrente do déficit de 

experiências geracionais vinculados a cultura escolar e das condições desiguais de vida. 

Isso não significa necessariamente, como aponta Lahire (2002), que ao longo de suas 

trajetórias, os indivíduos permaneçam presos ao capital cultural herdado do contexto familiar, 

podendo adquirir disposições pertinentes ao desempenho escolar a partir de outros espaços de 

socialização com os quais se relacionem no cotidiano. Contudo, no contexto desigual, em 

grande medida, os conflitos e mal-estares que atravessam a escola pública, especialmente 

referentes aos temas da evasão, frequência e sucesso escolar, se relacionam com o fato da escola 

ser ainda uma experiência geracional recente e incipiente entre parcelas das famílias de grupos 

populares, o que tende a traduzir-se em baixas expectativas familiares com as escolas 

(BARBOSA; RANDALL, 2004). 
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Que entre as lições propiciadas pela pandemia esteja uma reflexão aprofundada sobre a 

escola, o ensino remoto e a educação como direito social, à luz dos desafios históricos e 

processuais que já interpelavam a escolarização brasileira, conforme apontava a produção das 

ciências sociais sobre o tema relação família-escola (ROMANELLI, 2013). Para que o direito 

a educação não seja traído pelo monitoramento frio das métricas de acessos, respondentes e 

atribuições de conceitos, essa pesquisa demonstrou que é necessário amplo debate na sociedade 

a respeito dos desafios educacionais do momento. 

Diante dos diferentes arranjos escolares no contexto pandêmico, se tornou até banal 

repetir que as desigualdades educacionais foram aprofundadas. Contudo, faz-se necessário 

problematizar as racionalidades que orientaram a gestão da crise educacional, a despeito do que 

vivenciaram professores, estudantes e familiares. Assim, mais do que as desigualdades 

educacionais, a constatação principal está na naturalização da racionalidade administrativa 

como resposta à crise, e na mobilização de atores e mecanismos de controle para construir uma 

imagem mais próxima possível de uma normalidade escolar. 

Nesse sentido, os acontecimentos acompanhados por essa pesquisa, no ano de 2020, são 

tomados aqui como emblemáticos não apenas das desigualdades educacionais brasileira, mas 

de concepções e práticas subjacentes a essas desigualdades. 
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