
A Faculdade de Educação/UFG e os desafios do ensino remoto 
emergencial em tempos de pandemia 

A disseminação da Covid-19 no Brasil, acelerada a partir de março de 2020, 

explicitou as desigualdades que caracterizam a sociedade brasileira que já 

vinha sofrendo os impactos da crise econômica, aumentando a pobreza, o 

desemprego e a fome, atingindo especialmente a população mais pobre, 

vulnerável e marginalizada, especialmente, os negros, indígenas e 

quilombolas. Para agravar a situação, o governo brasileiro tem promovido 

sistematicamente o desmonte das políticas de ciência, tecnologia e educação o 

que contribui para a tragédia provocada pela Covid-19, uma vez que nega a 

gravidade da pandemia, relativiza as medidas de isolamento social, divulga 

informações falsas e não elabora e/ou coordena políticas públicas para o 

enfrentamento da pandemia no país. O resultado dessa atuação pode ser 

demonstrado com o saldo de mais de 115 mil mortes confirmadas, até agosto 

de 2020. 

A Covid-19 também impactou fortemente as atividades educacionais em todo o 

país com a suspensão das aulas presenciais. Essa realidade escancarou as 

assimetrias regionais e intrarregionais no que se refere às condições de acesso 

e oferta da educação básica e superior, assim como permanência dos 

estudantes e condições de trabalho dos profissionais da educação. Essas 

assimetrias também se fazem presente nos sistemas de ensino, entre as 

respectivas redes e estabelecimentos de ensino que o compõem. Ao mesmo 

tempo, se impôs o desafio de refletir e planejar outra forma de fazer a 

educação escolar para sua retomada não presencial, chamada de ensino 

remoto emergencial. Além de termos que lidar com os problemas, as 

desigualdades que marcam a sociedade brasileira e a educação, temos ainda 

que lidar com o adoecimento e a morte, em função da pandemia e a falta de 

política pública consistente que garanta saúde e renda cidadã suficiente para 

garantir a preservação da vida neste momento.

No que se refere à rede federal (universidades e institutos federais) destaca-se 

o fato de que nos últimos 10 anos a verba destinada à investimento em 

infraestrutura diminuiu 73%, passando de R$ 2,78 bilhões, em 2010, para R$ 

760 milhões em 2019, em valores corrigidos pela inflação. Para 2021, o  

governo já prevê uma redução de 18,2% nos gastos não obrigatórios das 

universidades federais, que inclui as despesas correntes (contas de água, luz e 



telefone, insumos para pesquisa, bolsas acadêmicas e pagamento de 

funcionários terceirizados) e investimentos (obras, compra de equipamentos, 

renovação de laboratórios, manutenção de bibliotecas, troca de computadores, 

reformas de salas de aulas, redes de wi-fi, etc). Esse desmonte tem impacto 

direto na produção do conhecimento e da ciência, bem como na formação dos 

futuros professores. 

A Faculdade de Educação se situa nesse contexto e assume papel importante, 

ao longo de sua trajetória de mais de 50 anos, à formação de professores, e 

mais recentemente de psicólogos. A concepção de formação profissional da FE 

reafirma o pressuposto de que a universidade se constitui como lócus 

privilegiado de produção, debate e divulgação de conhecimentos. Esta 

formação, por sua vez, se articula com as diversas práticas socioculturais, 

políticas e pedagógicas assumindo a relação dialética entre o processo de 

formação e o das relações sociais, em geral, dada a estreita vinculação 

Universidade e sociedade.

Tendo em perspectiva a construção histórica da identidade institucional da FE, 

pode-se dizer que alguns princípios têm norteado a busca de consenso e sua 

integridade em torno de lutas que considera fundamentais. A despeito da 

diversidade teórica e política da qual se compõe, a FE tem sido reconhecida 

como uma Unidade Acadêmica aguerrida na construção e na defesa dos seus 

princípios. 

Dentre esses princípios, aponta-se em primeiro lugar uma sensível 

compreensão do papel social da educação e, mais recentemente, da 

psicologia, na superação da desigualdade e das injustas condições que pesam 

sobre a grande maioria excluída do povo brasileiro. Esse princípio tem marcado 

as decisões da FE na defesa da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, bem como no compromisso com a educação pública de qualidade e 

com os serviços públicos de psicologia. Esse tem sido o eixo de estruturação 

política e pedagógica dos seus cursos, sejam eles na Graduação, na pós-

graduação lato sensu ou stricto sensu. 

Tais princípios fizeram com que a FE se tornasse palco de grandes e 

importantes movimentos sociais ao longo do período da ditadura militar e da 

tentativa de redemocratização do país. Coerente com suas pautas, concebe o 

processo de formação humana como parte integrante da realidade sócio-



histórico-cultural, entendendo o trabalho docente como eixo formativo para uma 

compreensão crítica e rigorosa da sociedade, da educação e da cultura. 

Vive-se, hoje, uma condição em que os processos remotos e virtuais passam a 

mediar às relações cotidianas da vida como um todo e não apenas os 

processos educacionais. Tal caminho, imposto pela realidade, desconhecido e 

ameaçador mostra-se, por isso mesmo, um campo de ação e de reflexão 

necessário, ao qual a FE deve buscar desvelar em favor dos princípios que lhe 

são mais caros. A superação do conhecimento superficial da realidade e da 

formação voltada para a mera adaptação impõe que se olhe para os limites 

impostos pela pandemia como uma possibilidade de indagação, de intervenção 

e de tentativa de autonomia. 

Assim, no momento em que a pandemia do Covid-19 impõe limites e restrições 

ao projeto político e acadêmico que a norteia, a FE mais uma vez deve manter-

se fiel à luta em favor de uma formação sólida e de um ensino rigoroso para 

todos os nossos alunos e alunas, buscando superar as adversas condições de 

exclusão e respeitando, ao mesmo tempo, o princípio democrático - ainda que 

sempre carregado de contradições - que marca as decisões coletivas da 

universidade e do Conselho Universitário.

Para além da consciência das condições injustas e desiguais impostas a 

muitos de nossos alunos e alunas, a perspectiva dialética da relação entre 

teoria e prática, outro princípio caro à FE, demanda uma práxis em que os 

mesmos meios implicados na alienação do trabalho e do conhecimento sejam 

escrutinados, apropriados e revertidos em caminhos para o esclarecimento e a 

emancipação.

Assim, a par de que o consenso construído na FE em torno do ensino remoto 

tenha sido vencido no âmbito institucional da UFG, cabe a postura política da 

resistência (a mesma que fez com que, mesmo sendo contrária ao REUNI, a 

FE se integrasse com congruência política à sua implantação) ao resguardar a 

visão crítica e a luta pelos direitos inalienáveis de igualdade de acesso à 

educação de qualidade. Se por um lado, neste momento, não cabe mais a 

discussão sobre aderir ou não ao ensino remoto emergencial, por outro, 

orientados pelos princípios consolidados ao longo da atuação político-

pedagógico da FE precisaremos ter o compromisso político com a permanência 

dos estudantes, que implicará no trabalho cada vez mais coletivo e 



colaborativo, na luta pela ampliação dos programas de assistência estudantil, 

na denúncia da não garantia das condições básicas para a manutenção do 

ensino remoto emergencial. 

Por fim, importa destacar que mesmo em tempos de pandemia, a ação docente 

torna-se meio e fim de uma reflexão que permita ao aluno e à aluna a 

consciência de um ser de direitos e de autonomia na relação com os recursos 

dispostos no seu processo de aprendizagem, ainda que esses recursos sejam 

considerados precários e dignos de questionamentos. Cabe aos professores, 

pesquisadores e técnicos administrativos da FE compreender a especificidade 

do momento e perceberem-se como sujeitos de um processo histórico em que 

a resistência significa persistir naquilo que se pode fazer de melhor: a 

construção de um espaço de discussão e crítica da realidade que permita aos 

atores acadêmicos sobrepujar os meios e manter em perspectiva um projeto 

pedagógico inclusivo voltado para a autonomia e a formação integral (científica, 

cultural e política).
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