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Resumo 
Em meio à pandemia, o Governo do Estado de Mato Grosso - MT - resolveu pelo retorno das aulas on-
line. Esse processo despertou a curiosidade de compreender como estão inseridos os alunos deficientes 
nesse novo desafio de aulas de ensino remoto. Assim sendo, a pesquisa visou investigar o processo de 
ensino remoto para os alunos deficientes em meio a pandemia e foi realizada no município de Porto 
Alegre do Norte - MT, na Escola Estadual Gilvan de Souza. Objetivou-se, especificamente, promover 
um olhar crítico-reflexivo sobre o ensino remoto para os alunos especiais da Educação de Jovens e 
Adultos. O referencial teórico entrelaça saberes e suportes que garantiram um processo investigativo 
de qualidade e comprometimento com a verdade. A pesquisa teve cunho qualitativo, estudo de caso, 
com entrevista com professores, coordenadora pedagógica e análises das atividades da plataforma 
Aprendizagem Conectada. Considerando essa conjuntura desafiadora, o protagonismo do corpo 
Docente ficou evidenciado.  No entanto, percebeu-se um distanciamento entre os atores desse 
processo, ou seja, alunos e professores. 
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REMOTE EDUCATION AND THE SCHOOL INCLUSION OF DISABLED STUDENTS IN 
PANDEMIC TIMES 

 
Abstract 
In the midst of the pandemic, the Government of the State of Mato Grosso - MT decides for the return 
of on-line classes. This process aroused the curiosity to understand how the disabled students are 
inserted in this new challenge of remote teaching classes. Therefore, the research aimed to investigate 
the process of remote teaching for disabled students in the midst of the pandemic and was carried out 
in the city of Porto Alegre do Norte - MT, in the State School Gilvan de Souza. Specifically, it aimed 
to promote a critical-reflective look at remote teaching for special students in Youth and Adult 
Education. The theoretical referential interweaves knowledge and supports that guaranteed an 
investigative process of quality and commitment to the truth. The research was qualitative in nature, 
case study, with interviews with teachers, pedagogical coordinator, and analysis of the activities of the 
Connected Learning platform. Considering this challenging conjuncture, the protagonism of the 
faculty was evidenced.  However, it was noticed a distancing between the actors of this process, that 
is, students and teachers. 
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LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA INCLUSIÓN ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES 
DISCAPACITADOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 
Resumen 
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En medio de la pandemia, el Gobierno del Estado de Mato Grosso - MT decide el regreso de las clases 
en línea. Este proceso despertó la curiosidad por entender cómo se insertan los alumnos discapacitados 
en este nuevo reto de las clases a distancia. Por lo tanto, la investigación tuvo como objetivo investigar 
el proceso de enseñanza a distancia para los estudiantes con discapacidad en medio de la pandemia y 
se llevó a cabo en el municipio de Porto Alegre do Norte - MT, en la Escuela Estatal Gilvan de Souza. 
En concreto, pretendía promover una mirada crítico-reflexiva sobre la enseñanza a distancia para 
alumnos especiales de Educación de Jóvenes y Adultos. El marco teórico entrelaza conocimientos y 
soportes que garantizan un proceso de investigación de calidad y un compromiso con la verdad. La 
investigación fue de carácter cualitativo, estudio de caso, con entrevistas a los profesores, coordinador 
pedagógico y análisis de las actividades de la plataforma de Aprendizaje Conectado. Teniendo en 
cuenta esta difícil coyuntura, se puso de manifiesto el protagonismo del profesorado.  Sin embargo, se 
observó un distanciamiento entre los actores de este proceso, es decir, alumnos y profesores. 
 
Palabras clave: Tecnologías. Educación especial a distancia. La exclusión social. Pandemia. 
 

 

Introdução 

O governo do Estado de Mato Grosso resolveu pelo retorno das aulas presenciais; 

isso causa inúmeros transtornos nas escolas. O Decreto nº 510 de 03 de junho de 2020, dispõe 

da suspensão das aulas. No entanto, em acordo com a Resolução Normativa nº 

03/2020/CEE/MT, estabelece o Plano Pedagógico Estratégico de Atendimento 

Escolar/PPEAE, onde as aulas aconteceriam de forma remota. 

A presente pesquisa, então, visou, nesse contexto, compreender como está sendo o 

ensino para os alunos deficientes na Escola de Jovens e Adultos Gilvan de Souza. A pesquisa 

ocorreu no Município de Porto Alegre do Norte – MT, objetivando, também, promover um 

olhar crítico-reflexivo sobre como está pensado o ensino remoto para os alunos especiais da 

Educação de Jovens e Adultos em tempo de pandemia. 

Os pilares teóricos da pesquisa perpassaram por Paulo Freire, Kenski e Veiga, 

entrelaçando saberes e suporte que garantem um processo investigativo de qualidade e 

comprometimento com a verdade. 

O processo metodológico da pesquisa é de cunho qualitativo, Estudo de Casos, 

Entrevistas com os professores e Coordenação Pedagógica e análises das atividades da 

plataforma Aprendizagem Conectada. 

Considerou-se pertinente uma reconstrução e reinvenção do professor, perante as 

aulas remotas para os alunos deficientes, onde o desafio é ainda maior. A pesquisa apontou os 

percalços desse processo através do olhar do professor. 

 

Objetivo Geral 
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- Promover um olhar crítico-reflexivo sobre como está pensado o ensino remoto para os 

alunos especiais da Educação de Jovens e Adultos em tempo de pandemia. 

 

Objetivos Específicos 

Ø Perceber como os alunos especiais estão sendo contemplados no ensino remoto 

na EJA. 

Ø Compreender as tensões e conflitos estruturais na conjuntura e cenário de 

pandemia desse processo educativo. 

Ø Investigar os percalços e potencialidades do processo de ensino aprendizagem 

desses alunos. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa perpassou por análises e caminhos que foram reconstruídos conforme 

as necessidades que surgiram ao longo do processo. Desse modo, a pesquisa ocorreu de forma 

flexível a novas trajetórias e percursos. 

Realizou-se pesquisa de caráter qualitativo, estudo de caso com abordagens 

sociais e pedagógicas, perpassando por entrevistas com professores e familiares dos alunos 

deficientes. 

Utilizou-se de rodas de conversas online, uso de caderno de campo, análises das 

atividades didáticas e uma observação participante focada muito mais no processo que nos 

resultados. 

No decorrer da pesquisa foram entrevistados 04 professores de diferentes áreas de 

conhecimento, sendo Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Português. A 

Coordenadora da escola de EJA também foi entrevistada, a fim de compreendermos o 

processo de ensino e o planejamento desses professores perante alunos. 

Analisamos as atividades impressas que os alunos deficientes estão recebendo em 

casa para resolver. Foram analisadas 05 atividades de diferentes disciplinas e diferentes 

professores e alunos. 

As entrevistas foram feitas pelos aplicativos Whats app, para mantermos o 

distanciamento social, onde conversamos online com cada professor. Durante as reuniões 

pedagógicas pelo Teams, foi oportunizado espaço e tempo para estabelecermos uma roda de 

conversa sobre os desafios e percalços das aulas remotas para os alunos deficientes. 
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A família foi entrevistada por ligação e as respostas dos familiares foram 

transcritas no caderno de campo. 

 

Resultados  

 

Durante a pesquisa, em entrevista com os grupo dos professores, pontuamos 

algumas perguntas para tentar estabelecer uma análise sobre as aulas dos alunos deficientes. 

Como já foi mencionado, entrevistamos 04 professores de diferentes áreas do conhecimento 

em momentos particulares, ou seja, de modo individual.  Diante da discussão levantada em 

relação às estratégias de ensino utilizadas pelos entrevistados, foi perguntado: Que estratégia 

de ensino você está utilizando para trabalhar com os alunos deficientes? 

 

Entrevistado A: Utilizo apostilas com atividades de leitura e escrita, 

algumas de matemática com comparações, tudo muito simples para 

evitar dúvidas. 

Entrevistado B: Tenho uma aluna surda e muda e o que consigo 

desenvolver á distancia é muito limitado. Organizo atividades de 

recortes e colagens, outras com tracejados, atividades para 

reescrever, a fim de aprimorar a escrita, e algumas pinturas livres. 

Entrevistado C: Não trabalhei! Não consegui atingir ela, não pegou 

apostila, nem a família foi buscar. 

 

Percebeu-se que as dificuldades para trabalhar com esses alunos são sólidas, uma 

vez que os professores pontuaram a simplicidade das atividades por não conseguirem ir além 

com aulas à distância. Segundo Kenski (2012. p.52): “A interatividade é uma das 

características básicas desse novo momento cultural”. Assim sendo, as dificuldades em atingir 

esses alunos só amplia, uma vez que não acontece interação com os mesmos, devido as aulas 

serem à distância. 

Os momentos de troca entre professor e aluno não acontecem e isso só fragiliza o 

processo de ensino e aprendizagem. Um processo que de forma presencial já era desafiador, 

de forma remota, os percalços multiplicaram-se. Em alguns casos, os alunos não estão sendo 

nem atendidos, como evidencia o entrevistado C. 

Dando sequência às entrevistas, pontuamos: Que dificuldade encontrada para 

desenvolver o ensino a distância com os alunos deficientes? 
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Entrevistado C: São muitos obstáculos, desde a comunicação com o 

aluno, porque não conseguem utilizar o whatsapp, ou se 

concentrarem para ouvir uma conversa ao telefone, até o 

compromisso dos responsáveis em pegarem as atividades na escola. 

Quando vão, demoram devolver as atividades encaminhadas. 

Entrevistado D: A minha maior dificuldade é manter a comunicação 

diária com os alunos. Não ter a certeza de que as atividades estão 

sendo eficazes ao aprendizado deles me deixa angustiada.  

 

Somos sabedores de que o professor deve estar sempre em busca de mudança 

profissional, por ser inacabado e em transformação, acompanhar a evolução das tecnologias e 

da globalização não é uma tarefa fácil, mas compreende-se que o professor deva estar aberto 

aos desafios da sociedade, como é apontado pelo pesquisador Paulo Freire (FREIRE, 2014). 

Entretanto, sabe-se que esse trabalhador social precisa de tempo e espaço para o 

aprimoramento didático que o engaje nos desafios; sabe-se também, que a pandemia se 

estabeleceu de um modo assustador não permitindo que o professor se organizasse para aulas 

à distância.  

Nas entrevistas ficam evidentes as preocupações desses trabalhadores sociais com 

sua missão de construção social dos alunos. Em outro momento com a Coordenadora da 

escola, que é responsável pelo campo pedagógico da escola pontuou que: 

 

Estamos vivendo um momento de reconstrução profissional, o 

professor está sendo convidado a se reinventar, e é isso que está 

configurado na escola Gilvan de Souza, vivenciamos as estratégias 

que facilita a aprendizagem e garante um nível de qualidade no 

aprender. Pontuo sempre para os professores a necessidade deles não 

assumirem uma postura de cobrança de si mesmo, isso se deve aos 

depoimentos nas reuniões online, onde pontuaram angustias a ponto 

de quererem entregar as aulas. Acredito que o professor deve sim 

assumir suas responsabilidades profissionais perante esse cenário, 

entretanto, o estado deve sim ser responsabilizado, o professor mais 

uma vez não pode assumir esse desafio sozinho. 
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A coordenadora chamou atenção para o papel do estado perante os retornos das 

aulas de forma desorganizada e descontextualizada com o cenário das escolas. Percebeu-se a 

dimensão das angústias dos professores quando a mesma fala que alguns professores 

demonstraram motivação para abandonar as aulas durante o ano. É dever do estado garantir 

essa estrutura para a realização das aulas, como esse processo pode garantir qualidade no 

ensino se os professores e alunos não conseguem conectar-se, sem internet de qualidade e 

instrumentos midiáticos que sustentam isso. Na perspectiva dos alunos deficientes, esse 

quadro se torna ainda pior, pois eles necessitam de acolhimento presencial. 

Ao ser perguntada sobre o planejamento dos professores acerca dos alunos 

deficientes, ela diz: 

 

Alguns elaboram atividades especificas, entretanto, a maioria recorre 

à internet, atividades prontas, desenhos, colagens da plataforma, 

Aprendizagem conectada. Mas nosso maior desafio é vê-los querendo 

estudar na escola, eles estão se sentindo excluídos, porque não estão 

se interagindo, esse ano o governo não autorizou o projeto de 

atendimento especializado da educação especial, onde tinha uma 

professora específica para trabalhar com eles. 

 

Evidenciou-se nesse trecho que os alunos deficientes não estão sendo 

contemplados no processo de ensino remoto à distância. Sem a sala da Educação Especial 

funcionando, eles estão descobertos pelo Estado. Essa configuração inviabiliza a chamada 

emancipação cidadã, isso porque a tecnologia está dividindo ao invés de unificar. 

Emancipar é permitir a construção da autonomia, oportunizar o acesso e 

crescimento intelectual através do processo que constrói o homem na sua integralidade 

humana. A perspectiva de garantia dessa emancipação é dever da escola e do Estado perante 

seus cidadãos.  

A reflexão de vivência igualitária em uma sociedade democrática ainda precisa 

perpassar por um processo contínuo e de ressignificação social, passando por uma 

desconstrução, quando a instituição viabiliza a educação como direito apenas de uma minoria. 

Desse modo, precisa-se estar sempre em alerta para o sistema segregador implantado no nosso 

país, a escola não pode reproduzir processos excludentes, divisório, que enfraquece todo um 

grupo social que já vive em desvantagem de direitos efetivamente conquistados. 
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Considerações finais 

 

Considera-se que, em meio à pandemia, os alunos deficientes da Escola Estadual 

Gilvan de Souza, não estão inseridos num processo de ensino que garanta sua qualidade de 

aprendizagem. Porém, é importante ressaltar que essa responsabilidade, não cabe somente ao 

professor, mas também ao estado. 

Fomenta-se a necessidade de um cenário que garanta a estrutura de estudos para 

esses alunos, onde não se coloque em risco a vida e integridade dos mesmos. Nessa 

conjuntura desafiadora, o protagonismo do professor, fica evidenciado. No entanto, percebeu-

se um distanciamento entre os atores desse processo, aluno e professor. 

Acredita-se que trazê-los para escola em meio à pandemia não seria pertinente, 

mas é preciso repensar as aulas de ensino remoto de uma forma que garanta a inclusão desses 

alunos que já são tão desprovidos de direitos e acessos. Keski (2012, p18) aborda a chamada 

“senha de acesso” onde diz que quem a tem, semeia oportunidades e quem não tem, distancia-

se dos acessos oportunos de crescimento. 

Nessa vertente, acredita-se que os alunos deficientes, nessa escola, fazem parte 

dessa divisão social que as tecnologias promovem, não inclusos, sendo vítimas do processo de 

segregação social que existe no nosso país. Vislumbra-se uma sociedade onde a justiça não 

tenha ideal de perfeição física, raça ou religião, sem padrões morais, éticos e políticos. A 

justiça social deve ser organizada e estabelecida numa conjuntura de igualdade de direitos e 

deveres, onde o Estado de fato cumpra seu papel perante cada sujeito, credibilizando o ideário 

de que os direitos são oriundos de conquistas e fazê-lo acontecer no interior da sociedade, 

independe da situação física do ser humano. 

É preciso conceber que os alunos desprovidos desses direitos e oportunidade de 

estudar, vão carregar sequelas por um longo período na vida de estudantes e social, isso se 

deve ao fato do prejuízo educacional atingir o estado emocional de cada aluno que se sentiu 

fora do processo educacional estabelecido no período pandêmico no estado de Mato Grosso. 

A renúncia do Estado promoveu efetivamente um distanciamento entre a inclusão social e os 

sujeitos dignos deles. 
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