
São Paulo 

2020 

 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

Carolina Gil Santos Wolff 

 

 

 

 

Ensino remoto na  pandemia: urgências e expressões curriculares 

da cultura digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

São Paulo 

2020 

Carolina Gil Santos Wolff 

 

 

 

 

 

 

Ensino remoto na  pandemia: urgências e expressões curriculares 

da cultura digital 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
como requisito parcial para a obtenção do grau de 
Mestre em Educação: Currículo, sob a orientação 
do Prof. Dr. Fernando José Almeida. 

  



 

 
 

Carolina Gil Santos Wolff 

 

 

Ensino remoto na  pandemia: urgências e expressões curriculares 

da cultura digital 

 

 

Dissertação apresentada à Banca 

Examinadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 

como requisito parcial para a obtenção 

do grau de Mestre em Educação: 

Currículo. 
 

 

 

Aprovado em: ____/____/____ 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

 

 

______________________________________ 

Prof. Dr. Fernando José de Almeida 

Pontifícila Universidade Católica de São Paulo 

 

 

 

______________________________________ 

Profa. Dra. Maria da Graça Moreira da Silva 

Pontifícila Universidade Católica de São Paulo 

 

 

 

______________________________________ 

Profa. Dra. Michelle Prazeres Cunha 

Faculdade Cásper Líbero



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao André, pelo companheirismo, amor e cuidado 

durante esta jornada. 

Às minhas filhas Manuela e Heloísa por sempre 

me lembrarem, com sua presença doce, que é 

preciso coragem.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- Brasil (CAPES) - Código de 

Financiamento 001.” 

 

“This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code 001” 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao querido Professor Dr. Fernando José de Almeida pela orientação 

instigante e atenciosa e por me estimular sempre, mesmo quando a tensão do 

isolamento social, o medo, a quantidade de trabalho, somados às tarefas domésticas 

me faziam crer que esta seria um objetivo inalcançável. 

Na pessoa da professora Maria da Graça Moreira da Silva, agradeço a todos 

os professores do Programa de Pós-Graduação Educação: Currículo da PUC-SP, que 

com seus diferentes saberes, ampliaram meu repertório teórico e meu olhar para a 

educação. 

Agradeço a Michelle Prazeres pelo incentivo à entrada no mestrado e 

contribuições a esta pesquisa na qualificação. 

Agradeço ao Colégio Santa Cruz, onde trabalho, pela autorização para a 

pesquisa e pelo apoio. Agradeço à Diretora pedagógica Débora Vaz, pelas trocas, 

pela confiança e pelo impulso para a pesquisa. Agradeço aos meus colegas de 

trabalho no Núcleo de Educação Digital, nas pessoas de Moisés Zylbersztajn e Ana 

Carolina Vieira. Obrigada pelas trocas generosas. 

Agradeço a minha mãe Olga, por me incutir o amor à educação e à escola. 

Agradeço a ela e a meu pai, Antonio Carlos, pelos ensinamentos da vida e pelos 

cuidados com as meninas, que permitiram a minha dedicação à pesquisa e à escrita. 

Agradeço à Cida, assistente de coordenação do Programa de Pós-graduação 

Educação: Currículo, que,  sempre atenciosa e  competente, nos ajuda nos 

procedimentos acadêmicos e rotinas. 

Agradeço à Fernanda Lobo, revisora competente, que contribuiu para a 

lapidação deste trabalho. 



 

 
 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1. Organização das turmas no Google Sala de Aula 70 

Figura 2. Mural com opções disponíveis para o professor no Google Sala de Aula 71 

Figura 3. Rotina diária no GSA 722 

Figura 4. Atividades previstas em ambiente virtual no primeiro dia de confinamento73 

Figura 5. Aumento do número de atividades  74 

Figura 6 - Convergência de diferentes mídias 74 

Figura 7. Exemplo de aula de Ciências - avaliação 74 

Figura 8 Espaço virtual para anúncio de encontros síncronos e plantão de dúvidas 76 

Figura 9. Detalhe dos dados de plantão de dúvidas 76 

Figura 10. Ambiente virtual de discussão de livro literário 77 

Figura 11 Horários duplicados por causa da divisão das turmas 78 

Figura 12. Comentários entusiasmados dos alunos 79 

Figura 13. Diretrizes para a atividade de Ciências 80 

Figura 14. Cidadania digital: os colegas se incentivam mutuamente 81 

  



 

 
 

Lista de Gráficos e Tabelas 

 

 

GRÁFICO 1 - Dispositivos que alunos possuem em casa 64 

TABELA 1 - Distribuição de equipamentos por alunos 65 

GRÁFICO 2 - A quem pertence o dispositivo mais utilizado pelo aluno 65 

GRÁFICO 3 - Crianças e adolescentes, por dispositivos utilizados para 
acessar a internet                                                                                                       66 
 
TABELA 2 – Síntese das respostas de professores sobre influência do  
digital em seu trabalho                        89                                                                                                                          
 
TABELA 3 – Síntese prática do contexto remoto que deveriam continuar  
durante o ensino presencial                                                                                                             90 
  



 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ABONG – Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais 

AMI - Alfabetização Midiática Informacional 

AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem 

BNCC - Base Nacional Comum Curricular 

CETIC.br - Centro Reginal de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação  
COVID -19 - Coronavírus 19 

CTACSP - Currículo de Tecnologias da Aprendizagem da Cidade de São Paulo 

EI - Educação Infantil 

EF1 - Ensino Fundamental 1 

FSM - Fórum Social Mundial 

GSA – Google Sala de Aula 

LGBTI+  - Lésbicas, Gays, Bisexuais, Transgênero, Interssexuais  

OMS - Organização Mundial de Saúde 

TDIC - Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

  



 

 
 

RESUMO 

 

A presente pesquisa se insere no Programa de Pós-Graduação em Educação e 

Currículo, na linha de pesquisa Novas Tecnologias na Educação da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo.  Este trabalho tem como objetivo geral analisar, 

sob o aspecto da urgência e coesão de valores da cultura digital, a implementação de 

um currículo escolar por ocasião do ensino remoto nos 5ºs ano de uma escola 

particular de classe média alta da cidade de São Paulo. Entre meados de março à 

junho de 2020, durante o isolamento social imposto pelo governos estadual e 

municipal, cujo objetivo foi frear o avanço da pandemia do COVID-19. No estado e no 

município de São Paulo as aulas presenciais foram suspensas e o ensino remoto foi 

implementado na instituição pesquisada. A partir da urgência desta implementação, 

essa pesquisa buscou analisar as expressões da cultura digital no currículo que foi 

sendo desenhado ao logo do transcorrer do ensino remoto. 

 

Palavras-chave: Cultura Digital, Currículo, Ensino Remoto, Pandemia Coronavírus, 

Educação Básica 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

The present research is inserted in the research field of New Technologies at the 

postgraduation program in Education and Curriculum from Pontifical Catholic 

University of São Paulo. This research has as general objective to analyze, under the 

aspect of urgency and cohesion of values of the digital culture, the implementation of 

a school curriculum during the remote teaching in the 5th year of a private school of 

upper middle class in the city of São Paulo. Between mid-March to June 2020, during 

the social isolation imposed by the state and municipal governments. The objective of 

which was to slow the progress of the coronavirus pandemic in the state and in the 

municipality of São Paulo. Classes were suspended and remote education was 

implemented at the institution studied. Based on the urgency of this implementation, 

this research sought to analyze the expressions of digital culture in the curriculum that 

was being designed during the course of the remote education. 

 

Keywords: Digital Culture, Curriculum, Remote Education, Coronavirus Pandemic, 

Basic Education  
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas do século XX, desponta um novo modo de 

desenvolvimento e de organização econômica, política e social, marcado pela 

reestruturação do modo capitalista de produção. O rápido avanço das tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC) são fruto e, ao mesmo tempo, motor 

dessa nova forma de produção capitalista. As TDIC têm um impacto na economia, na 

política e na sociedade, superando seu lugar de ferramenta técnica e adquirindo lugar 

de cultura.  

Essas transformações atingem o cotidiano escolar ao reconfigurar o ambiente 

e as práticas educativas e ao se tornar aspectos relevantes do repertório de 

educandos e educadores. Elas permitem o acesso a conteúdos em qualquer lugar e 

em qualquer tempo e promovem  conexões com outros universos, independentemente 

de fronteiras geográficas.  

As reconfigurações na educação a partir das relações com as tecnologias 

incorrem em cenários que propõem novos desafios aos educadores para a construção 

de habilidades que anteriormente não eram previstas pelo currículo escolar. Ao pensar 

um currículo que trabalhe as habilidades digitais de forma ampla e cidadã, procuramos 

promover esta reflexão  que se faz central para a Academia e que interessa a famílias, 

educadores e alunos. Buscamos compreender de que forma as mídias digitais podem 

ser parte de um projeto de ensino mais amplo, que não encare as tecnologias digitais 

de informação e comunicação (TDIC) como atividades isoladas e ferramentas para 

um uso “instrumental”, mas sim inseridas organicamente em um contexto pedagógico 

carregado de sentido que propicie a reflexão e o pensamento criativo de todos os 

membros da comunidade escolar.  

A pesquisa em questão parte desse cenário e buscou analisar  o processo de 

implementação de um currículo voltado para a cultura digital vivido por uma instituição 

particular de ensino. Durante o processo de pesquisa a pandemia de  coronavírus 

eclodiu trazendo enormes desafios para o país como um todo, para as escolas e para 

esta pesquisa. Foi preciso rever a forma de coleta de dados uma vez que não seria 

possível ter acesso aos professores para a coleta de dados, uma vez que estes 

estavam afastados da escola e assoberbados com o trabalho de adaptação ao ensino 

remoto. Entretanto outra oportunidade se abriu, uma vez que todas as atividades 
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propostas estavam disponíveis no Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA), dessa 

forma foi possível fazer um relato do percurso até a estruturação do ensino remoto e 

uma análise em tela de atividades propostas. 

No âmbito da escola, criar um movimento para que, mesmo diante do 

isolamento social,  fosse possível levar o conhecimento aos educandos foi um 

movimento complexo e delicado que envolve pessoas, crenças e valores em momento 

de extrema insegurança e incerteza. Esse movimento exigiu a intencionalidade da 

gestão, a adaptação ao novo cenário e o desenvolvimento das pessoas.  

 Esse pesquisa foi reformulada e reorganizada a partir desses desafios, como 

pode ser visto a partir da enumeração dos capítulos. 

No capítulo 1, com o título “Trajetória pessoal e profissional” resgata-se a 

trajetória da pesquisadora nesses dois aspectos que são constitutivos das motivações 

e inquietações que levaram a esta pesquisa.  

O capítulo 2, denominado “A pesquisa” discorre sobre o problema de pesquisa, 

justificativa, objetivos gerais e específicos.  

No capítulo 3, intitulado “Referencial teórico”, busco explicitar conceitos que 

fundamentam a pesquisa. O primeiro dele é o de Cultura Digital, compreendendo que 

este não é um conceito fechado, mas que contribui para o entendimento de que as 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação não são apenas técnicas, mas 

como estas alteram as relações, os modos de vida, as formas de produção de se fazer 

política e de educar. O segundo conceito é o de currículo em suas múltiplas 

dimensões.   

No capítulo 4, “Contexto: Chegada das TIC na Educação e nas escolas”, 

discorri brevemente sobre o cenário das mudanças do capitalismo mundial, seus 

impactos na indústria de tecnologia, como ambos se retroalimentam e como esse novo 

contexto impacta a Educação, em geral, e a instituição escolar.  

O quinto capítulo, intitulado  “Tecnologia da Informação e Comunicação e a 

Educação vistas de perto”, trata dos impactos dessas tecnologias na educação desde 

o final do século XX. Em um segundo subitem deste mesmo capítulo, tratamos do 

conceito de ubiquidade, visando compreendê-lo em seu impacto no modelo de ensino 

remoto proposto durante o período de isolamento social que se estendeu de meados 

de março a junho de 2020. 
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O capítulo 6, chamado “Dados da Pesquisa e suas primeiras análises”, discorre 

primeiramente sobre o contexto em que a instituição pesquisada está inserida no 

campo educacional brasileiro e a conjuntura do ensino remoto emergencial colocado 

pela necessidade isolamento social em razão da pandemia de coronavírus. Em 

seguida, discorre sobre o recorte metodológico escolhido para a realização do estudo. 

O capítulo 7, “O início da operação: o diagnóstico”, contextualiza e descreve o 

ambiente virtual de aprendizagem adotado e a proposta de manutenção escolar da 

relação com o conhecimento pela web.  

O capítulo 8, “Caminho das conclusões”, procura alinhavar as análises sobre 

se e como os objetivos da pesquisa foram atingidos. Além disso, procura trazer 

reflexões e aprendizados da pesquisa para o meu trabalho na escola que devem e 

podem ser desenvolvidos no meu  fazer como educadora. Devido à incompletude, 

busca também indicar caminhos para o desenvolvimento de outras pesquisas nesse 

campo. 
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1  TRAJETÓRIA PESSOAL E PROFISSIONAL 

 

Ao descrever a minha trajetória pessoal e profissional até o presente momento,  

procurei expressar a forma como me tornei educadora. São valores, preocupações, 

ideias, escolhas, experiências e desejos que me constituem enquanto profissional e 

pesquisadora.  

Entre os anos de 1998 e 2002, fiz minha graduação em Relações 

Internacionais, na Pontifícia Universidade Católica. O curso abriu novas perspectivas 

de compreensão das realidades políticas, econômicas e culturais, em um contexto em 

que se fortaleciam os grandes blocos econômicos e o ideário da Globalização 

neoliberal. As aulas na PUC, no entanto, me levavam a reflexão sobre outras 

possibilidades de colaboração entre povos e nações.  

É com essa perspectiva que, no ano de 2001, iniciei o trabalho como estagiária 

no escritório do Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial, na sua origem, foi 

proposto como contraponto ao Fórum Econômico em Davos, Suíça. O evento de 

caráter social e democrático ocorreu em Porto Alegre (RS), em seus primeiros anos. 

O Fórum teve grande importância para a articulação internacional, a troca de 

experiências e a constituição de redes entre movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil. Seus objetivos eram o aprofundamento da reflexão coletiva, a 

formulação de propostas alternativas aos impactos da globalização neoliberal nas 

políticas públicas, no meio ambiente, e para as populações mais vulneráveis. O seu 

foco maior era o de desvincular todas as políticas públicas ao seu caráter de 

dependência da economia, como único definidor dos objetivos finais das ações 

sociais.   

Esse trabalho me deu a oportunidade  de entrar em contato com esses diversos 

atores sociais, suas lutas e propostas em que um “Outro Mundo é possível”. Tudo isso 

me proporcionou uma ampliação da formação política.  

Estive presente em reuniões do Conselho Internacional do FSM, órgão 

organizador do processo à época e atuei na organização do Fórum Social Mundial em 

Porto Alegre, na Índia, na Venezuela e no Quênia. Essas experiências, as trocas e os 

encontros com intelectuais e ativistas me marcaram profundamente pela diversidade 

de temáticas abordadas, das quais podemos destacar: a luta pela paz, pela justiça 

social e pelos direitos humanos; a resolução não violenta de conflitos e alternativas 
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para a globalização neoliberal. Além das preocupações trazidas pelo contato mais 

próximo com movimentos sociais que atuavam na esfera de problemas centrais da 

realidade brasileira — a má distribuição de terras no Brasil, a visão da educação e da 

saúde como serviços e não como direitos e a diminuição de investimentos públicos, 

característicos do projeto neoliberal.   

Ao mesmo tempo em que atuava na organização do Fórum Social Mundial, 

meu interesse por atuar na Educação e, mais diretamente, na escola se intensificava. 

O trabalho na organização do evento começou a parecer burocrático e o desejo de 

atuar de maneira mais próxima de pessoas fez com que eu me lançasse na busca de 

uma nova formação e atuação profissional. Em 2004, saí do escritório do Fórum Social 

Mundial e passei a atuar como assistente de Relações Internacionais do professor 

Sérgio Haddad, à época, diretor de relações internacionais da Associação Brasileira 

de Organizações Não Governamentais (ABONG) e presidente da Ação Educativa. 

Nesses anos, entrei em contato com as ideias de Paulo Freire. Essas experiências 

foram impulsionadoras para a minha mudança no campo de atuação.  

Ao buscar formação para atuar na área da Educação, escolhi a formação em 

Psicopedagogia, oferecida pelo Instituto Sedes Sapientiae. A pós-graduação me 

possibilitou o trabalho, na forma de estágio de formação, com crianças vítimas de 

abuso sexual que apresentavam dificuldades de aprendizagem. Foi um trabalho difícil, 

que me colocou diante da dura realidade do desamparo social e da violência, 

características tão marcantes na sociedade brasileira.   

Essas vivências no campo do trabalho me constituíram politicamente. Em um 

âmbito mais doméstico, a influência de uma família de educadoras, em que as 

questões da escola sempre estiveram presentes nas conversas à mesa, estimulou um 

encantamento pela educação como possibilidade de transformação do outro. 

Conversávamos, nesses momentos, sobre as crianças com dificuldades de 

aprendizagem, a elaboração de projetos interdisciplinares, os estudos do meio, as 

aulas, as alegrias e as dificuldades da carreira de professor.  

A oportunidade para iniciar a carreira na educação veio em 2009, em uma 

escola particular da Zona Oeste de São Paulo, como auxiliar de sala do 1º ano do 

Ensino Fundamental I. Nesse cargo, permaneci por dois anos. Minha experiência com 

o uso das tecnologias na área de Relações Internacionais, que abrangia a criação de 

plataformas online para o trabalho compartilhado entre organizações não 
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governamentais de diferentes países, ao ser compartilhada na escola, trouxe a 

possibilidade do trabalho como monitora do Laboratório de Informática.  

Nessa época, todas as turmas de Grupo 5 da Educação Infantil ao 5º ano do 

Ensino Fundamental I tinham um horário fixo na grade curricular, em que todos iam 

ao laboratório e desenvolviam projetos que envolviam as tecnologias com o professor 

de sala de aula em parceria com a educadora do laboratório. Embora essas aulas não 

fossem de informática, a ida ao laboratório para o desenvolvimento de projetos nas 

diferentes disciplinas, garantia ou induzia a utilização de diferentes softwares e 

plataformas que trabalhavam, mesmo que não intencionalmente, habilidades 

relacionadas às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Por outro 

lado, em diversos momentos, a ida ao laboratório de informática mostrava-se uma 

atividade burocrática, no sentido de cumprimento do que é estabelecido, sem que 

houvesse planejamento ou intencionalidade. Nesses momentos, era comum que os 

alunos desenvolvessem atividades de jogos ou pesquisa na internet.  

Como parte de um processo de flexibilização da grade curricular, em 2013, as 

aulas no laboratório de informática perderam seu horário fixo na grade. Fato que 

trouxe um novo desafio: como criar na escola uma cultura em que os educadores 

adotassem as tecnologias digitais de informação e comunicação em seu fazer 

pedagógico, planejando situações e intervenções didáticas que desenvolvessem as 

habilidades digitais, sem que isso fosse obrigatório ou que houvesse na agenda um 

tempo destinado exclusivamente para esse fim? Formulando de outro modo: como 

acolher as tecnologias no cotidiano escolar, de forma orgânica e para além do seu 

sentido mercadológico voltado para a aquisição de dispositivos como marketing para 

a instituição? 

Durante os anos de 2013 e 2014, este desafio foi enfrentado em partes, mas 

ainda não resolvido. Nesse período, foram desenvolvidos diversos projetos no 

laboratório, nem sempre alcançando a desejável integração e a assimilação das TDIC. 

As propostas de trabalho no laboratório nem sempre tinham uma intencionalidade 

clara quanto ao objetivo de aprendizagem relacionados às TDIC. Além disso, a 

desenvoltura ou preferência do professor para trabalhar com as TDIC prevaleciam 

sobre um objetivo de aprendizagem da instituição e do currículo com o trabalho nessa 

área.  



 

18 
 

Em 2015, constatou-se que não era fundamental a exclusividade de temas 

tecnológicos para a compreensão pedagógica do uso das TDIC. E, por isso, tornaria 

desnecessário o espaço exclusivo do laboratório de informática, graças ao uso de 

dispositivos móveis (notebooks e tablets) serem associados à ideia de mudar o 

currículo com a integração orgânica das tecnologias, em que a informática não seria 

mais uma disciplina isolada, mas seria inserida transversalmente em todas as 

disciplinas. Dessa forma, outro caminho se abriu a partir das vivências e das limitações 

do uso das TDIC com as crianças do Ensino Fundamental I.  

Nesse período, participei de algumas formações de curta duração e entrei em 

contato com autores como David Buckingham, Flora Perelman e José Armando 

Valente, que trouxeram consistência teórica para algumas observações feitas na 

prática da sala de aula. Nessa prática, intuí a necessidade da estruturação de um 

currículo de tecnologia, em que as habilidades dessa área fossem transversais e 

compartilhadas com as disciplinas do conhecimento, além de realizadas em parceria 

entre as professoras e a educadora de tecnologia.  

No ano seguinte, na coordenação da área de tecnologias educacionais para a 

implementação da cultura digital, da Educação Infantil ao Ensino Médio, a tarefa era 

inserir as TDIC no currículo escolar, promover discussões e orientar famílias e alunos 

sobre cidadania digital. A cidadania digital, ou seja, o uso ético e responsável das 

redes, surge como um novo conceito a ser explorado pela escola na formação de seus 

alunos, na medida em que se intensificam os usos por parte de crianças e jovens. 

A entrada no mestrado, em 2018, proporcionou-me olhar para a minha prática, 

agora iluminada pelas teorias críticas da educação. Por essas teorias, a escola deve 

promover a inclusão dos indivíduos por meio da aprendizagem significativa. Para 

tanto, as vivências e experiências dos alunos devem ser consideradas pontos de 

partida para o conteúdo de sala de aula, para que dele se faça uma análise crítica.  

Desse ponto de vista, o objetivo maior é formar cidadãos transmitindo valores 

éticos e morais, a fim de prepará-los para participar ativamente nas esferas política e 

social. A educação é um agente transformador e, por isso, a escola deve garantir o 

acesso de todos, atendendo a demanda e os interesses da população. 

Ao final de 2018, um novo desafio se apresentou: a mudança de trabalho. 

Passo a integrar a equipe de Tecnologias Educacionais de uma escola maior e com 

mais recursos. No entanto, o desafio da entrada das TDIC no currículo permanece.   
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Considero, por fim, que o mestrado é uma possibilidade de organização e 

aprofundamento das reflexões desenvolvidas ao longo do meu percurso dentro e fora 

da escola. O mestrado no Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo da 

PUC – SP, veio como um desejo de complementar a minha formação. 

Acredito que o trabalho acadêmico pode trazer novos elementos ao ampliar o 

olhar de uma prática cada vez mais construtiva e profícua e, por sua vez, as práticas 

oxigenam o trabalho acadêmico, conferindo-lhe sentido e potencial de aplicação.  
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2 A PESQUISA 

 

2.1 O problema da pesquisa 

 

A inexistência de eficácia comprovada de propostas de uso das Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) nos currículos escolares pode ser 

evidenciada no modo prudente com que algumas escolas particulares, com visão 

crítica, cautelosa e humanista aderem a sua implantação no cotidiano. É importante 

salientar que a adoção cautelosa e estudada das TDIC as diferencia de escolas 

particulares que fazem uma adesão com grande alarde e com aquisição em massa 

de equipamentos e de contratação de empresas especializadas, pressionadas e 

seduzidas por grandes empresas do setor e que entendem este movimento como um 

diferencial competitivo. No entanto, nesses casos muitas vezes o que ocorre é a 

adoção de uma proposta curricular meramente propagandista, sem clareza sobre os 

reais impactos das TDIC para a aprendizagem, para a integração das disciplinas ou 

para reais inovações pedagógicas.  

Muitas e muitas teses, artigos de jornais e sujeitos "arrivistas" (alguns 

jornalistas apressados, economistas interessados ou políticos oportunistas), no trato 

da coisa educativa na escola argumentam que a morosidade da entrada das TDIC no 

currículo escolar se deve atribuir à "resistência" dos professores à inovação. Indo mais 

longe, alguns atribuem tal resistência ao abismo geracional, já que as atuais gerações 

de estudantes nasceram em contato com o mundo digital, configurando a categoria 

de "nativo digital", termo em cuja história nos aprofundaremos mais adiante.  

Essa não é uma boa hipótese, embora fácil e muito difundida. Os argumentos 

trazidos são, em geral, vagos e baseiam-se em premissas superficiais, vindas do 

senso comum, como, por exemplo: "meu neto com 6 meses já muda o canal de TV ou 

altera a tela do iPhone com um escorregar de dedo".  Muito se diz sobre as novas 

gerações, que seriam “nativas digitais”, e suas supostas habilidades “naturais” com os 

dispositivos digitais, mas sabe-se que essas habilidades muitas vezes se referem a 

aspectos “mecânicos”, ou meramente instrumentais, como, por exemplo, apertar 

botões, navegar e fazer determinada tarefas simples com agilidade.   

A despeito das especulações sobre esse expediente, a pandemia do novo 

coronavírus lançou todo o sistema educacional ao ambiente virtual repentinamente. 
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Nesse contexto, esta pesquisa pretende analisar como uma escola de classe média 

alta da rede privada de São Paulo, no meio da pandemia do novo coronavírus, migra 

o ensino presencial para um ensino remoto a partir de procedimentos mais cuidadosos 

e refletidos de implementação das TDIC. Tal análise deverá extrair quatro marcos de 

categorias: as motivações pedagógicas, as corajosas resistências, as condições de 

formação e o currículo possível. 

As circunstâncias desta análise acontecem no contexto do currículo escolar 

possível ao longo da pandemia. Essa implementação resulta de um olhar analítico e 

crítico, cercado de estudos internos e externos sobre o lugar das tecnologias no 

currículo da escola. O estudo proposto visa analisar como a escola enfrentou os 

desafios dessa implementação no Ensino Fundamental. Embora este recorte não se 

refira à educação pública em suas propostas de ensino remoto e uso das TDIC, 

entende-se também que a análise crítica e o resultado de pesquisas sejam 

importantes na implementação das TDIC também nas atividades curriculares das 

escolas públicas.  

 

2.2 Justificativa 

 

A cultura digital e a cibercultura reconfiguram a educação, suas práticas, seus 

ambientes. Na medida em que conformam um fenômeno cultural, as tecnologias 

adentram a educação como instrumento, ambiência e repertório/conteúdo. Essa 

entrada, em geral, se dá de forma instrumental e conduzida por uma crença de que 

as tecnologias podem melhorar a qualidade da educação. Contraditoriamente, essa 

adesão às tecnologias acontece social e culturalmente de forma “natural” (sem 

problematização), mas de forma instrumental, a partir da ideia de que apenas o acesso 

pode mudar a educação (PRAZERES, 2013). 

Em um momento de crise sanitária, em que o isolamento social foi determinado 

pelos governos estaduais, o ensino remoto foi a maneira encontrada para que a escola 

continuasse funcionando. A entrada das TDIC, que, anteriormente, ocorria de forma 

cuidadosa na formação de professores, precisou ser rapidamente assimilada, ao 

menos como instrumental de trabalho.  No entanto, ao reconhecer a cultura digital 

para além dos instrumentos e técnicas, muitos desafios se apresentam à escola; 
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principalmente no âmbito do currículo e da formação de professores. A escola é o 

locus onde estes desafios se manifestam.  

Acredita-se que os usos podem revelar as potências das tecnologias para a 

promoção de uma relação cidadã e crítica com a cultura digital. Como atuar com 

crianças de dez e onze anos que possuem acesso a smartphones, tablets e outros 

dispositivos, e que estão nas redes sociais, muitas vezes com a autorização e 

supervisão dos pais, porém em desacordo com a idade mínima estipulada por essas 

próprias redes para determinado conteúdo? Dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil 

2015 revelam que 63% das crianças entre 9 e 10 anos tem perfil em redes sociais. 

Essa presença das crianças nas redes sociais reverbera dentro da escola, trazendo 

desafios e novas demandas para as famílias, educadores e gestores já nas últimas 

séries do Ensino Fundamental I. Nessa interlocução, tanto a escola como a academia 

podem aprimorar os seus fazeres e reflexões. 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo geral  

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar, sob o aspecto da rapidez e 

coesão de valores da cultura digital, a implementação de um currículo escolar por 

ocasião do ensino remoto nos 5ºs ano de uma escola particular de classe média alta 

da cidade de São Paulo.  

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

Os dois objetivos específicos referem-se principalmente à rapidez necessária 

devido às circunstâncias que levaram a implementação do ensino remoto. Além disso, 

soma-se a escuta às famílias, uma vez que o ambiente virtual de aprendizagem é 

propício ao acompanhamento de pais e familiares.  

Os objetivos específicos realizaram-se pela análise das diferentes expressões 

curriculares na dimensão de sua cultura digital durante o ensino remoto de uma escola 

particular de classe média alta de São Paulo, nos meses de março a junho de 2020, 

durante o início da pandemia do novo coronavírus. Rapidez da tarefa  de 
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implementação do ensino-remoto foi ditada pela urgência da imposição do isolamento 

social, somada à  pressão social vinda das famílias dos alunos, e da gestão que estava 

pressionada por essas. Analisar tal dimensão também é objetivo desta dissertação.   

Neste contexto, a sala de aula ficou aberta: alunos, famílias, professores de 

outras turmas e gestores podiam adentrar à aula e acompanhar as tarefas assim como 

verificar a forma como seus filhos reagiam ao novo processo. O ambiente virtual de 

aprendizagem deixou registrado o tudo o processo das aulas, como se a lousa nunca 

fosse apagada. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Cultura digital 

 

A expressão “cultura digital” não é um conceito fechado, como afirma Buzato 

(2010), ele pressupõe relações dialógicas e disputas de sentido. Não faz parte dos 

objetivos desta pesquisa estabelecer o fechamento conceitual, mas recuperar facetas 

que contribuam para especificar melhor seu escopo e suas implicações para a 

formulação de currículos e políticas públicas (BUZATO, 2010).  

A cultura digital é um conceito amplo que contribuiu para a explicação da 

realidade contemporânea, realidade mais fluida de valores e exigências, que tem no 

currículo um espaço mais fluido e ao mesmo tempo mais estruturante do 

conhecimento, dos valores e das relações humanas. (ALMEIDA e SILVA, 2014) 

A necessidade de um acordo sobre a compreensão do conceito de Cultura 

Digital dentro da instituição pesquisada foi um passo fundamental para que a proposta 

de elaboração de um currículo pelos professores considerasse as implicações da 

cultura digital. No entanto, o uso forçoso das tecnologias, em virtude da 

obrigatoriedade do ensino remoto, trouxe novos aprendizados, desconfortos e, ainda, 

necessidade de reflexão que abarque os impactos para a cultura da instituição, seu 

currículo e os modos de pensar as tecnologias. 

 

A cultura digital não é conceituada pelo determinismo das mídias ou 
tecnologias, mas emerge como causa e em decorrência de seu uso e de sua 
apropriação social no dia a dia e as novas demandas que emergem de seu 
uso. O contexto da cultura digital oportuniza expressão da voz dos 
professores e dos alunos e favorece o processo de apropriação social da 
tecnologia e seu uso inovador na educação e sua articulação ao currículo. 
(ALMEIDA e SILVA, 2016) 

 

Diversos são os autores que discorrem sobre as implicações das tecnologias da 

informação e da comunicação para a cultura e a sociedade. Pierre Lévy define a 

formação do ciberespaço como “novo meio de comunicação que surge da 

interconexão mundial dos computadores” (1999, p.17) e faz a ressalva de que essa 

concepção não se refere apenas à infraestrutura, mas ao universo de informações 

que ele abriga e às pessoas que nele navegam. A cibercultura é definida pelo mesmo 

autor como “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, 



 

25 
 

de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 

ciberespaço” (idem).  

David Buckingham (2019) traz um outro  aporte para a discussão, ao analisar 

as TDIC não em seu caráter de tecnologia ou como simples ferramentas, mas como 

meio de comunicação. O autor ressalta, inclusive, que as empresas como Google, 

Facebook, Twitter etc. não são apenas empresas de tecnologia, como são comumente 

denominadas, mas são também empresas de mídia. Sobre isso, ele diz: 

É pela internet — e principalmente por essas plataformas e serviços digitais 
— que estamos acessando cada vez mais mídias de todos os tipos. Essas 
empresas não estão apenas nos fornecendo dispositivos ou ferramentas 
técnicas, hardware ou software. Elas também estão, cada vez mais, 
fornecendo os meios de representação e comunicação indispensáveis à vida 
moderna. Muitos anos atrás, Raymond Williams insistiu que a televisão não 
era apenas uma tecnologia, mas também uma forma cultural, que fornece 
significado e prazer. Da mesma forma, serviços como o Facebook, Twitter ou 
Instagram não são apenas um meio de fornecer conteúdo: são também uma 
forma cultural, que molda esse conteúdo e nosso relacionamento com ele de 
maneiras particulares. (Buckingham: 2019; NP, tradução minha)  

 

 Ao compreendermos que as plataformas, serviços e ambientes digitais não nos 

fornecem apenas ferramentas técnicas, como afirma Buckingham (2019) no trecho 

acima citado, mas nos fornecem meios de comunicação e cultura, podemos nos 

questionar sobre seus impactos no currículo. Frequentemente surgem 

questionamentos sobre o currículo efetivado por meio dessas plataformas.  

 O desenvolvimento das tecnologias afeta radicalmente a condição humana, na 

medida em que modifica nossos relacionamentos conosco mesmos, com os outros e 

com o mundo. A difusão das tecnologias abala as referências estabelecidas, segundo 

Floridi através das seguintes transformações:  

i. o embaçar  da distinção entre realidade e virtualidade; 

ii.  a indefinição das distinções entre humano, máquina e natureza; 

iii. a reversão da escassez de informações para a abundância de informações;  

iv. a mudança da primazia das entidades para a primazia das interações. 

(FLORIDI, 2015) 

Nesse sentido as tecnologias não devem ser entendidas unicamente em seu 

caráter operacional ou reduzidas à técnica, mas “como uma espécie de modus vivendi, 

como afirma Floridi ao cunhar o termo Onlife (FLORIDI, 2015). São também 

compreendidas como um processo social que determina as reconfigurações 

identitárias dos indivíduos.  Por isso, devem estar na agenda da educação e 
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demandam o debate crítico sobre elas. Por outro lado, toda essa quantidade de 

informações geradas, trocas simbólicas e análises sociais detonam um processo de 

exigência de mudanças que não se realizam exclusivamente em consequência do 

acesso e uso das tecnologias, mas também não se operam sem elas. São condições 

e não suas causas nem seus motores (ALMEIDA e SILVA, 2016) (ALMEIDA, 1990).  

    

 

3.2 O Currículo  

 

Até meados da década de 60, as discussões sobre currículo assumiam uma 

forte perspectiva tecnicista, caracterizada pela dimensão de controle, planejamento, 

grade curricular e racionalismo acadêmico. As visões teóricas de Skinner e das 

instruções programa eram as promessas e as leis.  

 Esta visão tecnicista foi superada, em parte, e o currículo atualmente é 

compreendido em seu caráter polissêmico, o qual abarca um conjunto de significados, 

definições e perspectivas. Sacristán (1998) propõe organizar essas diferentes 

perspectivas em cinco âmbitos:   

 

O ponto de vista sobre sua função social como ponte entre a escola e a 
sociedade. 
Projeto ou plano educativo, pretenso ou real, composto de diferentes 
aspectos, experiências e conteúdos etc. 
Fala-se do currículo como expressão formal e material desse projeto que 
deve apresentar, sob determinado formato, seus conteúdos, suas orientações 
e suas sequências para abordá-lo etc.  
Referem-se ao currículo como um campo prático. Entendê-lo assim supõe a 
possibilidade de: a) analisar os processos instrutivos e a realidade da prática 
de uma perspectiva que lhes dota de conteúdo; b) estudá-lo como um 
território de intersecção de práticas diversas que não se referem apenas aos 
processos de tipo pedagógico, interações e comunicações interativas; c) 
sustentar o discurso sobre a interação entre teoria e prática em educação.  
Referem-se a ele os que exercem um tipo de atividade acadêmica e 
pesquisadora sobre todos esses temas. (SACRISTÁN, 1998, pp. 14- 5) 

 

A visão de Sacristán aqui apresentada, mesmo que defendida por muitos, não 

é hegemônica entre os educadores e a prática de seus defensores nem sempre são 

coerentes com a teoria.  

Nesta pesquisa, abordaremos quatro dos cinco âmbitos da visão de Sacristán. 

O primeiro deles, que trata da função social do currículo, traz questionamentos para a 
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escola que se desdobram nos três aspectos seguintes: o currículo como projeto ou 

plano educativo; a expressão formal desse projeto e o currículo no campo prático.  

As reflexões sobre a construção do currículo como prática social no interior da 

escola foram fundamentais para pensar o papel das TDIC nesse contexto. Como diz 

Abramowicz “o currículo se constitui em uma construção permanente de práticas com 

um significado marcadamente cultural e social” (2006, p.).  

Os meios digitais não são isolados, mas são sistemas culturais históricos com 

conotações econômicas e políticas. Compreende-se o currículo como uma construção 

social que se desenvolve na interação entre a escola, a vida cotidiana, o conhecimento 

e a cultura: 

O currículo integra os conteúdos da cultura selecionados previamente 
segundo determinadas intenções para o uso em situações de ensino e 
aprendizagem, com as concepções, valores crenças, experiências, recursos, 
tecnologias, estratégias mobilizadas na situação pedagógica. (ALMEIDA & 
VALENTE, 2011)  

 

Dessa forma, a instituição estudada nesta pesquisa compreendeu que, sendo 

os meios digitais parte de sistemas culturais e históricos, poderiam e deveriam integrar 

os conteúdos da cultura selecionados para o currículo do Ensino Fundamental I ao 

Ensino Médio. 

“É o currículo que define o uso das TIC e não é definido por elas. Defende-se 
também neste artigo que o currículo esteja integrado à cultura 
contemporânea como um direito.” (ALMEIDA; SILVA, 2014, p.1236). 

 

A integração da cultura contemporânea ao currículo teve grandes avanços no   

Brasil a partir da década de 90 do século XX quando colocou a discussão de 

parâmetro nacionais curriculares para a sociedade.  

O grande desafio decorrente do ensino remoto, do ponto de vista do currículo, 

foi realizar um currículo que tinha sido planejado para acontecer no modo presencial 

e que agora deveria ser proposto à distância. Segundo o Professor Dr. Alípio Casali, 

a potência do currículo não estaria na sua previsibilidade, mas na sua abertura às 

imprevisibilidades. A crise sanitária colocou para a escola o desafio de encarar o não 

vivenciado, o não experimentado.  
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A travessia da crise, ainda em curso, indica que precisamos reconfigurar 
nosso arcabouço mental habitual e pensar mais sistematicamente na 
positividade das incertezas no Currículo. Precisamos retomar o Currículo 
como um percurso aberto, cuja errância não seja considerada defeito e sim 
virtude. Em cuja imprevisibilidade se encontre a sua melhor potência. A 
incerteza representa, em modo hiperbólico, a própria condição humana. E se 
a educação é uma prática vital - muito além dos seus valores instrumentais e 
funcionais - ela não poderia ser diferente. O Currículo é um (in)certo percurso 
de formação. Não por acaso, as principais palavras que se referem à ação 
educativa são palavras de movimento: educação (e-ducere [lat.]: conduzir); 
pedagogia (agogéin [gr.]: “conduzir ao longo de um certo percurso”); currículo 
(currere [lat]: percorrer). (CASALI, 2020). 

 

De fato, ao migrarmos a ação educativa das atividades da escola para o 

ambiente remoto em março de 2020, não havia possibilidade de previsão dos tempos 

em que estariam no ensino remoto e do currículo que se desenvolveria ali.  A princípio, 

parte do receio dos professores era a exequibilidade do desenvolvimento do currículo 

planejado em tal ambiente.  
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4 CONTEXTO: CHEGADA DAS TIC NA EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS 

 

4.1 Nova forma de estruturação do capitalismo 

 

Diversas são as transformações no campo econômico, político e social, que 

marcaram o final do século XX. O colapso da URSS, com a queda do muro de Berlim 

e o fim da Guerra Fria são alguns dos exemplos que podemos citar. O fim do bloco 

socialista marca o fim da bipolaridade e o início de um período de interdependência 

entre as economias globais (CASTELLS, 1999). Somada a acontecimentos históricos 

de grande importância, a revolução tecnológica, centrada nas tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), contribuiu para remodelar a sociedade do final do 

século XX e do início do século XXI.  

A sociedade fabril, fruto do capitalismo produtivista, que perdurou desde a 

segunda revolução industrial no século XIX, até o início do século XX, vê-se em 

profunda transformação. O capitalismo financeiro global, resultado da concentração 

de renda advinda do acúmulo da produção dos séculos anteriores, financia o 

desenvolvimento de tecnologias digitais de informação e comunicação que tem como 

impulsionadora a atividade de espionagem durante a Guerra Fria.   

Para Stiglitz, essa nova organização econômica, chamada no final do século 

XX de globalização é definida como: 

 
Fundamentalmente, é a integração dos países e dos povos do mundo que 
tem sido ocasionada pela enorme redução de custos de transporte e de 
comunicações e a derrubada de barreiras artificiais aos fluxos de produtos, 
serviços, capital, conhecimento e (em menor escala) de pessoas através das 
fronteiras. (...) A globalização é impulsionada pelas corporações 
internacionais, que não só movimentam capitais e mercadorias através das 
fronteiras como também movimentam tecnologia. (STIGLITZ, 2002, p. 36) 

 

Embora não tenha trazido todos os benefícios apontados pelos entusiastas da 

globalização econômica e neoliberal, e até aprofundado as desigualdades tanto entre 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, como dentro desses países, a 

globalização favoreceu a rápida expansão das tecnologias de informação e 

comunicação (Stiglitz, 2002). Diferentemente da Revolução Industrial, que levou dois 

séculos para se expandir para a Europa e para outras partes do globo. A Revolução 

Tecnológica demorou apenas duas décadas para tornar-se global (CASTELLS, 1999, 
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p. 70). Na verdade as duas décadas da construção das TIC e de suas aparentes 

revoluções é resultado da globalização do capitalismo em sua versão neoliberal, que 

foi impulsionada pelas exigências da economia de mercado, do consumo e da fluidez 

dos estados nacionais.   

A informação e o conhecimento sempre foram elementos primordiais para o 

crescimento da economia e determinaram a capacidade produtiva e os padrões de 

vida da sociedade. No entanto, como afirma Castells, estamos vendo um momento de 

descontinuidade histórica, no qual a emergência de um novo paradigma tecnológico 

faz com que a própria informação se torne produto (CASTELLS, 1999). 

Nesse contexto, a educação tornou-se um negócio muito lucrativo, devido ao 

fato de todas as atividades econômicas terem se tornado muito densas em 

conhecimento. Sobre isso, Dowbor diz que “(...) quando o conhecimento se torna o 

principal fator de produção, também se torna importante vetor de lucro, emprego e 

renda” (2016, p.107).  

Na economia do conhecimento, torna-se crucial saber acessá-lo, lê-lo e utilizá-

lo de modo criativo para o bem comum. Assim, uma vez que esse conhecimento se 

corporifica nos mais diferentes formatos textuais e midiáticos, a sua leitura crítica 

passa a ser parte desejável e necessária do currículo da escola (DOWBOR, 2016). É 

na contradição de uma tecnologia ambígua, porque é idealizada sobretudo com o fim 

de controle, mas também é vista por educadores e curriculistas como forma de 

libertação, que se busca a consolidação da contribuição das novas tecnologias à 

dimensão educativa.  

Como o conhecimento é imaterial e ubíquo, pode navegar pelo ciberespaço, 

podendo ser acessado por qualquer pessoa no planeta. No entanto, para que esse 

conhecimento disponibilizado por pessoas ou grupos através das ondas 

eletromagnéticas, como diz Dowbor, torne-se, de fato, um conhecimento adquirido, é 

preciso que o receptor não apenas consuma as informações disponibilizadas na rede, 

mas que as leia, compreenda, problematize, critique e transforme. Para isso, não 

basta que a informação ou o conhecimento estejam disponíveis na rede, é preciso que 

se saiba acessá-lo, lê-lo, compreendê-lo, problematizá-lo, criticá-lo e transformá-lo. 

Esse processo não é feito sozinho, mas em conjunto e com apoio do professor.  
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Em seguida, trataremos do desenvolvimento das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) com o objetivo de contextualizar sua chegada no 

ambiente escolar. 

 

4.2 O contexto escolar: do fim do século XX e início do XXI (1980-2019)  

 

Nas últimas duas décadas do século XX, as TDIC ingressam nas escolas, 

pressionadas pelas mudanças no mercado e da indústria citadas nos capítulos 

anteriores. Interesses do mercado e da indústria sempre se fizeram presentes na 

prática da inserção das TIC nas escolas brasileiras, contrapondo-se, sorrateiramente, 

às concepções e práticas educativas e sociopolíticas de seu uso – como até hoje se 

verifica.  

No que diz respeito às políticas públicas de inserção das TIC nas escolas 

brasileiras, o debate foi iniciado em princípios da década de 1980 com o primeiro e o 

segundo Seminário Nacional de Informática em Educação, realizados 

respectivamente na Universidade de Brasília e na Universidade Federal da Bahia. A 

discussão foi liderada, a princípio, pela associação entre as seguintes entidades 

CNPq, MEC e SNI/SEI (Serviço Nacional de Informação/Secretaria Especial de 

Informática). A associação entre pesquisadores, governo e sociedades civil, favoreceu 

a descentralização das políticas e fundamentação das mesmas em pesquisas 

pautadas em experiências concretas (ALMEIDA e VALENTE, 1997). 

O desenvolvimento e o barateamento dos computadores pessoais impulsionam 

a sua adoção pelas escolas públicas e particulares ao longo do final da década de 

1980 e início da década de 1990. Nesse período, a linguagem Logo, desenvolvida por 

Seymour Papert com base no construcionismo, na década de 60, sai dos laboratórios 

da Massachusetts Institute of Technology (MIT) e chega às escolas.  

A princípio, houve um grande interesse pelo Logo, diversas experiências foram 

realizadas em escolas públicas e privadas. No entanto, esse interesse dispersou-se 

já na década seguinte, parte desse desencanto aconteceu, segundo Almeida e 

Valente, pela falta de cuidado na apropriação da linguagem pelos professores. A 

princípio, os escritos de Papert sugeriram que a linguagem poderia ser utilizada sem 

o professor. No entanto, sabe-se que a intervenção do professor é fundamental para 

a obtenção de bons resultados (ALMEIDA e VALENTE, 1997).  
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No final da década de 80, a internet, que havia sido criada em 1969, nos 

Estados Unidos, pelo Departamento de Defesa norte-americano, então chamada de 

Arpanet, tinha como função primeira interligar laboratórios de pesquisa, garantindo a 

comunicação entre militares e cientistas, mesmo em caso de bombardeio no auge da 

Guerra Fria. A partir de 1982, o uso da Arpanet se expandiu no meio acadêmico. 

Inicialmente, o uso ficou restrito aos EUA, mas se expandiu para outros países, como 

Holanda, Dinamarca e Suécia. Desde então, começou a ser utilizado o nome 

“internet”. Por quase duas décadas, apenas os meios acadêmico e científico tiveram 

acesso à rede. Em 1987, pela primeira vez, foi liberado o uso comercial nos EUA.   

No Brasil, a exploração comercial foi liberada em 1995. Universidades como as 

federais do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro estavam conectadas à rede desde 

1989. A Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo) conectou-se um ano 

depois. Em 1992, o Laboratório Europeu de Física de Partículas (Cern) inventou a 

World Wide Web (interface gráfica), que começou a ser utilizada para colocar 

informações ao alcance de qualquer usuário da internet. 

 Em 1995, é liberada a exploração comercial da internet, o que rapidamente 

amplia o seu alcance. Nesse mesmo ano, por meio de uma portaria interministerial é 

criado o Comitê Gestor da Internet do Brasil, cujo objetivo era traçar os rumos da 

implantação, administração e uso da internet no país (CGI.br, 2019). A internet muda 

o grau de compreensão do uso das TIC pela escola, uma vez que amplifica 

enormemente as possibilidades de pesquisa, comunicação e produção do 

conhecimento. 

Os anos 2000 iniciam-se marcados por uma rápida aceleração no 

desenvolvimento das TIDC e miniaturização dos equipamentos conectados à 

internet.  Graças ao aumento de potência dos chips, como nos lembra Lipovetsky 

(2016), a indústria ruma a miniaturização dos sistemas: “Estamos em um momento 

em que predominam o peso pluma e os equipamentos da hipermobilidade digital” 

(LIPOVETSKY, 2016, p.119).  A possibilidade da portabilidade e da mobilidade 

trazidas por esses aparelhos trouxe uma variedade de uso das TDIC na escola, mas 

a promessa de mudança na educação não se realizou.  

No início do século XXI, Marc Prensky (2001) cunha o termo “nativo digital. 

Segundo o autor, a rápida disseminação das tecnologias digitais nas últimas décadas 

do século XX havia provocado uma mudança radical nos estudantes. Essa mudança 
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ocorria principalmente na forma como esses jovens pensavam e processavam a 

informação. Para ele, os jovens no início do século tinham passado a vida inteira 

rodeados por computadores, videogames e telefones celulares. Eles estariam 

habituados a multitarefas, à recompensa imediata e não conseguiam seguir uma 

lógica linear. Isso os diferencia de seus professores — “imigrantes digitais” — que 

deveriam buscar uma nova metodologia de ensino (PRENSKY, 2001)  

Agora está claro que, como resultado deste ambiente onipresente e do 
grande volume de sua interação com ele, os alunos de hoje pensam e 
processam as informações fundamentalmente diferentemente de seus 
predecessores. Essas diferenças vão muito mais longe e mais profundas do 
que a maioria educadores suspeitam ou percebem. “Diferentes tipos de 
experiências levam a diferentes cérebros estruturas “, diz o Dr. Bruce D. 
Perry, do Baylor College of Medicine. Como veremos em na próxima edição, 
é muito provável que os cérebros de nossos alunos tenham mudado 
fisicamente - e são diferentes dos nossos - como resultado de como eles 
cresceram. Mas seja ou não literalmente verdade, podemos dizer com 
certeza que seus padrões de pensamento mudaram. eu vou veja como eles 
mudaram em um minuto. 
Como devemos chamar esses “novos” alunos de hoje? Alguns se referem a 
eles como o N- [para Net] -gen ou D- [para digital] -gen. Mas a designação 
mais útil que encontrei para eles é Nativos digitais. Nossos alunos hoje são 
todos “falantes nativos” da linguagem digital de computadores, videogames e 

Internet. (PRENSKY, 2001) 
 

A ideia de um manejo autônomo dos dispositivos digitais por crianças e jovens 

dominou o debate por algum tempo, inclusive dentro das escolas. No entanto, não 

contribuiu para a aproximação dos professores das TDIC.  A ideia de que os alunos 

buscariam espontaneamente a utilização de dispositivos móveis para fins educativos 

mostrou-se equivocada. Dados da pesquisa TIC Kids online 2019, realizada com 

crianças de das crianças de 9 a 17 comprovam esse informação:  30% anos dizem 

jogar na internet mais de uma vez por dia conectados a outros jogadores,  46% assistiu 

a vídeos, séries, ou filmes mais de uma vez por dia, 46% utilizou as redes sociais mais 

de uma vez por dia, enquanto 16% pesquisaram para trabalhos escolares e 20% 

pesquisaram por vontade própria.  

Sabe-se, que as habilidades digitais operacionais assim como a inclusão digital 

são importantes, na medida em que são elas que possibilitam a navegação na internet, 

o uso de processadores de texto, a busca de informações etc. No entanto, não são 

necessariamente suficientes para o uso consciente e crítico das mídias digitais. A 

atuação cidadã na internet é um aprendizado fundamental, que envolve a leitura 

crítica, a prática (para boas escolhas) e o autocuidado. Santaella abordou essa 

questão de forma contundente em palestra sobre o tema: 
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Para nossas reflexões, temos de nos livrar, antes de tudo, da balela que 
costuma ser chamada de inclusão digital. Não passa de uma balela porque 
costuma ser entendida da maneira mais rasa possível, como mero acesso à 
tecnologia. É evidente que isso conta, sem dúvida: o acesso aberto a todos. 
Entretanto, quando se trata da internet, estamos falando de tecnologias da 
inteligência, quer dizer, são tecnologias inteligentes (veja-se o nome bem 
significativo dos smartphones) destinadas não só à facilitação das fainas da 
vida prática, mas, sobretudo, ao aprimoramento do conhecimento e da 
inteligência daqueles que a utilizam. É por acaso que se fala na inteligência 
coletiva inaugurada pelo universo digital? Quais são os horizontes que essa 
tecnologia abre para os privilegiados brasileiros dotados do alfabetismo pleno 
e quais horizontes se fecham para os analfabetos funcionais? Não há dúvida 
de que descortinar essas verdades fere, machuca os sentimentos. Mas 
escondê-las, ignorá-las ou esquecê-las fere a ética, para não mencionar a 
política. 
Diante do potencial cognitivo inestimável que a internet carrega consigo, que 
proveito pode ser extraído desse potencial por pessoas analfabetas 
funcionais? É certo que os designers de interfaces despendem esforços na 
criação de interfaces amigáveis, ou seja, interfaces intuitivas para que o 
internauta possa navegar nas redes sem sobressaltos. Entretanto, quando 
faltam aos usuários habilidades cognitivas mais complexas, a navegação se 
dá meramente na superfície, ficando-lhes barradas as múltiplas camadas que 
se adensam ao sabor do interesse e da curiosidade intelectual do 
usuário.(SANTAELLA, 2019 p.22) 

 

E, acrescente-se, com intenso acompanhamento, pois tais habilidades não se 

brotam apenas pelo uso. Para que aconteça, é preciso compreender as tecnologias 

para além de seu aspecto instrumental, entendendo a cultura digital e a cibercultura 

como fenômenos mais amplos, ambientes, contextos e repertórios, que, ao se 

relacionar culturalmente com a educação, promovem desafios que estão além das 

relações com as suas ferramentas. Faz-se necessário refletir sobre como a cultura 

escolar e a cultura digital se relacionam para compreender que diálogos são possíveis 

na formação de cidadãos. Tal processo tem forte dose pedagógica que pode ser 

buscada pela escola e seu currículo.  

Em 2011, a UNESCO publicou um documento chamado “Alfabetização 

midiática e informacional: currículo para formação de professores, em que afirma a 

importância dessa competência como forma de usufruir plenamente do direito 

à  liberdade de expressão estabelecido no Artigo 19 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos: “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; 

esse direito inclui a liberdade de opinar livremente e de procurar, receber e transmitir 

informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras” 

(UNESCO, 2011).  

Neste documento, a UNESCO combina noções de Alfabetização Midiática e a 

Alfabetização Informacional em um único conceito, a Alfabetização Midiática 
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Informacional (AMI). A alfabetização informacional trata do acesso à informação e a 

avaliação do uso ético dessa informação, enquanto a alfabetização midiática, da 

capacidade de compreender as funções das mídias, de avaliar como essas funções 

são desempenhadas e de engajar-se racionalmente com ela, buscando a 

autoexpressão (UNESCO, 2011). 

Nesse documento a UNESCO propõe sete competências de AMI consideradas 

centrais para a formação de professores, são elas: 

 

Competência de AMI 1:a compreensão do papel das mídias e da informação 
na democracia 
Competência de AMI 2: a compreensão dos conteúdos das mídias e dos seus 
usos 
Competência de AMI 3: o acesso eficiente e eficaz à informação 
Competência de AMI 4: a avaliação crítica  das informações e suas fontes 
Competência de AMI 5: a aplicação de formatos novos e tradicionais de 
mídias 
Competência de AMI 6: situar o contexto sociocultural dos conteúdos 
midiáticos 
Competência de AMI 7: a promoção da AMI entre os estudantes e o 
gerenciamento das mudanças requeridas (UNESCO, 2011 p. 28-32) 
 

  

As competências um, dois e quatro estão relacionadas com a compreensão 

crítica das informações,  portanto do papel e dos conteúdos das mídias. Essas 

competências estão diretamente relacionadas com a promoção da familiarização das 

funções e papel da mídia pelos professores para a promoção da cidadania e liberdade 

de expressão. Pressupõe-se que ação cidadã é precedida por decisões bem 

informadas e contextualizadas. Os professores do 5º ano trabalham a leitura de textos 

informativos em um plataforma específica para crianças, chamada Guten News. Neste 

contexto textos de cunho jornalístico são trabalhados com os alunos, no entanto há 

de se ressaltar que estão em ambiente escolarizado e não no ambiente de circulação 

midiática.    

Uma resposta aos impactos da cultura digital no âmbito da formalização de um 

projeto ou plano educativo pode ser observada ao longo dos últimos anos, com a 

crescente produção de diretrizes curriculares voltadas para a implantação das TDIC 

em diferentes países como, por exemplo, Inglaterra e Chile; estados como Ontario, no 

Canadá e a Província de Buenos Aires, e cidades como São Paulo e Buenos Aires. 

Citaremos alguns trechos que ilustram essa preocupação.  
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Nesses últimos anos trinta anos, as tecnologias, em especial as digitais, 
evoluíram socialmente de forma rápida. Hoje há novos e diferenciados 
processos comunicativos e formas de culturas estruturadas com base em 
distintas linguagens e sistemas de signos, transformando parâmetros 
comportamentais e hábitos sociais. Tal contexto leva-nos ajustar processos 
educacionais, ampliando e ressignificando o uso que fazemos da tecnologia 
para que os estudantes saibam lidar com a informação cada vez mais 
disponível. Nesse sentido, os objetivos do trabalho deste componente 
curricular, entre outros, são: atuar com discernimento e responsabilidade, 
aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar 
decisões, ser proativo, identificar dados de uma situação e buscar soluções. 
É um desafio imposto às escolas que têm entre uma de suas funções, auxiliar 
crianças e jovens na construção de sua identidade pessoal e social. 
(PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2017 p. 63) 

 

Em 2011 o Ministério da Educação Chileno propõe uma atualização da Matriz 

de Habilidades TIC, o documento é lançado em 2013 e tem como um dos objetivos 

comunicar as habilidades TIC para os atores do sistema educativo.  

Disponer de una matriz sistematizada permitirá, por una parte, alinear la 
política educativa reuniendo esfuerzos en torno al desarrollo de una conjunto 
de Habilidades bien definidas y validadas; y, por otra, comunicar con claridad 
a los distintos actores del sistema educativo las Habilidades TIC para el 
Aprendizaje que se espera que los estudiantes desarrollen a lo largo de su 
enseñanza, permitiendo linearlos esfuerzos de los distintos actores 
intervinientes. En este sentido, sin duda la relevancia de este material radica 
en su potencialidad para constituirse en una guía de trabajo indispensable y 
útil al propósito de que los estudiantes adquieran las Habilidades necesarias 
para aprender y desenvolverse con éxito en los desafíos que impone la 
sociedad del conocimiento. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CENTRO DE 
EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA, ENLACES. Marzo, 2013, p 8-9) 
 

Assim como explicitado na Competência geral 5 da  Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

 

 Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BNCC, 2018) 

  

 Podemos inferir uma preocupação com esse campo do conhecimento por 

diversos governos e também por instituições internacionais como, por exemplo, a 

UNESCO já citada anteriormente.  

Deixando a perspectiva das políticas públicas e de diretrizes internacionais, 

essa preocupação também é assumida no âmbito de cada instituição escolar, como é 

o caso da instituição aqui pesquisada. Na dimensão institucional, o currículo significa 

um conjunto de conteúdos intencionalmente delineados para atingir objetivos de 
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formação estabelecidos pelo Projeto Político Pedagógico.  A matriz curricular organiza 

os conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais em um determinado tempo 

didático e com algumas estratégias. A partir do momento em que esse currículo deve 

ser realizado de forma remota, não é possível simplesmente fazer uma transposição, 

como pede o senso comum e inúmeras vezes pode ser cobrado pelas famílias, é 

preciso uma nova articulação dos conteúdos, metodologias, didática, enfim é 

necessário um novo currículo. Por enquanto, um currículo incerto e errante, que foi 

sendo trabalhado ao longo dos meses de ensino remoto. 

 

Fechadas as portas das casas - e nós dentro -, tratamos logo de abrir janelas 
e escapar. Trancados os caminhos (cursos e percursos) de circulação e 
convivência do cotidiano docente e estudantil, reinventamos recursos de 
relacionamento. O que parecia condenar-nos à imobilidade, libertou-nos para 
novas aventuras da comunicação e do conhecimento. Refizemos 
inteiramente o Currículo, em um outro modo, remoto. Em parte, foi instintivo. 
Temos outros repertórios para dar respostas inteligentes às incertezas do que 
suspeita a vã filosofia racionalista positivista ocidental (obcecada por 
disciplinas e controles) que todavia atravessa os modelos de pensamento 
científico e pedagógico. Foram cerca de 600.000 anos de andarilhagem 
nômade do Homo Sapiens. Apenas 10 a 12.000 anos de casa, quatro 
paredes, estabilidade. A errância e a incerteza estão muito mais entranhadas 
em nosso DNA cultural do que as previsibilidades iluministas e positivistas 
nos fizeram crer. A errância e a incerteza não deveriam nos assustar, pois. 
Por que nos intimidar com elas? As respostas de muitos educadores e 
pesquisadores à crise de isolamento social (que deveria ser nomeado de 
isolamento físico e não da sociabilidade a nós inerente) revelam, entretanto, 
que estamos vivos, abertos a mudanças, e que guardamos boas memórias 
da errância nômade de nossos ancestrais. (CASALI, 2020)  

 

 Sem tempo para nos incomodarmos com as incertezas do caminho, fizemos a 

formação de mais de cinquenta professores, atuamos com o propósito de implementar 

o ensino remoto e proporcionar a estrutura necessária para o desenrolar do currículo 

errante. 
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5 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E A 

EDUCAÇÃO: VISTAS MAIS DE PERTO 

 

5.1 Cultura Digital e Educação 

 

Como visto nos itens anteriores, um dos campos privilegiados em que a cultura 

digital e a cultura escolar se relacionam é o currículo. Sem a composição profunda 

com a estrutura curricular e conceitual das TIC com as práticas escolares o trabalho 

com as tecnologias se tornam adereços, às vezes motivadores, frequentemente 

superficiais e ineficientes. Não gerarão aprendizagem significativa. Assim o atesta 

Sacristán:   

 

Na escolaridade obrigatória, o currículo costuma refletir um projeto educativo 
globalizador, que agrupa diversas facetas da cultura, do desenvolvimento 
pessoal e social, das necessidades vitais dos indivíduos para seu 
desempenho em sociedade, aptidões e habilidades consideradas 
fundamentais, etc. (SACRISTÁN, 1998, p.55) 

 

O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TIC) nas 

últimas décadas do século XX trouxe grande transformação para sociedade de forma 

geral e para a educação em particular. São diversos os teóricos que descrevem e 

analisam os impactos dessas tecnologias na sociedade, pela forma ampla em que 

atingem as diversas esferas da atividade humana: econômica, social, política e 

cultural (CASTELLS, 1999). As TIC, entre todas as tecnologias criadas pelos seres 

humanos,  

 

[...] revestem-se de uma especial importância, porque afetam praticamente 
todos os âmbitos das atividades das pessoas, desde as formas práticas de 
organização social até o modo de compreender o mundo, de organizar essa 
compreensão e de transmiti-la para outras pessoas. (COLL e MONEREO, 
2010, p.16) 
 

As tecnologias têm um grande impacto na quantidade de informações que 

circulam e na renovação dos saberes. Diversos teóricos, como Pierre Levy e Yuval 

Harari (2018), apontam para a obsolescência dos saberes ao longo da vida humana, 

realidade que as gerações anteriores não tiveram que enfrentar.  Lévy diz que, pela 

primeira vez na história, as competências adquiridas no início da carreira estarão 

obsoletas ao final da vida profissional (LEVY, 1999) 
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Nesse sentido cabe à escola, quando age em função de sua essência, 

desenvolver um tipo ou tipos de modelos de aprendizagens que são os procedimento 

imutáveis que caracterizam a aprendizagem. Se nos inícios dos anos 2000, os 

conteúdos da maioria da profissões terá se alterado ( nesse sentido não vale aprender 

só o último, pois em 5 anos ele será mais substituído por outro "último"... o que é o 

que não se alterou de tudo? É tal a questão que o currículo, a formação de 

professores, as didáticas, a escolha dos conteúdos têm que se afirmar como não-

mutantes.   Não se toma banho nas águas do rio duas vezes,  mas o rio é o mesmo? 

o que o constitui como rio? Essa é a questão do educador e de cada indivíduo diantes 

da mudança. É a questão que o adolescente sente quando vivencia as alterações de 

seu corpo, de seus interesses, de seus grupos e de seus hormônios, porém a 

percepção de si busca o que lhe é comum como passado e como projeto de futuro.   

Nessa direção Harari (2018) amplia a reflexão sobre a gama de incerteza 

trazidas pela revolução tecnológica, que já não se trata apenas de carreira ou postos 

de trabalho. Segundo o autor, não sabemos como será o mundo em 2050 e, portanto, 

é difícil saber o que as crianças de hoje devem aprender. Esse futuro incerto difere 

radicalmente do passado na humanidade, no qual havia algumas incertezas, mas não 

quanto aos papéis sociais e de gênero que as pessoas desempenhavam e que, 

portanto, fazia com que a educação pouco se alterasse (HARARI, 2018). 

Tais mudanças no mundo do trabalho não são ditadas nem compreendidas 

pelas adaptações quase cotidianas às novas habilidades, mas ao funcionamento da 

economia digital capitalista global que tem nos fluxos ágeis e instantâneos dos 

mercados a determinação das mudanças que independem da preparaçoes escolares.  

Essas transformações têm demandado da sociedade, como um todo, e da 

escola, em especial, a responsabilidade de orientar os alunos para a utilização dessas 

novas ferramentas, para a leitura e compreensão crítica das mídias digitais. O que é 

próprio da alfabetização digital não é dominar as tecnologias, mas dominar a 

possibilidade de articular diferentes linguagens e formatos de representação. Essa 

alfabetização é muito mais complicada, implica o domínio de diferentes linguagens e 

o entendimento das potencialidades de cada uma (COLL & MONEREO, 2010). 

Nesse sentido, a internet é a manifestação desse novo paradigma da 

sociedade. Não é só uma ferramenta de comunicação, mas constitui-se em novo 
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espaço de ação social e, por consequência, de aprendizagem e ação educacional 

(COLL & MONEREO, 2010). 

Como apontado por Castells (2009) e Levy (1999), a sociedade da informação 

ou a cibercultura, as práticas sociais, econômicas e culturais que são referência para 

a educação estão em transformação. Para Coll e Illera (2010), se as práticas sociais 

mudam, é preciso que o currículo como um todo seja transformado para que se possa 

dar conta das competências necessárias para a atuação social (COLL & ILLERA, 

2010). 

Tais mudanças e novidades nos impulsionam, ou nos impõem alguns princípios 

básicos sobre os quais está assentada a educação escolar atualmente: a 

incorporação das TIC abre caminho para uma inovação pedagógica e didática, 

visando melhorar o ensino e promover a aprendizagem. Soma-se a essa ideia, a 

ubiquidade das TIC, que multiplica as possibilidades e contextos de aprendizagem 

para além das paredes da escola (COLL & ILLERA, 2010). 

No entanto, como apontam os autores, esses questionamentos não devem 

estar dirigidos somente ao momento (se na educação básica ou ao longo da vida), à 

forma (revisão de metodologia de ensino) e ao lugar (na escola ou em outros de 

cenários e com outros agentes educacionais). Também devem ser objeto de revisão 

neste contexto de mudança o objetivo (as funções e finalidades) e o material (objetivos 

e conteúdo) da educação (COLL & ILLERA, 2010). 

As críticas feitas às TDIC por muitos dos professores e também pela equipe 

gestora do Colégio Santa Cruz vão no sentido das críticas trazidas por Morozov e 

Carr. Para o primeiro autor, a internet não seria uma promotora da democracia, como 

seus primeiros entusiastas imaginaram, mas sim contribuiria para o fortalecimento de 

regimes autoritários. A coleta de dados pelas mais diversas plataformas permite o 

acesso a dados pessoais, geolocalização, hábitos de consumo e culturais etc o que 

geraria um fortalecimento das empresas de tecnologia e possibilidade de controle por 

parte do Estado, ao aumentar a vigilância (MOROZOV apud FULLAN, 2013). Isso 

torna-se ainda mais grave quando tratamos da privacidade de crianças e 

adolescentes. 

O outro argumento, apresentado por Nicholas Carr e ouvido com frequência 

nas salas de professores e reuniões pedagógicas é a suposta perda de capacidade 

de crianças e adolescentes contemporâneos de pensar profundamente e com atenção 
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concentrada. Segundo o autor, quando estamos conectados, estamos sempre 

dispersos e isso influenciaria na capacidade de pensar (CARR apud FULLAN, 2013). 

Parte do discurso que envolve as mídias digitais está dividido entre os 

pessimistas e os entusiastas. Se, para os pessimistas, esse é um mal a ser evitado a 

todo custo e a escola deve resistir a essa tentação, para os entusiastas, as mídias 

proporcionariam a articulação em rede, a democratização do acesso à informação, e 

a possibilidade de criação. Para os primeiros, as TDIC destruirão a juventude e para 

os entusiastas elas a empoderarão e a libertarão. As duas visões são pouco 

esclarecedoras das questões mais profundas do problema.  

Ainda assim, é fato que os estudantes de hoje, do início do século XXI, 

nasceram em um ambiente fortemente midiatizado e são consumidores dos mais 

diversos tipos de mídias ditas analógicas e digitais: programas de TV, telejornais, 

jornais impressos, programas de rádio, podcasts, youtube, sites, jogos eletrônicos, 

redes sociais etc.  

Dados da pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no 

Brasil (TIC Kids Online Brasil), de 2018 dizem que 96% das crianças entre 9 e 17 anos 

assistiu a vídeos, programas, filmes ou séries na internet, 89% ouviu música na 

internet e 65% jogou na internet (CETIC.br 2018), o que expôs de forma brutal as 

crianças às mídias e aos aparelhos eletroeletrônicos foi sua miniaturização e seu 

barateamento, assim como as redes de difusão implantadas, ora pelo Estado, ora 

pelos próprios difusores de sinais e informações. As crianças estão expostas. Os 

novos modelos de família nuclear e a mudança da função da mulher na produção de 

recursos para a economia doméstica reforçam os motivos da exposição das crianças 

aos novos passatempos. 

Estimativas sugerem que os jovens passam o equivalente a um dia por semana 

no celular, checando-o 150 vezes por dia (BUCKINGHAM, 2019). Muitos temem e 

argumentam que o uso excessivo das mídias sociais produz uma série de 

consequências negativas para a saúde mental, incluindo depressão, baixa autoestima 

e riscos de suicídio.  

Muitas dessas crianças e jovens frequentam escolas que também sofrem uma 

reconfiguração a partir dos impactos da cultura digital. Na medida em que se 

configuram em um fenômeno cultural, as tecnologias adentram a educação como 

instrumento, ambiência, repertório/conteúdo e linguagem. Nesse sentido, é preciso 
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reconhecer que a cultura digital invade pela porta da frente a escola, muito além da 

adoção de dispositivos, instrumentos ou aplicativos. Muitos desafios se apresentam. 

a partir daí.  

As mídias que assediam nossas crianças prometem pouco: distração e 

consumo garantido. Mas a escola pensa e espera outras coisas, muito mais amplas e 

de longo prazo. Será possível ir além do consumo e da avalanche de informações e 

divertimentos? Acredita-se que os usos mediados pelos professores podem revelar 

as potências das tecnologias para a promoção de uma relação cidadã e crítica com a 

cultura digital, que pode ter enorme significado e que dê realização aos jovens. Esses 

usos frequentemente exigem empenho, constância e rigor para que se possa, ao fim, 

apresentar resultados e conquistas verdadeiramente agradáveis.  

Nesse sentido, o letramento midiático é visto como uma forma de proteger os 

estudantes. No entanto, como ressalta Buckingham (2019), o problema é trazido para 

o campo do indivíduo, o estudante deve aprender a proteger e regular a própria 

relação com as mídias. Segundo nos aponta Buckingham, essa é uma alternativa 

proposta por políticas governamentais, como alternativa a uma regulamentação das 

mídias (BUKINGHAM, 2019). Passa-se para a esfera individual algo que deve ser 

regulado por ações governamentais. De fato, como sustenta o autor, as ações 

educativas pautadas, principalmente, na visão de riscos e benefícios da internet, dos 

games e das redes sociais para os estudantes estariam atacando os sintomas e não 

as causas.   

Sustentamos que o papel da escola é formar leitores, escritores, ouvintes e 

falantes críticos e competentes nas diversas disciplinas do conhecimento, capazes de 

exercer as práticas de linguagem para argumentar, interagir com o mundo, informar-

se, adquirir conhecimentos, descobrir outros mundos, defender seus direitos e 

assumir uma posição crítica sobre os meios (PERELMAN, 2011).  

David Buckingham traz uma preocupação importante ao observar a crescente 

disparidade entre os “ricos em informação”, os “pobres em informação” e os 

“desinformados”, salientando que esse fenômeno não tem a ver com a distribuição 

desigual de equipamentos, mas também está relacionada com o capital cultural e 

tecnológico necessário para aprender a usá-los de modo criativo e efetivo 

(BUCKINGHAM, 2007). 
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Michael Young (2013) ressalta que as crianças não frequentam a escola para 

saber o que já sabem em casa e, poderíamos acrescentar; também não a frequentam 

para encontrar o que buscam e encontram sozinhos na rede. A escola tem como papel 

ampliar esse aprendizado, trazer-lhes questões e propor um conhecimento diferente 

da experiência de casa. Esse aprendizado muitas vezes será conflituoso com os que 

trazem. Isso não significa que a escola desvalorize a cultura desses alunos, 

acrescenta o autor.  

Ao ser desafiados com outras visões de mundo, outras formas de 

compreensão, os educandos expandem seus horizontes. Para tanto, Young afirma a 

escola deve pautar-se no que há de melhor na vanguarda do conhecimento, (YOUNG, 

2013). A comparação entre o conhecimento da casa e o da escola fica ainda mais 

pertinente quando a escola entra em casa por meio do ensino remoto, potencializado 

pelos dispositivos de interação ubíqua, o que deve, no entanto, ser diferenciado 

profundamente dos princípios da homeschooling.   

No sentido da ampliação, a escola busca trabalhar com a diversidade de 

conteúdos e gêneros textuais. A busca de indicadores que permitam observar as 

intenções do autor, a análise da disposição das notícias no papel ou no vídeo, a 

observação do contraste entre a apresentação de um mesmo acontecimento em 

diferentes meios proporciona ferramentas para que alunos e professores possam se 

constituir como sujeitos críticos frente às estratégias dos meios de comunicação de 

massa. Em tempos de desinformação e de fake news, trazer a análise crítica das 

informações é crucial para a formação cidadã e para democracia.  

 Ao realizarem trabalhos de pesquisa com os alunos, principalmente os mais 

velhos (do final do EFII), os professores do Colégio Santa Cruz trabalham a busca 

de  fontes confiáveis para a pesquisa na internet. Esse trabalho é realizado em 

parceria com os educadores do Núcleo de Educação Digital que, com eles, discutem 

o funcionamento dos buscadores e constroem critérios para a análise de sites 

confiáveis. Esse conteúdo é parte do eixo Pesquisa e gestão da Informação. Também 

podemos ver essa preocupação nos debates promovidos pela escola durante o 

isolamento social em que essa temática é tratada.  

É preciso dizer que o trabalho com a pesquisa bibliográfica e em meios digitais 

são aspectos importantes da formação do estudante e de seus hábitos de estudo. No 

entanto, existem aspectos da pesquisa em meios digitais como a  multiplicidade de 
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formatos e informações na rede. Informações confiáveis que convivem com 

informações duvidosa.  

Conforme nos traz Santaella (2004), ao retomar Chartier (1999), os autores não 

escrevem livros, eles escrevem textos, que podem ser manuscritos, impressos, 

gravados e, hoje, digitalizados. Sobre isso, continua a autora: 

  

o efeito que o texto é capaz de produzir em seus receptores não é 
independente das formas materiais que o texto suporta. Essas formas 
materiais e o contexto em que se inserem contribuem largamente para 
modelar o tipo de legibilidade do texto. (SANTAELLA, 2004, p. 21) 

 

Qual é o tipo de legibilidade de uma notícia que nos foi enviada pelo Whatsapp? 

Qual a diferença desta para a publicada em jornal impresso? Qual é o papel da escola 

na formação desses dois leitores? Os professores atuam nesse sentido ao trabalhar 

o eixo de pesquisa do currículo de Cultura Digital. Nesse contexto, com os alunos 

menores, os professores e educadores de tecnologia atuam em projetos de pesquisa 

em que as crianças pesquisam em sites. Nesses momentos, procuramos trazer como 

as informações podem ser encontradas na internet e como se organizam de forma 

diferente das informações encontradas em livros.  

Com os alunos mais velhos, dos anos finais do Ensino Fundamental, é possível 

aprofundar o tema da desinformação, como, por exemplo, no trabalho de pesquisa 

sobre a COVID-19 realizado pelo 8º ano, em que um dos principais objetivos do 

professor era a busca de informações em fontes confiáveis. 

Podemos considerar que existem procedimentos de leitura diferentes quando 

se trata dos meios digitais. Os indicadores de conteúdo em meios digitais são 

diferentes dos indicadores de conteúdo dos livros. No livro, temos a capa, o título, o 

autor, o ilustrador, o índice ou sumário. Na internet, as informações se organizam de 

forma não padronizada. Cada site, blog, plataforma tem um layout e design que 

convidam a um tipo de navegação e busca da informação.  

Conseguir navegar entre as inúmeras informações disponíveis, buscar, 

selecionar e analisar faz parte das habilidades de um leitor experiente, que não é 

conquistada naturalmente, como nos quiseram fazer pensar os entusiastas da teoria 

dos nativos digitais.  
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A escola tem como propósito formar leitores e escritores que 
possam participar como tais nas diferentes esferas sociais em que 
atuem. Como as práticas sociais de leitura e escrita estão hoje 
penetradas pelas novas tecnologias, a escola não poderá cumprir o 
propósito enunciado sem oferecer oportunidades de exercer essas 
práticas tal como se desenvolvem fora dela - ou, ao menos, da 
maneira mais próxima possível. (LERNER, 2012, p. 24)   

 

No entanto, esse trabalho ainda parece longe da realidade das escolas 

brasileiras: dados trazidos pela pesquisa CETIC Kids, de 2017, indicam que 51% das 

crianças de 9 a 17 anos leu ou assistiu notícias pela internet, 76% pesquisou na 

internet para fazer trabalhos escolares e 64% pesquisou na internet por curiosidade 

ou por vontade própria. No entanto, nessa mesma pesquisa, 89% das crianças e 

adolescentes de 9 a 17 anos acessam a internet de casa, enquanto somente 30% o 

faz na escola. Por esses dados podemos inferir que apenas 30% das crianças fazem 

atividades na internet mediadas pelo professor (CETIC, 2018) 

A partir dos dados acima, cabe aqui problematizar quanto do currículo está 

pensado para o trabalho com as mídias digitais. Como se dá a leitura em um ambiente 

virtual de aprendizagem, durante o ensino remoto e sem a mediação presencial do 

professor, uma vez que o ambiente permite a convergência de múltiplas mídias, como 

texto, som e imagem? Além disso, é possível trazer para as crianças uma leitura da 

conjuntura atual do país, do isolamento social da pandemia? “A leitura do mundo 

antecede a leitura das palavras” (FREIRE, 2016). Seria possível, então construir com 

os alunos uma leitura que permita pensar o mundo como lugar de convívio e não de 

exploração?  

Nos perguntamos se, ao acessar notícias, ou fazer buscas na internet para 

trabalhos escolares em casa, as crianças ou jovens têm a oportunidade de ler e 

analisar criticamente com a mediação de seus professores. É preciso uma análise 

mais aprofundada para conhecer o que é feito nas escolas, mas o fato de esse acesso 

ser, em grande medida, feito em ambiente privado e não no ambiente público da 

escola aponta para a pouca possibilidade de discussão entre educadores e 

educandos sobre o tema.  

Um dos trabalhos realizados pelo 5º ano, nesse sentido, é a leitura de textos 

da esfera jornalística na plataforma “Guten News” (plataforma de leitura de notícias 

para a escola), em que os alunos fazem um trabalho aprofundado de inferência antes 

da leitura do texto, e de discussão e interpretação após a leitura. Essa preocupação 
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também está marcada na escolha de dois eixos propostos para o currículo de Cultura 

Digital: o eixo de Comunicação e Educação para as Mídias e o eixo de Pesquisa e 

Gestão da Informação.  

Cabe diferenciar, no entanto, a reflexão crítica da mera opinião. Chartier afirma 

que, na contemporaneidade, o papel do crítico é, ao mesmo tempo, reduzido e 

ampliado. Para o autor: 

 

(...) as redes eletrônicas ampliam esta possibilidade, tornando mais fáceis as 
intervenções nos espaços de discussão construídos graças à rede. Desse 
ponto de vista, pode-se dizer que a produção dos juízos pessoais à atividade 
crítica se coloca ao alcance de todo mundo. Daí, a crítica, como profissão 
específica, corre o risco de desaparecer. (CHARTIER, 1999, p.18)    

 

No entanto o que notamos ao ler os comentários de notícias e postagens em 

redes sociais, na sua maioria, são opiniões e juízos de valor, cujas fundamentações 

nem sempre são coerentes com finalidades pedagógicas e formativas requeridas por 

escolas críticas. Quando na escola ou em exercícios escolares se propõem tais 

atividades, espera-se que haja fundamentações coerentes e que os estudantes 

busquem informações e fatos de fontes confiáveis, dando os devidos créditos a essas 

fontes. Por exemplo, no trabalho de pesquisa sobre o Rio São Francisco, feito pelos 

alunos do 5º ano, durante o ensino remoto. Esse trabalho será explorado mais à 

frente, no capítulo 7.  

   

5.2 Ubiquidade da escola 

 

Vale aqui aprofundar os conceitos de ubiquidade, assincronia e 

compartilhamento, para que possamos compreendê-los e entender, assim, seu 

impacto no modelo de ensino remoto proposto durante o período de isolamento social 

cuja presente análise se estendeu de meados de março a junho de 2020. Lucia 

Santaella define ubiquidade como:  
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(...) atributo ou estado de algo ou alguém que se define pelo poder de estar 
em mais de um lugar ao mesmo tempo. A chamada computação pervasiva, 
computação em todos os lugares, é ubíqua. É certamente também ubíquo, 
onipresente, o ciberespaço informacional, uma nuvem invisível que 
incessantemente nos envolve e que, hoje, por meio dos dispositivos móveis, 
em quaisquer momentos, pode se tornar visível e pingar no mundo dito real. 
A disponibilidade e expansão dos acessos à internet, potencializados pela 
portabilidade conectada, disseminada por toda parte, concede ao ser humano 
o atributo da ubiquidade, algo que, antes, lhe parecia impossível. 
(SANTAELLA, 2013) 

 

Durante os meses de isolamento, a escola tornou-se ubíqua. Os alunos 

estavam em casa, na casa de praia, no sítio, na fazenda, conectados por meio dos 

dispositivos móveis, em qualquer momento, com as atividades da escola. Se, por um 

lado, a escola sempre se fez presente na esfera familiar por meio das lições de casa 

de eventos e de reuniões de pais, as famílias nunca sentaram na janela da sala de 

aula, nunca assistiram o dia a dia do desenrolar das atividades e as conversas entre 

professores e alunos. No momento em que a escola passa a funcionar de forma 

ubíqua, por meio da conexão dos dispositivos móveis a partir das casas, as famílias 

passam a ser espectadores desse processo. Processo esse que foi acelerado e 

ampliado em uma escala jamais imaginada anteriormente e a escola se fez presente 

da escola em vários lugares e ampliou a sua área de influência.  

 

Antes do advento das mídias móveis e das redes sem fio, a entrada no 
ciberespaço dependia dos rituais, por vezes demorados, de ter de chegar em 
casa ou no escritório, ligar o desktop ou laptop, esperar a conexão para poder 
navegar pelas infovias ou se comunicar com nossos pares ou ímpares, em 
pontos dispersos do planeta. Por isso, nessa época circularam muitos 
discursos sobre os espaços que corriam paralelos, nas oposições muito 
enfatizadas do mundo real e do mundo virtual. A emergência das mídias 
móveis dotadas de conexão aboliu os rituais, instaurou a hipermobilidade e 
dissipou a dicotomia, infelizmente ainda renitente, entre real e virtual. De 
qualquer lugar, em qualquer momento, no movimento dos afazeres 
cotidianos, a entrada e saída do ciberespaço tornou-se ato corriqueiro. 
(SANTAELLA, 2013) 

 

Assim como a entrada e saída do ciberespaço tornam-se corriqueiras, o entrar 

e sair da escola também. As paredes caíram e outras se construíram, assim como o 

tempo da aula, que também não é mais de 50 minutos. Algumas paredes se 

alargaram, mas continuaram a dar limites à aprendizagem, ou seja, é impossível 

desejar, em nome da ubiquidade a aprendizagem sem fim. É possível circular 

livremente pelo tempo da aula, estar na tarefa de matemática, por exemplo, e nela 

continuar o tempo que me aprouver ou que precisar para entender determinado 
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conceito ou problema. A matéria perdida pode ser retomada, pode-se ver o vídeo da 

professora quantas vezes for preciso, pode-se ouvir o podcast no momento mais 

adequado.  

É possível aprender em qualquer lugar e a qualquer tempo, mas ficou claro, 

também para nós, como instituições educativas, que a aprendizagem escolar não se 

realiza o tempo todo. Ela tem interregnos. Ela respira entre as ondulações da vida. 

Ela não é a mesma coisa que a aprendizagem da fraternidade construída na vida 

familiar, ou a aprendizagem do respeito à cultura, advinda da sabedoria dos legados 

genéticos e ancestrais. Ela tem sua respiração própria e, por isso, ela precisa 

descansar entre as diferentes formas em que aparecem para jovens e adultos.  

O conhecimento não tem paredes. Nós, seres humanos, não somos ubíquos, 

mas o conhecimento é. E nós somos transportados no tempo e no espaço pelo 

conhecimento. A tecnologia, por sua vez, evidencia essa característica ubíqua e 

imaterial do conhecimento.  

 

Constatada a existência de dois espaços igualmente físicos, mas fisicamente 
diferenciados, o espaço ciber, ou seja, a nuvem informacional que nos 
envolve, e o espaço de circulação de nossos corpos, constatado também o 
fato de que, dotados de dispositivos móveis, podemos nos mover no mundo 
físico e, ao mesmo tempo, acessar o espaço da nuvem informacional que nos 
rodeia, pode-se afirmar que está aberto para nós o horizonte da ubiquidade. 
De fato, nessas condições, estamos em dois espaços ao mesmo tempo. 
Independente dos ritmos estabelecidos de trabalho e descanso, de estudo e 
lazer, a vida escoa não mais na mera sequencialidade temporal em locais 
físicos determinados, mas a isso se sobrepõe o escoamento da vida na 
intermitência do tempo em espaços reticulares. (SANTAELLA, 2013) 

 

Esse processo traz diversos desafios para professores, alunos, famílias e 

gestão escolar. Como colocar de pé uma estrutura de ensino e aprendizagem remota 

e em caráter de urgência para o ensino básico? Muitas escolas já tinham estrutura 

para o ensino em plataformas online, mas como um complemento de práticas 

desenvolvidas nas salas de aula, no ensino presencial. O desafio maior se deu para 

as séries iniciais do Ensino Fundamental I e da Educação Infantil. Esse grau da 

aprendizagem não se adapta a alguns pressupostos massacrantes do uso das TIDC 

que partem do princípio que todos devem aprender o tempo todo sobre tudo. O 

aforismo "aprendizagem ao longo da vida" não pode ser aplicado a todas as idades, 

em todas as situações. Houve um encantamento apressado por tal frase, o que torna 

sua aplicação, em muitos casos, indevida e equivocada. Para a educação infantil, por 
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exemplo, demonstra sua inadequação. Trata-se de um trabalho mais delicado do que 

só passar lições, atividades, desenhos, montagens, leituras domésticas a que as 

crianças da primeira infância se adaptarão. Elas não se adaptam, talvez pela 

mobilização de uma sábia defesa interior.    

Esses desafios são de diversos tipos e vão desde a tentativa de transposição 

simples de conteúdo, sequências didáticas e projetos, para os ambientes virtuais até 

a formação de professores/didatas; desde o ponto de vista da utilização dos ambientes 

até o conhecimento das plataformas oferecidas. A formação instrumental também foi 

necessária para alunos e famílias entre aquelas que estiveram disponíveis ao 

trabalho.  

Como manter a conexão com o conhecimento prescindindo do ambiente da 

sala de aula? 

 

[...] aula é um momento de ética da leitura e de uma ética da convivência 
entre os estudantes porque a sala de aula não é só de transmissão de 
conhecimento, é uma maneira de convivência pública e de criação de 
amizades e solidariedade e de confiança entre colegas, onde amizades vão 
se estabelecer contatos vão durar ao longo da vida. (CORDEIRO, 2019)  

 

No contexto das primeiras semanas de março de 2020, o movimento geral e 

emergencial aconteceu nas escolas. Em um cenário de crescimento da pandemia no 

mundo e no Brasil, o Colégio Santa Cruz anunciou às famílias e aos educadores do 

Colégio que as aulas seriam encerradas no modelo presencial a partir de 18 de março 

e comunicou: “inicia-se o ensino no ambiente virtual, respeitando as especificidades 

das diferentes faixas etárias” em comunicado de 16 de março 2020. A proposta geral 

das escolas era, naqueles momentos iniciais da pandemia, as crianças e os jovens 

afastados das escolas e de ambientes de muito contato — inclusive com professores 

e funcionários, conectados ao conhecimento de qualidade, cumprindo a função social 

da escola.  

Nas primeiras duas semanas de isolamento social, de 18 de março a 1º de abril 

de 2020, o principal objetivo da escola para as séries iniciais do Ensino Fundamental 

foi manter uma rotina de trabalho, mantendo-as em contatos com conteúdos já 

conhecidos e engajadas com o processo de aprendizagem. Foi um momento de 

conhecimento da plataforma utilizada, de adaptação à rotina fora da escola. Nesse 
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momento, os professores utilizaram principalmente atividades que já eram familiares 

para as crianças.  

O segundo momento foi marcado pela ampliação do número de atividades, a 

introdução de alguns novos conteúdos e o terceiro momento foi caracterizado pelo 

aumento de atividades síncronas. Essas atividades serão descritas em maior detalhe 

no próximo item.  

Será apresentada abaixo uma sintética descrição do processo de construção 

dos procedimentos, de suas lógicas, de suas etapas e dificuldades. Interessa-nos, 

sobretudo, aqui, evidenciar o caráter de mudanças curriculares trazido pela 

necessidade da formulação de uma nova equação por parte das escolas em geral e 

daquela de nosso objeto de estudos. A equação acima anunciada é composta 

basicamente de três variáveis: a doença e seu enfrentamento, como ato de 

responsabilidade social; o currículo escolar, como forma intencional e essencial de 

responder à aprendizagem e ensino destinados ao aluno como forma de atender à 

sociedade; o uso das TIC como instrumental e linguagem para de enfrentar a 

realidade. O nosso trabalho de pesquisa se circunscreverá a tais variáveis e com 

objetivo maior de verificar como diante de situação de risco social e de pandemia que 

atingem todas as áreas do saber.  

No próximo capítulo, intitulado Dados da Pesquisa, trataremos em um primeiro 

plano sobre o contexto educacional brasileiro em que se insere a instituição 

pesquisada, para, em seguida, tratar da fundação do Colégio chegando aos dias de 

hoje com foco na área de tecnologia. Em seguida, trataremos da conjuntura do ensino 

remoto emergencial colocado pela necessidade isolamento social em razão da 

pandemia de coronavírus. 
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6 DADOS DA PESQUISA E SUAS PRIMEIRAS ANÁLISES  

 

6.1 Histórico da instituição 

 

 A Igreja Católica foi a grande força hegemônica na educação brasileira da 

colonização até o início do século XX, com altos e baixos, ela manteve-se ditando 

princípios e práticas exemplares. Em tão longo período, a sua força sofreu recuos e 

avanços, mas foi essa instituição, seguramente, a maior formadora de conceitos e 

valores do que seria o sentido da educação formal. É a partir da década de 30 do 

século XX que os escolanovistas passam a disputar a hegemonia do campo 

educacional no Brasil (SAVIANI, 2013). Na verdade, o escolanovismo defendia a 

escola pública e para todos, enquanto os jesuítas e outras ordens apostavam na 

formação das elites, o movimento em prol da escola republicana punha suas fichas 

na educação para todos.  

O movimento de renovação pedagógica se desenvolveu entre o final do século 

XIX e início do XX nos Estados Unidos e na Europa. Naquele momento, a sociedade 

industrial demandava formação técnico-profissional, por isso a necessidade de uma 

escola que atendesse a todos.  Soma-se a esse fator a descoberta da psicologia 

infantil que instigaram novos métodos de ensino (SAVIANI, 2013). 

Na década de 1930, o Brasil passou por um avanço no processo de 

industrialização, o que gerou um rápido processo de urbanização. Os trabalhadores 

das indústrias, localizadas nas cidades, deixaram o campo. Junto com eles também 

vieram pequenos comerciantes uma força de trabalho para atuar em serviços para os 

trabalhadores da indústria. Inicia-se timidamente a industrialização, ainda muito ligada 

às finalidades da agricultura e da pecuária. Nesse período, foram propostas reformas 

administrativas e de reordenação do ensino em âmbito nacional. No entanto, conforme 

afirma Marcílio (2005), a Revolução de 1930 não promoveu um programa de educação 

nacional definido e integrado.  

O período foi marcado por uma grande efervescência ideológica na disputa pelo 

controle do aparelho jurídico e estatal da educação, que tinha, de um lado, os 

defensores da Escola Nova, do ensino laico, da coeducação dos sexos, da escola 

pública e da gratuidade assumida pelo Estado Republicano. Por outro lado, os 

conservadores defendiam a escola privada, apoiados no princípio da liberdade de 
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ensino e tinham na Igreja Católica sua grande defensora (MARCÍLIO, 2005), 

(SAVIANI, 2013). 

Os educadores liberais e adeptos da Escola Nova, continuaram difundindo a 

sua pedagogia, mesmo durante o Estado Novo. Com a queda de Getúlio e a 

promulgação da Constituição de 1946, abre-se um período democrático e liberal no 

país. No âmbito da Educação, a Constituição previu a destinação de recursos mínimos 

à educação e estipulou que cabia à União legislar sobre as diretrizes e bases da 

educação nacional. É proposta uma comissão a fim de estudar e propor um 

anteprojeto de reforma geral da educação nacional.  

O projeto, levado à Câmara Federal em 1948, iniciou um período de grandes 

debates, que resultaria, em 1961, na 1ª Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Nesse 

período, ocorreu uma nova investida conservadora. O debate intensifica-se em 1959 

com a Encíclica Divini Illus Magistri, do Papa Pio XI, que dizia que a educação 

pertencia à família, à sociedade civil e à Igreja. Os educadores de vanguarda lançam 

no mesmo ano um novo “Manifesto dos Educadores” (MARCÍLIO, 2005). 

Se é fato que o debate foi intenso entre as duas visões, um lado acaba por 

influenciar o outro. Saviani aponta que, à medida que a pedagogia nova amplia o seu 

campo de influência, a pedagogia católica também se modifica e, mesmo os críticos 

da Escola Nova, como Alceu Amoroso Lima, reconhecem já em 1931, a validade sua 

premissa, que coloca a criança no centro do processo educativo (SAVIANI, 2013).  

Além desse reconhecimento, vindo de autores contrários ao movimento da 

Escola Nova, encontram-se também educadores católicos que assumem a posição 

do movimento de renovação pedagógica. Esse movimento de renovação educacional 

católica manifesta-se por meio da Associação de Educadores Católicos, que 

organizou, entre os anos de 1955 e 1956, semanas pedagógicas no Colégio Sacré 

Coeur, do Rio de Janeiro e no Colégio Sion, em São Paulo. Nos anos seguintes, foram 

realizados encontros para preparar professores para as classes experimentais nos 

colégios Santa Cruz, Sion e Madre Alix, em São Paulo (SAVIANI, 2013). 

Conforme conclui Saviani, o predomínio das novas ideias forçou a renovação 

das escolas católicas. As famílias de classe média pautavam a escolha da escola para 

seus filhos, buscando sintonia com as novas ideias pedagógicas. Nesse sentido, a 

Igreja Católica vê a renovação pedagógica como uma questão de sobrevivência. O 
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caminho encontrado, como nos aponta o autor, foi assimilar a renovação metodológica 

sem abrir mão de seus objetivos religiosos (SAVIANI, 2013).  

Nesse contexto, é fundada a instituição que analisaremos nesta dissertação. O 

Colégio Santa Cruz foi fundado em 1952 pelo padre canadense Lionel Corbeil, da 

Congregação de Santa Cruz. Os padres canadenses eram considerados 

representantes da vanguarda dentro da igreja católica, mais modernos em 

comparação com os jesuítas, que já andavam por esse país e por esse estado desde 

que fundaram a cidade de São Paulo em 1554. É verdade que os representantes 

dessa ordem foram expulsos por Marquês de Pombal, em 1750, mas suas marcas 

ideológicas estavam registradas de norte a sul do país. Apesar das influências das 

ordens tradicionais na criação de colégios, os padres canadenses acabaram 

conquistando muitas famílias tradicionais ou mais intelectualizadas da cidade, ao 

unirem a fé católica, a modernidade representada pelos países da América do Norte 

e a tradição cultural da França, acompanhando o avanço do capitalismo no estado de 

São Paulo. 

A primeira sede ficava em uma casa emprestada pela Cúria Metropolitana de 

São Paulo, no bairro de Higienópolis. O ginásio funcionava em regime de semi-

internato. Sessenta alunos do sexo masculino formavam as duas classes de 1ª série 

ginasial, como era chamado o atual 6º ano. Em 1953, a empresa Light de São Paulo, 

sucursal da empresa canadense Brazilian Traction, doou o terreno de 50 mil m², no 

bairro de Alto de Pinheiros, onde atualmente funciona o Colégio, (COLÉGIO SANTA 

CRUZ, 2019). 

Em 1957, 185 alunos das quatro séries ginasiais e das duas colegiais foram 

transferidos para os recém-concluídos pavilhões do Alto de Pinheiros, que ainda era 

um bairro recortado por estradas de terra. Em 1958, os alunos fundadores se 

formaram. No ano seguinte, 1959, chegou o padre Paul-Eugène Charbonneau, que 

assumiu a vice direção do Colégio em 1965 exercendo-a até sua morte em 1987. 

Charbonneau comprometeu-se com o projeto de formação humanista, como 

explicitado em seu livro: A escola moderna, uma experiência brasileira: o Colégio 

Santa Cruz, de 1973, em que argumenta:  

 

Nós, adultos, vivemos, de certo modo, no antes; os jovens vivem já no depois 
e, se nós pretendemos acompanhá-los, é preciso pôr termo à nossa 
incompreensível nostalgia e partir com eles para a invenção. 
(CHARBONNEAU, 1973) 



 

54 
 

 

Nesse livro, o autor defende a profunda reformulação da escola, que teria 

deixado de ser o espaço da tradição para se consolidar como centro da contestação. 

Diante disso, já não bastava que o professor transmitisse o conhecimento. Era preciso 

produzi-lo e recriá-lo, em dimensão interdisciplinar, com os alunos. 

A perspectiva de que o professor, na sociedade atual da informação, na Cultura 

Digital, no ciberespaço, não deve ser apenas um transmissor, já estava, à sua 

maneira, nos princípios fundadores do Colégio. No Colégio Santa Cruz, a década de 

1980 é marcada pela chegada do primeiro computador, em 1983. Um ano mais tarde, 

dois laboratórios didáticos são montados para uso do segundo grau.  

Em 1993, é inaugurado o terceiro laboratório do colégio, chamado Laboratório 

Itautec. Dois anos depois, o laboratório já se mostrou insuficiente tanto 

quantitativamente quanto qualitativamente.  

Em 1993, é formada uma Comissão de Novas Tecnologias com professores de 

diferentes áreas. Em 1994, a equipe de tecnologia contava com três profissionais: um 

de TI e dois no Centro de Ensino de Informática (CEI). Um ano depois, o colégio 

contava com cinco profissionais de informática e com 45 microcomputadores em rede. 

O estímulo à formação de professores com orientações, cursos, publicações e 

financiamento para compra de microcomputadores era uma constante. 

 

6.1.2 Relato do processo de implementação do currículo de cultura digital 

 

Em 2018, a instituição pesquisada criou um grupo de trabalho sobre currículo 

e cultura digital, com o objetivo de criar um ambiente de reflexão crítica sobre as 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), seu impacto no cotidiano 

escolar, na vida das crianças e jovens, na educação e no currículo. Esse grupo de 

trabalho foi denominado Comitê de Currículo e Cultura Digital (CCCD). Formam parte 

desse comitê membros das direções e coordenações pedagógicas e de orientadores 

educacionais, além de professores de algumas disciplinas de cursos e oficinas 

extracurriculares que trabalham com a temática.  

Nas primeiras reuniões, ainda em 2018, foram realizados leituras e 

compartilhamento de bibliografia sobre o tema. A escolha de dois textos do professor 

e pesquisador inglês, David Buckingham, foi motivada pela reconhecida pesquisa e 
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estudo sobre a realidade dos usos das mídias digitais por crianças e jovens. Seu olhar 

crítico e original para as TIC sustentava a visão da equipe de tecnologia educacional 

da escola e da direção pedagógica geral. O pesquisador afirma em um desses textos: 

  

[...] não é útil seguir pensando somente em termos de “tecnologia da 
informação”: com a convergência cada dia mais marcada dos meios de 
comunicação (impulsionada tanto pela tecnologia como pela economia), os 
limites entre “informação” e outros meios são cada vez mais difusos. Na 
maioria das atividades levadas a cabo pelas crianças em seu tempo livre, os 
computadores são muito mais do que dispositivos para a recuperação da 
informação: transmitem imagens e fantasias, proporcionam oportunidades de 
autoexpressão imaginativa e brincadeiras, servem como meio através do qual 
se levam a cabo relações pessoais. Sem dúvida, reconhecer este fato implica 
ampliar nossa concepção de tecnologia, em especial no campo da educação: 
é evidente que as TIC já não envolvem tão somente os computadores de 
escritório, é possível que nem tenham que ver sequer com os computadores 
em geral. Mas também implica admitir o fato que os meios digitais são formas 
culturais relacionadas de maneira inextricável com outros meios visuais e 
audiovisuais. (BUKINGHAM, 2000, n.p., tradução minha) 

 

Sem dúvida, a escolha mostrou-se acertada, a discussão sobre cultura digital 

entre os membros do comitê foi elevada a outro patamar em que as TDIC saíram do 

lugar de ferramenta ou técnica para o lugar de cultura. 

No início de 2019, a direção pedagógica propôs à Equipe de Tecnologias 

Educacionais e ao Comitê a elaboração de um currículo que levasse em conta os 

desafios e a necessária formação para a cultura digital. Na primeira reunião do Comitê 

de Currículo e Cultura Digital, em 25 de março de 2019, foi apresentada aos membros 

do comitê uma série de currículos de tecnologia de diversos países e cidades 

(Austrália, Nova Zelândia, Buenos Aires, São Paulo, Ontario, Inglaterra). A percepção 

dos gestores de que essa é uma temática de preocupação mundial colaborou para 

que a questão da cultura digital e o currículo subissem mais um degrau na esfera das 

preocupações do dia a dia da escola.  

Na reunião seguinte, em 22 de abril de 2019, o Currículo de Tecnologias para 

a Aprendizagem da Cidade de São Paulo foi escolhido entre outros analisados como 

uma expressão de projeto pedagógico já constituído e formalizado. O objetivo dessa 

escolha foi partir de um documento já constituído, recente e bem avaliado para 

contrastar com os objetivos de aprendizagem declarados no documento com as 

práticas existentes na instituição. 

Ao cotejar os objetivos de aprendizagens do Currículo de Tecnologias para as 

Aprendizagens da Cidade de São Paulo (CTACSP), foi possível que a equipe gestora 
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do EFI (coordenadoras pedagógicas, direção e orientações educacionais) analisasse 

as práticas que envolviam as TDIC no colégio quanto ao cumprimento dos objetivos 

propostos, às faltas, e às possíveis progressão e verticalidades entre as séries. Para 

isso, foram realizadas três reuniões entre maio e agosto de 2019, com a equipe 

gestora do EFI.  

Alguns questionamentos frequentes durante esses encontros:  

● formação dos professores: necessidade de mapear deficiências e facilidades 

no uso das tecnologias, tanto do ponto de vista instrumental, como do ponto de 

vista conceitual. 

● A possibilidade de abarcar os objetivos de aprendizagem específicos das TDIC, 

propostos de forma transversal às disciplinas existentes ou a necessidade de 

uma disciplina específica para dar conta dos objetivos.  

 

De fato, a análise e o confronto do CTACSP com as práticas existentes no 

Colégio possibilitaram uma formação para a equipe gestora, que passou a 

compreender a variedade e a complexidade dos objetivos de aprendizagem voltados 

às TDIC no currículo. Com isso, nasceu também a necessidade de pensar as práticas 

digitais com esses objetivos e não somente como ferramentas que apoiavam uma 

prática disciplinar.  

É importante esclarecer que o Colégio não adotou o CTACSP, ou incorporou-o 

em sua totalidade nas práticas, mas foi um exercício válido para a aproximação e a 

compreensão sobre o objeto de conhecimento a que um currículo de tecnologia está 

voltado, o que trouxe um caminho e um pretexto para a elaboração de um currículo 

próprio. O caminho escolhido tem colaborado para o aprofundamento das reflexões 

sobre a cultura digital e o currículo nos diferentes segmentos.  

Após essa série de encontros com a equipe de gestores do EFI, EFII e Ensino 

Médio, além de reuniões do Comitê de Currículo e Cultura Digital e da equipe gestora 

do Centro de Tecnologias Educacionais com a Direção pedagógica geral, alguns 

princípios, enumerados a seguir, foram reafirmados: 

  

1. A opção por quatro eixos organizadores do componente curricular de Cultura 

Digital do Colégio Santa Cruz.  

2. A transversalidade desse componente.  
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3. A necessidade de levar o que havia sido elaborado até então para os 

professores.     

 

Embora esta pesquisa se concentre nas séries finais do EFI, consideramos 

importante relatar brevemente algumas conquistas e aprendizados vividos por mim em 

reuniões do EFII, que impactaram a condução do processo de diálogo sobre a 

implementação do currículo com os professores do EFI. 

No início do 2º semestre de 2019, mais precisamente, em 9 de agosto, foram 

realizadas três reuniões com a equipe de professores do Fundamental II, cuja temática 

era Currículo e Cultura Digital. A direção do curso abriu a primeira reunião colocando 

a importância da temática para o segmento, apoiada em autores como Paula Sibillia 

(2012), Julieta Jerusalinks (2017), David Buckingam (2010) e Mariana Wolff (2018), 

realçando a premência da temática, o envolvimento dos jovens nessa cultura e os 

impactos para o segmento, tanto em termos da percepção dos professores como dos 

problemas e atendimentos feitos pela orientação educacional.  

Na segunda reunião, os professores das quatro séries do Ensino Fundamental 

II foram divididos em quatro grupos de acordo com os eixos propostos pela equipe de 

Tecnologias Educacionais do Colégio Santa Cruz. A atividade proposta então era que 

os grupos analisassem os objetivos de aprendizagem da Cidade de São Paulo, 

reorganizados de acordo com os eixos do Colégio. A escolha do currículo da cidade 

de São Paulo causou estranhamento na equipe de professores. Esse estranhamento 

se deveu a diversos motivos enumerados a seguir e observados por mim, uma das 

coordenadoras das reuniões. O primeiro motivo foi o fato de se tratar de um currículo 

aplicado em realidade muito diversa da realidade do Colégio Santa Cruz. O segundo 

motivo foi a ideia de que seria um currículo a ser adotado, o que não era o proposto. 

O terceiro, a resistência de alguns em pensar em um currículo dessa natureza.  

No entanto, após esclarecimentos e conversas, algumas mudanças puderam 

ser observadas, como o crescimento do número de projetos envolvendo as TDIC no 

segmento do Fundamental II; compreensão, por parte dos professores, de que a 

equipe de TE não é formada por técnicos, mas por educadores e que a troca é, assim, 

bem-vinda e possível. No eixo de pesquisa, grande parte dos professores pode 

compreender as diferenças e sutilezas da pesquisa no meio impresso e no meio 
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digital, como as duas podem caminhar juntas e a necessidade de trabalhar as duas 

competências com os alunos.  

As ações de formação da equipe de Tecnologias Educacionais se voltaram 

para a compreensão das TDIC como parte de uma cultura e não como ferramenta, 

assim como para problematizar as visões utopistas ou alarmistas em relação às TDIC, 

citadas nos capítulos anteriores. Ao trazer-lhes a concepção de cultura digital, a 

equipe de professores mostrou-se receptiva à integração de um currículo que 

trabalhasse habilidades e competências no uso das TDIC.  

Essas ações passam também pela compreensão do lugar do educador no 

Núcleo de Educação Digital, que não se restringe à função de apoio, suporte ou 

técnico. Essa compreensão passa pela construção de uma narrativa da cultura digital 

e, também, pela desconstrução de uma visão estigmatizada do conhecimento técnico, 

em comparação ao conhecimento acadêmico.  

Importante destacar que um embrião de currículo já havia sido elaborado pela 

equipe do antigo Centro de Tecnologias Educacionais e, atualmente, Núcleo de 

Educação Digital, composto por quatro eixos: Cidadania Digital, Pesquisa e Gestão 

da Informação, Comunicação e Educação Midiática e Proficiência Digital. Ao longo do 

processo de diálogo com os educadores, esses eixos foram reafirmados. Uma noção 

de progressão desse conhecimento, ao longo dos anos do Ensino Fundamental e 

Médio, está ainda em processo de elaboração. 

No início de 2020, mais de 90 professores se inscreveram para o grupo de 

formação que trabalhará com a preparação para a formação com o professor David 

Buckingham, que viria ao colégio em meados de fevereiro. A leitura do livro Media 

Education como preparação para o debate foi muito profícua para o entendimento do 

trabalho que se pretendia realizar. Foram realizados dois encontros, o primeiro em 10 

de fevereiro e o segundo no dia 17 do mesmo mês.  

Infelizmente, por problemas de saúde na família o professor David Buckingham 

cancelou sua vinda ao Brasil. Apesar da frustração, a formação em si já tinha se 

mostrado um sucesso, tanto pelo número de participantes como pelas questões 

debatidas ao longo do processo. Não seria possível imaginar, na ocasião, que, em 

decorrência da pandemia, faríamos uma formação intensa com os professores, 

voltada para o uso de ambientes virtuais de aprendizagem e de uso de ferramentas 

digitais, como descreverei a seguir.  
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6.2 O contexto da pesquisa — um vírus não computacional 

 

Em 31 de dezembro de 2019, o escritório chinês da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) foi informado sobre 41 casos de infecção respiratória, entre eles, 7 em 

estado grave e 1 morte. Em 7 de janeiro de 2020, o vírus, COVID19, coronavírus é 

isolado na China. Segundo informações enviadas pelas autoridades chinesas à OMS, 

em 11 e 12 de janeiro, os 41 casos de infecção na cidade de Wuhan foram 

diagnosticados com o COVID-19. (WORD HEALTH ORGANIZATION, 2020) 

Com a velocidade de transmissão característica do novo coronavírus, a China 

alcançou o número de 51174 infectados e 1.666 mortes em 16 fevereiro. Naquele 

mesmo mês, o vírus chega à Europa e, em 26 de fevereiro, a imprensa noticia a 

confirmação do primeiro caso no Brasil notificado pelo Ministérios da Saúde. 

Os desafios decorrentes da pandemia mundial eram inesperados e também 

existiam para a academia e para o mundo das pesquisas. A crise global imposta pelo 

vírus foi analisada e sintetizada pelo historiador Yuval Harari, em artigo publicado em 

20 de março de 2020, no portal do Financial Times. Harari nos leva a considerar, não 

apenas a ameaça assustadora imediata, mas nos fez pensar sobre o mundo que 

poderemos ter quando a pandemia já não apresentar tamanho impacto: 

 

Também devemos levar em consideração as consequências de nossas ações 
a longo prazo. Ao escolher entre alternativas, devemos nos perguntar não 
apenas como superar a ameaça imediata, mas também que tipo de mundo 
habitaremos quando a tempestade passar. Sim, a tempestade passará, a 
humanidade sobreviverá, a maioria de nós ainda estará viva — mas 
habitaremos um mundo diferente. (HARARI, 2020, tradução minha) 

 

No Brasil, o impacto já foi sentido. É o que revelam pesquisas que comprovam 

que a aceleração de uso de aplicativos digitais já criaram novos hábitos de consumo 

e modos de relacionamento, que devem se manter ao fim ou ao abrandamento da 

epidemia. Ao pensar na dimensão educativa, é preciso ter em mente o contexto da 

pandemia mundial.  

O que aprendemos de tudo isso? De fato, restarão aprendizagens ou as 

memórias das desgraças serão apagadas depois da pandemia?  Como fortalecer o 

papel da ciência e a análise da História e da importância da pesquisa num país como 

o Brasil, em que o atual governo ataca a Ciência e os cientistas constantemente? 

Como incitar ações de colaboração e solidariedade em âmbito local e global? Como 
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formar educação para um mundo completamente conectado, para o bem e para o 

mal?  

A visão idílica das tecnologias e das técnicas lhes imprime caráter 

salvacionista, como se vivêssemos a melhor e última era de avanços nesse sentido.  

No entanto, a educação escolar não é um espaço de observação neutro ou 

pragmático do contexto e das relações sociais. Ela pode parecer neutra, mas é 

comprometida por condições de acesso à escola e a seu currículo. Ela deve trazer a 

perspectiva encantadora e desencantadora, crítica e utópica do que se vive naquele 

local (Geografia), naquele tempo (História), naquela modalidade de economia 

(Matemática, Literatura, Ciências). A finalidade da escola é, enfim, buscar superar sua 

neutralidade aparente.    

Voltando, ao contexto educativo atual, no início de março, os primeiros casos 

de Covid-19 chegaram às escolas públicas e, também, às escolas de elite de São 

Paulo: o vírus foi trazido por viajantes recém-chegados da Europa ou de outros 

continentes. Em 13 de março, o governo do estado de São Paulo decreta o 

fechamento das escolas públicas e particulares a partir de 23 de março de 2020. O 

prazo de uma semana para o fechamento ocorre para que as famílias possam se 

organizar e não deixar os filhos com os avós ou outros cuidadores (que podem fazer 

parte do grupo de risco). É importante observar que não se decretaram férias 

escolares. Diversas escolas particulares anunciam o fechamento das escolas antes 

mesmo do prazo de 23 de março e iniciam um projeto de escola online.  

Nesse contexto, nas primeiras semanas de março, o movimento geral das 

escolas foi para colocar em pé uma proposta e uma estrutura de ensino remoto e 

pensar o que seria possível fazer com as crianças, que são estatisticamente mais 

resistentes à infecção, mas podem contaminar principalmente os idosos ou pessoas 

com alguma doença prévia.  

A pandemia tem profundo impacto nas esfera da vida social, que tem a 

educação como parte integrante. Analisar e conhecer os processos de ensino-

aprendizagem escolares desenvolvidos ao longo desse contexto implica em 

evidenciar alguns outros impactos nos diferentes campos da vida social. O mundo, 

reitero, sofreu fortíssimo impacto com a chegada e a expansão da COVID-19 nos seus 

aspectos social, político, econômico e ideológico. 
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 Do ponto de vista social, a privação do contato e a sensação de que os dias 

que são sempre iguais causaram impactos psicossociais nos indivíduos de diferentes 

faixas etárias. Aparentemente, supõe-se que o vírus não reconhece distinções de 

classe, de gênero ou étnico-raciais. No entanto, os indivíduos e grupos sociais sofrem 

impactos diferentes no contexto do isolamento social. As classes subalternizadas 

econômica e culturalmente, a comunidade negra, LGBTI+ e as mulheres, que já 

sofriam discriminações e opressões, veem-nas aprofundar-se. Em outras palavras, 

muito embora a pandemia seja “democrática”, seus efeitos mais nocivos1. Em outras 

palavras, os efeitos da pandemia têm recorte de classe, de gênero e étnico-racial. 

(Relatório de pesquisa UFSCar, 2020) 

 Do ponto de vista ideológico, vimos uma profusão da disseminação da 

desinformação promovida por chefes de governo, como os do Brasil e dos Estados 

Unidos, que não deram ouvidos às comunidades científicas. Assim como as políticas 

neoliberais limitaram o investimento do Estado nos sistemas de saúde pública.  

É dentro do contexto acima descrito que se iniciam as ações mais conceituais 

e operacionais do desenho das atuações das escolas. Entenda-se, aí, o desenho 

pedagógico do trabalho, as comunicações com os alunos, os entendimentos sobre a 

funções das famílias neste contexto e as mobilizações internas dos professores, de 

gestores e dos trabalhadores da infraestrutura tecnológica da escola. A última 

constitui-se o cerne desta nossa pesquisa.         

É importante reiterar que o ensino remoto emergencial proposto pelas escolas 

de Educação Básica não é o mesmo que o Ensino à Distância (EAD). O EAD tem uma 

longa trajetória de existência e foi criado para atender necessidades específicas, como 

levar educação a lugares onde não chegaria, enfim, para atender pessoas de maneira 

mais flexível. Essa modalidade, mais comumente oferecida no Ensino Superior, prevê 

uma estrutura de plataformas, objetos digitais de aprendizagem e um desenho 

                                            
1 - 83,5% dos trabalhadores e trabalhadoras encontram-se em posições vulneráveis, 36,6% 

porque possuem vínculos informais de trabalho, 45,9% porque, embora formalizados, atuam em 
setores bastante afetados pela dinâmica econômica; - os indivíduos com vínculos mais estáveis, em 
setores essenciais não afetados economicamente, somam apenas 13,8% da força de trabalho 
ocupada; - os negros, homens e mulheres, detêm vínculos mais frágeis, compõem a maior parte da 
informalidade e, quando empregados, não têm cobertura de contrato de trabalho e seguridade social. 
(cf. REDE DE PESQUISA SOLIDÁRIA, 2020a); - entre a população LGBTI+ houve um aumento de 
48% do percentual de assassinatos de pessoas trans entre janeiro e abril de 2020, comparativamente 
ao mesmo período de 2019. Isolando o período de março a abril, quando se iniciou o isolamento, o 
aumento foi de 13% (cf. ANTRA, 2020).  
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instrucional e das experiências de aprendizagem que a caracteriza. Embora traga 

semelhanças com o ensino remoto realizado pelas escolas é preciso diferenciar as 

duas modalidades.   

Outra diferenciação importante a ser feita é quanto ao chamado 

homeschooling. Esta última questão é recorrente em situações como a atual situação 

do Brasil. Grupos isolacionistas, que creem que a família e a religião são as únicas 

educadoras de uma sociedade, propõem a educação em ambiente doméstico para 

evitar o contato dos filhos com ideias outras, que não as do ambiente familiar. As 

atividades aqui propostas na pesquisa em questão se distinguem profundamente dos 

movimentos homeschooling. 

A ubiquidade se manifestou na escola, que entrou nas casas, fazendo com que 

as famílias tivessem um contato mais próximo e “íntimo” com as atividades realizadas 

em “sala de aula”. A criança estava, ao mesmo tempo, em casa e frequentando a 

escola. 2. Esta última questão é recorrente em situações como essas, como as 

trazidas agora ao Brasil por grupos isolacionistas que creem que a família e a religião 

são as únicas educadoras de uma sociedade. As atividades aqui propostas na 

pesquisa em questão se distinguem profundamente dos movimentos homeschooling. 

A presença da família nesse contexto, levando em conta um isolamento 

provisório, mas impositivo pela pandemia, merece ser analisada, dosificada e 

especificada pelo grau de competência e disponibilidade para tal.  

Embora nas séries iniciais do Ensino Fundamental seja necessária a mediação 

das famílias para o acesso às ferramentas e às plataformas digitais, para leituras de 

enunciados e compreensão das tarefas, a escola está presente a todo momento, não 

é dispensável. Os pais e responsáveis nem sempre estão habilitados a tais funções: 

seja pelo seu despreparo (muito ligado aos diversos métodos empregados pela 

escola), seja pela falta de disponibilidade em horários em que as crianças e jovens 

fazem suas atividades. São os professores, os coordenadores e a direção que 

conduzem a gestão e o processo de ensino e aprendizagem. São eles que elaboram 

                                            
2 Projeto de  Lei PL 2401/2019 Dispõe sobre o exercício do direito à educação domiciliar, altera 

a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
(https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2198615 consultado em 
03 de maio de 2020) 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2198615
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propostas, propõem atividades, conversam com alunos, avaliam e propõem novas 

atividades.  

Vale destacar que, por se tratar de uma escola de classe média alta, a grande 

maioria dos alunos tem acesso a equipamentos e a conexão à internet. No gráfico 

abaixo, podemos ver os equipamentos que os alunos possuem em casa: 68% dos 

alunos do 5º ano têm computador de mesa, 74% possuem notebook, 94% têm celular 

(Gráfico 1).  Destes, 51% dizem que o equipamento mais utilizado pertence a eles 

mesmos, ou seja, não é preciso dividir o equipamento com outros membros da família 

(Gráfico 2).  

 

GRÁFICO 1 - Dispositivos que alunos possuem em casa 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do 5ºano em função da “Semana da internet segura”. Ver 
apêndice 1 
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GRÁFICO 2 - A quem pertence o dispositivo mais utilizado pelo aluno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do 5ºano em função da “Semana da internet segura”. 
 Ver apêndice 1 
 

 

Esses dados contrastam com outras realidades brasileiras, como podemos ver 

na tabela abaixo, publicada no relatório de pesquisa “Condições e dinâmica cotidiana 

e educativa na RMS (Região Metropolitana de Sorocaba/SP) durante o afastamento 

social provocado pelo coronavírus”, publicado pelo Programa de pós-graduação da 

UFSCar campus Sorocaba: 

 

Tabela 1 - Distribuição de equipamentos por alunos 

 Rede privada Rede pública 

Equipamentos Alunos % Alunos % 

Desktop 20 11,84 49 14,00 

Laptop 41 24,26 50 14,29 

Celular 53 31,36 158 45,14 

Tablet 21 12,42 43 12,28 

Smart TV 34 20,12 50 14,29 

Total 169 100,00 350 100,00 

Fonte: Pesquisa UFSCAR 
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GRÁFICO 3 - Crianças e adolescentes, por dispositivos utilizados para acessar a internet  

Fonte: CGI.br/NIC.br. 

 
 

O gráfico acima produzido pelo CGI.br/NIC.br traz a percentagem de 

dispositivos utilizados para acesso à internet por crianças e adolescentes. Como 

podemos observar, o telefone celular é o principal equipamento de acesso, com quase 

90% do acesso das crianças de 9 a 17 anos. Sabe-se que o celular, pelo tamanho da 

tela, proporciona dificuldade de digitação e, por isso, não é o melhor equipamento 

para acesso contínuo e eficaz aos ambientes virtuais de aprendizagem e para o 

estudo.  

Quando comparamos com os dados do 5º ano do Colégio Santa Cruz, em que 

68,7% dos alunos têm computador de mesa (desktop), 74% tem notebook, 90% dizem 

possuir tablets, podemos inferir que esses alunos não dependem apenas do celular 

para acessar a internet. Importante ressaltar que, nessa pergunta, os alunos poderiam 

escolher mais de uma opção. Outro dado importante é que 50% dos alunos disseram 

possuir seu próprio equipamento, o que facilitou o acesso aos ambientes virtuais de 

aprendizagem durante o isolamento social, uma vez que não era preciso dividir o 

equipamento com outros membros da família. 

Esses fatores, com certeza, contribuíram para que o ensino remoto 

emergencial se efetivasse durante os meses de isolamento social. No entanto, a 

realidade de acesso e de presença de dispositivos em casa é muito diferente se 

comparada com a realidade brasileira trazidas pelos dados do CETIC.br e da pesquisa 
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“Condições e dinâmica cotidiana e educativa na RMS (Região Metropolitana de 

Sorocaba/SP) durante o afastamento social provocado pelo coronavírus”. Essa 

grande diferença no acesso à internet e nas condições materiais para o referido 

acesso pode ter contribuído para a exacerbação da discrepância de acesso à 

educação de qualidade, contribuindo para o aumento das desigualdades na sociedade 

brasileira.  

     

6.3 Metodologia 

 

Esta pesquisa aborda a análise de três meses de ensino remoto do 5º ano do 

Ensino Fundamental I. Desde sua implementação, em 18 de março de 2020, até a 

finalização do primeiro semestre letivo em 22 de junho de 2020. Foram coletadas 

informações no ambiente virtual de aprendizagem descrito no capítulo 7, em 

documentos institucionais, em registros de diferentes momentos, tais como de 

reuniões virtuais com as equipes de coordenação e direção, em reuniões de 

professores de Ensino Fundamental I e reuniões de pais.  

Tem-se como hipótese que a implementação de conteúdos da cultura digital 

ocorre de maneira intuitiva e a serviço de conteúdos disciplinares tradicionais, mas 

não existe uma intencionalidade para a análise das mídias digitais mesmo com a 

migração para o ensino emergencial remoto. Embora, para tal migração, tenha sido 

necessário o desenvolvimento de diversas habilidades instrumentais.  

A abordagem metodológica utilizada nesta pesquisa, será da pesquisa 

qualitativa, característica das pesquisas em Ciências Humanas:  

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 
isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte 
integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 
atribuindo-lhes um significado. (CHIZZOTTI, 2010, p. 79) 

 
Ao analisar o ensino remoto e o currículo proposto por ele, ao longo dos últimos 

três meses, foi realizada uma pesquisa-ação, cuja intenção é intervir na prática dos 

educadores. Sobre o conceito de pesquisa-ação, Chizzotti observa ainda: 

 



 

68 
 

É importante que se reconheça a pesquisa-ação como um dos inúmeros tipos 
de investigação-ação, que é um termo genérico para qualquer processo que 
siga um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre 
agir no campo da prática e investigar a respeito dela. Planeja-se, implementa-
se, descreve-se e avalia-se uma mudança para a melhora de sua prática, 
aprendendo mais, no correr do processo, tanto a respeito da prática quanto 
da própria investigação. (CHIZZOTTI, 2010, p. 79) 
 

O desafio proposto se dá uma vez que possuo cargo na equipe de Tecnologias 

Educacionais e sou diretamente responsável pela elaboração da estratégia de 

implementação de um currículo de Cultura Digital para o Ensino Fundamental I, o que 

implica em elaboração das reuniões, organização da pauta, formação de professores, 

elaboração dos projetos com professores e atuação em sala de aula. Nesse sentido, 

pode-se pensar que:  

 

O pesquisador não se transforma em mero relator passivo: sua imersão no 
cotidiano, a familiaridade com os acontecimentos diários e a percepção das 
concepções que embasam práticas e costumes supõem que os sujeitos da 
pesquisa têm representações parciais e incompletas, mas construídas com 
relativa coerência em relação à sua visão e à sua experiência. (CHIZZOTTI, 
2010, p. 82) 

 

São, também, indiretamente, sujeitos desta pesquisa os professores, 

coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais e a equipe do Núcleo de 

Educação Digital NED. Pode-se considerar que são sujeitos indiretos, uma vez que 

são analisados por meio de suas propostas publicadas no Ambiente Virtual 

Aprendizagem (AVA). No capítulo a seguir, trataremos dos diversos desafios vividos 

pelo grupo de professores e por mim na implementação do Ensino Remoto. 
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7 O INÍCIO DA OPERAÇÃO: O DIAGNÓSTICO  

 

As equipes do Núcleo de Educação Digital, junto com a equipe de Tecnologia 

da Informação e a direção da escola, enfrentaram o desafio de formação de 

professores e alunos para atuação em ambiente virtual. Optou-se, então, pela adoção 

do portal do aluno, em ambiente Moodle, no Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

Para o Ensino Fundamental I foi adotado o “Google Sala de aula” já utilizado com as 

crianças de 4º e 5º ano.  

Com o objetivo de formar os professores de forma rápida e autônoma, sem 

grandes reuniões de pessoas foi criado um ambiente virtual, com diversos tutoriais. 

Paralelamente a isso, os professores foram comunicados e se dividiram, nas séries, 

em disciplinas, para o planejamento das atividades que seriam postadas nos 

ambientes. É nesse contexto que a metodologia da minha pesquisa se realizará, bem 

como a configuração dos instrumentos de trabalho.  

 

7.1 Ambiente virtual de aprendizagem do Ensino Fundamental I 

 

Os “Ambientes Virtuais de Aprendizagem” são definidos como “ambiente virtual 

disponível na internet, cujo acesso é restrito a professores e alunos, mediante 

identificação e senha” (KENSKI, 2010). Como define Almeida (2003 apud KENSKI, 

2010), os ambientes digitais de aprendizagem são:  

 

[...] sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao suporte 
de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. 
Permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar 
informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e 
objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções, tendo em vista 
atingir determinados objetivos. As atividades se desenvolvem no tempo, ritmo 
de trabalho e espaço em que cada participante se localiza, de acordo com a 
intencionalidade explícita e um planejamento prévio denominado design 
educacional, o qual constitui a espinha dorsal das atividades a realizar, sendo 
revisto e reelaborado continuamente no andamento da atividade (ALMEIDA, 
2003 apud KENSKI, 2010) 

   

Também consideramos os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) como 

ambiente de registro e documentação pedagógica do fazer escolar. Nesses ambientes  

é  possível  identificar  tanto  os  documentos  e propostas de atividades feitas pelos 

professores  como  a  realização destes pelos alunos, suas interações e devolutivas. 
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Ao migrar para o ensino remoto a escola deixou registrado nos AVAs seu fazer 

cotidiano na escola, o que configura risco, conforme apontado por Kessel em sua 

pesquisa. (KESSEL, 2014) 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem escolhido para o trabalho com as séries 

do Fundamental I do Colégio Santa Cruz foi o “Google Sala de Aula” por ser de 

conhecimento dos alunos e professores das séries finais do EFI desde 2019.  

O Google Sala de Aula (GSA) é um AVA oferecido pelo pacote da Google para 

as escolas chamado “G-Suite for Education”. Esse pacote contém o armazenamento 

na nuvem (Drive), e é composto por: ferramentas de “escritório” (documentos, 

apresentações e planilhas), o e-mail (Gmail), agenda, ferramenta de videoconferência 

(Google meeting), ferramenta de criação de sites e formulários. 

O GSA é organizado em turmas conforme imagem abaixo (Figura 1). Dentro de 

cada turma, existe um menu com quatro opções, que são: mural, atividades, pessoas 

e notas. Essas opções estão disponíveis para o professor (Figura 2). 

 

 

Figura 1. Organização das turmas no Google Sala de Aula 

 

Fonte: Ambiente Google sala de aula do Colégio Santa Cruz 
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Figura 2. Mural com opções disponíveis para o professor no Google Sala de Aula

 

Fonte: Ambiente Google sala de aula do Colégio Santa Cruz 

 

O mural funciona como um local para postagens de avisos e comunicação com 

os alunos. A aba denominada atividades é o lugar onde podem ser postados materiais 

e tarefas. Entende-se por materiais textos em formato digital, arquivos de áudio, vídeo, 

links para websites. As tarefas também permitem a inclusão dos mesmos formatos de 

arquivos que os materiais e, além disso, pode-se estipular um prazo de entrega. 

Quando se trata de um arquivo em formato .doc é possível que seja criado um 

documento para que cada aluno trabalhe em seu próprio arquivo, ou que o arquivo 

seja compartilhado e todos trabalhem em um mesmo arquivo.  

Ao criar uma atividade, é possível designá-la para todos os alunos da turma, 

ou apenas para alguns. Essa facilidade na escolha dos alunos foi importante pois 

possibilitou a entrega de tarefas diferentes para os alunos das práticas inclusivas.   

Decidiu-se — em uma comissão formada por professores representantes de 

cada série, junto com as coordenações pedagógicas, a direção de segmento, a 

direção pedagógica geral e esta pesquisadora, na função de especialista em 

Tecnologias Educacionais — por criar um único GSA por grupo classe, onde seriam 

feitas as postagens das professoras polivalentes e dos professores especialistas, a 

saber: Educação Física, Música, Ensino Religioso, Inglês, Artes, Leituras e Projeto em 

Língua Portuguesa.  

Acordou-se também que as postagens seriam feitas e organizadas em uma 

rotina diária (Figura 3). Importante salientar que não se pretendeu, com isso, simular 

o trabalho presencial, mas sim estruturar uma rotina que favorecesse a organização 

dos alunos e das famílias.  

 



 

72 
 

Figura 3. Rotina diária no GSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Ambiente Google sala de aula do Colégio Santa Cruz 

 

 

Os dados serão extraídos das atividades postadas diariamente durante o 

período da quarentena, conforme já mencionado de 18 de março a 20 de junho. A 

proposta é analisar como um currículo das disciplinas tradicionais, ao ser digitalizado 

em um momento de emergência, traça pontes com a cultura digital, proporcionando 

novas práticas pedagógicas e propostas de autoavaliação.   

 

 

7.2 Da proposta de manutenção da relação com o conhecimento à vida 

escolar pela web: em que funciona, em que abre novos espaços, 

em que pode ser equivocada?   

 

A proposta de trazer um ensino remoto e assíncrono, num primeiro momento 

como uma forma de manutenção do vínculo das crianças com o conhecimento por um 

curto período, logo transformou-se no vislumbre de um semestre inteiro letivo a 

distância, no qual seria preciso, além de manter, avançar nos conteúdos e na matéria 

dada. Para além desse fato e, ainda mais importante do que tudo, é a necessidade da 

escola de manter o papel iluminista (contrário ao obscurantismo que tem se espalhado 
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em parte da sociedade brasileira), trazendo a importância do pensamento científico, 

do pensamento humanista, da solidariedade e da cooperação entre pessoas e entre 

as nações.  

A rotina do 5º ano do EFI para o primeiro dia de confinamento ou de 

afastamento das atividades escolares presenciais previa três atividades (FIGURA 4). 

 

 

Figura 4. Atividades previstas em ambiente virtual no primeiro dia de confinamento 

 

 Fonte: Ambiente Google sala de aula do Colégio Santa Cruz 

 

   

 Essa sequência de atividades vai aumentando ao longo das semanas e os 

primeiros trabalhos que tratam da COVID-19 aparecem, conforme Figura 5. 
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Figura 5. Aumento do número de atividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ambiente Google sala de aula do Colégio Santa Cruz 

 

 

Figura 6 - Convergência de diferentes mídias 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Ambiente Google sala de aula do Colégio Santa Cruz 
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Esses espaços virtuais de aprendizagem caracterizam-se pela convergência 

entre as diferentes mídias. Como podemos verificar no uso de vídeos, fotos e texto na 

atividade proposta pela professora de inglês na Figura 6. Sobre as condições dos 

espaços virtuais de aprendizagem, diz Kenski (2010): 

 

Esses espaços virtuais de aprendizagem oferecem condições para interação 
(síncrona e assíncrona) permanente entre seus usuários. A hipertextualidade 
- funcionando como sequências de textos articulados e interligados entre si e 
com outras mídias, sons, fotos, vídeos etc. - facilita a propagação de atitudes 
de cooperação entre os participantes para fins de aprendizagem. A 
conectividade garante o acesso rápido à informação e à comunicação 
interpessoal, em qualquer tempo e lugar, sustentando o desenvolvimento de 
projetos de colaboração e coordenação das atividades. Essas três 
características - interatividade, hipertextualidade e conectividade - já 
garantem o diferencial dos ambientes virtuais para a aprendizagem individual 
e grupal. (KENSKI, 2010)  

 

  

Figura 7. Exemplo de aula de Ciências – avaliação 

 Fonte: Ambiente Google sala de aula do Colégio Santa Cruz 
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Figura 8 Espaço virtual para anúncio de encontros síncronos e plantão de dúvidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ambiente Google sala de aula do Colégio Santa Cruz 

 

Com a ampliação dos encontros síncronos, como rodas de conversas para 

discussão de livros, surgem os plantões de dúvidas, tempo e espaço em que os alunos 

podem acessar os professores para resolver dúvidas, pedir esclarecimentos de 

tarefas etc (FIGURA 9).  

 

Figura 9. Detalhe dos dados de plantão de dúvidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ambiente Google sala de aula do Colégio Santa Cruz 
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Os encontros síncronos favorecem a relação professor-aluno ao ampliar as 

possibilidades de conversa e interação. As práticas pedagógicas centradas em boas 

discussões desenvolvem aprendizagens significativas. Diante disso, a escola optou 

por fazer discussões e conversar com seus alunos nos momentos síncronos e não 

somente a transmissão de conteúdos pela tela. Como pesquisadora em ação, pude 

observar o aparecimento de novos horizontes de trabalho denso a partir dos encontros 

síncronos, como, por exemplo, a discussão do livro Kafka e a boneca viajante, 

realizada entre os dias 14 e 15 de abril pelas seis turmas de 5º ano, divididas em dois 

grupos (FIGURA 10). Nesses momentos, os alunos expuseram e compartilharam 

oralmente sentimentos e interpretações feitas a partir da leitura do livro com colegas 

e professoras. A maioria dos alunos escreveu, leu, fez perguntas e deu opinião sobre 

seu gosto pela leitura.   

 

Figura 10. Ambiente virtual de discussão de livro literário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ambiente Google sala de aula do Colégio Santa Cruz 

 

Apesar das dificuldades para o login que algumas crianças tiveram, 

professores, alunos e coordenação pedagógica avaliaram a discussão do livro como 

um momento muito significativo, tanto pelo encontro e a possibilidade do encontro, 

como pela densa discussão literária que ocorreu.  

Pode-se pensar sobre a construção de uma experiência significativa de 

aprendizado segundo as palavras de Pestana e Pacheco: 
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[...] as propostas de trabalho devem ser repletas de significado, uma vez que 
o aluno só será capaz de adquirir conhecimentos quando as suas regiões 
mentais “frias” são aquecidas pelo contato com as suas regiões mentais 
“quentes”. Por sua vez, o aquecimento das áreas “frias” implica um novo 
paradigma alicerçado na matética (PESTANA & PACHECO, 2013 p. 52) 

 

 Esses momentos são ampliados até o estabelecimento de uma rotina, muito 

semelhante à rotina da sala de aula presencial, embora com características de 

encontros virtuais, como a necessidade de organização muito bem estabelecida dos 

turnos de fala, a necessidade de trabalho com grupos menores e não com a sala toda, 

o que explica os dois horários seguidos propostos na tabela. Ver imagem de horário 

de uma das salas (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Horários duplicados por causa da divisão das turmas

 

Fonte: Ambiente Google sala de aula do Colégio Santa Cruz 

 

 

Durante o período de isolamento e de ensino remoto, diversas foram as 

reconsiderações quanto ao currículo prescrito para as séries do Fundamental I. 

Algumas professoras mantiveram o que haviam planejado, como a da disciplina de 

Ciências do 5º ano, que manteve a sequência sobre luz e sombra, que já estava sendo 

trabalhada presencialmente.  

Na figura acima, podemos verificar uma das atividades propostas. Nessa 

atividade, a professora postou um vídeo no qual, entre uma fonte de luz (lanterna) e 

um anteparo (parede branca), a professora posiciona diversos objetos, como espelho, 

papel branco, tecidos coloridos, pasta coloridas de plástico e observa o reflexo. 
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Importante ressaltar a criatividade da professora: já que o vídeo é mudo, ela gesticula 

e usa a expressão facial para comunicar-se com os alunos. Ela utiliza uma trilha 

sonora e atua como nos filmes mudos antigos. O uso de vídeos trouxe um potencial 

do uso da imagem e não somente da palavra e da didática como forma de 

engajamento dos alunos. A professora não somente transpôs a aula para o vídeo 

(videoaula), mas utilizou muito bem a linguagem do vídeo, fazendo uma composição 

entre o conteúdo da disciplina, a mímica, a interpretação e a trilha sonora, criando 

uma peça audiovisual para engajar as crianças e dar sentido à aula.  

Nesse caso, a professora faz uso da multimodalidade, utiliza a linguagem 

textual, o vídeo e a plataforma de compartilhamento. Esse engajamento pode ser visto 

nos comentários dos alunos na própria postagem (Figura 12: “Carol, eu amei!” ou 

Gostei!!!!).  

 
 

Figura 12. Comentários entusiasmados dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ambiente Google sala de aula do Colégio Santa Cruz 
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Figura 13. Diretrizes para a atividade de Ciências 

 Fonte: Ambiente Google sala de aula do Colégio Santa Cruz 

 

É possível ver na Figura 14 o comprometimento com a realização dos trabalhos 

e das entregas feitas no mural. Após assistirem ao vídeo, a professora pede às 

crianças que façam experimentos com reflexos de luz, fotografem seus experimentos 

e postem em um mural (Figura 13).  

Nessa atividade e no mural feito de forma compartilhada pelos alunos, 

podemos observar, para além do currículo da disciplina de Ciências, a atenção a 

temas do currículo de cultura digital, com a presença de eixos como a fluência digital 

e a cidadania digital. A questão da fluência está colocada nos tutoriais e a questão 

sobre cidadania digital quando a professora destaca a importância de comentários 

positivos. (Figura 12), que realmente são levados em consideração conforme 

podemos observar em alguns comentários na Figura 14. Os alunos postam as fotos e 

os colegas comentam: “Adorei seu reflexo!” Outro completa com “Ficou muito legal” e 

mais um enfatiza: “Ficou mesmo”. 
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Figura 14. Cidadania digital: os colegas se incentivam mutuamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ambiente Padlet do Colégio Santa Cruz 

 

 

O mural digital, realizado na ferramenta Padlet, possibilitou a grande parte dos 

alunos compartilhar os resultados das experiências. Os alunos puderam ver todos os 

resultados e comentá-los. Embora os experimentos tenham sido feitos 

individualmente e longe dos laboratórios da escola, o uso das ferramentas digitais 

permitiu o compartilhamento em forma de imagem e texto. O clima de colaboração 

pode ser visto nos comentários deixados pelos alunos. Eles iniciam os comentários, 

antes mesmo de a professora deixar ter postado o seu.  

 

 Vale relembrar que, na colaboração característica da web-
colaborativa das wikis e redes sociais, “os problemas são compartilhados e 
resolvidos de forma colaborativa [...]”, forma profundamente distinta “[...] da 
lógica do conhecimento individual e autoral desenvolvida pela cultura 
tipográfica e, em parte, pela acadêmica” (DI FELICE, 2009b, p. 30 apud 
SANTAELLA, 2013). 

 

Não se pode deixar de destacar a importância dada ao método científico. 

Mesmo longe dos laboratórios, as crianças foram instigadas a fazer suas experiências. 

A opção da professora aqui foi mantê-los conectados e instigados com a matéria. 

Ao realizar as experiências, a professora buscou que seus alunos só tirassem 

conclusões com base em evidências fortes. Por exemplo, para afirmar algo sobre as 

influências das cores na reflexão da luz, foi preciso fazer as experiências e ter 
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evidências fortes.  Na realidade contemporânea no Brasil, opiniões parecem poder se 

passar por teorias científicas e, nesse contexto, o fato de ater-se ao método e buscar 

que as crianças vivenciassem e reproduzissem experimentos em casa é de suma 

importância. Alguns comentários dos alunos demonstram a relevância do experimento 

realizado: “A experiência mais interessante que eu achei foi a do meu estojo, porque 

a parede ficou azul e meu estojo é azul”.  

Outro trabalho que podemos destacar foi a pesquisa sobre o Rio São Francisco, 

realizado em pequenos grupos pelos alunos do 5º ano. Neste trabalho os alunos 

tiveram que se encontrar virtualmente e preparar uma apresentação com dados sobre 

cidades à beira do Rio São Francisco. Os alunos deveriam pesquisar dados sobre a 

localização, as características físicas da região, os aspectos culturais e as 

curiosidades. A viabilização do trabalho em grupo e a construção conjunta de uma 

apresentação foram aspectos importantes do estudo. No entanto, alguns pontos 

relativos aos eixos de pesquisa, como o cuidado no referenciamento das fontes não 

foram abordados pelas professoras.  

À medida que os resultados foram aparecendo, o trabalho dos professores foi 

tomando corpo. Com a possibilidade de exploração de novos recursos de 

comunicação digital e o desejo de aproximação dos alunos e de momentos de troca 

menos formais, no dia 30 de abril, as três professoras assistentes do 5º ano fizeram 

uma surpresa para os alunos: criaram e lançaram uma rádio digital. No depoimento 

colhido abaixo, uma das professoras assistentes relata as motivações e intenções que 

levaram a essa criação.  
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[...] na verdade, nós (grupo de professoras do 5º ano) já estávamos pensando 
muito sobre a questão do isolamento, sobre como a gente poderia garantir 
um espaço de afeto nesse novo cotidiano virtual. A gente sabe muito bem 
que esses lugares de afeto são muito valorizados por todos nós e que, 
embora a gente também busque o afeto através do conhecimento há a 
questão do estar próximo presencialmente, fisicamente. 
Queríamos buscar um lugar onde pudéssemos "brincar" de maneira mais 
livre, sem que os alunos vissem esse momento como "mais uma atividade da 
escola". Pensamos em diário... enfim, muitas coisas. Aí, em um final de 
semana, a Ana sonhou (e acho que ela pode te contar melhor essa história, 
porque é muito boa) com uma rádio do 5º ano. 
Todo mundo abraçou a ideia e nós, assistentes, decidimos tocar o barco. A 
gente monta um roteiro semanalmente e fazemos uma conversa entre nós, 
geralmente, gravamos tarde da noite, pois é o horário em que conseguimos 
"parar" para gravar. Conversamos sobre algo que está acontecendo nas 
nossas casas ou sobre a saudade que sentimos dos alunos e da nossa 
escola. A gente também chama eles para participar, então, eles mandam 
poemas, dicas de leituras...  
Toda semana eles aguardam ansiosamente pelo programa e tentamos 
também fazer como uma surpresa para as professoras de classe também, 
elas dizem que adoram. Muitos professores estão mandando participações 
[...]. (Luila, professora assistente).  

 

No primeiro episódio, as professoras compartilham o que têm feito na 

quarentena. Já no segundo episódio, elas, com muito bom humor, fazem um programa 

em que há narração, aos moldes de uma narração de futebol, dos percursos 

percorridos em casa durante a rotina do isolamento social. O uso da linguagem típica 

do rádio, ligada ao humor, aproximou ainda mais os alunos que aguardavam ansiosos 

a chegada no novo programa.  Dessa forma, novas situações de interação foram 

acontecendo entre alunos e professores na forma de votação para o nome da rádio, 

envio de poemas e sugestões de temas. Nessa proposta, podemos verificar a inserção 

de um outro gênero discursivo no ambiente de aprendizagem como forma de 

comunicação com os alunos. 

 

Os podcasts e os radioblogs são um gênero discursivo, elaborado a partir da 
realização de enunciados situados em suas esferas de produção e que 
apresentam certa flexibilidade de estrutura (ou forma composicional), temas 
(conteúdo temático e apreciação de valores) e estilo (escolhas lexicais e 
estilísticas que são constitutivas do sentido nos enunciados situados). 
(MOURA & GRIBL, 2012, p.239) 

 

É interessante observar como a flexibilidade da estrutura programática, 

provocada pelo ensino remoto, propiciou a abordagem mais livre de outras temáticas, 

que não aquelas previstas pelos conteúdos planejados e contribuem para a 

elaboração de um currículo com a presença e voz dos alunos. Suas contribuições 

surgiram espontaneamente, como já dito, desde a sugestão para o nome da rádio até 
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o envio de áudios de histórias e poemas gravados, num movimento de intenso 

interesse até o fechamento do semestre. No último dia de aula em 19 de junho de 

2020, as professoras-assistentes fizeram um programa ao vivo, uma webinar, em que 

os alunos tocaram seus instrumentos e se arriscaram na narração futebolística. 
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8 CONSIDERAÇÕES AO FIM DO TRABALHO 

 

 O conjunto de reflexões e análises deste trabalho de pesquisa, impactado pelo 

isolamento social e, portanto, reformulado diversas vezes no decorrer do processo, 

voltou-se para a análise das experiências do ensino remoto durante a pandemia de 

coronavírus. A pesquisa em tela narrou alguns passos e vivências do ensino 

emergencial remoto na série de 5º ano do Ensino Fundamental e buscou analisar a 

abordagem de uma proposta considerando a visão de um Currículo de Cultura Digital.  

A migração da escola para uma forma de ensino emergencial transformou a 

experiência de um problema — o isolamento social decorrente da pandemia — em 

um projeto com lógica, propósitos pedagógicos e organicidade em todas os anos de 

ensino — o ensino remoto (2020). A articulação das equipes de professores e de 

educadores do Núcleo, assim como os de TDIC e o currículo, contribuiu para trilhar 

um caminho de reflexão sobre a cultura digital e as práticas pedagógicas já 

existentes. A articulação com toda a escola, desde os aparatos tecnológicos até a 

organização curricular, a articulação com as famílias e o replanejamento das 

atividades didáticas no interior de cada área do conhecimento, fez sim, do ensino 

remoto uma experiência de educação criativa, adaptada e adequada em sua essência 

aos objetivos do processo escolar como um todo.   

  Ao longo de dez dias, de 9 a 18 de março de 2020, as equipes do Núcleo de 

Educação Digital (NED), em conjunto com a equipe de Tecnologia da Informação e a 

Direção Pedagógica empreenderam um esforço para que a estrutura (ambiente virtual 

de aprendizagem e dispositivos) pudesse atender a todos os professores e alunos dos 

cinco segmentos do Colégio Santa Cruz - Educação Infantil, Ensino Fundamental I e 

II, Ensino Médio e cursos noturnos.  

 Houve grande empenho para a formação de professores, realizada até 18 de 

março presencialmente pela equipe do Núcleo. A formação se prolongou na forma de 

tutoriais organizados em um site, em formações síncronas realizadas por meio de 

videoconferências ministradas por membros da equipe do NED. 

 Soma-se a essa grande empreitada o trabalho dos professores e da equipe de 

coordenação pedagógica, uma vez que não bastava simplesmente transpor o que 

havia sido planejado no início do ano para o trimestre ou semestre de 2020, foi preciso 
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revisitar o planejamento (prática realizada mesmo no ensino presencial) alterar e 

adequá-lo para a situação vivida, elaborando novas aulas e novos materiais didáticos 

em formatos mais compatíveis com o ambiente virtual de aprendizagem.  

 Para o grupo responsável pela implantação de um novo e urgente modelo em 

uma prática eficaz para todos os professores, evidenciaram-se algumas novidades e 

surpresas. A primeira é que a chamada “resistência” ao uso das TIC nos 

procedimentos diários não se confirmou entre os docentes. Não se notaram 

resistências a priori e a aprendizagem daquilo que era novo aconteceu com a 

naturalidade própria de todo início. Esses professores conseguiram se apropriar dos 

ambientes virtuais, os softwares e aplicativos, como o Google Sala de Aula, o Zoom, 

o Screencastfy, o Padlet etc. Essa apropriação ocorreu em um período muito curto em 

um primeiro momento, a partir da proposta iniciada pelo Núcleo de Educação Digital 

e, depois, continuada entre pares e por meio de tutoriais e de formações síncronas.  

Dada a urgência e a importância da questão colocada - manter o vínculo das 

crianças com a escola e com o conhecimento de qualidade —, em um momento de 

isolamento social, os educadores superaram eventuais barreiras e abraçaram o 

enorme desafio. Fundamentados em princípios e valores humanistas e 

comprometidos com o processo de ensino e aprendizagem do Colégio Santa Cruz, a 

articulação entre a gestão (Direção Pedagógica, Direção de nível, Coordenação 

Pedagógica) o Núcleo e os docentes, contribuiu para que a migração para o ambiente 

remoto ocorresse de maneira rápida, significativa e eficaz. Essa articulação também 

foi importante para a aprendizagem dos professores e dos alunos. A pesquisa e a 

narrativa dos fatos trouxeram a este trabalho a possibilidade de um olhar mais 

cuidadoso quanto à compreensão da função e operação do Núcleo de Educação 

Digital.  

O Núcleo passou a ter importância central, reconhecida pela instituição ao 

articular os saberes tecnológicos aos saberes pedagógicos. Essa articulação pode ser 

vista nas formações de professores, na busca de novos softwares e soluções para as 

atividades planejadas, no contato com as famílias para a solução de dúvidas etc. Após 

pouco mais de um ano de meu trabalho no Colégio Santa Cruz, esses três meses 

iniciais de isolamento social, provocou intenso contato com a equipe de gestão e 

professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, que resultou numa 
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aproximação intensa com a alma do colégio. Com isso, um ganho de estreiteza nas 

relações, colocando-me como parte das equipes e não como alguém externo a elas.  

Vale ressaltar que alguns gestores ainda fazem divisão entre o conhecimento 

técnico e o pedagógico, compreendendo que o Núcleo deva tratar exclusivamente dos 

aspectos técnicos, como: acesso, conexão, melhor plataforma e outros. Apesar disso, 

essa divisão foi em grande parte superada e o papel de articulação do Núcleo foi 

compreendido e reforçado ao longo dos três meses de ensino remoto.   

Não se pode deixar de lembrar que essa atuação se deu em clima de tensão 

devido ao isolamento físico e de medo pelo avanço rápido no número de casos e de 

mortes causadas pela COVID-19 no Estado de São Paulo e no Brasil. Note-

se, também, que a grande maioria dos docentes da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental I são mulheres, que, segundo dados, realizam três vezes mais tarefas 

domésticas como cozinhar e limpar, cuidar de crianças e pessoas idosas, do que os 

homens. Enquanto mais e mais pessoas e famílias inteiras ficaram isoladas em suas 

casas para impedir a propagação da Covid-19, mais as responsabilidades com os 

cuidados domésticos somaram-se ao trabalho da docência feminina. A colaboração 

entre as professoras, gestores e núcleo deve ser evidenciada nesse momento. De 

fato, a situação de crise e o ambiente virtual promoveram um aprofundamento das 

trocas entre colegas para a produção de conteúdos e atividades, dando amparo para 

que pudéssemos seguir.  

O clima externo em que a presença velada das famílias  no acompanhamento 

das lições dos filhos pressionou a maior clareza sobre as atividades e seus formatos, 

além da função do docentes. Em muitos momentos, a pressão das famílias trouxe a 

oportunidade para o esclarecimento do papel da escola e do projeto político 

pedagógico da instituição. Essas observações foram realizadas durante as vinte e 

quatro reuniões de pais realizadas aos longo do mês de maio com as famĺias das 

cinco séries do Ensino Fundamental 1. Em diversos momentos foram trazidas as 

observações em relação ao número de aulas síncronas, a necessidade de alterações 

no ensino da língua inglesa, sugestões como encontros entre a coordenação 

pedagógica e as famĺias.  De alguma forma, os pais assistem às aulas, ajudam as 

crianças, veem e acompanham os resultados. Em muitos momentos, era como se 

estivessem sentados na sala de aula. No entanto, por seu caráter remoto, a família 

muitas vezes estava acompanhando e estimulando, mas os educadores estavam 
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presentes, responsáveis pelo planejamento, pela criação de propostas de atividades, 

avaliações de avanços nos processos de aprendizagem. Esse aspecto da participação 

mais cotidiana de parte significativa dos pais no acompanhamento das tarefas dos 

filhos e dos conteúdos que a escola trabalhava, criou uma nova janela por onde estes 

dois atores do processo escolar olham a aprendizagem: família e docentes. As 

riquezas e inseguranças dessa nova janela aberta, merecem ser estudados em outro 

trabalho de pesquisa.   

Outro aspecto importante é que, embora diversas produções dos alunos 

tenham sido feitas em meios digitais, nem sempre os aspectos da cultura digital foram 

trabalhados pelos professores com clareza de propósitos. Aspectos como fontes 

confiáveis na internet e citação de fontes pesquisadas são alguns dos exemplos que 

poderiam e deveriam ter sido melhor trabalhados, mas não o foram. Caminhos já 

abertos para próximos desafios.  

 No entanto, a exploração das TDIC pelos professores e alunos, a necessidade 

de produção em diferentes mídias, a possibilidade de atuação em tempos diferentes 

(síncrono e assíncrono) trouxeram uma enormidade de vivências e experiências nos 

meios digitais. De fato, professores e alunos ganharam fluência digital, uma vez que 

é possível utilizar as diversas ferramentas necessárias.  

As propostas exemplificadas aqui, como as de Ciência, Língua Portuguesa, 

História e Geografia, buscaram o estímulo ao pensamento, à dúvida e à troca entre 

as crianças. Mesmo que não presencialmente, a escola esteve presente, orientando 

a busca do conhecimento de múltiplas formas para além do senso comum. A 

discussão do livro Kafka e a boneca viajante, aprofundou temas como empatia e 

cuidados através da discussão literária. A história do livro, baseada em uma história 

verídica, relata a relação entre o escritor Kafka, já no final da vida e uma menina que 

perdeu sua boneca em um parque. Ao ver a criança chorando Kafka inventa uma 

viagem para a boneca e inicia a escrita de uma série de cartas contando as aventuras 

da boneca viajante, devolvendo a alegria e instigando a curiosidade da crianças. Ao 

discutirem os motivos de Kafka para se entregar a tais vivências as crianças trouxeram 

a empatia do autor pelo sofrimento da menina que havia perdido a boneca.  

De outro modo, a atividade de experimentos com luz e sombra proposta pela 

professora de ciências possibilitou a vivência do método científico por parte dos 
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alunos, mesmo fora dos laboratórios da escola. Longe de esgotar o assunto, abrem-

se, neste momento, novas oportunidades de investigação:  

 

● Qual o impacto do ensino remoto na implementação do currículo digital? 

● Que inovações o ensino remoto trouxe e que podem permanecer na prática do 

ensino presencial? 

 

Temos algumas pistas acerca dessas indagações em questionário de avaliação 

do 1º semestre respondido pelos professores. As tabelas trazidas a seguir foram 

respostas no fim do processo de pesquisa e contribuem para as conclusões. Abaixo 

ver tabela com a sistematização das principais questões.  

 

Tabela 2 – Síntese das respostas de professores sobre influência do digital em seu trabalho 

 

Onde você percebeu que seu trabalho, influenciado pelo digital, mudou 
para melhor? 

Melhor uso dos recursos 
educacionais digitais 

Acompanhamento e 
devolutiva das 
atividades dos alunos 
mais frequentes 

Planejamento das 
atividades 

Coleta de dados usando 
formulários 

Elaboração de 
videoaulas 

Elaboração de 
relatórios 

Compartilhamento de 
informações com 
professores e alunos 

Prática da Sala de aula 
invertida 

Uso de aplicativos 

Criação de materiais e 
atividades diferentes 

Colaboração entre os 
alunos 

Aprofundamento de 
pesquisas autorais 

Interação com os alunos Atividades investigativas Agilidade nos 
trabalhos e 
apresentações em 
grupo 

     Fonte – Pesquisa Educadores – Apêndice 2 
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Nesse questionário os professores evidenciaram os ganhos trazidos pelo uso 

das plataformas digitais durante o ensino remoto. Destacaram também o 

compartilhamento de informações entre professores e alunos, a colaboração entre 

pares, ganho de agilidade nas apresentações e trabalhos em grupo, a facilidade na 

coleta de dados por meio questionários em formulários. Esses recursos foram 

valorizados pelo professores que dizem que devem manter sua utilização após a 

retomada do ensino presencial, conforme tabela abaixo.  

 

Tabela 3 – Síntese prática do contexto remoto que deveriam continuar durante o ensino 
presencial 

  Fonte – Pesquisa Educadores – Apêndice 2 

 

Quais práticas, aprendidas no contexto das aulas remotas, você considera 
que deveriam continuar a ocorrer no contexto presencial? 

Atividades, trabalhos e 
atendimento a dúvidas 
no ambiente virtual 

União de diferentes 
áreas para propor 
projetos em comum 

Trabalhos e 
apresentações em grupos 
elaborados em ambiente 
virtual 

Uso do ambiente virtual 
no lugar da agenda 

Criação de materiais e 
atividades com recursos 
educacionais digitais 

Estimular a participação 
dos familiares 

Recursos audiovisuais: 
Videoaulas, áudios, 
depoimentos, murais, 
etc. 

Sala de aula invertida Pesquisa e levantamento 
de conhecimentos prévios 

Uso de Jogos Uso de Formulários Diversificação de 
plataformas 

Prática do registro de 
intervenções 

Compartilhamentos 
com alunos e 
professores 

Histórias para ouvir em 
casa (vídeos e áudios) 
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Para encerrar esta reflexão, pode-se confirmar, a partir dessa pesquisa, que o 

papel do educador com mediações das  tecnologias tem uma dimensão ainda em 

construção, que demanda ousadia na articulação com os demais setores da escola, 

com o fim de provocar um olhar para as tecnologias que vá além do seu caráter 

instrumental. Tudo isso se evidenciou ao longo desta pesquisa e de meus últimos 

anos como gestora da área de Tecnologias Educacionais desde o Colégio Oswald de 

Andrade, onde iniciei essa construção. O ensino remoto proporcionou a culminância 

desse trabalho pela urgência, sem dúvida. A necessidade de atuar à distância por 

meio de plataformas e aplicativos, produzindo sequências didáticas e projetos 

investidos dos meios digitais possibilitaram a professores e gestores a visão de   que 

as tecnologias da informação e da comunicação situam-se bem além da dimensão de 

utensílios alcançando um estatuto de uma nova dimensão da cultura curricular. 
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Dados pessoais

Menina

Menino

8 anos

9 anos

10 anos

11 anos

4º ano

5º ano

Internet Segura 2020
Pesquisa sobre o uso da internet pelos alunos e alunas do 4º e 5º ano do EF1 do Colégio 

Santa Cruz

*Obrigatório

*

Idade *

Série *

Apêndice 1 



Dispositivos

Computador

Notebook

Tablet

Celular

Consoles de videogame

TV

Não tenho

Computador

Notebook

Tablet

Celular

Consoles de videogame

TV

Nenhum

Classe *

Escolher

Quais dispositivos com internet você tem em casa? *

Qual deles você mais usa? *



Meu

Meu pai

Minha mãe

Avós

Irmão(s) ou irmã(s)

Da família

Outro:

Seus pais

Seus professores

Seus colegas

Seus irmãos

Tutoriais na internet

Usos da internet pelo(a) aluno(a)

De quem é esse dispositivo? *

Quando você tem alguma dúvida sobre o uso dos dispositivos, games e apps,
você recorre preferencialmente a: *



Menos de 1 vez por semana

Entre 1 e 2 vezes por semana

Entre 3 e 4 vezes por semana

Entre 5 e 6 vezes por semana

Todos os dias

Não uso a internet

Menos de 1 hora de uso

Entre 1 e 2 horas por dia

Entre 3 e 4 horas por dia

Entre 5 e 6 horas por dia

Mais que 6 horas por dia

Não uso a internet

Em média, com que frequência você acessa a internet? *

Nos dias em que utiliza a internet, em média, quantas horas você passa online? *



Para qual finalidade você utiliza a internet? *

Sempre Às vezes Nunca

Pesquisa para
trabalhos escolares

Pesquisa por
interesse pessoal

Postar fotos e vídeos

Trocar mensagens
instantâneas

Fazer
videoconferência

Fazer compras online

Jogar games em
rede

Assistir canais de
vídeos

Postar vídeos e
textos em canais
próprios

Pesquisa para
trabalhos escolares

Pesquisa por
interesse pessoal

Postar fotos e vídeos

Trocar mensagens
instantâneas

Fazer
videoconferência

Fazer compras online

Jogar games em
rede

Assistir canais de
vídeos

Postar vídeos e
textos em canais
próprios



Facebook

Instagram

Whatsapp

Snapchat

Google+

Youtube

Twitter

Spotify

TikTok

Outro:

Família

Amigos

Classe

Série

Não participo de grupos / não tenho whatsapp

Outro:

Quais redes sociais você faz parte? *

Que tipo de grupo de whatsapp você participa? *

Quais games você costuma jogar?

Sua resposta



Eu na internet

Sim

Não

Sim

Não

Com que frequência você compartilhar as informações abaixo nas redes sociais?
*

Sempre Às vezes Nunca

Informações
pessoais

Fotos e vídeos
pessoais

Notícias

Correntes

Memes

Informações
pessoais

Fotos e vídeos
pessoais

Notícias

Correntes

Memes

Você já foi tratado de forma ofensiva na internet? *

Você já viu alguém ser tratado de forma ofensiva na internet? *



Sim

Não

Sim

Não

Seus pais

Seus professores

Seus colegas

Tutoriais na internet

Ninguém

Você já agiu de forma ofensiva na internet? *

Você já teve contato com alguém na internet que não conhecia pessoalmente? *

Quando você tem dúvidas sobre como agir ou sobre o que compartilhar em
ambientes virtuais, você recorre a: *



Sentam junto enquanto você usa a Internet, falando ou participando do que você está
fazendo

Ficam por perto enquanto você usa a Internet, mas sem participar/olhar o que você
está fazendo

O incentivam a aprender coisas na Internet sozinho(a)?

Não acompanham o seu uso da Internet

Outro:

Assinale de acordo com as suas experiências: *

Concordo
Não concordo,
nem discordo

Discordo Não sei

Eu sei mais
sobre a internet
do que meus
pais

Eu sei mais
sobre a internet
do que meus
professores

Eu sei mais
sobre a internet
que os meus
colegas

Eu sei mais
sobre a internet
do que meus
pais

Eu sei mais
sobre a internet
do que meus
professores

Eu sei mais
sobre a internet
que os meus
colegas

Como os seus pais acompanham o seu uso da internet? *



Olham o celular para ver o que você está fazendo ou com quem você está falando

Deixam você usar o celular por um período combinado

Colocam condições para o uso do celular

Não colocam regras

Não tenho celular

Outro:

Sim

Não

Página 1 de 1

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Colégio Santa Cruz. Denunciar abuso

Quais regras os seus pais colocam para o uso do celular? *

Você já acessou conteúdos considerados impróprios para a sua idade? *

Se sim, de que tipo? (opcional)

Sua resposta

Enviar

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSd9eJOJI39jhfQVBQlYg0mmhPybyDmMuKKB21Y5XKNao7uzvw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9eJOJI39jhfQVBQlYg0mmhPybyDmMuKKB21Y5XKNao7uzvw/viewform?usp%3Dsend_form
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1º

2º

3º

4º

5º

Avaliação do ensino remoto - 1º

semestre 2020
Prezados(as) professores(as) essa avaliação tem como objetivos:  

* Analisar o uso do Google Sala de Aula durante o ensino remoto, no Ensino Fundamental 1;  

* Investigar o uso do Santa Virtual;  

* Explorar o uso de recursos educacionais digitais nas aulas;  

* Diagnosticar necessidades formativas para o segundo semestre;  

* Avaliar o trabalho com tecnologias educacionais;  

* Verificar potenciais parcerias com a equipe do Núcleo de Educação Digital.  

Você vai demorar aproximadamente 10 minutos para responder.  

Não é preciso se identificar, mas solicitamos que o questionário seja respondido uma única  

vez. 

*Obrigatório

Selecione a(s) série(s) que você leciona: *

É possível assinalar mais de uma opção

Você é professor(a):  *

Apêndice 2 



titular

assistente

especialista

Página 1 de 8

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Colégio Santa Cruz. Este formulário foi criado em Colégio Santa Cruz. Denunciar abusoDenunciar abuso

ocêépoesso (a)

Próxima

 Formulários



Ensino remoto

Nesse bloco você irá responder questões sobre o ensino remoto.

As atividades foram adaptadas a partir das que eu já usava presencialmente, não
criei atividades pensando nesse contexto.

Tenho muita dificuldade em criar atividades para o ensino remoto. Entendo que
posso elaborar atividades diferentes das utilizadas presencialmente, mas ainda não
consigo utilizar os recursos apresentados da forma mais adequada.

Consigo criar atividades pensando nos recursos disponíveis, mas apresento algumas
dificuldades em usar esses recursos.

Sei criar atividades específicas para o ensino remoto e não apresento muita
dificuldade em usar os recursos disponíveis.

Sei criar atividades específicas para o ensino remoto e não tenho nenhuma
dificuldade em utilizar os recursos disponíveis.

Avaliação do ensino remoto - 1º
semestre 2020
*Obrigatório

Como você compreende a criação de atividades para o ensino remoto? *



Engajamento nas atividades no Google Sala de Aula

Trocas espontâneas nos murais e comentários no ambiente virtual

Encontros virtuais síncronos

Outro:

Página 2 de 8

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Colégio Santa Cruz. Denunciar abuso

Qual(is) a(s) interação(ões) do ensino remoto você acredita que foi(ram) mais
efetiva(s) para manter a escola presente na rotina das crianças: *
Você pode escolher mais de uma opção

Voltar Próxima

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScyIQkSaD5eenQcMiiVU7z3Jc7TEhjcAXbkfA5VEGnNGhSHiw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyIQkSaD5eenQcMiiVU7z3Jc7TEhjcAXbkfA5VEGnNGhSHiw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Google Sala de Aula

Nesse bloco você irá responder perguntas específicas sobre o Google Sala de Aula

Chromebook

Computador de mesa

Notebook

Smartphone

Tablet

Avaliação do ensino remoto - 1º
semestre 2020
*Obrigatório

Selecione o(s) dispositivo(s) mais utilizado(s) para acessar o Google Sala de Aula
*



Não compreendo o Google Sala de Aula como ferramenta para mediação do
conhecimento, para mim ele funciona como um repositório de atividades.

Tenho muita dificuldade em utilizar o Google Sala de Aula para mediação do
conhecimento com meus alunos. Entendo que ele pode ser utilizado para esse
propósito, mas ainda não consigo utilizar da forma mais adequada.

Consigo utilizar o Google Sala de Aula na mediação de conhecimento com meus
alunos, mas apresento algumas dificuldades em usar essa ferramenta para esse
propósito.

Consigo usar o Google Sala de Aula para a mediação do conhecimento com meus
alunos e não apresento muita dificuldade em usar a ferramenta para isso.

Para mim o Google Sala de Aula tem o propósito de facilitar a mediação do
conhecimento e não tenho nenhuma dificuldade em utilizar essa ferramenta.

Não consigo me comunicar e interagir de forma adequada com meus alunos no
Google Sala de Aula.

Tenho muita dificuldade em me comunicar e interagir de forma adequada com meus
alunos no Google Sala de Aula. Entendo que ele pode ser utilizado para esse
propósito, mas ainda não consigo utilizar os recursos apresentados da forma mais
adequada.

Consigo utilizar o Google Sala de Aula na interação e comunicação com os alunos,
mas apresento algumas dificuldades em usar os recursos disponíveis.

Sei interagir e me comunicar com os alunos no Google Sala de Aula e não apresento
muita dificuldade em usar os recursos disponíveis.

Como você compreende o uso do Google Sala de Aula na mediação do
conhecimento *

Como você compreende o uso do Google Sala de Aula na interação e
comunicação com os alunos: *



Sei interagir e me comunicar com os alunos no Google Sala de Aula e não tenho
nenhuma dificuldade em utilizar os recursos disponíveis.

Não compreendo o Google Sala de Aula como ferramenta adequada para realização
de atividades colaborativas.

Tenho muita dificuldade em usar o Google Sala de Aula nas atividades que envolvem
a colaboração dos alunos. Entendo que ele pode ser utilizado em atividades
compartilhadas, mas ainda não consigo utilizar os recursos apresentados da forma
mais adequada.

Consigo utilizar o Google Sala de Aula em atividades compartilhadas que promovem
a colaboração, mas apresento algumas dificuldades em usar os recursos
apresentados.

Sei usar os recursos adequados na elaboração de atividades colaborativas que
promovem o aprendizado individual e compartilhado e não apresento muita
dificuldade em usar esses recursos.

Sei usar os recursos adequados na elaboração de atividades colaborativas que
promovem o aprendizado individual e compartilhado e não tenho nenhuma
dificuldade em utilizar esses recursos.

Como você compreende o uso do Google Sala de Aula na realização de
atividades que envolvam colaboração? *



Calcular a carga horária das atividades

Disponibilizar a atividade no formato mais adequado

Disponibilizar informações importantes

Elaborar atividades específicas para o ensino remoto

Envio de anexos

Escolher os recursos educacionais digitais adequados para as atividades

Escrever orientações claras para os alunos realizarem as atividades

Organizar as atividades

Problemas com instabilidade da internet

Problemas técnicos com o dispositivo utilizado

Programar as atividades

Utilizar o mural

Outro:

Sim

Não

Acho intessante uma turma com todos os especialistas

Indique a(s) principal(is) dificuldade(s) apresentada(s) no uso do Google Sala de
Aula *
É possível escolher mais de uma opção

Você acha interessante o especialista ter sua própria turma no Google Sala de
Aula *



Acho intessante uma turma com todos os especialistas

Outro:

Sim

Não
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Para o segundo semestre, você acha interessante manter a mesma organização
das postagens, em ordem cronológica *

Espaço para críticas e sugestão sobre o Google Sala de Aula
Opcional

Sua resposta

Voltar Próxima

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScyIQkSaD5eenQcMiiVU7z3Jc7TEhjcAXbkfA5VEGnNGhSHiw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyIQkSaD5eenQcMiiVU7z3Jc7TEhjcAXbkfA5VEGnNGhSHiw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Santa Virtual

Nesse bloco você irá responder perguntas sobre o Santa Virtual, onde estão disponíveis orientações e 
tutoriais sobre diferentes recuros educacionais. Está disponível no site http://gg.gg/santavirtual

Nunca acessei

Acessei uma vez

Acessei algumas vezes

Acesso uma vez por semana

Acesso todo dia

Pouco satisfeito

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito satisfeito

Avaliação do ensino remoto - 1º
semestre 2020
*Obrigatório

Com que frequência você acessa o site Santa Virtual? *

Qual o seu grau de satisfação com as informações disponibilizadas no Santa
Virtual? *

https://www.google.com/url?q=http://gg.gg/santavirtual&sa=D&ust=1603821034393000&usg=AFQjCNGLNiAebKEOtrDar0fNQFdAYfk_HA


Acesso às ultimas atualizações

Biblioteca

Orientações específicas para cada curso

Orientações gerais para a produção de aulas a distância

Orientações técnicas para a produção de aulas a distância

Recursos Educacionais (Orientações e tutoriais)

Sim

Não
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Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Quais informações disponíveis no Santa Virtual você considera mais importantes:
*

Você acha importante mantermos o site atualizado no retorno das férias? *

Espaço para críticas e sugestões sobre o Santa Virtual
Opcional

Sua resposta

Voltar Próxima



Este formulário foi criado em Colégio Santa Cruz. Denunciar abuso

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScyIQkSaD5eenQcMiiVU7z3Jc7TEhjcAXbkfA5VEGnNGhSHiw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyIQkSaD5eenQcMiiVU7z3Jc7TEhjcAXbkfA5VEGnNGhSHiw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Recursos Educacionais

Nesse bloco você irá responder questões sobre os recursos educacionais utilizados em suas aulas.

Selecione seu grau de conhecimento sobre os seguintes recursos
educacionais:

Avaliação do ensino remoto - 1º
semestre 2020
*Obrigatório

Ferramentas Google *

Nenhum Básico Intermediário Avançado

Google
Apresentações

Google
Documentos

Google Drive

Google
Formulários

Google Fotos

Google
Apresentações

Google
Documentos

Google Drive

Google
Formulários

Google Fotos



g

Google Podcast

g

Google Podcast

Videos, videoaulas e áudio *

Nenhum Básico Intermediário Avançado

Adobe Spark

Google Meet

Screencastify

SoundCloud

Vacaroo

WeVideo (ou
outras
ferramentas de
edição de vídeo)

Youtube

Youtube Studio

Zoom

Adobe Spark

Google Meet

Screencastify

SoundCloud

Vacaroo

WeVideo (ou
outras
ferramentas de
edição de vídeo)

Youtube

Youtube Studio

Zoom



Aplicativos, sites e extensões *

Nenhum Básico Intermediário Avançado

Book Creator

Canva (HQ)

Extensões do
Google Chrome

Google Keep

Guten News

Joca

Kahoot

Matific

Nearpod

Tiny tap

Padlet

Quizizz

Seesaw

Book Creator

Canva (HQ)

Extensões do
Google Chrome

Google Keep

Guten News

Joca

Kahoot

Matific

Nearpod

Tiny tap

Padlet

Quizizz

Seesaw



Seesaw

Sites de busca

Sway

Repositórios de

recursos
educacionais

Talk & Comment

Thinglink

Seesaw

Sites de busca

Sway

Repositórios de

recursos
educacionais

Talk & Comment

Thinglink

Lousas digitais *

Nenhum Básico Intermediário Avançado

Explain
Everything

Google
Jamboard

Squid

Zoom

Explain
Everything

Google
Jamboard

Squid

Zoom

Tem algum recurso que não foi listado acima que você usou e gostaria de indicar
para os seus colegas?
Opcional

Sua resposta
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Onde você percebeu que seu trabalho, influenciado pelo digital, mudou para
melhor? *

Sua resposta

O que você aprendeu no contexto de aulas remotas e não vai abrir mão daqui
para frente? *

Sua resposta

Voltar Próxima

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScyIQkSaD5eenQcMiiVU7z3Jc7TEhjcAXbkfA5VEGnNGhSHiw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyIQkSaD5eenQcMiiVU7z3Jc7TEhjcAXbkfA5VEGnNGhSHiw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Formação de professores

Esse é o último bloco, nele você irá indicar as suas necessidades de formação.

Ferramentas Google

Aplicativos, sites e extensões

Lousas digitais

Videos, videoaulas e áudio

Outro:

Núcleo de Educação Digital

Parceiros (como a For Education)

Avaliação do ensino remoto - 1º
semestre 2020
*Obrigatório

Selecione quais assuntos a seguir necessitam de mais atenção nos momentos de
formação: *
Você pode escolher mais de uma opção

Com quais equipes você gostaria de participar de formações? *
Você pode escolher mais de uma opção



Outro:

Pouco satisfeito

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muito satisfeito

Sim

Não

Não sabia dessa possibilidade

Outro:
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Sobre a parceria com a equipe do Núcleo de Educação Digital (Moisés
Zylbersztajn, Ana Paula Pinheiro, Carolina Gil, Tatiana Luz, Marina Matera), indique
seu grau de satisfação: *

Você enxerga a equipe de tecnologias educacionais como parceira para planejar,
elaborar e executar as propostas pedagógicas que envolvem as tecnologias de
informação e comunicação - tanto no remoto, quanto no presencial? *

Gostaria de deixar algum comentário sobre a atuação da equipe neste período?
Opcional

Sua resposta

Voltar Próxima



Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em Colégio Santa Cruz. Denunciar abuso

 Formulários

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScyIQkSaD5eenQcMiiVU7z3Jc7TEhjcAXbkfA5VEGnNGhSHiw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyIQkSaD5eenQcMiiVU7z3Jc7TEhjcAXbkfA5VEGnNGhSHiw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Pós-Graduação em Educação: Currículo 

 
 

 

Solicitação de Autorização para realização da pesquisa 

 

Prezados Senhores/as, 

Solicito autorização do Colégio Santa Cruz para realização de coleta de dados para a              
pesquisa de mestrado intitulada Cultura Digital e Currículo em tempos de Pandemia, realizada             
por Carolina Gil Santos Wolff, regularmente matriculada no Programa de Pós-graduação em            
Educação: Currículo da PUC SP,  sob orientação da Prof. Dr. Fernando José de Almeida. 

A pesquisa em tela versa sobre o currículo e objetiva narrar a vivência do ensino               
emergencial remoto na série de 5º ano do Ensino Fundamental para analisar a abordagem do               
Currículo de Cultura Digital durante o período de maio e junho de 2020.  

Cabe explicitar que serão MANTIDAS EM SIGILO as identidades de alunos e docentes, e              
tomadas todas as providências éticas previstas em pesquisas científicas.  

Os dados serão analisados qualitativamente a partir das atividades propostas,           
explicitando cada uma das fases do ensino remoto emergencial.  

Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos e agradeço pela oportunidade.  

 

Atenciosamente,  

 

Carolina Gil Santos Wolff  

 

 



Carolina Gil <carolinagswolff@gmail.com>

Carta de autorização para pesquisa 

Debora Vaz <deboravaz@santacruz.g12.br> 26 de maio de 2020 11:15
Para: Carolina Gil <carolinagswolff@gmail.com>

autorizadissimo! 

Enviado do meu iPhone

Em 22 de mai de 2020, à(s) 11:16, Carolina Gil <carolinagswolff@gmail.com> escreveu: 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

...
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