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RESUMO

O presente estudo se insere no Programa de Pós-Graduação em Educação:
Currículo, na linha de pesquisa Novas Tecnologias na Educação da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo. A pesquisa reflete sobre as evidências de
afetividade que emergiram e marcaram o processo de ensino e aprendizagem
e o ensino remoto experienciadas durante o ano de 2020, por razão da
pandemia, destacadas nas relações professores-alunos. A pesquisa está
fundamentada no conceito de afetividade segundo Henri Wallon. Esta pesquisa
possui abordagem qualitativa, emprega a revisão sistemática de literatura de
produções científicas (tese, dissertações e artigos) que abordam temas
relacionados à afetividade nos ambientes virtuais de aprendizagem. O
levantamento da pesquisa identifica que as evidências de afeto no meio
acadêmico, durante as aulas remotas e as aulas a distância, estão presentes e
interferem nos aspectos motivacionais e nos processos cognitivos, também no
envolvimento com o aprendizado e na relação professor-aluno.

Palavras-chave: Currículo; Ensino remoto; Afetividade; Tecnologias da
informação e comunicação.



ABSTRACT

The following dissertation is inserted in the research field of New Technologies
at the post graduation program in Education: Curriculum from the Pontifícia
Universidade Católica of São Paulo. The study reflects the evidence of
affectivity that has emerged and marked the learning and the e-learning process
in 2020, due to the pandemic, highlighted in the teachers-students relationship.
The study is founded in a concept of affectivity by Henri Wallon. This exposition
has a qualitative approach and displays a systematic review of scientific
production texts (thesis, dissertations, and articles) that concern affectivity in the
virtual learning environment related themes. The research identifies that the
evidence of affection in the academy environment, during remote and online
classes, is present and interferes in the motivational aspects and cognitive
process, also in the learning involvement and in teacher-student relationships.

Keywords: Curriculum; Remote Education; Affectivity; Information and

Communication technology.
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INTRODUÇÃO

Nesta Introdução, apresento minha trajetória acadêmica e profissional,

assim como a motivação que me levou a aprofundar nos estudos a respeito do

Ensino Remoto e da Afetividade. Ainda nesta parte exponho o problema e os

objetivos da pesquisa, além da estrutura da dissertação.

Trajetória Acadêmica e profissional

Nascida e criada na periferia da Zona Sul de São Paulo, ano de 1987,

desde a quarta série do Ensino Fundamental I, com 9 anos de idade, começou

a despertar em mim um certo interesse pela educação, hoje entendo que era

uma visão romantizada. Tive contato com uma professora muito amorosa e

carinhosa, a professora Selma, mas infelizmente não me recordo do

sobrenome. Ainda não havia vivido esta experiência anteriormente, parecia um

roteiro extraído de um conto de fadas.

Chegar à escola para ter aulas com esta professora era uma felicidade,

pois sempre era recebida com abraço e beijo, também era elogiada por estar

sempre cheirosa e com os sapatos limpos. Desde então, dedicava-me cada

vez mais para realizar as atividades propostas. Em casa repetia toda a escrita

e a lição ensinada em uma pequena lousa com restos de giz que ela mesma

me dava no final da aula, ou seja, passava a tarde inteira fazendo isso.

Brinquei tanto de ser professor, que quando comecei a dar aulas não
me era fácil distinguir o professor imaginário do professor do mundo
real. E era feliz em ambos os mundos: quando puramente sonhava
dando aula e feliz quando de fato ensinava. (ABRAMOWICZ, 2019, n.
p.)

A Professora Doutora Mere Abramowicz comentou, em uma de suas

aulas, uma fala de Paulo Freire, “brinquei bastante de ser professora, o meu

mundo imaginário foi rico nesta aventura e a vontade de ensinar e aprender”

(informação verbal) . Essa fala me lembrou a minha infância. Nunca mais tive1

1 Comentário da Professora Doutora Mere Abramowicz, aula na pós-graduação em Educação
Currículo, PUC-SP, 29 de outubro de 2019.
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uma professora que se assemelhasse à Selma, durante anos sonhei em

reencontrá-la.

Terminei os estudos no ensino fundamental e ensino médio em 1995,

quando surgiu a grande dúvida sobre para qual curso iria prestar o vestibular.

Muitos diziam que era bobagem ir para a área da educação, pois segundo os

colegas, os professores são mal remunerados. Mesmo assim, no ano de 1996

prestei vestibular na Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) para o

curso de Licenciatura em Letras (Araraquara/SP). Como estava com dúvidas,

me inscrevi também em uma instituição de ensino superior particular para o

curso de Administração de Empresas.

Recebi com espanto e comoção o resultado no jornal, meu nome estava

na lista dos aprovados, mas eu só tinha 17 anos e os meus pais não tinham

condições de manter-me em outra cidade , assim, decidimos que seria melhor

eu ficar em São Paulo, então optei por cursar a Graduação em Administração

de Empresas (Universidade Ibirapuera – UNIB,1997) e comecei trabalhar para

ajudar a pagar os estudos.

Durante o primeiro ano consegui trabalhos temporários. Já no segundo

ano do curso consegui um emprego fixo em uma empresa da indústria plástica,

onde tive a oportunidade de crescer e me desenvolver profissionalmente, lá

passei por diversos cargos, iniciando na função de atendimento ao cliente e,

após 6 meses, passei para área de vendas internas no qual permaneci pelo

período de 6 anos. Passei para a função de vendedora externa e atuei por 1

ano, e em seguida assistente de negócios.

Em 2005 tive a oportunidade de trabalhar em outra empresa no

segmento de petróleo e, em específico, na divisão de asfalto. Iniciei como

assistente de vendas e logo obtive uma promoção para assistente de negócios,

foi uma rica experiência pois sempre me chamavam para cobrir férias de

pessoas que ocupavam cargos estratégicos de grande importância. Assim, ao

longo de 12 anos tracei a minha trajetória na vida acadêmica e profissional na

área de administração de empresas.
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Em outubro de 2008 fui desligada da empresa, durante o tempo em que

estive desempregada surgiu uma imensa vontade de voltar a estudar, mas

desta vez seria diferente, pois meu foco estava totalmente canalizado para a

educação.

Em 2010 iniciei o curso de Licenciatura em Pedagogia, achei que seria

um curso tranquilo, pois era a segunda graduação que cursava. Entretanto,

entendi que era mais difícil do que imaginava, tinha aprendido no curso anterior

a ser clara e objetiva, mas no curso de Pedagogia era necessário ser o mais

detalhista possível nas atividades dissertativas.

Durante os estágios obrigatórios realizados no curso de Pedagogia, em

especial na Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental I,

fui entendendo que talvez pudesse fazer algo para ajudar, pois sempre ficava

angustiada sobre as situações que observava e vivenciava.

Em 2013 finalizei a graduação e, em seguida, tive uma oportunidade de

trabalho. Duas semanas após ter matriculado meu filho em uma escola de

educação infantil do bairro onde moro, a diretora da escola tomou

conhecimento que eu tinha concluído a licenciatura e veio até minha residência

para me convidar a integrar o quadro de funcionários da escola.

Atuei por três anos e meio nesta escola de educação infantil e ensino

Fundamental I. Participei de diversas experiências e muito aprendizado durante

este período, e posso dizer que achei o meu espaço como profissional. Em

meados de 2014 houve uma oportunidade de cursar uma pós-graduação lato

sensu direcionada aos professores da Rede Municipal de Ensino de São

Paulo, com apenas 10 vagas para professores que não atuavam na rede, e fui

contemplada com uma vaga para cursar Pós-Graduação Educação em Mídias

Digitais pela Universidade Federal de Ouro Preto-MG, ofertado pela

Universidade Aberta do Brasil (UAB). Foi um grande desafio, pois o curso era

na modalidade de educação a distância (EaD), sendo a primeira vez que

estudei neste formato.
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Concluí o curso no mês de outubro de 2015 e a apresentação do

trabalho de conclusão de curso foi no campus da Universidade Federal de

Ouro Preto-MG, sob orientação do Professor Doutor Marcelo Freire Pereira de

Souza, com o tema: Prática Pedagógica e Capacitação do Educador

Articulados ao Uso da Informática.

Durante todo o curso pude entender que a educação a distância não é

nada fácil e sim desafiadora, talvez um pouco mais flexível. O contato com a

tutora neste curso de especialização foi muito interessante, pois não entendia

como funcionava a interação, avaliação, orientação e, cada vez mais, ficava

curiosa e buscava conhecer o que ela fazia para responder tão rápido nossos

questionamentos.

Em 2017 tive a oportunidade de passar por processo seletivo na Rede

Laureate International Universities no Brasil, em que são credenciadas

Instituições de Ensino espalhadas por todo Brasil, para o cargo de tutora EaD.

O processo seletivo não exigia experiência em tutoria e sim em educação, e o

meu grande diferencial, para minha surpresa, foi também ter a graduação em

Administração de Empresas, pois poderia atuar em duas frentes de trabalho.

Assim iniciei minha jornada instigante na tutoria EaD. Nesta instituição

pude cursar como bolsista em outra especialização na área de educação

“Metodologia de Ensino de Educação Superior”, também na modalidade EaD

em 2018.

Em meados de 2017 atuando nesta instituição, fui candidata em outra

instituição de ensino de grande porte e fui aprovada para atuar como tutora em

duas áreas, sendo uma pedagógica e outra na administração, e precisei fazer a

opção por área de atuação. Mais uma vez escolhi a área de pedagogia.

Durante uma palestra (informação verbal) sobre os desafios da2

educação a distância, o convidado disse que: “A Educação a distância não iria

muito longe, pois o relacionamento é muito frio, e as pessoas precisam de mais

atenção, o ensino precisa de mais atenção”. Ao final da palestra foi aberto

2 Palestra proferida pelo Professor Doutor Sérgio Leite (UFMG), SENAC, outubro de 2018.
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espaço para perguntas, o professor Coordenador do Curso de Pedagogia EaD,

explanou um pouco sobre a metodologia e abordagem do curso de Pedagogia

da Instituição e relatou sobre as várias interações ocorridas e inclusive formas

de demonstrações de afeto, mesmo tratando de curso de educação a distância.

Depois deste ocorrido me deparei com várias inquietações, como

construir e identificar vínculos afetivos em curso de modalidade de educação a

distância?

Em 2019 fui convidada para trabalhar, ainda como tutora, na equipe de

coordenação de estágio, inclusive do curso de Pedagogia e, mais de perto, tive

contato com situações em que identifiquei manifestações da afetividade,

principalmente nos debates a distância por meio das ferramentas de interação,

fórum, troca de e-mail e até mesmo por telefone.

Dialogando sobre esta temática com a Coordenadora da área de

estágios da instituição de ensino superior, também mestre e doutora egressa

do Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo da PUC/SP, fui

questionada: “Você pensa em fazer mestrado? Você já estudou o currículo?” E

essa história em mestrado: Educação Currículo tem início em agosto de 2019.

No início do programa de mestrado encontrei muitos desafios e,

também, vivenciei muitas descobertas, era um novo mundo, um novo jeito de

aprender, parecia que eu nunca havia estudado antes, sentia-me encantada

com tudo e com todas as histórias que ouvia nos corredores e nas aulas,

muitas vezes tive certeza de que aquele ambiente ou aquele nível de estudo

não era para mim. Senti-me inferior, não tinha estudado outra língua, o esforço

mensal para cumprir com as obrigações financeiras eram imensos, mas

sempre fazia a mesma afirmação a mim mesma, se eu passei em uma seleção

com tantos candidatos, posso fazer alguma contribuição relevante à educação

com a minha pesquisa.

Meu projeto inicial era “Evidenciar os vínculos afetivos entre professores

e alunos de um curso de Pedagogia em Educação a Distância”, numa

instituição de ensino onde eu era tutora, e faria coleta de dados para análise.
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Porém, março de 2020 ficará marcado para todos. Nunca havia imaginado

passar por um isolamento social, cercado pelo medo da Covid-19 e, ao mesmo

tempo, zelar pela vida daqueles que amamos, tentar manter a saúde mental e

continuar a vida nessa nova realidade.

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado
SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de
infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a
Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos
pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou
oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos
casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem
dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem
necessitar de suporte ventilatório..... Recentemente, em dezembro de
2019, houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o
qual foi identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19,
sendo em seguida disseminada e transmitida de pessoa a pessoa.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020, n.p.).

Embora a doença tenha “parado” o mundo, as atividades cotidianas

demandam continuidade. A modalidade online, virtual, foi inserida no nosso dia

a dia, seja por meio de aulas remotas, trabalho em home office, reuniões por

videoconferência, shows musicais (lives), consultas médicas (telemedicina),

dentre outras.

O medo de como tudo iria acontecer, ninguém tinha certeza de nada,

estávamos vivendo uma pandemia, e muitos questionamentos e dilemas

surgiram diante das dificuldades a serem enfrentadas “pois, à medida que o

ritmo das mudanças aumenta, é provável que não apenas a economia, mas o

próprio sentido de ser ´ser humano´ mude” (HARARI, 2018, p. 323).

(...) o gênero humano está enfrentando revoluções sem precedentes,
todas as nossas antigas narrativas estão ruindo e nenhuma narrativa
nova surgiu até agora para substituí-las. Como podemos nos preparar
e a nossos filhos para um mundo repleto de transformações sem
precedentes e de incertezas tão radicais? (HARARI, 2018, p. 319).

O Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo continuou com

atividades acadêmicas que foram iniciadas imediatamente após a interrupção

das aulas presenciais, sendo que a tecnologia neste momento trouxe à

disposição as ferramentas para as práticas educativas.
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Aceitei o desafio de participar como monitora EaD para contribuir com o

letramento de docentes e discentes nas plataformas tecnológicas, bem como

no acesso e uso das tecnologias necessárias para o acompanhamento das

atividades. O que eu sabia, mesmo sem ser da área tecnológica, poderia

contribuir com as atividades dos demais e, assim, passei a compartilhar as

soluções no grupo de WhatsApp criado com todos os monitores e, da mesma

forma, os demais monitores também compartilham seus saberes e

descobertas, compondo uma rede de aprendizagem.

O grupo se constituiu a partir de um convite que foi enviado a todos os
estudantes dessa linha de pesquisa e pela adesão voluntária daqueles
que tinham disponibilidade de tempo e conhecimentos técnicos para se
dedicar a essa tarefa. A maneira pela qual o grupo se constituiu foi
reveladora em fundamentos para a formação de educadores:
democracia, participação, empoderamento, resolução de problemas,
acolhimento, trabalho colaborativo e outros conceitos inerentes à
vivência acadêmica. (OLIVEIRA, SENSATO, ALVES, MARTINS, 2020,
p. 57)

No início, foi empregada a comunicação via mensagem eletrônica - o

WhatsApp. Em seguida, foram testadas algumas plataformas tecnológicas

como ambientes virtuais para a aprendizagem, todo o processo aconteceu

muito rápido e logo, docentes e discentes estavam inseridos no Microsoft

Teams (plataforma tecnológica) para a participação das aulas remotas

síncronas.

Ao longo do ano letivo de 2020, os docentes e os discentes contaram

com o apoio dos monitores para realização dos cadastros e acessos aos

novos usuários do sistema.

Foi evidenciado que alguns dos discentes não possuíam
vivências práticas com as tecnologias integradas ao currículo e
as dificuldades foram sanadas por meio do contato individual,
solucionando dúvidas via ligações por celular e WhatsApp, o
que revelou que apenas informar os alunos não é suficiente:
foi necessário conhecer e compreender as dificuldades para
resolvê-las de maneira adequada a cada um. (OLIVEIRA,
SENSATO, ALVES, MARTINS, 2020 p. 57)

Um fato que se destacou nesse processo foi a sugestão, pelos

docentes, em especial por minha orientadora, de que no início da aula

houvesse um momento de escuta e acolhimento de cada participante da turma

para tornar o ambiente humanizado e diminuir as tensões. Esses momentos
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foram envolvidos por muitos valores como empatia, respeito, partilha de

sentimentos, mesmo ocorrendo em diferentes espaços, mas ficava claro que

esse envolvimento extrapolava a sala de aula remota, pois fomos afetados por

novas experiências e fortalecemos nossos vínculos afetivos.

Dessa forma, os recursos tecnológicos empregados nas aulas remotas,

possibilitaram a construção de um “momento” pedagógico de acolhimento por

docentes e coordenação, destacando suas vivências no contexto escolar.

A maioria dos usuários possuía recursos tecnológicos necessários
para utilizar adequadamente as plataformas digitais e ambientes
virtuais de aprendizagem. Os que não dispunham de instrumentos
para as atividades remotas foram atendidos pelo programa
emergencial da PUC-SP, que distribuiu mais de 200 computadores
com pacotes de dados para que todos estivessem conectados. As
atividades remotas demonstram-se adequadas nesse período de
adaptação com a nova rotina das aulas. (OLIVEIRA; SENSATO;
ALVES; MARTINS, 2020, p. 59)

Durante o primeiro semestre foi possível vivenciar momentos intensos

de aprendizagens. Não imaginava poder compartilhar alguma informação ou

até mesmo “ensinar algo para docentes” e alunos, sentia-me muito feliz com

essas trocas educativas e pelo estabelecimento de vínculos afetivos, que

foram sendo criados e aprofundados a cada encontro. Sentia-me mais

encorajada e, ao mesmo tempo, desafiada a aprender mais para ajudar mais

(mesmo não sendo cobrada em nada por isso).

Um ponto relevante para as aulas foi a relação de afetividade, que
não se confunde, necessariamente, com o amor. Assim como no
ensino presencial, nas atividades remotas, as relações e vínculos
criados entre professores e alunos fazem a diferença quando
permeados por relações afetivas. Percebemos que esse fator se
potencializou pelo fato de os encontros acontecerem on-line,
mediados pelas tecnologias, pela internet, e pelo fato de terem uma
característica comunicacional, com interações síncronas e
assíncronas, mediadas pelo educador, fazendo-se necessário, ainda
mais, o desenvolvimento das competências socioafetivas. Assim, a
perspectiva que vislumbrávamos na formação era a de que a
motivação, apoio, encorajamento, fortalecimento e superação
tornaram-se palavras de ordem em nossas aulas, pois consideramos
que a relação existente entre afeto e cognição era essencial para o
processo de construção do conhecimento, visto que acreditávamos
que esses vínculos contribuiriam para maior participação dos alunos,
sendo um potencializador para aprendizagens mais significativas.
(NOFFS; SOUZA, 2020, p. 73)

22



Segundo as mesmas autoras,

As competências socioafetivas são aquelas que criam laços de
afetividade e proporcionam um bom relacionamento entre aluno,
professor e turma, promovendo um ambiente agradável e favorável
para trocas e discussões, com vistas à construção de conhecimentos.
Por tudo isso, acreditamos que o fortalecimento de vínculos afetivos na
educação – no caso em questão, remota – aumenta a confiança dos
alunos e o compromisso com os estudos, potencializando a
participação na aula e melhorando a qualidade do processo de
aprendizagem. (idem)

No início de agosto, a PUC SP decidiu adotar a experiência de monitoria

para toda a instituição de ensino, e, através do edital 01/2020 as Prós-reitorias

de Graduação e Pós-graduação tornam público o processo de seleção para os

estudantes de pós-graduação stricto sensu, para prestar apoio ao

desenvolvimento de atividades remotas, no segundo semestre de 2020.

O grupo foi nomeado como Grupo de apoio a Atividades Remotas

(GAAR), cujo objetivo seria estimular o desenvolvimento global da formação

didática e pedagógica de pós-graduando(a)s dos programas de stricto sensu,

possibilitando-lhes o aprimoramento profissional por meio da realização de

atividades remotas com TDIC (Tecnologias Digitais de informação e

comunicação) em cursos de graduação e de pós-graduação.

Passei pelo processo de seleção e a vaga estava vinculada a um auxílio

(valor) mensal, e à carga horária de 12 horas semanais.

Fui muito afetada pelo contexto pandêmico, logo no mês seguinte ao

início da suspensão das aulas presenciais fui dispensada do meu trabalho

(CLT), e muitas mudanças ocorreram. A primeira foi a necessidade de

mudança do tema de pesquisa, em razão da perda do campo onde seria

realizada a investigação, o que me deixou muito preocupada, pois já estava

acordado com a instituição onde eu trabalhava que faria a pesquisa de campo

com uma turma do curso de Pedagogia EaD. Outra preocupação foi a questão

financeira, a perda do emprego em plena pandemia, dificultou a compreensão

da causa da demissão, considerando que a equipe em que atuava era muito

reduzida, me levando a passar por momentos difíceis.
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Mas a atuação no GAAR e na monitoria faziam me sentir ativa, e muitas

vezes minha orientadora identificava minha preocupação e minha fala

embargada durante as aulas ou nossas conversas, e me orientou a procurar o

atendimento junto ao Acolhimento Online para a Comunidade da PUC-SP para

o Período de Isolamento, em que a Pró Reitoria de Cultura e Relações

Comunitárias, em parceria com a Clínica Psicológica da Faculdade de Ciências

Humanas e da Saúde - FACHS e dos Programas de Apoio comunitário - PAC

da PUC SP, oferecia à Comunidade da Universidade durante o período de

distanciamento físico vivido em decorrência da pandemia atual de Covid-19.

As emoções estão afloradas, uns soluçam, outros se mostram felizes
por poder almoçar com os filhos ou por não precisar enfrentar a dupla
ônibus-metro por horas a fio a cada dia. Mas ninguém está igual. Sim,
a mesma aparência, mas algo mudou no olhar, no tom de voz, uma
“tremidinha”, que poderia passar despercebida se não estivéssemos
vis-à-vis. (SILVA, 2020, p. 186)

Até meados do mês de abril de 2020 fui atendida semanalmente, o

relato desse fato é para ressaltar o olhar atento da minha orientadora e,

também, por saber que estou em uma instituição que pensa no ser humano por

completo, em todos os impactos que uma crise mundial pode afetar a vida.

Assim, a monitoria do GAAR me proporcionou muitos conhecimentos,

oficinas de capacitação, acompanhamento em trabalhos docentes,

esclarecimento de dúvidas técnicas e pedagógicas, sugestões de novas formas

de avaliação para os ambientes virtuais de aprendizagem, adequação da

linguagem digital às diferentes ferramentas do AVA e demais TDIC, auxiliar na

mediação, auxiliar os docentes para preparação das salas e utilização das

ferramentas.

A universidade propôs uma semana de pausa e trouxe um evento

nacional online, “Brasil em Curso”, tratando-se de um curso aberto aos alunos

de Pós-Graduação, Graduação e Educação Continuada, bem como a toda

comunidade universitária . Outros eventos vieram, e fui convidada para ajudar3

3 O curso teve como objetivo o estudo e a discussão de cenários do Brasil após 2020, a partir
das perspectivas associadas à crise de saúde pública mundial ocasionada pela pandemia do
COVID-2019 e às crises político-sociais globais e regionais da atualidade. Estruturado no
formato online, o curso teve módulos ministrados por professores e pesquisadores convidados
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na montagem de toda estrutura do ambiente virtual para o XIV Encontro de

Pesquisadores Pós-graduação: Currículo PUC-SP, Currículos & Democracias

Anais 2020, pela primeira vez realizado remotamente. Foram muitos testes,

criação de várias salas no ambiente Teams, cadastro de muitos convidados,

e-mails e links enviados com a intenção de não deixar ninguém fora do evento.

As apresentações aconteceram, oficinas, debates, tudo ao mesmo tempo,

sincronizados, ligados por uma rede de colaboração entre docentes e

monitores que, em tempo real, se encontravam em diferentes espaços.

Os sujeitos hiperconectados têm suas experiências compartilhadas
em tempo real. Já se acha graça da vida-mesma. Filhos irrompendo
nas telas, cachorros latindo, campainha tocando, a escola em casa e
a casa na escola. Momentos refrescantes de encontros e trocas. Sim,
a universidade está re-territorializada. Os novos espaços deixam
gradualmente de ser “não lugares” ou simplesmente “lugares”. Os
seres híbridos e fluidos se re-humanizam e passam a construir
espaços de interações, de memórias, de construções de novas
identidades - não individuais, mas de turmas que se identificam pela
amorosidade mediatizada pelas tecnologias. (SILVA, 2020, p. 186)

As atividades do GAAR foram concluídas em março de 2021, mas segui

as atividades como monitora voluntária do Programa de Pós-graduação em

Educação:Currículo até julho do mesmo ano.

Toda experiência vivida como monitora se constitui em momentos de

interações e transformações na minha trajetória acadêmica, profissional e,

ainda, a pessoal. Esse envolvimento afetou a maneira de repensar conceitos e

pré-conceitos, de como é primordial ouvir o outro e entender o pedido de ajuda

através de uma simples mensagem, bem como demonstrar respeito e valorizar

as potencialidades para enfrentar em conjunto o desafio da utilização dos

recursos tecnológicos. Novos caminhos foram descobertos a cada encontro

virtual, pois foi uma nova oportunidade de contato e trocas colaborativas. Os

resultados começaram a surgir com a insistência da práxis, ações e reflexões

colaborativas.

As experiências vivenciadas permitem ousar a formulação de um
novo conceito, que denominamos como “Aconchego Digital”.
Aconchego como sinônimo de aproximação, amparo, partilha e
proteção, envolvendo a diversidade etária e intermediada pela cultura

e da PUC-SP. O curso é gratuito, online e estruturado em módulos, com um total de 10 aulas
independentes.
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digital, representada nas modalidades de informação e comunicação
possíveis por meio do uso de recursos tecnológicos. Portanto, o
“Aconchego Digital” significa o estar presente, mesmo nas distâncias
físicas impostas. Trata-se do encontro, no respeito, no
comprometimento e na reciprocidade que impulsionam as relações
humanas e as (re) descobertas de Ser e Estar, com uso das
tecnologias, o que se faz significativo em meio a trajetos educativos
intergeracionais quando realizados de forma construtiva, partilhada e
afetiva. (RAMOS, SILVEIRA, 2020, p. 213)

Problematização

O interesse por este tema surgiu por meio da observação da

pesquisadora na atuação como professora-tutora do curso de Licenciatura em

Pedagogia em uma instituição ensino superior (IES) com sede no estado de

São Paulo, na modalidade EaD, e, também da participação das aulas na

pós-graduação stricto sensu durante o período de afastamento físico

decorrente da pandemia de Covid-19, no ano de 2020, em que as aulas

presenciais foram suspensas e substituídas por aulas online (remotas).

Na atuação como professora-tutora EaD, foi possível observar em4

diversas circunstâncias da relação entre professor-tutor e alunos que o “afeto”

parecia impulsionar e estimular a participação dos alunos e favorecer o

engajamento nas atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Na época,

esses fatos instigaram a pesquisadora a buscar compreender melhor as

atitudes e estratégias de professores que mantinham um relacionamento

considerado “mais afetivo”, embora, naquele momento não tivesse

conceituado o que seria esse afeto, algumas vivências indicavam que alguns

professores se comunicavam ou interagiam com mais proximidade com os

alunos, mostravam-se acolhedores e estimulavam a participação, nas aulas.

Cabe ressaltar que o afeto identificado não era entendido como

manifestações de carinho, o que usualmente ocorre em cursos a distância,

como saudar os alunos com frases do tipo “Olá queridos alunos”, “abraços e

beijos” ou inserir emoticons como corações, flores, carinhas sorridentes ou,

4 Nesta pesquisa será empregado o termo “professor-tutor” para designar o trabalho de tutoria
a distância online, isto é, a mediação do processo de ensino e de aprendizagem a distância.
Mais à frente será detalhado o papel do professor tutor.
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ainda, imagens ou vídeos com mensagens poéticas. Havia mais do que essa

cordialidade quase pueril.

Henri Wallon observou em seus estudos, a unidade entre o social,

afetivo e intelectual no desenvolvimento do ser humano desde a primeira

infância, assim propôs que uma pessoa é social não por causa dos fatores

externos ou da força social que a influencia, mas sim pela necessidade e

pelas leituras que faz internamente. Assim, o social desperta a elaboração, o

entendimento individual e que é essencial para a formação das pessoas.

Segundo Pereira (2017), ao analisar as manifestações de afetos em um

curso a distância de Licenciatura em Pedagogia, manifestações positivas de

afetos são percebidas pelos alunos quando os professores-tutores

apresentam: disponibilidade para atendimento aos alunos, cordialidade no

atendimento, interesse pelos problemas dos alunos, comprometimento e

parceria, o aluno sente segurança e tem certeza de que não está só na

caminhada junto a sua vida acadêmica.

Nas palavras de Almeida (2003, p. 79), mais do que “[...] disponibilizar

informações pertinentes de maneira organizada e no momento apropriado”, é

imprescindível “[...] criar um ambiente que favoreça a aprendizagem

significativa do aluno”. Esta tarefa não é factível sem o estabelecimento de

relacionamentos que favoreçam a construção colaborativa do conhecimento.

A autora destaca, ainda, que quando não é bem coordenado, a educação a

distância pode dificultar o estabelecimento de “inter-relações entre emissor e

receptor”.

Segundo a teoria walloniana (WALLON, 1975), o professor desempenha

um papel ativo na constituição do aluno e enfatiza a pessoa com dimensões

afetivas, cognitivas e motoras, o professor precisa estar atento às

manifestações da afetividade e buscar questioná-las para que atuem

colaborando com a aprendizagem.

Neste trabalho se estabelece que a afetividade é compreendida com

base na Teoria Psicogenética de Wallon (referência). Respaldando-se nesse

autor, Mahoney e Almeida (2005, p. 19) definem a afetividade como “[...] a
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capacidade, a disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo

externo/interno por sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou

desagradáveis”.

O apoio em Freire, aborda a educação como um processo humano e

não mecanicista, defendendo uma posição na nova produção do

conhecimento, sem negar a rigorosidade metodológica “curiosidade como

inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo e que pode

ser defendida do excesso de racionalidade de nosso tempo altamente

tecnologizado” (FREIRE, 1996, p. 35).

Para Wallon, onde há relações entre pessoas, há relação afetiva. Na

educação não é diferente, e isso talvez seja pouco destacado na bibliografia

educacional.

Paulo Freire trata com carinho epistemológico a dimensão afetiva na

educação, suas obras revelam sua grande força e não há receio em se

mostrar um educador afetivo, também defende que educar é um processo que

afeta e que é afetado por pessoas e suas histórias. Para Nóvoa:

Não é possível deixar de mencionar a recusa de Paulo Freire diante
de toda e qualquer ruptura ou dicotomia, entre o individual e o
coletivo, entre o pessoal e o profissional, entre o corpo e o
pensamento, entre a razão e a afetividade, entre a linguagem e a
prática, entre o conteúdo e o método (NÓVOA, 1998, p.184).

Como aluna, fui instigada a investigar a relação entre o ensino remoto e o

afeto, e ficou claro que o ensino remoto é uma modalidade diferente da EaD,

uma vez que o aluno foi matriculado na educação presencial, não tendo

escolhido estudar remotamente, simplesmente foi levado pelas

circunstâncias.O distanciamento social da pandemia pressiona para fazer

pensar no presente, mas a campo de pesquisa é a presencialidade que é o

espaço de nossos corpos, sem os quais não há afeto. O mesmo pode se

aplicar aos professores. Tal modalidade de ensino, o ensino remoto - ou

aprendizagem emergencial surgiu sem dar tempo de preparação, sem

planejamento, sem algumas condições para o aluno, professores e

instituições de ensino. Então, houve uma virtualização da sala de aula
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presencial, que de forma alguma pode ser denominada como educação a

distância. A maior parte das instituições adotou este modelo de sala de aula

síncrona virtual com as condições extremamente desfavoráveis a uma

aprendizagem orgânica e eficaz.

Com a realidade da pandemia, na vivência como aluna e monitora, foi

identificada a formação de maior proximidade possível de professor-aluno e

aluno-aluno e as finalidades da instituição. Exemplo: nos atendimentos aos

professores com alguma dificuldade referente ao uso das plataformas, sempre

foram trocadas palavras de incentivo, união, parceria, empoderamento,

respeito. Outros exemplos são as ligações, quando os colegas de turma ou

alunos de outros cursos precisam de alguma ajuda e acabam relatando

durante a conversa os seus sentimentos (que está nervoso, preocupado, sem

dormir, casos de Covid 19 no Brasil). ou seja, procurou-se, na situação de

emergência pandêmica, minimizar os desencontros causados pela

improvisação e despreparo de muitos.

Ao longo do afastamento, no ensino remoto, mesmo longe da interação

presencial perdemos nosso território, mas havia outro local, estabelecendo os

laços afetivos por meio da empatia, interesse pelo outro, conhecimento do

espaço do outro, dos filhos, dos animais de estimação, o fato de estarmos

todo na mesma situação, foi estabelecido um clima de amizade e

compartilhamento das emoções e sentimentos.

Os edifícios da PUC-SP são impregnados de histórias, espaços que
significam não apenas suas paredes, mas que vivem e cunham o
perfil dos professores, alunos e da cultura da própria instituição e na
construção de seu processo identitário. São espaços bem-vividos,
que não ficam indiferentes aos que por ali passam. As instalações
físicas da instituição não retratam o mote fundamental dos alunos no
momento de seleção por qual universidade cursar, mas o que flui em
suas dependências, a educação humanista, os debates com
professores e colegas, a cultura de uma educação
transformadora.Casa onde habitaram inúmeros e reconhecidos
mestres, como Florestan Fernandes, Paulo Freire e muitos outros
que, expulsos de suas instituições,encontraram na PUC-SP um
espaço de acolhida, respeito e que recebe a todos com a mesma
legitimidade, reconhecendo seus saberes e trajetórias de vida. O
espaçostempos onde os seres humanos se encontram e se
relacionam (CERTEAU, 2007) Esse espaçotempo, como cunha
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Certeau (2007), no ano de 2020 ficou emudecido, nada mais rola na
rampa, a prainha perdeu suas estrelas, as ruas do bairro de Perdizes
ficaram sem a graça dos estudantes que ruidosamente gargalhavam
enquanto “matavam” as aulas. Não se via mais os exóticos
desfilando, as novas modas, a circulação de ideias, os sonhos de um
grandíssimo amanhã trôpegos pela cerveja, os tremores das provas,
as inseguras danças das conquistas. Os espaços de histórias já não
construíam memórias. (SILVA, 2020, p. 184)

Alguns alunos ficaram mais impactados por terem menos acesso à

tecnologia, outros com muito medo do cenário de incertezas, com o acúmulo

de trabalho, com as atividades domésticas, pois tudo acontece em home

office. Outros alunos, de cursos superiores, viram as tarefas escolares dos

filhos se juntarem às suas. O risco da perda de emprego foi sempre um

fantasma.

Enfim, foi observado pela pesquisadora que houve um tensão

desestabilizadora no ânimo dos usuários das plataformas que extrapolavam a

própria dinâmica das aulas e das tecnologias usadas. Todos demandam mais

atenção e mais acolhimento. Foi levantada a hipótese, então, de que alunos e

professores precisavam ter suas necessidades de ensino e aprendizagem

mais envolvidas pela afetividade. Uma dosagem entre a capacidade de

diagnóstico das ocorrências da pandemia, de atenção e escuta das diferentes

situações e de cuidados mais pertinentes às diferentes situações. Para

atender a esse conjunto de variáveis das práticas desenvolvidas no momento

da educação e formação remota, recorremos à "Afetividade".

Segundo Dér (2004), na perspectiva walloniana:

A afetividade é um conceito amplo que, além de envolver um
componente orgânico, corporal, motor e plástico, que é a emoção,
apresenta também um componente cognitivo, representacional, que
são os sentimentos e a paixão. [...]. A afetividade é um conjunto
funcional que responde pelos estados de bem-estar e mal-estar,
quando o homem é atingido e afeta o mundo que o rodeia (2004, p.
61).

É possível entender, então, como as gerações possuem uma

relevância de um processo sócio-histórico, com essa questão da interposição

da cultura, da economia, da política e da ideologia. E, muitas vezes, com base
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nos estudos feitos, a importância da afetividade parece ser silenciada e nem

sequer relatada na história.

Freire (1996) destaca que a educação também é um campo de ações

afetivas:

É preciso que saibamos que, sem certas qualidades ou virtudes como
amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto pela
alegria, gosto pela vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança,
persistência na luta, recusa aos fatalismos, identificação com a
esperança, abertura à justiça, não é possível a prática
político-progressista que não se faz apenas com ciência e técnica ( p.
120)

No estreito entrelaçamento entre afetividade e cognição, as conquistas

do plano afetivo são utilizadas no plano cognitivo, e vice-versa, de modo a

possibilitar o desenvolvimento de aprendizagens, fundamentadas na

construção de conhecimento a partir da perspectiva da participação e

colaboração.

Não cabe às instituições educacionais produzir afeto, elas produzem

conhecimento, o afeto é produzido na família, mas não há como separar a

emoção da aprendizagem. Os professores sabem trabalhar com as bases da

emoção e dessa forma podemos dar um exemplo, se o aluno cometer um erro

em uma operação matemática podemos dizer que está errado e isso não

deve ser um problema, não deve causar rompimentos dos vínculos

construídos no processo educativo.

De acordo com este cenário, a questão da afetividade e da relação

professor-aluno e aluno-aluno ficou mais candente, instigando, então, a

pesquisadora a buscar e compreender melhor a influência da afetividade na

educação remota.

...uma das necessidades mais profundas do ser humano: estar com
outro para se humanizar. Aprender é transformar-se na relação com o
outro”. (ABIGAIL MAHONEY, 2005)

Assim, neste estudo fez-se necessário, antes mesmo de compreender a

afetividade nesse contexto, caracterizar a modalidade do “ensino remoto” ou
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educação emergencial remota praticada a partir de 2020, que, a princípio, se

aproximava da EaD, mas foi se desenvolvendo com características próprias.

Questão problema

A partir da perspectiva do estreito entrelaçamento entre afetividade e

cognição, é possível identificar a presença de relações de afeto no ensino

remoto, considerando que tais relações não são resultado das tecnologias, mas

das interações humanas que são mediatizadas pelos meios digitais?

Objetivo Geral
A pesquisa tem como objetivo descrever e explicitar as evidências de

afetividade que emergiram e marcaram a aprendizagem e o ensino remoto

experienciadas durante o ano de 2020 por razão da pandemia, destacadas nas

relações professores-alunos.

Objetivos específicos
Para responder à questão problema e o objetivo geral, foram definidos

os seguintes objetivos específicos:

a) Levantar as produções científicas realizadas no ano de 2020

relacionadas ao “ensino remoto” na pandemia para especificar as

características atribuídas pelos autores sobre a modalidade.

b) Identificar se e como os autores enfocam o afeto na relação

professor-aluno e aluno-aluno no contexto da pandemia (2020).

c) Analisar criticamente os dados produzidos.
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Organização  da Pesquisa

A dissertação está estruturada em quatro capítulos, além das referências

e apêndices.

O Capítulo 1, Metodologia apresenta as características da revisão de

literatura que permite sustentar as hipóteses do trabalho ou argumentar acerca

do conhecimento existente e análise de dados.

O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico para realizar a conceituação

e pré-análise dos assuntos pesquisados como: Educação e Currículo

Interdisciplinar, Currículo e Cultura, Currículo , Educação a Distância, Ensino

Remoto e Afetividade.

O Capítulo 3 expõe a análise dos dados e os resultados da investigação.

Por fim, o Capítulo 4 trata das considerações finais.
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CAPÍTULO 1

METODOLOGIA

Esta pesquisa possui abordagem qualitativa, emprega a análise crítica

dos dados de revisão sistemática de literatura (RSL) de produções científicas

(teses, dissertações e artigos) que apresentam temas relacionados ao ensino

remoto e à afetividade no ensino remoto,  no período de 2020.

No artigo de Ramos, Faria e Faria (2014), a Revisão Sistemática de

Literatura (RSL) propõe uma reconstrução do percurso conceptual e

metodológico na escolha de fontes bibliográficas baseada em procedimentos

rigorosos e explícitos para que os resultados não sejam incompletos,

ineficientes ou, em última análise, sem validade científica.

A pesquisa é realizada em bases de teses e dissertações públicas, na

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), bem como no

Portal de Periódicos da CAPES.

Os dados coletados foram analisados criticamente e buscaram

identificar dois conceitos: “ensino remoto” e "afeto”. Esses dois conceitos

levantados em separado e, em seguida, articulados para contribuir com a

construção do conceito de afetividade no período do ensino remoto durante a

pandemia de Covid-19 no ano de 2020. O foco desta pesquisa é a educação

superior e busca, a um só tempo, especificar o que é ensino remoto e as

relações com a afetividade.

A seleção de dados ajusta-se na definição de critérios objetivos,

regulados por procedimentos o mais distante possível de valores pessoais ou

de avaliações subjetivas. Assim, procurar determinar critérios, métodos

precisos e sistemáticos, identificar e selecionar as fontes bibliográficas com o

máximo rigor, grau de eficiência e confiança no trabalho desenvolvido.
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No processo de revisão sistemática de literatura, é imprescindível que
sejam registradas todas as etapas de pesquisa, não só para que esta
possa ser replicável por outro investigador, como também para se
aferir que o processo em curso segue uma série de etapas
previamente definidas e absolutamente respeitadas nas várias etapas
(RAMOS; FARIA; FARIA, 2014, p. 7).

As características para o presente estudo e o protocolo adotado está

apoiado nas seguintes etapas:
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Figura 1 - Etapas do processo de revisão sistemática de literatura

Fonte: Adaptado de GOUGH et al., 2012; SAUR-AMARAL, 2010.

Assim, nesta dissertação as etapas são descritas a seguir:
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Quadro 1 - Etapas do processo da dissertação

Objetivos

Objetivo Geral
A pesquisa tem como objetivo descrever e explicitar as evidências de afetividade que

emergiram e marcaram a aprendizagem e o ensino remoto experienciadas durante o ano de 2020
por razão da pandemia, evidenciadas nas relações professores-alunos.

Objetivos específicos

Para responder à questão problema e ao objetivo geral, foram definidos os seguintes
objetivos específicos:

d) Levantar as produções científicas realizadas no ano de 2020 relacionadas ao “ensino
remoto” na pandemia para especificar as características atribuídas pelos autores sobre a
modalidade.

e) Identificar como os autores enfocam o afeto na relação professor-aluno e aluno-aluno.
f) Analisar os dados obtidos.

Equações de Pesquisa

afetiv*, afetividade, ensino remoto, ensino superior (“AND” / “” / *)

Âmbito da Pesquisa

Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD (https://bdtd.ibict.br/vufind/)

Catálogo de Teses e Dissertações - CAPES
(https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/)

Critérios Inclusão

Apresentação dos dados: revisão por pares, título, autor, resumo e palavras-chave.

Critérios Exclusão

Trabalhos com informações incompletas (sem resumo).

Trabalhos que não se enquadram na temática.

Formação de Professores.

Formação de Profissionais da área da Saúde para atuação na pandemia.
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Critérios de Validade Metodológica

Data das buscas: 10/03/21, 20/04/21, 10/05/21, Idioma: Português, Recorte temporal: março de

2020 a março de 2021, materiais selecionados: Dissertações/ Teses/ Artigos

Resultados

Foram encontrados 19 estudos, entre teses, dissertações e artigos no período de busca que

compreendeu publicações do ano de 2020

Tratamento dos Dados

Análise de conteúdo, definição das categorias e análise crítica qualitativa com apoio do software de

análise de dados NVivo

Fonte: elaborado pela autora, 2021

a) Objetivo: identificar, através de publicações acadêmicas, a incidência

de pesquisas sobre afetividade e ensino remoto na educação superior.

b) Equações de pesquisa - Com o intuito de ampliar os resultados para

então refiná-lo através dos critérios de inclusão/exclusão, a expressão

utilizada foi: ensino remoto e afetividade e afetv* e ensino remota. As

expressões foram formuladas de acordo com as características de busca de

cada portal, de forma a contemplar estudos que incluam a expressão exata e

que contenham os termos da expressão.

c) Âmbito da pesquisa: foram realizadas consultas no Portal de

Periódicos da Capes, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações

(BDTD) e Catálogo de Teses e Dissertações da Capes.

d) Critérios de Inclusão: estudos (teses, dissertações e artigos

publicados no Brasil. Devido ao caráter restrito da pesquisa, o recorte de data
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para poder estabelecer a produção relativa ao tema foi o ano de 2020 até

março de 2021.

e) Critérios de Exclusão: após leitura dos resumos foram excluídos os

estudos cujo teor não fosse pertinente ao tema pesquisado; publicações

internacionais; estudos incompletos.

f) Validação Metodológica: aplicação rigorosa dos critérios de inclusão/

exclusão e detalhamento das decisões por incluir ou excluir itens.

g) Resultados: foram organizados de forma a permitir análise do teor das

pesquisas, assim como, transparecer os critérios de exclusão. O

gerenciamento dos dados bibliográficos e do conteúdo foi feito por meio de

software.

h) Depuração e Tratamento dos Dados: Leitura, resumo estruturado dos

achados da pesquisa, utilização dos dados para análise e subsídios para

responder à questão levantada pela presente pesquisa.

i) Objetivo: identificar, nas publicações acadêmicas, a incidência de

pesquisas sobre a afetividade e o ensino remoto na educação superior.

1.1 Análise dos dados

A revisão sistemática de literatura, segundo Ramos, Faria e Faria (2014)

objetiva reunir e resumir a melhor pesquisa disponível de um tema específico.

Este estudo busca se aproximar ao máximo do estado do conhecimento.

A análise do Conteúdo tem por objetivo demonstrar uma visão crítica

das análises como uma forma de tratamento em pesquisas qualitativas e

quantitativas segundo  Bardin (1977) em sua obra Análise do Conteúdo.

A autora trata a análise de conteúdo como função primordial para o

desvendar crítico, definida como método empírico, a análise de conteúdo é um

conjunto de instrumentos de caráter metodológico em constante

aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos diversificados. Na obra de Bardin

consta uma definição direta do que seja a Análise de Conteúdo:
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter,
por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a
inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (BARDIN,
1977, p. 31).

De acordo com os conceitos especificados pela autora, a análise do

conteúdo está organizada em três fases:

A. Pré-análise: organização do material e sistematização das ideias.

B. Exploração do material: é a fase de explorar todo o material para

codificar, classificar e definir as categorias.

C. Tratamento dos resultados: essa etapa refere-se ao destaque de

informações para análise, inferências e interpretação, de forma reflexiva

e crítica.

A pré-análise corresponde ao trabalho de organização das ideias iniciais,

de maneira sistemática e operacional, que permita a introdução de novos

procedimentos no decorrer da análise, flexível, porém precisa. Na fase da

leitura flutuante é que são escolhidos os documentos que serão analisados.

A leitura flutuante é a primeira atividade, que consiste em estabelecer

contato com os documentos a serem analisados, em conhecer o texto

deixando-se invadir por impressões e orientações. A escolha de documentos

pode ser inicial ou posterior. O corpus é o conjunto dos documentos coletados

e separados para serem submetidos aos procedimentos analíticos que seguem

as seguintes determinações, de acordo com Bardin (2016): regra da

exaustividade, regra da representatividade, regra da homogeneidade e regra

de pertinência.

Segundo Bardin (2016), a referenciação dos índices e elaboração dos

indicadores está relacionada à manifestação dos indicadores que a análise dos

textos explicitam. Na etapa da preparação do material é necessário um critério

de preparação formal dos textos antes da análise exatamente dita.

A exploração do material, ocorre a aplicação sistemática, manual ou

informatizada, das decisões tomadas na pré-análise. Esta fase é fundamental,
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separa as operações de codificação, decomposição ou enumeração, em

função dos critérios previamente estabelecidos, com estudo mais aprofundado.

Bardin (2016), a apresenta como a unidade de significação codificada e

corresponde ao segmento de conteúdo considerado unidade de base, visando

à categorização e à contagem frequencial. Ela ainda apresenta as unidades de

registro mais utilizadas: palavras, temas, objetos, personagens, o

acontecimento e o documento, além de enfatizar que o critério da

categorização é sempre de ordem semântica.

O tratamento dos resultados apresentado por Bardin (2016) equivale na

categorização, descrição dos dados, análise dos dados, inferências e

interpretações. Nessa fase ocorrem as análises para que os dados sejam

significativos e válidos. As provas estatísticas e os testes de validação

permitem um rigor mais aprimorado, o que propicia à pesquisa propor

inferências e adiantar interpretações relacionadas com os objetivos previstos e

outras descobertas que emergiram ao longo do estudo (BARDIN, 2016). E

deve seguir os princípios de exclusão mútua, homogeneidade, pertinência,

objetividade, fidelidade e produtividade.

Bardin (1997) destaca a função do pesquisador ao utilizar a análise de

conteúdo dos dados. segundo  a autora

[...] a tentativa do analista é dupla: compreender o sentido da
comunicação (como se fosse o receptor normal), mas também e
principalmente desviar o olhar para uma outra significação, uma outra
mensagem entrevista através ou ao lado da mensagem primeira. A
leitura efetuada pelo analista, do conteúdo das comunicações não é,
ou não é unicamente, uma leitura <<à letra>>, mas antes o realçar de
um sentido que se encontra em segundo plano. Não se trata de
atravessar significantes para atingir significados, à semelhança da
decifração normal, mas atingir através de significantes ou de
significados (manipulados), outros <<significados>> de natureza
psicológica, sociológica, política, histórica etc. (BARDIN, 1997,p. 41)

A análise dos dados empregou um software de apoio à análise

qualitativa de dados NVIVO 11 Pro, a fim de identificar as relações que se

estabelecem entre os dados.

A seguir é apresentado o referencial teórico que subsidiou essa pesquisa.
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CAPÍTULO 2

REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo serão abordados conceitos sobre Currículo, Educação

a Distância e outras modalidades, Ensino Remoto e Afetividade, nas suas

ligações com a educação. O objetivo é oferecer suporte teórico para elucidar

temas relevantes e subsidiar a discussão sobre a questão levantada

inicialmente.

Inicialmente é abordado o tema Educação e Currículo para a

transformação. A princípio é dado o conceito de currículo. A seguir, uma breve

análise de como o currículo e a cultura estabelecem uma integração baseada

na dialogicidade, possibilitando a reflexão do docente junto aos discentes e

demais elementos componentes da estrutura social e econômica de

determinada comunidade. Posteriormente, um relato sobre como a

interdisciplinaridade é capaz de preparar o professor para uma atuação

curricular emancipatória, autônoma e, acima de tudo, transformadora.

Ao investigar a influência dos sentimentos durante a pesquisa, é

possível observar que a motivação para os estudos eram despertadas

aumentando o desempenho nas disciplinas, sendo perceptível nos estudantes,

a afetividade, em sua expressão representacional, manifestada por intermédio

dos sentimentos e a relação que os estudantes exerciam com os estudos.

2.1 Educação e Currículo

De acordo com Pacheco (2007, p. 48) o termo currículo vem do latim

curriculum e seu significado remete ao "lugar onde se corre ou corrida,

derivado do verbo currere que quer dizer percurso a ser seguido ou carreira.” É

possível, então, compreender o significado de currículo como sendo referência

“a um curso a ser seguido, a um conteúdo a ser estudado”, ou seja, indica

“uma sequência de conteúdo definidos socialmente, com base em sequências

definidas para o processo de aprendizagem”. Entende-se que o currículo se

trata de um conjunto de atividades que visam compreender e transformar o
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mundo e deve estar articulado a uma prática reflexiva e considerar que nele

interagem relações culturais e sociais.

O objetivo principal do currículo é o de produzir influências diretas e

significativas na prática pedagógica, que resultam em aprendizagens

significativas. Consta em um conjunto de experiências vivenciadas pela

pessoa, as quais são capazes de modificar comportamentos que repercutem

na identidade desse indivíduo. Nesta linha de pensamento, para Sacristán

(2000), o currículo é uma prática, expressão da função socializadora e cultural

que determinada instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série de

subsistemas ou práticas diversas, entre as quais se encontra a prática

pedagógica desenvolvida em instituições escolares que chamamos de ensino.

É uma prática na qual se estabelece diálogo entre agentes educacionais,

compostos de elementos técnicos, alunos e suas reações frente ao currículo e

professores que o adaptam e modelam conforme fluir da prática pedagógica

em sala de aula.

É, então, em meio a essa modelagem de propostas curriculares, que se

pode definir, grosso modo, o tipo de sociedade e de cidadão que se quer

construir por meio do espaço escolar. Ou ainda, em outras palavras, é em meio

à construção das dinâmicas curriculares que se define a sociedade e o

indivíduo.

Nesse sentido, Noffs e Souza (2020)  esclarecem

Ensinar é permitir que as autorias de pensamento surjam no sujeito
que aprende, valorizando a qualidade das interações que se
estabelecem no interior dos mais diferentes espaços.(NOFFS;
SOUZA, 2020, p. 67)

Diante da situação enfrentada durante a pandemia no ensino remoto,

algumas referências dos espaços e dos processos de comunicação foram

desconstruídas, como no caso das interações professores e alunos a distância

que transformou outros ambientes em espaços educativos, como os ambientes

virtuais. As práticas curriculares tiveram que ser flexibilizadas e readequadas
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às condições dos participantes, quais sejam, instituição, estudantes,

professores e outros atores, bem como algumas dificuldades, superadas:

O medo da tecnologia foi desmontado lentamente, e remontamos um
novo fazer por meio WhatsApp, e-mail, Teams e Moodle. A
transformação advinda do uso da tecnologia propiciou um novo
momento, no qual o fazer envolveu pessoas humanizadas, com
valores sociais, éticos e educativos. (NOFFS; SOUZA, 2020, p. 71)

Dessa forma, é possível considerar que há necessidade de mudanças,

flexibilização do currículo formal durante as atividades no período de

distanciamento social, correspondendo com a realidade do momento

pandêmico.

Perrenoud (1995) aponta que o “currículo formal” direciona e, de certa

forma, controla o processo educativo no qual ele é utilizado como norteador

das práticas pedagógicas cotidianas e da avaliação. Para ele:

[…] a cultura que deve ser concretamente ensinada e avaliada na
aula é apenas balizada pelo currículo formal. Este apenas fornece
uma trama, a partir da qual os professores devem elaborar um tecido
cerrado de noções, esquemas, informações, métodos, códigos,
regras que vão tentar transmitir. (PERRENOUD, 1995, p. 42-43).

É mister considerar que o currículo formal toma sentido a partir de sua

transformação em práticas, que correspondem ao currículo vivo. Tal movimento

está diretamente relacionado à ação dos profissionais de educação, que

possuem o conhecimento da realidade do território em que atuam e devem

fazer articulações entre o currículo prescrito, o contexto e as experiências dos

estudantes. Um exemplo é a política de currículo que buscou estabelecer

parâmetros e diretrizes para um currículo nacional, ou seja, com base comum

no território nacional (BNCC), assim como os estados e municípios estão

comprometidos com a definição do currículo formal que atenda às

especificidades de cada contexto.

Neste sentido, podemos buscar contribuições de Michael Apple (2001),

em uma entrevista concedida à Revista Currículo sem Fronteiras, na qual julga

como “única” razão para existência de um currículo nacional é estabelecer um

debate nacional. Nas palavras do autor:
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[...] a “única” razão, repousa na necessidade de estimular o debate
sobre qual o conhecimento mais importante a todos os níveis,
desde as escolas a nível local às cidades, aos estados às regiões”.
(APPLE, 2001, p. 27).

Michael Apple é um defensor das decisões tomadas democraticamente,

ele considera perigosa a adoção de um currículo de base nacional, porque, a

depender do contexto histórico, a legitimação de um currículo nacional leva a

implantação de um sistema de avaliação que preconiza as avaliações

externas, que desconsideram a diversidade cultural e as condições de

aprendizagem dos estudantes, o que compromete o desenvolvimento da

autoestima, autonomia e segurança diante dos resultados obtidos. Uma vez

instituída a avaliação, baseada no currículo nacional, regra geral o

conhecimento dos grupos de elite econômica e cultural dominará. De acordo

com Apple “[...] o currículo nacional numa época de hegemonia

neoconservadora e neoliberal é uma fórmula para aquilo que simplesmente

sem cerimônia denomino por “apartheid educativo”. (APPLE, 2001, p. 28‐29). 5

No campo da educação, uma das abordagens mais difundidas é a

organização, construção e integração dos currículos. O currículo ultrapassa a

antiga conceituação definida como uma “grade” de horários e disciplinas, ou

mesmo reduzido a uma matriz curricular como uma lista de ementas de

disciplinas. O currículo, segundo Moreira e Silva (1995), é guiado por questões

sociológicas, políticas e epistemológicas, ou seja, quando o currículo é

estudado, sua abrangência se dá além dos muros da escola.

O modelo trabalhado nas escolas mais tradicionais, na qual o professor

levava à sala de aula um conhecimento absoluto e totalmente discursivo, sem a

opção de interferências por parte dos alunos, não serve mais para atender a

sociedade contemporânea.

5 O autor escreveu em 2001, mas estamos em 2021, vinte anos depois, num governo que
busca cumprir uma agenda neoliberal e conservadora, como marcado pela gestão do
presidente Jair Bolsonaro. Nessa gestão, a ciência é questionada ou até mesmo negada, a
educação não está na pauta das ações do Ministério e, ainda, as ciências "duras" são
priorizadas em detrimento das ciências humanas.
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Para estruturar um novo modelo mais articulado com a

contemporaneidade, é necessário uma atualização do currículo, segundo

Abramowicz (2001), esse modelo é conhecido como “ação-reflexão-ação”, pois

parte das necessidades, aspirações e desejos individuais de determinado

grupo social para a construção coletiva do currículo de curso.

As barreiras impostas pela pandemia, em particular no que se refere à

educação, impulsionaram a ressignificação das práticas curriculares. Tudo isso

ocorreu de forma emergencial, sem oferecer possibilidade de escolhas. A

continuidade dos processos educativos passou a depender das interações

mediadas por tecnologias. Assim, os envolvidos foram afetados e impactados

pelas mudanças que se fizeram necessárias.

A necessidade de desvelar os aspectos que circundam o currículo,

conforme enunciado, é que se pode captar a carência da criação de

melhorias, aperfeiçoamento, em diferentes dimensões que envolvem a

educação para assim, construir novos paradigmas conceituais de currículo na

busca de benefícios nas práticas educacionais, aperfeiçoamento da formação

dos docentes e o incentivo ao retorno à pesquisa, a capacitação dos discentes

para que tenham uma visão crítica da sua possibilidade de transformar e

construir uma sociedade mais justa, com diminuição (ou pelo menos

reconhecimento) das diferenças sociais, aceitação da diversidade e da busca

pelo ensino de qualidade.

2.1.1  Currículo

A seguir, serão tratadas as concepções, mudanças e rupturas

relacionadas ao currículo. Segundo Goodson (1995), o currículo não deve ser

fixo e sim resultado de ações sociais e históricas, sujeitas a mudanças

constantes. O objetivo é, a partir da descrição do passado, descrever a atual

dinâmica social. Assim, complementa Apple (2006), a análise não pode ser

apenas encarada como uma visão educacional, mas sim articulada à ideologia

e política.
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Também é essencial que se faça uma análise sobre as formas como se

dá a relação professor e aluno nas práticas de sala de aula. O currículo não é

um conteúdo que deve ser passado aos alunos de maneira passiva. Segundo

Freire (1987), o professor é aquele que se envolve e aprende nos processos,

na construção, também possibilita que o aluno desenvolva análise crítica,

problematize o mundo e se desafie a responder a essas questões. Dessa

maneira cria-se um verdadeiro diálogo que leva a educação relacionada a fatos

concretos que transformam a sociedade e o mundo, já que essa sociedade e

mundo fazem parte agora, do construto do aluno e do professor, inserindo o

professor numa posição de autonomia, sendo ativo na comunidade local da

instituição e criando um diálogo.

Portanto, entendemos que o currículo é uma expressão baseada no

diálogo, no diálogo interior, no diálogo com os pares, com os familiares e com a

comunidade. Dessa maneira torna-se uma ferramenta que possibilita a

transformação da sociedade.

No contexto de pandemia articulado à docência, para as teorias da

educação foram necessários muitos esforços para enfrentar os cotidianos

impostos pela Covid -19, assim como para ver o currículo além de uma lista de

conteúdos, e pensar sobre a relação entre currículos emergenciais e a

humanização da educação. Neste sentido, as atividades acadêmicas ganharam

relevância na constituição das pesquisas considerando o período de contexto

de excepcionalidade vivenciado.

Muitas estratégias foram criadas para a promoção do ensino remoto,

mas a principal foi o diálogo entre professores e alunos, promovendo o

envolvimento dos estudantes nas tarefas e destacando o protagonismo e

autonomia do aluno. Como a videoconferência que pode ser utilizada

remotamente e capaz de promover uma mudança afetiva nos estudantes.

Dessa forma, muitas disciplinas juntaram-se em um trabalho

colaborativo, multiplicando em atividades interdisciplinares, promovendo
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espaços de aprender e ensinar bons para todos, uma reflexão entre saberes,

vida cotidiana, dificuldades e possibilidades de busca de conhecimento.

Para entendermos melhor como isso pode acontecer, analisaremos

algumas questões relacionadas ao currículo e à cultura.

2.1.2  Currículo e Cultura
Há uma ligação entre o conceito de currículo como parte integrante da

cultura. Segundo Goodson (1995), o currículo, também não deve ser expresso

como um processo social ligado à transmissão de valores, conhecimentos e

habilidades, e sim como essas questões são associadas a um processo de

conflitos e lutas entre diferentes tradições e diferentes concepções sociais. O

autor explica que, o currículo sendo social, tem efeito sobre as pessoas, ou

seja, em diferentes culturas, classes sociais, raças e gêneros. O currículo não

representa, ele “faz”.

Dessa maneira, Apple (2006) aborda a noção de que o pensamento e a

cultura são determinados pela cultura social e econômica usada para

determinar uma rede de relações ligadas à economia e que exerce pressão e

estabelece limites sobre a prática cultural, que atuam como influência nas vidas

das pessoas em seu cotidiano. Baseia-se em princípios construtivos, códigos e

consciência para as práticas do senso comum.

Existe uma relação entre educação e cultura, de maneira que, a

educação deve ser passada de alguém para alguém; baseado na

comunicação, competências, crenças, hábitos, valores e conteúdos; dentro do

domínio escolar e formação e socialização do indivíduo. Já a cultura, segundo

Forquin (1995), apresenta um amplo leque de conhecimentos e competências

cognitivas gerais, capacidade de avaliação e profundidade temporal. Além do

conjunto de traços característicos do modo de vida de uma sociedade,

comunidade ou grupo.

O autor complementa, ainda, abordando a transmissão cultural, que é

baseada no esforço de conferir aos indivíduos qualidades, competências e

disposições desejáveis e a educação transmite o patrimônio de conhecimentos
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e competências, de instituições de valores e de símbolos constituídos ao longo

de gerações característicos a uma cultura particular que transcende fronteiras

entre grupos humanos e particularismos grupais e mentais para toda

sociedade.

A aprendizagem online, ou o ensino remoto, também tornam-se

significativas, pois envolve a interação da nova informação com uma estrutura

de conhecimento específica, a qual define como conceito subsunçor. Ausubel

(1980) baseia-se na premissa de que existe uma estrutura na qual organização

e integração de aprendizagem se processam. Para ele, o fator que mais

influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe ou o que pode

funcionar como ponto de ancoragem para as novas ideias.

Dessa forma, a aprendizagem significativa desenvolvida por Ausubel

propõe-se a explicar o processo de assimilação que ocorre com a criança na

construção do conhecimento a partir do seu conhecimento prévio.

Assim, para que ocorra uma aprendizagem significativa é necessário:

disposição do sujeito para relacionar o conhecimento; material a ser assimilado

com “potencial significativo”; e existência de um conteúdo mínimo na estrutura

cognitiva do indivíduo, com subsunçores em suficiência para suprir as

necessidades relacionadas.

Portanto, o currículo varia de uma sociedade para outra e de um grupo

para outro dentro de uma mesma sociedade. A educação não transmite a

cultura, no máximo algo da cultura, criando assim uma memória escolar de

acordo com a excelência acadêmica ou novos valores e, de acordo, com a

memória docente que é capaz de criar o esquecimento de acordo com suas

concepções e adaptação aos novos conhecimentos e tecnologias. Isso só

acontecerá a partir do uso da teoria da Interdisciplinaridade que veremos a

seguir.

2.1.3. Currículo e docência

É destacada a importância da atuação do profissional de maneira

política e que reforce sua luta e sua busca. Freire (2014) defende que, a luta
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dos professores deve ser incorporada, deve fazer parte da educação, defender

os seus direitos, sua dignidade, suas políticas e ética. O professor deve levar a

sério sua formação, estudando e pesquisando, estando informado para o

desenvolvimento de sua tarefa com força moral, para coordenar as atividades

de sua classe, pois a incompetência desqualifica a autoridade do professor.

Abramowicz (2001), complementa defendendo que a reflexão remete a

voltar atrás e examinar melhor a realidade para identificar como indagar o

homem, para melhor entendê-lo. A reflexão faz com que o próprio professor

vivencie sua prática pedagógica e seus processos de conhecimento. Através

da experiência de cada professor é possível dialogar para desenvolver

reflexões e debates em conjunto incentivando os questionamentos para

possível análise.

Compreendendo que o professor deve se comprometer com os objetivos

pensados para sua prática e não se tornar um profissional passivo, que se

adéqua a normas e práticas pré-estabelecidas, segundo Domingues (1998),

bloqueando a adesão crítica, tratando o professor como recurso e não como

sujeito do processo.

Entretanto, não se pode pensar apenas no diálogo entre professores,

deve existir uma busca pela libertação. Essa libertação, segundo Freire (2014)

só pode acontecer através de uma Educação Libertadora, ou seja, o educando

deve ser influenciado a refletir e a conscientizar-se do seu papel na formação

de uma cultura emancipatória, transformadora e de libertação.

Porém, diante dessa visão há de se levar em consideração a

necessidade de interação entre o verdadeiro conteúdo, organização e controle

do currículo e de ensino, e as respostas do aluno e do professor a essas

questões. Apple (2006) convida os educadores a buscarem a melhor maneira

de realizar um exame crítico para perceber o lugar que as instituições de

ensino formal ocupam na sociedade desigual fazem parte de maneira

conceitual, empírica e política para criar ligação com a reprodução das relações

sociais existentes. Além da análise profunda dos currículos: aberto e oculto,
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que realmente dominava a sala de aula, depois de compará-lo às hipóteses

referentes ao senso comum, defendidas pelos educadores.

Além disso, o professor deve seguir o que ensina, deve seguir o caráter

formador, tornando a educação em uma forma de intervenção social. A partir

daí, ensinar exige risco, aceitação e rejeição à discriminação, pois há uma

identidade cultural, integraremos a História e o social, discentes e docentes.

Freire (1996) ainda finaliza afirmando que “não há docência sem discência”.

Uma questão essencial para que essa interação seja efetiva, é a

necessidade de discutir a identidade do professor, ou seja, a importância da

construção da identidade pessoal e coletiva para visão da totalidade. A partir

da ênfase na identidade, compreende-se a forma como as situações de vida

aconteceram e torna a ação do professor objetiva e social. Essa duplicidade

em relação ao professor bem-sucedido interdisciplinar, cria compromisso com

os alunos através da redefinição contínua de sua prática e do estabelecimento

do diálogo, assim Fazenda (2012) enfatiza a importância dessa relação para

que o currículo tenha força social.

2.1.4. Currículo e Transformação

O currículo como prática vem da ação contemporânea contraditória à

definição pré-ativa (normas básicas vinculadas à alocação de recursos), que

afirma ser necessário trabalhar a prática de sala de aula mais a política da

educação. Segundo Goodson (1995), a concepção do currículo em nível

pré-ativo aumenta o entendimento dos interesses e influências, além de

conhecer melhor valores e objetivos para estabelecer parâmetros para a ação

e negociação interativa na sala de aula e escola.

Apple (2006) afirma que, o sistema educacional torna-se o principal

mecanismo para a seleção social, para o benefício tanto da sociedade quanto

do indivíduo. Forquin (1993) complementa que a formação de uma criança no

mundo será, posteriormente, a formação do mundo pela criança. E que o

educador deve supor respeito pelo passado para empreender qualquer coisa
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nova. Assim a educação não é nada fora da cultura, porém a cultura sem

educação é um problema eminente.

Destacamos, ainda, a necessidade de integração, o estabelecimento de

parcerias, ou seja, a necessidade de se trabalhar em conjunto, estabelecer o

diálogo com outras formas de conhecimento, que se complementam no outro.

Fazenda (2012) destaca a atuação em sala de aula, com autonomia,

humildade, busca, pesquisa e erudição, no desenvolvimento da atitude

interdisciplinar que contamina o grupo como essencial para o desenvolvimento

de um currículo interdisciplinar. Afirma ainda, que o avanço da

interdisciplinaridade depende do progresso das próprias disciplinas que só

podem ser integradas através da ação.

Apple (2006) ressalta ainda que a pressão existente para que o sistema

educacional se torne objetivo da área de negócios e da indústria, traduz a

educação como uma preparação do mercado. Dessa maneira, os professores e

os currículos devem ser controlados mais de perto, estando mais intimamente

relacionados às necessidades do mundo empresarial e industrial, mas

tecnicamente orientados, com mais ênfase aos valores tradicionais e às

normas e disposições do mercado de trabalho, então os problemas de alcance

de resultados, de desemprego, de competitividade econômica internacional, de

desintegração das áreas centrais das grandes cidades, enfim , desapareceriam

em grande parte.

A democracia estabelece que o diálogo tem o poder de organizar,

sintetizar e devolver aos educandos o conteúdo programático, não como uma

imposição, mas sim um conjunto de conhecimentos a serem problematizados.

O conjunto, segundo Freire (1987) deve ser reconhecido por ele, deve-se tratar

de dimensões significativas, aspirações, finalidades e motivos pertencentes a

seu mundo.

Durante muitos anos, o currículo era visto como uma estrutura fixa, uma

“grade”, um conjunto de disciplinas complementares para a formação de um
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profissional. Porém, segundo Abramowicz (2010), essa visão de currículo fixo,

começa a ser modificada mundialmente, já na década de 1960.

A partir daí, o currículo engloba, não mais um conjunto de disciplinas,

mas sim evidencia a necessidade da interação entre instituição, docentes e

discentes. Esse contato consegue responder às atuais necessidades de

desenvolvimento precursor de uma nova ordem social, construindo uma

autonomia intelectual e auxiliando no processo de aquisição de conhecimento,

já que, não mais a escola define o que deverá ser passado para um

aluno-passivo e sim, possibilitando a criação de uma postura aberta à

inovação, dinâmica para aumento do desenvolvimento cognitivo, enfatizando a

satisfação das necessidades individuais (da instituição, do aluno, do grupo, da

comunidade), além de possibilitar a direção do crescimento da educação para

mudanças de processos, mercados e sociedade.

Apple (2006) discute sobre a decisão de definir o conhecimento de

alguns grupos como digno de passar para gerações futuras, enquanto a cultura

e a história de outros grupos mal veem a luz do dia, nos informa algo

extremamente importante sobre quem tem poder na sociedade, assim, o poder

desafiador está presente na alma do currículo e do ensino, assume uma

postura de quebra o conceito de educação bancária, segundo Freire (1987). A

educação bancária se baseia nos valores que, o professor sabe tudo e o aluno

não sabe nada; cultivando o silêncio e restringindo a criatividade, criando um

indivíduo passivo, suscetível à opressão, deixando que seus pensamentos e

ações sejam facilmente manipuláveis. Porém, para que haja liberdade é

preciso que isso seja feito em comunhão.

O docente deve ser capaz de dosar a relação teoria / prática, deve

ajudar a construir o conhecimento e não só recebê-lo como um depósito

bancário, segundo Freire (2014). Deve haver por parte do professor uma

reflexão crítica, que é exatamente a análise que verifica o que deve se ensinar

e para quem.

Seu objetivo principal é defender os ganhos parciais e os direitos

conquistados sob a bandeira social-democrática, expandi-los e ir além deles,
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chegando a uma economia, a um sistema de governo e a uma cultura mais

inteiramente democratizada, complementa Apple (2006).

E por último, Freire (2014), aborda a ensino como uma especificidade

humana, através da geração de segurança, competência profissional e

generosidade. A generosidade associa o ensino dos conteúdos e a formação

ética. É impossível separar a teoria da prática. Ensinar exige compreender que

a educação é uma forma de intervir no mundo.

Pode se identificar assim, como a interdisciplinaridade foi, dentro de sua

própria conceituação, se revendo e se reestruturando através dos tempos. A

busca por uma educação mais completa, segundo Fazenda (2012), parte do

campo interdisciplinar. Este reflete a necessidade de erudição, de criação de

parcerias, do autoconhecimento de cada pesquisador, de sua vocação e da

busca humilde e sensível pela evolução, no crescimento qualitativo das

práticas educacionais, não só no Brasil, como seus reflexos apresentados em

todo mundo, através de uma visão interdisciplinar de conteúdos, que partem

das disciplinas para então integrarem-se possibilitando a transformação

interdisciplinar em âmbitos psicológico, sociológico e antropológico.

Para atender os objetivos desta pesquisa é possível observar que o

ensino remoto promovido durante o isolamento social, no Programa de

Educação em Currículo tem sido adequado, promovendo a autonomia dos

alunos frente aos recursos tecnológicos que são necessários para execução e

sucesso da estratégia. Os docentes e discentes do programa articularam-se e

adaptaram o currículo, dedicando tempo e engajamento nas atividades virtuais.

O ensino remoto emergencial (ERE) realizado em todo país, priorizou as

aulas síncronas, virtualizando a sala de aula, seguiram rotinas e estratégias

utilizadas no ensino presencial, mediado por tecnologias. No entanto, o

currículo tem sido organizado e adequado à realidade de cada disciplina, mas

em busca de um mesmo ideal, em que os espaços sejam para que os alunos

promovam a aprendizagem significativa, desenvolvendo suas habilidades e

pensamento crítico.
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Para compreender o que se entende ou se caracteriza como “ensino

remoto”, faz-se necessário retomar os conceitos de educação a distância,

modalidade na qual se apoia a educação praticada no período de afastamento

social a partir da impossibilidade da realização de aulas presenciais.

2.2  Educação a Distância

2.2.1. Conceitos de EaD

Educação a distância (EaD), ensino a distância, aprendizagem a

distância, educação on-line, e-learning. Esses e outros termos são usualmente

empregados como sinônimos, porém, cada conceito está relacionado a uma

diferente abordagem educacional e reflete a época e o contexto

socioeconômico no qual se originaram.

Nos anos atuais, em plena terceira década do século XXI, a EaD é uma

realidade como modalidade educacional. Diferentes países empregam recursos

tecnológicos para formar um incalculável número de pessoas nos diversos

segmentos educacionais.

A história da educação a distância não possui marcos definidos, alguns

autores entendem o surgimento da escrita como o marco da possibilidade de

levar as palavras de um “mestre” a pessoas em outras localidades. Outros

apontam que as 13 cartas de Platão nos anos 300 Antes de Cristo seriam as

primeiras manifestações de um professor ensinando a distância. Outros, ainda,

entendem que o marco inaugural da EaD são as epístolas de São Paulo (Paulo

de Tarso) divulgando a fé cristã pelo mundo, pois nas comunidades cristãs

suas cartas eram lidas pelos fiéis como se fossem fascículos que foram

empregados no ensino por correspondência. Há, ainda, aqueles que

responsabilizam o desenvolvimento da imprensa, pelo alemão Gutenberg,

como a difusão de conhecimentos para outras localidades.

Sua origem recente, já longe das cartas de Platão e das epístolas de
São Paulo, está nas experiências de educação por correspondência
iniciadas no final do século XVIII e com largo desenvolvimento a partir
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de meados do século XIX (chegando aos dias de hoje a utilizar
multimeios que vão desde os impressos a simuladores on-line, em
redes de computadores, avançando em direção da comunicação
instantânea de dados voz e imagem via satélite ou por cabos de fibra
ótica, com aplicação de formas de grande interação entre o aluno e o
centro produtor, quer utilizando-se de inteligência artificial -IA, ou
mesmo de comunicação instantânea com professores e monitores).
(NUNES, 1994, p. 1).

Assim, no século XXI, a educação a distância, impulsionada pelo intenso

uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, já não se baseia em

cartas, pois não dependem do correio para envio e recebimento de materiais

educacionais – apostilas ou da interação – por correspondência. Com o

advento da rede mundial de computadores – internet e as inovações e

disseminação de equipamentos, conexão e ferramentas e recursos

tecnológicos, a educação a distância teve um grande impulso e, em poucos

anos, multiplicaram-se as iniciativas de projetos nos diversos segmentos

educacionais e nas diversas esferas.

A educação a distância é regulamentada no Brasil. A legislação

brasileira reconhece e explicita o conceito da modalidade EaD fazendo constar

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional postada no Diário Oficial da

União, decreto n.º. 2.494, de 10 de fevereiro de 1998:

Educação a Distância é uma forma de ensino que possibilita a
autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos
sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes
de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados
pelos diversos meios de comunicação. (BRASIL, 1988).

O termo "educação a distância” é utilizado há várias décadas para definir

a modalidade educacional caracterizada, principalmente, pela separação física

entre o professor ou professor-tutor (aquele que faz a mediação do processo

de ensino e aprendizagem) e o aluno. Esta conceituação, porém, leva em conta

apenas um dos aspectos que caracteriza esse complexo processo: a distância,

o que não significa ausência.

Nos dias atuais, entendemos que muito além da equação “presença x

distância”, inúmeros componentes e atores contribuem para a construção do

processo de ensinar e aprender. Segundo Keegan (1996):
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Ensinar a distância é caracterizado pela separação física entre o
professor e aluno e do aluno e dos outros membros do grupo, com a
comunicação interpessoal face-a-face característica da educação
convencional sendo substituída pelo modo não pessoal de
comunicação mediado pela tecnologia. (p. 8)

A educação a distância não se constitui em uma educação diferente da

presencial, mas é entendida como uma modalidade da educação que se realiza

em diferentes espaços e tempos ou ambientes de aprendizagem, mediada por

recursos tecnológicos, com interação (ou não) entre professores tutores e

alunos e praticada segundo as concepções que se manifestam em qualquer

situação que envolva o processo de ensino e aprendizagem. Por motivo de

conceituação tão larga suas operações variam de acordo com a visão de

aprendizagem de ensino e das próprias finalidades de sua existência.

O termo “ensino a distância”, embora muitas vezes empregado
como sinônimo de educação a distância, acaba por enfatizar o papel
do professor (de quem ensina) no processo de ensino e
aprendizagem, enquanto a expressão educação a distância aponta
para o papel ativo do aprendiz neste processo (MORAN, 1994).

A EaD não se caracteriza unicamente pelo componente espacial

(distância ou presença), pois a o ambiente virtual de aprendizagem permite

encontros virtuais cada vez mais síncronos, com simulação da presença dos

participantes. O que distingue esta modalidade é, em grande monta, a

mediação das relações entre docentes e alunos. Entende-se por mediação

nessa dissertação o fato de atuar como facilitador da interação e do diálogo

entre as partes, incentivador ou motivador da aprendizagem, que ativamente

colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos.

Esta modalidade de educação é efetivada através do intenso uso de

tecnologias digitais de informação e comunicação, podendo ou não apresentar

momentos presenciais (MORAN, 2009) ou de atividades síncronas. A

participação do aluno é sua presença, assim, a superação da separação física

é a principal característica da educação a distância, tendo conferido o nome a

essa modalidade de educação, mas não é a única.

O conceito de tempo em que se realiza o ensinar e o aprender é outra

característica que a difere da educação presencial. O tempo, no contexto da
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EaD geralmente é entendido como a sincronicidade ou assincronicidade da

comunicação entre o professor e os alunos ou entre os alunos entre si.

A educação a distância rompe, também, com outros preceitos da

educação presencial, como a prática do “falar e ditar dos mestres” e a

predominância da transmissão de conteúdos encontrados em muitas salas de

aula pelo docente. Na EaD os conteúdos usualmente já estão disponíveis aos

alunos, dessa forma não se faz necessária sua transmissão. O professor passa

a ser visto como “animador da inteligência coletiva” (LÉVY, 1999), passando

do ensino centrado no professor, para o ensino centrado no aluno, o que, para

muitos, parece uma diminuição do papel do professor.

Moraes (1996) sugere novas metodologias e didáticas em EaD, que

promovam a autonomia intelectual, que permita ao aluno propor seus projetos,

situações-problema que deseja resolver, de acordo com os seus interesses. É

uma metodologia que leva o indivíduo a aprender a aprender, a aprender a

pensar. Assim, a educação a distância implica, também, numa mudança da

prática pedagógica do docente e do próprio aluno.

Algumas diferenças entre as modalidades podem ser identificadas nas

diferentes práticas e processos que cunham a educação a distância.

Professor coletivo – na EaD diversos profissionais estão envolvidos no

processo de ensino e aprendizagem, provocando a “Transformação do

professor de uma entidade virtual para uma entidade coletiva” (BELLONI, 2008,

p. 81). Assim, o professor presencial que usualmente se responsabiliza pela

autoria e organização dos conteúdos e por ministrar as aulas, conta, na EaD

com uma equipe. Diferentes atores desempenham diversos papéis que se

complementam, como autores e gestores.

Participação do professor e aluno:

Os cursos ou atividades a distância podem ter vários formatos, os mais

frequentes são:

● Autoestudo – Atividade individual sem a mediação do professor.
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● Interativo – Atividades envolvendo o contato professor-aluno.

● Colaborativo– Atividades envolvendo o contato professor-aluno e o

desenvolvimento de atividades aluno(s)-aluno(s) em colaboração.

Quanto a mediação do professor, um curso pode ser:

● Nenhuma – autoestudo ou em broadcast, instrução programada com

resposta automática.

● Baixa – Interação por meio de respostas coletivas, plantão de dúvidas.

● Média – Interação professor-aluno.

● Alta – Construtivismo contextualizado – acompanhamento da

aprendizagem do aluno.

Entre outras disposições, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDB) determina que a educação a distância seja oferecida por

instituições especificamente credenciadas pela União. Cabe à União

regulamentar requisitos para realização de exames e para registro de diplomas

relativos ao curso.

Para tal, o professor-tutor, segundo a abordagem pedagógica do curso,

deve desenvolver estratégias de aprendizagem que favoreçam trocas e

interações contínuas entre professores tutores e alunos e entre alunos e

alunos, acompanhamento da trajetória do alunado, bem como tornar explícito

aos alunos que, mesmo a distância, não estão sós.

As mediações múltiplas potencialmente presentes em um ambiente EAD

ou numa aula remota, podem ser sinteticamente assim descritas, como o uso

das metodologias ativas associadas aos diversos recursos disponibilizados

pelas plataformas de ensino remoto, discussões reflexivas, discussões em

grupos, dramatizações, seminários, jogos cooperativos. Essas estratégias de

mediação promovem o envolvimento dos estudantes e as mudanças de

interesses, valores e atitudes, tornando as aulas mais atrativas e afetuosas,

pois exercem um papel importante na construção do conhecimento e

formação pessoal do aluno.
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2.2.2. Breve histórico da EaD No Brasil

No Brasil, os primeiros registros históricos da presença da modalidade

de educação a distância no Brasil datam do século XIX, no entanto não

possuem marcos precisos. As primeiras experiências conhecidas que

ofereceram cursos a distância no país são cursos realizados pelo Instituto

Monitor, de 1938, e o Instituto Universal Brasileiro, fundado em 1941. Esses

institutos objetivavam capacitar jovens e adultos a distância para o mercado de

trabalho, acompanhando o contexto socioeconômico da época. O Brasil estava

em desenvolvimento e demandava trabalhadores formados para atuar nas

diferentes áreas.

Num primeiro momento, a EaD desenvolveu-se pelo ensino por

correspondência, baseado no envio ao aluno de um caderno, livro ou guia de

estudos pelo correio e no retorno, por parte do aluno, periodicamente, de

exercícios ou tarefas realizadas. A separação física entre o docente e o aluno

era uma realidade. O processo demandava do aluno muita disciplina e

persistência. As interações com professores ou instituição de ensino eram

demoradas.

Diversas outras entidades e instituições de ensino passaram a oferecer

cursos a distância para diferentes fins, sempre focados na formação de jovens

e adultos e suplência dos ensinos fundamental e médio, antigos primeiro e

segundo graus e Madureza.

Ao ensino por correspondência foram adicionadas outras mídias ou a

combinação de mídias, como por exemplo: aulas por rádio e materiais

impressos para os aluno estudarem e fazerem atividades; veiculação de aulas

gravadas em discos (long-plays) para turmas organizadas em ambientes

presenciais associados a materiais impressos, dentre outros formatos.

De 1969 a 1990, a TV e o rádio passaram a ser utilizados,

compulsoriamente, para fins educacionais. O Ministério de Comunicações

definiu à época um horário obrigatório e gratuito que as emissoras privadas

deveriam transmitir programas educativos. O exemplo mais significativo
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resultante desta política é o Projeto Minerva, que transmitia aulas preparatórias

aos exames supletivos. Durou pouco. E não se consolidou como política de

formação.

Os programas educativos veiculados pela televisão destacaram-se

também durante as décadas de 70 e 80. A veiculação de programas

educacionais na TV tem como exemplo a TV Cultura de São Paulo, que, em

1969, lançou o Curso de Madureza Ginasial e muitos outros programas

educativos que também não se consolidaram como política editorial da

emissora. O desenvolvimento de outros programa na TV Cultura, se

desenvolveram e têm mais de dez anos de duração, como a UNIVESP TV,

como braço operativo de de uma universidade online, mas não cabe sua

análise em nosso trabalho.

Na área acadêmica, emergiu o Movimento de Educação de Base e o

sistema rádio educativo, uma associação entre a Igreja Católica e o Governo

Federal.

A história da educação a distância que ficava mais restrita a instituições

não acadêmicas, desenvolvidas usualmente por professores autores mas

encenadas por equipes de atores – como no rádio, vídeo ou TV, passa a

convergir, gradualmente, com a da educação convencional, praticada no

cotidiano das universidades, a partir da metade da década de 1990, coincidindo

com a abertura de espaços para a utilização de tecnologias da informação e

comunicação, principalmente por meio do envolvimento dos professores com

essas tecnologias, nas atividades de ensino e aprendizagem.

A pouca proximidade dos docentes com essas tecnologias abriu espaço

para que as iniciativas de projetos de educação a distância fossem realizadas,

em grande parte, por empresas ou instituições que, provavelmente, pouco

tinham em comum com o contexto universitário e educacional.

A segunda metade da década de 90, até o ano de 2003, foi tomada

como ponto de partida para a evolução da educação a distância no cenário das

instituições de ensino superior. Um breve retrospecto revela a influência da
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evolução tecnológica e da evolução da legislação educacional brasileira no

desenvolvimento da educação a distância. Se, por um lado, os avanços das

TIC incentivaram as instituições de ensino superior mais inovadoras a

experimentar suas possibilidades na educação. Por outro, a legislação

educacional brasileira legitimou e alavancou projetos institucionais.

Nas duas primeiras décadas do século XXI a EaD já ocupa grande

espaço na educação superior e em programas de pós-graduação brasileiros.

Um exemplo é a Universidade Aberta do Brasil – UAB, iniciada em 2006,

que provou grande reflexo na modalidade EaD junto às instituições públicas,

privilegiando a formação de professores (Licenciaturas) e buscando interiorizar

o ensino para aquelas localidades com pouco acesso por meio de polos de

atendimento aos alunos. Para ampliar o entendimento da EaD, entretanto, é

necessário desconstruir alguns equívocos que usualmente emergem nos

debates sobre o tema. Temas frequentes ainda são relacionados a

preconceitos e desconhecimento sobre a modalidade, como “a EaD é mais fácil

do que o presencial”, “o curso fica frio, sem trocas afetivas, sem interação”, “O

tutor apenas posta a mensagem inicial e a final, os alunos fazem todo o

restante”.

A relação professor-aluno, tutor-aluno, também se caracteriza pelo clima

emocionalmente positivo e o respeito pelas individualidades e diferenças. Logo,

é necessário que o espaço educacional possa desenvolver o cuidado, a

importância de um ambiente facilitador, onde haja escuta e que promova o

protagonismo do aluno.

A mediação docente precisa estar atenta, promover atividades em que

haja propostas comprometidas com o acolhimento afetivo dos alunos,

afetividade, respeito, empatia, proporcionando também a inclusão, além de

aspectos técnicos, emotivos e políticos.

Por muito tempo desacreditada pelos educadores e com pouco

prestígio, a educação a distância foi considerada como ensino paliativo ou

apenas para a suplência, a EaD por muitos anos ficou afastada das
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universidades e, consequentemente, dos professores. Assim, até os dias atuais

persiste a preocupação, nos ambientes acadêmicos, com o “aligeiramento” do

ensino, o prejuízo da qualidade e a precarização do trabalho do professor.

Vianney e Coutinho (2011), por sua vez, identificaram que:

Em 2010, com novos dados na base do ENADE 2008, a
pesquisadora Sabrina Medeiros constatou que a Nota Média
nos cursos a distância de Administração, Pedagogia e
Matemática era 2,09 pontos superior em relação ao ensino
presencial.

O que pode indicar que os resultados nas duas modalidades são

semelhantes ou um pouco melhores em EaD.

2.2.3.  Ambiente virtual de aprendizagem

Nas duas últimas décadas, a rápida evolução das tecnologias da

informação e da comunicação (TIC), em conjunto com transformações

econômicas, sociais e políticas a nível mundial provocou inúmeras mudanças

em nosso dia a dia, nas nossas práticas sociais, dentre elas mudou a forma

como vivemos, nos relacionamos, nos expressamos e de como aprendemos.

Essas mudanças chegaram, também, às escolas e universidades, tenho

inaugurado formatos inovadores de ensinar e aprender com o uso de

tecnologias e, em especial com educação a distância – EaD. Assim, o ato de

estudar, pesquisar, trocar informações com especialistas, professores e

colegas sofreu várias transformações. Por meio de diferentes interfaces de

interatividade, sites de busca, homepage de universidades, bibliotecas,

instituições de pesquisa, canais de vídeos etc., os alunos estudam, realizam

atividades, entram em contato com seus professores ou com outros

especialistas e participam de grupos de discussão, opinam, geram conteúdo.

Os espaços de aprendizado vão além dos convencionais: aprende-se em

diversos espaços e contextos.

O desenvolvimento e disseminação de projetos educacionais presenciais

e a distância e a inserção de tecnologias digitais de informação e comunicação

(TDIC) originaram novos conceitos e novas práticas no contexto educacional,
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como a tutoria e a construção do papel do Tutor em ambientes na internet – os

ambientes virtuais de aprendizagem.

Em sua concepção mais ampla, ambientes virtuais de aprendizagem,

referem-se ao espaço de aprendizagem propiciado pelo uso das tecnologias,

em especial da internet. Os ambientes virtuais de Aprendizagem, ou AVA, são

os "espaços", "locais" ou “dispositivos” no ciberespaço que reúnem recursos e

ferramentas criadas ou adaptadas para o desenvolvimento de atividades de

ensino e aprendizagem, que permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e

recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver

interações entre pessoas e objetos do 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 uma 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.

Os ambientes virtuais de aprendizagem possuem dimensões que se

complementam e se inter-relacionam: as dimensões tecnológicas e

pedagógicas, conforme explicitado a seguir:

Dimensão tecnológica: refere-se aos sistemas computacionais

desenvolvidos por empresas ou instituições de ensino que permitem:

● Gerenciamento de cursos, inscrição dos alunos, geração de senhas e

organização de turmas.

● Registros de todos os participantes durante um curso.

● Acompanhamento e gestão da trajetória dos alunos.

● Gestão do acesso ao ambiente e das áreas visitadas e da realização de

atividades.

● Publicação de conteúdos em diversos formatos (textos, animações,

imagens, PowerPoint...).

● Publicação, envio e correção de atividades e avaliações.
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● Acesso aos conteúdos em diferentes formatos.

● Reunião de alunos e professores em turmas e a utilização de diversas

ferramentas de comunicação.

● Outras funcionalidades.

Dimensão pedagógica: Refere-se à abordagem educacional que norteia o

desenvolvimento do sistema, refletindo as características e possibilidades de

uso pedagógico. Cada um dos sistemas é desenvolvido segundo uma

abordagem específica, o que influencia na disponibilidade dos recursos para os

alunos e professores. Alguns ambientes apresentam mais recursos e

ferramentas que permitem a participação dos alunos de forma colaborativa ao

passo que outros são mais voltados para a apresentação dos conteúdos.

Os ambientes virtuais de aprendizagem são utilizados para a gestão das

atividades em diversas situações de ensino e aprendizagem mediada pelas

tecnologias, por exemplo:

● Educação a distância.

● Apoio às atividades presenciais de sala de aula, permitindo expandir as

interações da aula para além do espaço-tempo do encontro face-a-face.

● Atividades semipresenciais nas quais o ambiente pode ser utilizado

tanto nas ações presenciais como nas atividades à distância.

● Registro e acompanhamento de etapas de um projeto ou de um

processo de forma compartilhada.

● Banco de avaliações.

● Conferências ou seminários.

● Comunidades de aprendizagem ou de práticas.

Porém, grande parte dos cursos ou atividades, mesmo com atendimento

em grande escala, prevê a interação entre um Tutor e os participantes.

Na educação a distância, também é possível alcançar estratégias que

possibilitem o domínio afetivo, que promovam o envolvimento dos estudantes

nas tarefas, proporcionando mudanças de interesses, valores e atitudes. É

recomendável que durante as aulas expositivas por web conferência,
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promova-se discussões reflexivas, seminários, trabalho colaborativo, capazes

de proporcionar mudanças afetivas dos estudantes.

Outras estratégias utilizadas para atingir o domínio afetivo são, a

gamificação, jogos, dramatização, grupo de observação. Dessa forma, a

educação a distância pode “encurtar” a distância, aproximando o aluno,

promovendo diálogos, discussão reflexiva e apresentação de situações reais

vividas, cuidando do processo de formação, no qual o enfoque afetivo esteja

articulado com o pedagógico.

Os recursos dos ambientes virtuais de aprendizagem são similares

aos disponíveis na própria internet (correio, fórum, bate-papo, conferência,

banco de dados etc.), com a característica de propiciar a gestão da informação

de acordo com as características de cada sistema.

2.3. Ensino Remoto

No final do ano de 2019, a China comunicou a descoberta de um novo

vírus capaz de ocasionar uma doença infecto contagiosa ainda sem

conhecimento. O coronavírus (Covid-19) possui alta transmissibilidade e, em

2020, encontrava-se nos continentes do mundo, constituindo um novo cenário,

isolamento e distanciamento social em estabelecimentos comerciais, empresas

e escolas. As moradias tornaram-se, então, espaços de trabalho e estudo de

boa parte da população. O primeiro caso confirmado de Covid-19 no Brasil foi

em 26 de fevereiro de 2020, em um paciente de 61 anos de idade que havia

regressado de uma viagem pela Itália.6

Em 11 de março de 2020, a OMS (Organização Mundial da Saúde)

declarou que a disseminação comunitária da COVID-19 em todos os

continentes foi caracterizada como pandemia. Como medida de contenção, a

6 Disponível em:
ttps://www.sanarsaude.com/portal/residencias/artigos-noticias/confirmado-primeiro-caso-de-cor
onavirus-na-america-latina . Acesso em: 30 março 2021.
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OMS recomendou três ações básicas: isolamento e tratamento dos casos

identificados, testes massivos e distanciamento social. O Ministério da Saúde

decretou emergência em saúde pública na Portaria nº 188, estados e

municípios suspenderam as atividades escolares. Muitas das Secretarias de

Educação de todo país buscaram ajustar as aulas, antes mesmo de um

posicionamento oficial do Ministério da Educação (MEC).

Por meio da Portaria nº 343, em 17 de março de 2020, sobre a

substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar

a situação de pandemia. Posteriormente, foi realizada alteração com a Portaria

nº 345, em 19 de março, Portaria nº 356, em 20 de março e Portaria nº 473, em

13 de maio. Os documentos referem-se apenas ao Ensino Superior. Todas as

portarias citadas foram revogadas pela Portaria nº 544, em 17 de junho de

2020, tratando o mesmo assunto.

Em 1º de abril, o Governo Federal publicou a Medida Provisória nº 934,

estabelecendo normas excepcionais sobre o ano letivo da Educação Básica

para o enfrentamento da situação de emergência.

Em decorrência do distanciamento social e restrições determinadas pela

pandemia da Covid-19, as aulas presenciais passaram a ser substituídas pelo

“ensino remoto” em grande parte das instituições de ensino.

O Conselho Nacional de Educação (CNE), em 17 de abril, publicou um

edital de chamamento por meio de consulta pública que buscava dialogar e

encontrar novos caminhos para a continuidade e a reorganização das

atividades pedagógicas não presenciais em todos os níveis, etapas e

modalidades.

Em 30 de abril, o CNE produziu o Parecer CNE/CP nº5/2020. No

documento, as atividades não presenciais poderiam ser consideradas letivas

neste período de pandemia para fins de cumprimento da carga horária mínima

anual. Este parecer deu origem ao Parecer CNE/CP nº9/2020, homologado

pelo MEC em 09 de julho, e complementado pelo Parecer CNE/CP nº11/2020

homologado parcialmente pelo MEC em 3 de agosto. Em 18 de agosto foi
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sancionada a Lei nº 14.040, originada pela conversão da Medida Provisória

934, ressalvados alguns vetos.

O que se caracteriza como ensino remoto?

Para Behar (2020) o termo "remoto'' significa distante no espaço e se

refere a um distanciamento geográfico. O ensino é considerado remoto, no

contexto atual de pandemia, porque os professores e alunos estão impedidos

por decreto de frequentarem instituições educacionais para evitar a

disseminação do vírus.” (n.p.). A autora explicita que além de remoto é também

considerado emergencial, uma vez que foi de forma repentina que as aulas

presenciais foram suspensas, o que provocou um movimento rápido para

retomada das atividades educacionais. A autora tece , assim, uma

conceituação:

[...] é uma modalidade de ensino que pressupõe o distanciamento
geográfico de professores e alunos e foi adotada de forma temporária
nos diferentes níveis de ensino por instituições educacionais do
mundo inteiro para que as atividades escolares não sejam
interrompidas. (BEHAR, 2020, n.p.)

Para que o resultado e sucesso da transição para o ensino remoto

sejam favoráveis, são necessários vários fatores, como formação dos

docentes, disposição dos discentes, tecnologia adequada, de qualidade e

competência para lidar com a TDIC. Por sua vez, os discentes precisam estar

dispostos a aprender a distância. Portanto, há diferença entre ensino remoto e

educação a distância, assim como o ensino híbrido, que junta elementos tanto

do ensino presencial quanto do ensino a distância — é efetivamente planejado

como tal (MOORE; KEARSLEY, 2013; HORN; STAKER, 2015). Os estudantes

matriculados nesta modalidade se distinguem dos matriculados nos cursos

presenciais, em relação à idade, motivação, estrutura econômica e trabalho.

Os estudantes que estão tendo aula remotamente não escolheram essa

modalidade, mas é considerável que as instituições de ensino passem a adotar

formas de ensino híbrido na oferta de seus cursos.

A Teoria da Distância Transacional elaborada por Moore (1993), desloca

os conceitos de distância e proximidade do eixo geográfico, usualmente
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empregado nos estudos da Educação a Distância, para uma concepção

pedagógica e suas características psicológicas. Para o autor, a separação dos

indivíduos em diferentes tempos e espaços geográficos conduz a padrões

especiais de comportamentos de alunos e professores que afetam

profundamente tanto o ensino como a aprendizagem, pois “com a separação

surge um espaço psicológico e comunicacional a ser transposto, um espaço de

potenciais mal-entendidos entre as intervenções do instrutor e as do aluno.

Este espaço psicológico e comunicacional é a distância transacional” (MOORE,

2002)

Segundo Moore,

Desde que a teoria da Distância Transacional foi apresentada, o
avanço mais importante em educação a distância foi o
desenvolvimento de meios de telecomunicação altamente interativos.
A esta família pertence a teleconferência [...] Seu uso trouxe a
possibilidade de diálogo mais ágil com o professor e, por meio da
conferência por computador, mais diálogo pessoal. Esses meios
viabilizam programas menos estruturados que os meios interativos
impressos ou gravados. Acima de tudo, a teleconferência permite
uma nova forma de diálogo que pode ser chamado "diálogo entre
alunos". O chamado diálogo entre alunos acontece entre alunos e
outros alunos, em pares ou em grupos, com ou sem a presença de
um professor em tempo real (p. 22-38).

Quadro 2 - Síntese especificando Educação a Distância, Ensino remoto,

homeschooling e Educação Híbrida

Modalidades Especificação

Educação a Distância Acessado por meio de plataforma digital ou ambiente virtual de
aprendizagem, planejado, o foco são as atividades a serem
desenvolvidas e o atingimento de metas. A modalidade necessita de uma
equipe multidisciplinar e suporte tecnológico.

Educação Híbrida O ensino híbrido é uma proposta onde os estudantes têm pelo menos um
componente de escola física, envolve momentos e atividades presenciais
e a distância.

Ensino Remoto O ensino remoto é mediado por tecnologia, seu objetivo principal é
fornecer o acesso rápido ao sistema educacional durante o período em
que vivemos de crise sanitária.

Homeschooling Ensino domiciliar, desenvolvida por cuidadores ou pela família, seguindo
uma legislação em que é estabelecido o desenvolvimento das propostas
curriculares.

Fonte: elaborado pela autora, 2021.
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O conceito de ensino remoto e suas características serão apurados por

meio dessa pesquisa, apresentados e debatidos na análise dos dados.

A seguir, será apresentado o conceito de afetividade e as contribuições

de Henri Wallon.

2.4. Afetividade: psicogenética walloniana

Henri Wallon foi o teórico escolhido para esta pesquisa pois

estabeleceu-se por pontos de diálogo em comum, a saber: a defesa da visão

monista; o foco nos estudos da afetividade; a característica de

desenvolvimento ou transformação das emoções e a posição contrária à visão

dualista do ser humano. Wallon é o pensador que mais explica a conceituação

da afetividade.

Henri Wallon é um grande psicólogo. Essencialmente psicólogo da
infância, cujos estudos sobre a origem e a evolução da consciência, do
caráter e do pensamento serviram para formular um sistema das
etapas de desenvolvimento da personalidade na criança. Mas também
psicólogo em geral, que elaborou uma nova concepção da vida mental
e sua evolução desde a infância até a velhice e que colocou em
circulação numerosas e penetrantes idéias sobre temas concretos da
psicologia patológica, aplicada e comparada. Seu pensamento
psicológico é profundo, rico, complexo e cheio de novas perspectivas,
muitas das quais seguem estando pouco ou nada desenvolvidas.
(Tran-Thong, 1971, p. 5)

Entretanto, para esta pesquisa consideram-se os vocábulos afeto e

emoção para se referir à afetividade, por constatar que tais termos são os mais

usados nos artigos estudados, sendo estes termos associados às dimensões

ligadas à afetividade.

O autor descreve que a criança desenvolve-se integralmente no meio

social. De acordo com a visão monista, ainda afirma que ao longo do

desenvolvimento humano há uma integração entre o que denominou de

conjuntos funcionais como o afetivo, ato motor, cognitivo e da pessoa que

constitui o quarto conjunto, assim constituindo o psiquismo humano.

A pessoa é o conceito empregado por Wallon para definir e nomear o
domínio funcional resultante da integração dos outros três: ato motor,
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afetividade e conhecimento. Pessoa é o todo diante do qual cada um
dos outros domínios deve ser visto, pois para Wallon cada parte deve
ser considerada diante do todo do qual é parte constitutiva, sob pena
de, ao contrário, perder seu significado. (PRANDINI, 2004, p. 30)

Ao ato motor correspondem às funções ligadas ao movimento e à
postura; ao conhecimento, correspondem às funções de
representação. Ao conjunto afetividade, ao qual correspondem todas
as funções ligadas às emoções, o que inclui além delas, sentimentos e
paixões, Wallon atribui o papel de ligar o indivíduo ao meio,
predominantemente social, e servir de ponte entre os automatismos
primitivos e as funções da representação. (PRANDINI, 2020, p. 21)

Wallon (1995a) expõe que os conjuntos da afetividade e da cognição

desenvolvem-se de forma relacional e corroboram um com o outro,

possibilitando, assim, avanços e conquistas nos diferentes estágios de

desenvolvimento. Em cada fase do desenvolvimento os aspectos afetivos e

cognitivos que estão em constante entrelaçamento, alternam-se conforme a

idade.

Os estágios de desenvolvimento, na teoria de Wallon (1995a) são:

impulsivo-emocional (0 a 1), sensório-motor e projetivo (1 a 3), personalismo (3

a 6), categorial (6 a 11), puberdade e adolescência (11 em diante) e fase

adulta.

O estudioso contribui valiosamente para a psicologia da educação, pois

deixa explícito que a cognição e a afetividade andam juntas no procedimento

de desenvolvimento do indivíduo.

A afetividade faz referência à capacidade de produção e ação que

movimenta o indivíduo e certifica a tonalidades das suas atuações:

A vida psíquica, especificamente a representação, tem sua gênese no
movimento corporal e se desenvolve à custa de sua inibição, assim
também a razão tem sua origem na emoção e tem por destino
preponderar sobre ela. O desenvolvimento deve conduzir à
predominância da razão, segundo Wallon, mas mesmo as atitudes sob
preponderância da razão têm seus motivos no domínio da afetividade.
É a afetividade que dá a direção às ações, que orienta as escolhas,
baseada nos desejos, na volutividade, na motivação, nos significados e
sentidos atribuídos às suas experiências anteriores, em suas
necessidades não apenas fisiológicas, mas principalmente
socioafetivas. Muito embora no adulto as funções ligadas ao domínio
do conhecimento devam preponderar sobre as do domínio da
afetividade, esta última é capaz de preponderar sobre a razão em
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algumas circunstâncias, sendo que nas crianças a preponderância das
funções dos domínios do ato motor e da afetividade é esperada,
gerando comportamentos considerados característicos a cada fase de
desenvolvimento. (PRANDINI, 2020, p. 62)

O papel da afetividade no desenvolvimento humano, possibilita o debate

sobre as transformações pelas quais passa, assim o conhecimento é realizado

de maneira sensível envolvendo manifestações como sentir, pensar e agir.

2.4.1.  O conceito de Afetividade

A etimologia da palavra afetividade significa estar junto, ação com o

outro. Para  Ranghetti (2002), citado por Alencar (2002, p. 88), a afetividade:

É composta de prefixo latino affectivus (que exprime desejo),pela
vogal i, e de sufixo latino dade (ação, resultado de ação, qualidade,
estado). Por sua vez, a palavra affectivus é formada pela partícula ad
+ verbo fácere. A partícula ad assimilado em af é indicativa de
proximidade, intensidade. E o verbo fazer (fácere) tem significado de
ação de alguém junto a outrem [...].

Arribas e seus colaboradores (2006), explicitam o termo afetividade :

O termo afetividade provém de estar afetado. A afetividade refere-se,
portanto, ao fato de que em todas as situações vitais conscientes o
ser humano tem o testemunho de sua própria vivência interna com
respeito à ressonância e ao grau em que esta situação influi sobre
ele, que o afeta. (p. 45-46).

O médico e filósofo, Wallon (1968), que se empenhou no estudo das

emoções e da afetividade e de quanto elas são consideráveis se forem

significativamente positivas, argumentou que a afetividade é mais do que

requisito de algum sujeito ou força que impulsiona.

As teorias de Wallon são estudadas por Tassoni (2000), o qual destaca

que a afetividade e a emoção são concepções distintas, mas que se

completam. Kieckhoefel (2011, p. 2536), também realiza estudos apoiados na

obra de Wallon e  explica que:

As emoções são manifestações de estados subjetivos (dor, alegria,
fome, tristeza etc.), mas com componentes orgânicos e podem ser
facilmente percebidas pelas expressões faciais ou movimentos
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corporais. Nos bebês, todas as manifestações corporais, músculos e
vísceras, por exemplo, são sentidas e comunicadas através do choro,
significando fome ou algum desconforto. Ao entender o caráter
biológico das emoções, destaca que estas manifestações se originam
no tônus muscular. Já a afetividade, tem um conceito mais
abrangente, envolvendo um número mais significativo de
manifestações, englobando sentimentos e emoções, sendo o primeiro
de origem psicológica, e o segundo, de origem biológica. Desta
forma, a afetividade pode ser conceituada como algo diretamente
ligada ao domínio das emoções e dos sentimentos que estão
envolvidos nestas emoções, e, principalmente, da maneira como nos
relacionamos com estes sentimentos, isto quando se refere ao
convívio humano e a forma como estes se expressam.

É, também, afetar e deixar-se ser afetado pelo outro, na medida em que

somos impulsionados para a ação. Desta forma, ao buscar significados para

conceituar afetividade encontramos diferentes formas de escrever, porém todos

os conceitos convergem para os sentimentos envolvidos nas relações que

estabelecemos com outrem.

A perspectiva de afetividade, defendido nesta pesquisa, parte da

perspectiva de Prandini:

A afetividade é o domínio que agrega as funções cuja base é a
emoção e que ligam a pessoa ao meio, dando-lhe o poder de ser
afetada por condições tanto externas como internas e conferindo-lhe
recursos de resposta. A afetividade refere-se à energia que mobiliza o
indivíduo e confere o tom às suas atitudes. Sua atuação é
complementar às funções do domínio do conhecimento, responsável
pelo poder estruturante que modela a ação a partir das circunstâncias.
Ambos os domínios têm como base as funções do ato motor. As
funções dos três domínios atuam de maneira integrada na constituição
do quarto: a pessoa. (PRANDINI, 2020, p. 62)

Por muito tempo as autoras Almeida e Mahoney (2007, p. 17) defendem

que essa dimensão afetiva é uma capacidade ou “[...] disposição do ser

humano de ser afetado pelo mundo externo e interno por meio de sensações

ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis”.

Para fundamentar o conceito de afetividade na perspectiva de Wallon

destacaram-se as principais ideias das seguintes obras: As origens do caráter

na criança (1995a) e A evolução psicológica da criança (1995b).
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A dimensão afetiva, a relação entre o orgânico e a representação na

constituição da vida humana envolve emoções, sentimentos e paixões. A

emoção é a dimensão norteadora mais primitiva do desenvolvimento do

psiquismo humano, pois para Wallon (1995b), é a partir da emoção que se tem

origem o primeiro e mais forte vínculo de ligação entre os indivíduos. A emoção

é uma manifestação orgânica, de natureza motora, corporal, visível, ativa e que

se manifesta pela sua fisiologia, acompanhada de reação do organismo. As

emoções são formas de linguagem expressas por meio da comunicação

corporal, que envolve complexas manifestações biológicas e psicológicas. Elas

seriam então, consideradas como, uma maneira primitiva de comunicação,

uma linguagem gestual entre o recém-nascido e o mundo externo (WALLON,

1995a).

Portanto a emoção possui dupla origem, natureza biológica e social. Os

sentimentos, são de natureza psicológica, subjetivo, pode ser acessado pela

linguagem, que seria para Wallon (1995b), a expressão representacional da

afetividade e que não implica em reações diretas e instantâneas como a

emoção. Os sentimentos são menos visíveis e de difícil acesso. Já a paixão,

corresponde ao controle da emoção pelo intelecto e é a capacidade de tornar a

emoção silenciosa pelo autocontrole. Assim, a paixão é intensa, profunda e

constitui-se de maneira velada.

Na outra extremidade [em relação às reações orgânicas] as emoções
ligam-se às representações, que podem servir para definir seus
motivos ou seu objeto. (...) a ideação desperta ressonâncias afetivas
sempre que se produz: trata-se então dos sentimentos. (WALLON,
1995a, p.162)

A representação também pode ser a de uma meta ou de um objetivo
que se impõe à afetividade e sobre ela impera. Ela exige a emoção na
medida em que a transforma em paixão. (WALLON, 1995a, p.163)

As autoras Mahoney e Almeida definem a diferença entre emoção,

sentimento e paixão:

(...) a teoria aponta três momentos marcantes, sucessivos na evolução
da afetividade: emoção, sentimento e paixão; os três resultam de
fatores orgânicos e sociais, e correspondem a configurações
diferentes; na emoção há predomínio da ativação fisiológica, no
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sentimento, da ativação representacional, na paixão, da ativação do
autocontrole. (2014, p. 17).

Para Wallon, há três comportamentos afetivos resultantes dessas

diferentes formas de integração das funções afetivas às representações: o

apaixonado, o sentimental e o emotivo.

O apaixonado é habitualmente muito senhor de suas reações afetivas.
Ela dá prioridade ao raciocínio sobre as impulsões emotivas. Em geral,
sabe utilizar com tenacidade as circunstâncias. Sua atividade se
exerce no plano das realidade e, muitas vezes, ele as coloca
sagazmente a serviço de seus fins. Esses fins, no entanto, acham-se
fora da realidade, pelo menos atual; tendem a substituí-la por alguma
coisa que ainda não passa de representação. A diferença entre o
apaixonado e o sentimental é a sua necessidade de transformar suas
representações em realidade, em lugar de limitar-se a experimentar
seus matizes afetivos. A diferença é ainda maior com relação ao
emotivo, que é dominado pelo ambiente, do qual não se sabe
evadir-se. Suas reações são, porém, de ordem puramente subjetiva e
tendem a afogar a noção das realidades exteriores sob o fluxo das
sensibilidades orgânicas. (WALLON, 1995a, p.163)

A afetividade para Wallon têm origem no ato motor, sendo a condição

para desenvolver a representação, de acordo com a ocorrência do

desenvolvimento, a diversificação das funções afetivas são possíveis.

2.4.2.  Afetividade na educação a distância e no ensino remoto

Toda pessoa é afetada tanto por elementos externos - o olhar do outro,

um objeto que chama a atenção, uma informação que recebe do meio - quanto

por sensações internas - medo, alegria, fome - e responde a eles. O conceito

de afeto não é unicamente sinônimo de “carinho” ou “amor”, mas para além

desses sentimentos, "Todo ser humano é afetado positivamente e

negativamente e reage a esses estímulos", explica Mahoney (2004, p. 19).

Salla (2011), destacou que a afetividade foi tratada por diferentes

autores. “Grandes estudiosos, como Jean Piaget e Lev Vygotsky, já atribuíam

importância à afetividade no processo evolutivo”, mas foi o educador francês

Henri Wallon (1975) que se aprofundou na questão.
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Ao estudar a criança, Wallon não coloca a inteligência como o principal

componente do desenvolvimento, mas defende que a “vida psíquica” que, para

o autor é formada por três dimensões: motora, afetiva e cognitiva, que

coexistem e atuam de forma integrada. (SALLA, 2011, n.p.).

No exemplo dado por Salla (2011), ao andar, o bebê desenvolve suas

dimensões motora e cognitiva com base em um estímulo afetivo, usualmente o

da mãe. Um olhar repressor da mãe poderia impedi-lo de aprender. Wallon

(1975) defende que o processo de evolução depende tanto da capacidade

biológica do sujeito quanto do ambiente, que o afeta de alguma forma. O bebê

nasce com um equipamento orgânico, que lhe dá determinados recursos, mas

é o meio social (Wallon destaca o meio de base que é físico-químico, o meio

biológico e o meio social - diferenciações individuais) que vai permitir que

essas potencialidades se desenvolvam.

Wallon (ibidem) mostra que a afetividade está sempre presente em

todos os momentos, movimentos e circunstâncias de nossas ações, assim

como o ato motor e a cognição. O espaço permite a aproximação ou o

retraimento em relação a sensações de bem-estar ou mal-estar. É importante

saber o que a escola, a sala de aula, a distribuição das mesas e cadeiras e a

organização do ambiente provocam nos discentes: abraço ou repulsa. Dessa

mesma forma é o ambiente virtual, precisa ser previamente preparado para

receber os discentes e ser acolhedor.

Para Almeida (1999, p. 107), "as relações afetivas se evidenciam, pois, a

transmissão do conhecimento implica, necessariamente, uma interação entre

pessoas. Portanto, na relação professor-aluno, uma relação de pessoa para

pessoa, o afeto está presente".

O ambiente virtual de aprendizagem é o lócus de encontro, da

sociabilidade, é o espaço reservado para as aulas síncronas, ou seja, o local

definido para a interação ou assíncrona, também com possibilidades de

interação por meio de diversas ferramentas desenvolvidas para esses fim,

como fórum e chat. Esse meio, na teoria walloniana, engloba os aspectos
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físicos e naturais que são transformados pelo grupo humano, contudo, o

espaço não é o fator mais importante na determinação do meio. Existem meios

funcionais que podem ou não coincidir com os locais. Wallon distingue meios

de grupos. Apesar de às vezes coincidirem, suas noções são distintas, pois,

para ele, “o meio não é outra coisa senão o conjunto mais ou menos duradouro

das circunstâncias onde se desenrolam existências individuais” (WALLON,

1975, p.165).

Para Wallon (ibidem), o que interessa, sobretudo:

[...] é a semelhança dos interesses, das obrigações, dos costumes”
[...] “O meio é um complemento indispensável ao ser vivo. [...] a
sociedade coloca o homem em presença de novos meios, novas
necessidades e novos recursos que aumentam possibilidades de
evolução e diferenciação individual. Os meios [...] constituem a ‘forma’
que molda sua pessoa. Não se trata de uma marca aceita
passivamente. (WALLON, 1975, pp. 165-167)

Na teoria walloniana o docente desempenha um papel ativo na

constituição da pessoa do discente. A presença do outro humano nesse

processo de aprendizagem é primordial e indispensável. “Essa atração é

movida por uma das necessidades mais profundas do ser humano: estar com o

outro para se humanizar. Aprender é transformar-se na relação com o outro”

(MAHONEY, 2004, p. 19).

A base de conhecimento para o ensino consiste em um corpo de
compreensões, de conhecimentos, habilidades e disposições que são
necessários para que o docente possa propiciar processos de ensinar
e de aprender, em diferentes áreas de conhecimento, níveis,
contextos e modalidades de ensino. Essa base envolve
conhecimentos de diferentes naturezas, todos necessários e
indispensáveis para a atuação profissional. (MIZUKAMI, 2004, p. 38).

Entender o aluno em sua totalidade é um saber que o professor

desenvolve na prática do dia a dia. Descobrir quais são seus valores, anseios,

necessidades, para se comunicar, para construir relações, sem renunciar às

intenções e dos alvos a atingir. Esse conhecimento é adquirido na experiência

profissional. Agir levando em conta esses valores é um processo de

aprendizado da docência que envolve uma dimensão afetiva [...] (PLACCO;

SOUZA, 2006).

Para Mahoney e Almeida (2005, p. 260):
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Na relação professor aluno, o papel do professor é de mediador do
conhecimento. A forma como o professor se relaciona com o aluno
reflete nas relações do aluno como conhecimento e nas relações
aluno-aluno; queira ou não, o professor é um modelo, na sua forma
de relacionar-se, de expressar seus valores, na forma de resolver os
conflitos, na forma de falar e ouvir (MAHONEY; ALMEIDA, 2005, p.
260).

A dimensão afetiva na constituição da pessoa do professor, os vínculos

afetivos são valorizados aproximando ou afastando, tendo foco a relação do

eu-outro nos vários segmentos que passou como aluno e professor. Ao relatar

sobre a importância do vínculo afetivo na relação aluno-professor é

fundamental, se faz necessária a criação de um vínculo com o aluno. Então,

essa troca acontece quando se conquista o aluno no sentido de permitir que

ele fale, que ele se expresse, que ele coloque aquilo que ele pensa. E esse elo

é fundamental para que gere aprendizagem.

De acordo com Almeida (p.126), na teoria Walloniana, o professor

desempenha um papel ativo na constituição da pessoa do aluno. Como a teoria

enfatiza a pessoa com as dimensões afetiva, cognitiva e motora integradas e

nutrindo-se reciprocamente, o professor deve basear sua ação fundamentado

no pressuposto de que o aluno adquire no plano afetivo um lastro para o

desenvolvimento cognitivo, e vice-versa. A teoria pressupõe uma íntima relação

entre emoção e cognição, logo o professor precisa criar condições afetivas

para o aluno atingir a plena utilização do funcionamento cognitivo, e vice-versa.

Primeiramente, pensando nas condições de ensino e nas práticas

pedagógicas, sabe-se que existem modos de afetar que podem potencializar

ou não o processo de aproximação e, consequentemente, de produção de

conhecimento e constituição do sujeito. Nesse sentido, acredita-se ser possível

olhar os modos de afetar como um recurso de captação e compreensão das

relações sociais, marcadas afetivamente, já que de acordo com Espinosa

(1989), conhecimento implica afeto.
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2.4.3 Amorosidade por Paulo Freire

Freire (1992) destaca com frequência as dimensões e relações humanas

que estão, a todo instante, implicadas na educação. Dessa forma, sua obra

merece destaque, pois contém concepções afetivas pouco observadas em

outros educadores:

Da importância das relações entre as pessoas, da maneira como se
ligam - a agressividade, a amorosidade, a indiferença, a recusa
ou a discriminação sub reptícia ou aberta. [...] relações que
ensaiamos e em que nos envolvemos diariamente [...] (FREIRE,
1992, p.101).

Para Freire, todos os sujeitos estão implicados no processo de educar,

de todas as classes, gerações, etnias, sendo a educação um campo amplo de

ações afetivas, que:
É preciso que saibamos que, sem certas qualidades ou virtudes como
amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto pela
alegria, gosto pela vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança,
persistência na luta, recusa aos fatalismos, identificação com a
esperança, abertura à justiça, não é possível a prática
político-progressista, que não se faz apenas com ciência e técnica
(FREIRE, 1996, p. 120).

O currículo precisa considerar as questões que aqui colocam Wallon, a
afetividade segundo a abordagem psicogenética, e a abordagem de Paulo
Freire, mais voltada aos atributos sociais e éticos da sociedade.

Paulo Freire traz aqui a resposta mais ampla que Wallon do ponto de vista

sociológico e político: as emoções e o afeto são também atributos sociais e

éticos da mobilização da aprendizagem. Isso traz, especialmente, para os

alunos de pós-graduação em Educação: Currículo,, a ampliação das tarefas de

construir passo a passo, desafio a desafio as dimensões novas do currículo e

mais amplas. As emoções podem ser condicionadas (mesmo as boas!) e por

isso colaborarem com o trabalho pedagógico (de condução das novas

gerações) a horizontes mais amplos e democráticos.

A realidade imposta pelo ensino remoto trouxe possibilidades novas de

interação, e uma relativa liberdade de escolha para as aulas ministradas nos

cursos de educação superior, sendo uma preferência que contenham maior

interação, importante em momento que a distância física domina os ambientes.
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Dessa forma, as preocupações são relacionadas com uma visão de educação

como ato socializante de construção de conhecimento, que envolve afetividade

e interação, em um movimento dialógico (FREIRE, 2002), dificultado no

ambiente virtual.

É fato, que não é possível separar o profissional da subjetividade,

sabendo que o ser professor exige além de habilidade técnica, disponibilidade

para o diálogo, sensibilidade e afetividade (FREIRE, 2002).

O processo de ensino/aprendizagem é compreendido e efetivado nas

interações, sabendo-se que a relação entre professor e estudante é um ponto

fundamental para o seu melhor aproveitamento (FREIRE, 1979). O processo

do conhecimento demanda a estimulação de forma planejada e o uso de

metodologias adequadas. Em uma sala de aula existem diversas emoções e

sentimentos, sendo consideradas como ponto para reflexões no aspecto

educacional.

O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente,
sério, o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da
vida e das gentes, o professor mal-amado, sempre com raiva do
mundo e das pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum desses
passa pelos alunos sem deixar sua marca (FREIRE, 1996, p. 27).

Paulo Freire, diante de todas as referências, é o que trata com carinho e

zelo epistemológico, da dimensão afetiva na educação. A forma como expressa

sua obra mostra que a educação defendida por ele é um processo que afeta e

que é afetado pelos indivíduos e suas circunstâncias históricas.

Sou uma inteireza e não uma dicotomia. Não tenho uma parte
esquemática, meticulosa, racionalista e outra desarticulada, imprecisa
querendo simplesmente bem ao mundo. Conheço com meu corpo
todo, sentimentos, paixão. Razão também (FREIRE, 1996,  p.18).

Assim, o professor Paulo Freire trilhou seu caminho de educador

deixando tantas marcas, pois considerou em seu trabalho com a educação a

amorosidade entendida também como afeto.

O capítulo a seguir apresenta os dados construídos para a

pesquisa.
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CAPÍTULO 3

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

O levantamento dos dados construídos nesta pesquisa foi realizado na

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e, acessado por

meio da CAFe - Comunidade Acadêmica Federada, foi possível realizar a

busca por periódico, Portal de Periódicos da CAPES, entre os meses de

fevereiro e março de 2021.

Inicialmente, foram encontrados 19 estudos, entre teses, dissertações e

artigos no período de busca que compreendeu publicações do ano de 2020. Os

dados foram importados da base da BTDT assim como da CAPES com as

seguintes informações: autor, colaboradores (orientador), título, resumo,

instituição, publicação, nível (mestrado ou doutorado), idioma, palavras-chave e

endereço de acesso ao trabalho completo.

Identificou-se pouca produção de teses e dissertações com o tema em

questão nas bases digitais, o que pode ter ocorrido devido ao período de

trabalho remoto das bibliotecas e departamentos administrativos, onde será

necessário realizar atualização destes documentos.

A pré análise dos dados iniciais levou em consideração a

impossibilidade de reconhecer a pertinência ou não de trabalhos cujos resumos

não estavam acessíveis, assim deu-se a primeira exclusão e 05 trabalhos

foram excluídos por não possuírem resumo ou ter endereço de acesso ao texto

completo inválido, restando 14 pesquisas.

Quanto às equações de busca, foram aplicadas expressões gerais,

conforme é possível analisar no quadro 3.

A opção por não refinar a busca por meio da criação de novas equações

objetivou observar todo e qualquer estudo que tenha relação com as áreas, o

que possibilitou a ampliação do campo de observação sobre o que se tem

produzido na academia sobre o tema.
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O asterisco (*) é um caractere considerado coringa, assim, seu uso estende

a busca a termos que podem derivar do prefixo afetiv (afetividade, afeto,

afetivo, entre tantos outros). O uso do termo "AND" condiciona a busca

implícita, ou seja, o retorno dos achados precisa, necessariamente atender à

ambos os termos, no caso afetiv* + "ensino remoto", termo esse que foi posto

entre aspas para que fosse retornado na busca da frase exata.

A seguir, são apresentados os protocolos empregados no levantamento

dos dados.

Quadro 3 - Protocolo de Pesquisa: Revisão Sistemática de Literatura - Ensino Remoto

Etapas Ação
Descrição

Planejamento Tema/Objetivo A pesquisa tem como objetivo
descrever e explicitar, as evidências de
afetividade que emergiram e marcaram a
aprendizagem e o ensino remoto
experienciadas durante o ano de 2020 por
razão da pandemia, evidenciadas nas
relações professores-alunos.

Objetivos específicos

g) Levantar as produções científicas
realizadas no ano de 2020
relacionadas ao “ensino remoto” na
pandemia para especificar as
características atribuídas pelos
autores sobre a modalidade.

h) Analisar os dados obtidos na
revisão sistemática de literatura
(RSL).

Bases escolhidas Biblioteca Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD
(https://bdtd.ibict.br/vufind/)

Catálogo de Teses e Dissertações - CAPES

(https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalo
go-teses/#!/)

Termos descritores ensino remoto, ensino superior
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Booleanos (letras

maiúsculas)

“AND” / “” / *

Equações Finais de Busca afetiv*

Materiais selecionados Dissertações/ Artigos

Critérios de inclusão Apresentação de dados: revisão por pares,
título, autor, resumo e palavras-chave.

Recorte Temporal março de 2020 a março de 2021

O período refere-se ao início do ensino
remoto no ano de 2020

Data das buscas

10/03/21

20/04/21

10/05/21

Idioma (s) Português

Critérios de Exclusão Trabalhos com informações incompletas
(sem resumo)

Trabalhos que não se enquadram na
temática.

Formação de Professores

Formação de Profissionais da área da
Saúde

Fonte: elaborado pela autora, 2021.

Quadro 4 - Protocolo de Pesquisa: Revisão Sistemática de Literatura - Afetividade
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Etapas Ação
Descrição

Planejamento Tema/Objetivo A pesquisa tem como objetivo
descrever e explicitar, as evidências de
afetividade que emergiram e marcaram a
aprendizagem e o ensino remoto
experienciadas durante o ano de 2020 por
razão da pandemia, evidenciadas nas
relações professores-alunos.

Objetivos específicos

i) Identificar se e como os autores
enfocam o afeto na relação
professor-aluno e aluno-aluno.

j) Analisar os dados obtidos na
revisão sistemática de literatura
(RSL).

Bases escolhidas Biblioteca Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD
(https://bdtd.ibict.br/vufind/)

Catálogo de Teses e Dissertações - CAPES

(https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalo
go-teses/#!/)

Termos descritores afetividade, ensino remoto, ensino superior

Booleanos (letras

maiúsculas)

“AND” / “” / *

Equações Finais de Busca afetiv* AND educação superior AND ensino
remoto

Materiais selecionados Dissertações/ Artigos

Critérios de inclusão Apresentação de dados: revisão por pares,
título, autor, resumo e palavras-chave.

Data das buscas

10/03/21

20/04/21

10/05/21
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Recorte Temporal março de 2020 a março de 2021

O período refere-se ao início do ensino
remoto no ano de 2020

Idioma (s) Português

Critérios de Exclusão Trabalhos com informações incompletas
(sem resumo)

Trabalhos que não se enquadram na
temática.

Formação de Professores

Formação de Profissionais da área da
Saúde

Fonte: elaborada pela autora, 2021.

Os dados construídos serão apresentados no apêndice 1 desta
dissertação.

3.1 Ensino remoto

Buscando responder ao objetivo específico 1 desta pesquisa, “Levantar

as produções científicas realizadas no ano de 2020 relacionadas ao “ensino

remoto” na pandemia para especificar as características atribuídas pelos

autores sobre a modalidade”, buscamos, num primeiro momento, iluminar esse

conceito que, embora empregado por diversos educadores no período de

afastamento social em lugar das aulas presenciais, não fica completamente

esclarecido, uma vez que não há uma conceituação formal que o defina e

explicite.

A busca pelas referências do conceito nas pesquisas científicas revelou

poucas tese e dissertações diretamente relacionadas ao tema, o que estava

previsto devido ao tempo de preparação de uma dissertação (dois anos) ou

tese (4 anos) e a busca se deu no início de 2021, somente um ano após o
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início da pandemia. Assim, mais pesquisas sobre a temática provavelmente

serão refletidas num futuro próximo, especialmente na área da Educação.

Baseando-se na análise de conteúdos segundo Bardin (1977), é

necessário sistematizar os procedimentos de descrição do conteúdo, que

permitam a inferência de conhecimento relativos às condições de produção das

mensagens. Para a autora a análise do conteúdo é organizada nas seguintes

fases:

Pré-análise: organização do material e sistematização das ideias.

Exploração do material: é a fase de explorar todo o material para

codificar, classificar e definir as categorias.

Tratamento dos resultados: essa etapa refere-se ao destaque de

informações para análise, inferências e interpretação, de forma reflexiva

e crítica.

A seguir, passaremos à narrativa das ações em cada uma das etapas.

3.1.1. Pré-análise

A observação inicial dos dados pesquisados, gerou categorias

relevantes para o entendimento do contexto e informações importantes para o

estudo.

A pré-análise foi desenvolvida por meio das leituras dos dados

coletados, a partir da escolha dos documentos que constituíram a estrutura

desta pesquisa. Todos os critérios destacados por Bardin (1977), foram

seguidos e serviram como orientação das escolhas dos documentos.

Segundo Bardin (2016), a análise qualitativa não rejeita qualquer

informação de quantificação, pois o analista pode recorrer dos resultados para

testes quantitativos. Assim, as categorias tiveram as frequências nas fontes

utilizadas mostradas por meio das palavras mais evidentes em uma nuvem de

palavras, nas figuras mostradas durante o trabalho, com o apoio da análise do

software NVivo 11 Pro.
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3.1.2. Exploração do material

Na fase de exploração do material, foi realizada a codificação das e

identificação das categorias de forma indutiva, sendo classificadas por

destaques os assuntos mais evidenciados sobre o objetivo da pesquisa.

Nessa etapa foram envidados os esforços para codificar e levantar as

categorias de análise que emergiram dos dados. A análise se deu de forma

indutiva, uma vez que o tema é muito recente e não foram localizados estudos

anteriores que viabilizassem a categorização do ensino remoto integrado e

personalizado a priori. Foram identificadas cinco categorias, a saber:

Conceitos e características - refere-se aos atributos associados ao

ensino remoto, compreendendo algumas tímidas conceituações e explicações.

Comparação com outras modalidades de educação - reúne

menções ao ensino remoto quando comparado a outras modalidades, como

educação à distância, homeschooling e ensino híbrido.

Desafios e desigualdades - reúne a descrição dos desafios elencados

pelos autores, englobando desafios aos alunos, aos professores, às instituições

de ensino e outros.

Possibilidades - reúne a descrição das possibilidades evidenciadas

pelos autores no ensino remoto.

Práticas pedagógicas - refere-se às estratégias e desenvolvimento do

ensino utilizadas durante o período de isolamento social.

A seguir é apresentado um quadro para cada uma das categorias
elencadas com os trechos de cada uma das produções científicas pesquisadas.
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Quadro 5 - Categoria: Conceitos e Características

Autores Conceitos e características

Wolff, Carolina Gil Santos
Dissertação

“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”.

Antônio Carlos Gil, Arquimedes Pessoni “A vinculação da estratégia de ensino aos objetivos de aprendizagem é questão de fundamental
importância quando se trata de ensino remoto. Isto porque o que se verifica em tempos de pandemia é
que a base do ensino passou a ser a aula oferecida a distância”.

Caminhos para o Ensino remoto:
Estratégias e interfaces educativas
(Santos da Costa, Kiara Tatianny)

“Esse termo que não era conhecido antes da pandemia, surge como possibilidade para a continuação
do trabalho que antes era desenvolvido de forma presencial, agora sendo realizado no ambiente
doméstico, cada docente em seu lar, misturando trabalho doméstico e trabalho docente. Mas afinal o
que o Ensino remoto significa? Para responder a esta pergunta buscamos a etimologia da palavra
remoto. Seu significado nos remete a algo longínquo. Se pensarmos na pré-história, podemos imaginar
o período em que o homem pré-histórico vivia nas cavernas, esse período é remoto, distante. Esta
palavra deriva do latim “remotus, a um” e seu sentido se relaciona a afastado, distante. Esta distância a
que se refere o termo é uma distância geográfica.
Aplicado ao ensino, tal conceito está associado a uma necessidade imposta pela realidade social que
foi ocasionada pela pandemia da COVID 19,de aproximar a escola e os alunos já que não estavam
permitidos de se fazerem presentes em um ambiente físico, nesse sentido o remoto se associa a ideia
de uma distância geográfica entre os docentes e os alunos no contexto escolar.
O Ensino remoto foi regulamentado de forma emergencial e temporária a partir da Portaria do MEC Nº
343/2020, sendo posteriormente atualizada pelas portarias: Nº 345, 473 e 544/2020, que dispõe sobre a
substituição das aulas presenciais por aulas utilizando recursos digitais. E ainda pela homologação do
Parecer Nº 19 do Conselho Nacional de Educação”.

Karla Saraiva ; Clarice Traversini ; Kamila
Lockmann

“No ensino remoto, é necessário, em geral, um envio de evidências de desenvolvimento de atividades
não avaliativas, que funcionam como uma forma de controle do uso do tempo, uma das características
da disciplina.
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Essa estratégia reestabelece a noção de um horário a ser cumprido, o que não ocorre na EaD, e torna
os corpos visíveis, também funcionando como uma forma de vigilância. Os alunos estão segregados e
fixos em seus lugares, com limitadas possibilidades de comunicação. O uso de horários, a fixação dos
corpos em espaços celulares e o corte da comunicação são elementos associados aos mecanismos
disciplinares.
Realmente acredito que o ensino remoto emergencial vai nos ensinar a ser a escolas que sempre
sonhamos e nunca pensamos ser possível construí-la. Uma escola que experimenta, que aprende, que
inova, que tenta o novo, e sempre busca o melhor para o ator mais importante deste processo e a razão
da escola ou IES existir, o aluno e seu ganho de aprendizagem. (ENSINO..., 2020, n.p.).”

Camila Vieira ; Silvia Gabrielle Braz
Coimbra

“As aulas online, o ensino remoto e as videoaulas precisam ser adequadas à faixa etária e à autonomia
dos alunos frente aos recursos tecnológicos necessários ao sucesso dessa estratégia. As tarefas
precisam ser exequíveis e coerentes com o distanciamento social e o momento vivido. A adaptação dos
currículos e tempos dedicados precisam ser revistos. Não é possível ensinar e aprender tudo do
mesmo jeito e na mesma duração de antes.
Neste momento, se faz importante melhor explicitar o que entende-se por ensino remoto, sala de aula
virtualizada ou ensino online, nomenclaturas totalmente novas no cenário educacional e que surgem
como tentativa de explicar o conceito deste novo fazer pedagógico desenvolvido pelas instituições
escolares brasileiras, a partir de março de 2020, para lidar com o isolamento forçado. De caráter
improvisado e temporário, essas atividades desenvolvidas foram iniciadas para durar poucas semanas,
porém, diante a continuidade do perigo sanitário são continuamente estendidas e modificadas para
melhor atender seu público em suas demandas.
O ensino remoto ou ensino remoto emergencial realizado no país parte, prioritariamente, de atividades
em tempo real, síncronas, nas quais há a tentativa de virtualização da sala de aula, muitas vezes,
seguindo as mesmas rotinas e estratégias utilizadas no ensino presencial, porém a partir da mediação
tecnológica.”

Alessandro Tomaz Barbosa ; Gustavo
Lopes Ferreira ; Danilo Seithi Kato

“Na situação atual que vivemos, com as restrições impostas pelo vírus, o Ensino Remoto de
Emergência é, na realidade, um modelo de ensino temporário devido às circunstâncias desta crise.
Envolve o uso de soluções de ensino totalmente remotas idênticas às práticas dos ambientes físicos,
sendo que o objetivo principal nestas circunstâncias não é recriar um ecossistema educacional online
robusto, mas sim fornecer acesso temporário e de maneira rápida durante o período de emergência ou
crise (ANTÓNIO MOREIRA; SCHLEMMER, 2020, p. 9).”

Mônica Strege Médici; Everson Rodrigo
Tatt ; Marcelo Franco Leão

“Blikstein (2020), apresenta o ensino remoto como uma alternativa para mitigar os efeitos da pandemia
do coronavírus na educação, a exemplo do que tem sido feito em diversos países do mundo. No
entanto, ainda de acordo com o autor supracitado, é importante ressaltar que o ensino remoto não é
sinônimo de aula online. É uma ferramenta que pode ser utilizada pelos professores, a fim de estimular
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a aprendizagem a distância. Por meio de atividades bem estruturadas, podem cumprir mais do que uma
função puramente acadêmica. O momento requer uma reflexão acerca de inovação.
Blikstein (2020), que afirma a importância do ensino remoto no sentido de mitigar os efeitos na
pandemia para a educação, no entanto ressalta que o espaço escolar apresenta um conjunto de
estímulos ao aprendizado.”

Marcele da Silva Santos; Neide da
Fonseca Parracho Sant’Anna

“Em outros países, onde a suspensão ocorreu antes, foi adotado o ensino remoto. Essas circunstâncias
exigiram algumas adaptações na rotina de professores e alunos. Algumas Secretarias de Educação do
país buscaram alguma adequação inspirada em outros modelos, antes mesmo de um posicionamento
oficial do Ministério da Educação (MEC).
O ensino remoto foi adequado a cada situação particular, através de vídeos, apostilas, ambientes de
aprendizagem virtual, videoconferência, entre outros.
O ensino remoto foi a solução temporária dada no momento. Nesse sentido, podemos ceder espaço
para que o aluno promova sua aprendizagem de forma significativa, ao permitir uma maior autonomia
no desenvolvimento de novas habilidades fornecendo um direcionamento através da leitura de
reportagens com temas da atualidade e de relevância, ao explorar a interpretação dos dados
apresentados, através da escrita e do pensamento crítico, fundamentado na matemática crítica que
capacita a compreensão de fenômenos, sociais, políticos e econômicos e dos aspectos ligados a justiça
social, incentivando os alunos a refletir sobre assuntos urgentes para a sociedade.”

Fonte: a autora

Quadro 6 - Categoria: Comparação com outras modalidades

Autores Comparação com  outras modalidades

Wolff, Carolina Gil Santos Dissertação “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, deve,
no entanto, ser diferenciado profundamente dos princípios da homeschooling.
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)”.

Antônio Carlos Gil, Arquimedes Pessoni “Forma evidentemente não planejada. Não corresponde, a rigor, ao que se denomina ensino a
distância. O ensino a distância — assim como o ensino híbrido, que junta elementos tanto do ensino
presencial quanto do ensino a distância — é efetivamente planejado como tal (MOORE; KEARSLEY,
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2013; HORN; STAKER, 2015).
As aulas são geralmente gravadas em estúdios, com apoio de pessoal técnico, e posteriormente
editadas. Os estudantes matriculados nessa modalidade de ensino apresentam características que os
distinguem dos matriculados em cursos presenciais, tanto em relação à faixa etária e nível
socioeconômico quanto à motivação para estudar e às expectativas profissionais. Já os estudantes que
neste momento estão tendo aulas remotamente não escolheram essa modalidade, embora seja
possível que muitos, em decorrência da experiência, possam aderir ao ensino a distância.
As aulas on-line oferecidas na modalidade síncrona, ou seja, aulas que ocorrem em tempo real, através
de plataformas de videoconferência.
Trata-se, portanto, de uma questão a ser considerada principalmente em relação ao ensino híbrido, que
é desenvolvido segundo diferentes modelos (HORN; STAKER, 2015), um deles sendo o da aula
invertida (BERGMANN, 2016).”

Caminhos para o Ensino remoto: :
Estratégias e interfaces educativas
(Santos da Costa, Kiara Tatianny)

“Para Patrícia Behar, o termo remoto não pode ser confundido ao termo Educação a distância e,
portanto, depreende-se que não são sinônimos
Como ferramentas síncronas podemos destacar por exemplo, o chat e as videoconferências, que
utilizamos com bastante frequência nas aulas. Com relação também ao nosso cotidiano, podemos citar
o WhatsApp que também se caracteriza como um exemplo de ferramenta síncrona.
Este acesso assíncrono se dá por meio de plataformas virtuais, ou ambientes virtuais de aprendizagem,
o AVA. Existem diversas plataformas que possibilitam a organização de uma disciplina ou de um curso
de forma assíncrona. Como exemplos podemos citar algumas bem utilizadas: google classroom, Moodle
entre outras.”

Karla Saraiva ; Clarice Traversini ; Kamila
Lockmann

“Na EaD, as atividades a serem desenvolvidas são, na maior parte das vezes, avaliações. Os
processos de EaD não têm como foco, portanto, o controle do uso do tempo, mas apenas a
demonstração de atingimento das metas de aprendizagem, conforme Saraiva e Veiga-Neto (2009).”

Camila Vieira ; Silvia Gabrielle Braz
Coimbra

“Faz-se, portanto, de principal urgência diferenciar os conceitos e terminologias utilizadas para localizar,
em meio ao caos pandêmico, para quais as modalidades de ensino tem se caminhado e como agir,
criativamente, a partir delas. Os professores brasileiros vêm lidando em seus espaços de formação com
o mau uso de alguns conceitos, os quais geram distorções necessárias de esclarecimento. Em
especial, o Ensino a Distância (EaD) e o Homeschooling.
O debate sobre a implementação do homeschooling no país perpassa, de um lado, discussões sobre a
inconstitucionalidade de tal ação e, do lado defensor da prática, as brechas da lei para a permissão de
sua execução. No primeiro caso, amparados pela Constituição Federal de 1988 que, segundo Barbosa
(2016, p.156),
Considerando a redação do art. 205, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), no qual o termo “estado”
precede a palavra “família” ao estabelecer os objetivos da educação, parte da doutrina passou a
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defender a prioridade do Estado sobre a família no dever pela educação escolar. Seguindo essa
argumentação, ressalta-se também o § 3º do art. 205 ao determinar que “Compete ao Poder Público
recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou
responsáveis, pela frequência à escola”.

Diante o exposto, é possível descartar o homeschooling como modalidade vivida pela grande parte dos
alunos brasileiros na pandemia. O que observa-se é a necessidade de mediação pedagógica e
orientação dos estudantes para desenvolvimento das propostas enviadas pelas escolas, entendendo
que a maior parte dessas funções antes eram realizadas de maneira mais ativa pelo docente em sala
de aula. E, hoje, tem sido desenvolvida pela família ou cuidadores.
O segundo termo da moda, muito utilizado para classificar as atividades educativas em 2020: Ensino à
Distância ou Educação à Distância, também precisa ser problematizado. Mugnol (2009) afirma que este
campo ainda se encontra em constante desenvolvimento e ampliação. As nomenclaturas utilizadas para
designar essa modalidade de ensino também são campos de disputa dentro das correntes teóricas nos
estudos desenvolvidos.
Contudo, esse tipo de modalidade possui limitações e demandas específicas que incluem a
necessidade de uma equipe multidisciplinar de produção de conteúdo, além de suporte tecnológico
constante a professores e alunos.
Segundo Mugnol (2009) e Valente (2011), o ensino à distância necessita de: 1) Construção curricular
própria para o formato virtual; 2) Equipe multidisciplinar; 3) Grupos reduzidos de alunos; 4) Autonomia
dos estudantes na construção de seus percursos pedagógico; 5) Mediação do conteúdo por diferentes
formatos e mídias; 6) Prevalência de interações assíncronas; 7) Ênfase no cumprimento da tarefa e não
na presença em tempo real.
À medida em que a pandemia continua tomando a frente e as escolas são impossibilitadas de reabrir,
os planos de retomada também são pensados e adaptados à nova realidade. O ensino híbrido, por
exemplo, é pouco explorado em contextos educacionais de normalidade. No presente momento, vem
sendo citado como estratégia necessária para o retorno presencial seguro, já que a estrutura
organizacional escolar até hoje conhecida, não cumpre de forma segura os protocolos sanitários
necessários. Com a finalidade de garantir rotinas seguras de aprendizagem e o respeito às decisões
individuais das famílias sobre o momento de retorno presencial, modelos híbridos podem ser
implementados.
A palavra híbrido, segundo o dicionário, tem como significado algo que é composto por diversos
elementos. Quando trazemos para a sua junção com termo ensino, falamos de uma proposta
pedagógica mesclada, blended, entendendo que “o ensino híbrido significa que os estudantes têm pelo
menos um componente de escola física, longe de casa, incorporado ao seu curso” (HORN; STAKER, p.
35), não devendo ser confundido por ensino enriquecido por tecnologia.
Colocando as análises a partir da perspectiva de metodologias de ensino e abordagens pedagógicas,
bem como desenho curriculares diversos, o ensino híbrido não se constitui enquanto uma novidade na
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história da educação. Entender que, em um mesmo espaço escolar pode haver diferentes concepções
de ensino e metodologias, já é algo discutido amplamente nas Faculdades de Educação do país.
(SILVA,2007; LOPES; DIAS; ABREU,2011)”.

Janainne Nunes Alves ; Bruno Lopes de Faria
; Paulo Giovane Aparecido Lemos ; Claudiane
Moreira Costa ; Cléber Silva E Silva ; Ramony
Maria Da Silva Reis Oliveira

“O fórum, um momento assíncrono (figura 2), incitou uma reflexão abrangente, o que propiciou uma boa
articulação entre os conceitos abarcados na UC, por meio da ótica da interdisciplinaridade como
instrumento direcionador de uma formação que dá suporte para compreensão em sentido pluralístico da
temática (pandemia). Destaca-se ainda, que esse momento relacionou conhecimentos e conceitos
científicos e tecnológicos aplicados a uma situação contemporânea como auxiliar na construção dos
saberes. (RAMOS, 2008; SANTOMÉ, 1998; LAVAQUI; BATISTA, 2007).”

Marcele da Silva Santos; Neide da
Fonseca Parracho Sant’Anna

“O pós-pandemia não excluirá imediatamente o ensino remoto, provavelmente teremos o desafio de
integrá-lo ao ensino presencial, ensino híbrido. Foi dado um “start” e não partiremos do mesmo ponto
em que paramos. (PASINI; CARVALHO; ALMEIDA, 2020).”

Fonte: elaborado pela autora, 2021.

Quadro 7 - Categoria: Desafios e desigualdades

Autores Desafios e desigualdades

Wolff, Carolina Gil Santos
Dissertação

“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.
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.”

Antônio Carlos Gil, Arquimedes Pessoni “Os estudantes podem ter dificuldade para manusear computadores e internet fora da escola e para se
manterem atentos durante as aulas. Além disso, os professores podem não ter as habilidades
necessárias para utilizar adequadamente a tecnologia do ensino remoto. As instituições de ensino, por
sua vez, podem carecer da infraestrutura necessária para garantir um ensino de qualidade.
Um dos problemas a se considerar nesta nova realidade está na estratégia adotada pelo professor para
promover o ensino remoto. Assim, cabe acatar o que tradicionalmente tem ocorrido com o ensino,
sobretudo no nível superior. A estratégia mais adotada tem sido a aula expositiva, que, como já foi

93

https://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Wolff%2C+Carolina+Gil+Santos


considerado, é bastante flexível e, consequentemente, aplicável para o alcance de muitos objetivos
educacionais. Mas, como também já foi lembrado, ela não é adequada para todos os objetivos. Ora, o
professor que, de um momento para outro, sem aviso prévio, foi solicitado a ministrar aulas
remotamente, buscou, naturalmente, adaptar as aulas que seriam dadas em classe à modalidade
virtual.”

Karla Saraiva ; Clarice Traversini ; Kamila
Lockmann

“As análises evidenciam o reforço de mecanismos disciplinares, o crescimento das desigualdades,
algum otimismo com os efeitos de longo prazo e a intensificação do trabalho docente, associada com a
possibilidade de contra condutas.”

Camila Vieira ; Silvia Gabrielle Braz
Coimbra

“A busca por respostas criativas desses profissionais, que muitas vezes se apresentam como
“gambiarras pedagógicas” despontam como fatores que comprovam a urgência da discussão acerca da
criatividade como temática formativa docente.
A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os meios de
um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformação participada. Estar em formação
implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios,
com vista à uma construção de uma identidade.
A demanda por respostas às famílias e a sociedade imputou a muitas escolas a construção de espaços
de aprendizagem virtuais, os quais implicaram na invisibilidade da sala de aula e, com isso, de suas
demandas.
Por outro lado, a diferença de acesso às tecnologias e à internet de boa velocidade, as demandas por
cuidados e segurança sanitária e a luta pelo sustento das famílias tem inviabilizado o acompanhamento
das atividades remotas. Em especial, pelos alunos matriculados nas redes públicas de ensino do país.
igualmente, nesse processo de transformações e adaptações, as desigualdades ampliam-se como
lupas quando pensamos na educação pública versus a educação privada. Sobre essa desigualdade,
Arroyo (2010,p.1384) afirma que:

É preocupante que, na medida em que os mais desiguais chegam ao sistema escolar expondo
as brutais desigualdades que os vitimam, as relações educação-políticas-desigualdades
fiquem secundarizadas e sejam priorizadas políticas de inclusão, de qualidade, de padrões
mínimos de resultados.

O home office de pais e professores e a demanda por cuidados domésticos fizeram da casa o novo
ambiente escolar, de trabalho e de lazer. As salas de aula foram invisibilizadas, mas as suas demandas
não.
A constante avaliação das estratégias e a informação às famílias dos objetivos pretendidos com as
atividades propostas deveriam ser suficientes para uma melhor experiência pedagógica para todos.
Porém, as inseguranças geradas pelo período vivido criam um contexto de excessos. Dessa forma, o
que seria uma maneira de manter e estreitar a relação iniciada na escola, vem afastando o interesse
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dos alunos e imputando aos pais, em geral, às mães e avós, demandas que transformaram as tarefas
escolares para todos um pesadelo.
pois, entende-se que o formato de videoaulas focado na continuidade de um currículo prescrito sem
considerar o momento vivido é fonte de adoecimento psicológico de docentes, discentes e de seus
cuidadores.
No contexto atual, o aumento de exigências sobre a ação do professor e de padrões esperados para
esse profissional, enfocam o resultado sobre seu trabalho e geram pressão pessoal. O medo e a
insegurança fruto do risco sanitário aliado ao fechamento de escolas e aumento do desemprego se
unem à emergência de encaixar-se em um contexto sobre qual a sua formação inicial não foi capaz de
prever. “

Alessandro Tomaz Barbosa ; Gustavo
Lopes Ferreira ; Danilo Seithi Kato

“Os resultados apresentam como desafios, entre outros, a falta de formação e experiência prévia dos
professores para produzirem as atividades remotamente, as habilidades básica e intermediária com as
TDICs e a conciliação do ensino remoto com os cuidados domésticos. Diante dessa conjuntura
pandêmica, consideramos emergencial resistir à uberização do trabalho docente e a
mcdonização do currículo.
As trocas de mensagens pessoais e de trabalho que se misturam no WhatsApp e o cuidado com a
casa, despertam entre as docentes um sentimento de maior carga de trabalho em relação ao período
anterior à quarentena. Essa sensação de “maior carga de trabalho”
Nessa direção, assistimos a uberização do trabalho docente de forma remota. Conforme Silva (2019), o
trabalho na Uber materializa a ideia de que o trabalhador tem que levar tudo, sendo responsável pela
mercadoria que vai vender e pelo serviço que vai prestar. Neste cenário pandêmico, de forma análoga,
é possível estender essa lógica para os docentes que atuam no ensino remoto emergencial, pois nos
deparamos com as longas jornadas de trabalho e os mecanismos de transferência de custos e riscos
para os professores e professoras do Brasil.

A comercialização de materiais didáticos padronizados por fundações e grupos
empresariais, bem como a realização de parcerias público-privadas para oferecimento de
plataformas digitais e suporte, são indícios do quanto a condição de ensino remoto
provocado pela pandemia de COVID-19 pode estar sendo aproveitada como ensejo para o
fortalecimento de processos gerencialistas e do empresariamento da educação brasileira
(BORBA, et al. 2020, p. 163).

Além disso, a má qualidade ou a falta de serviços de internet e a limitação de acesso a computadores
são apontadas pelos professores como obstáculos a serem superados no ensino remoto.
Entretanto, constatamos que 17,7% não tem rede de apoio, somado a isso, os resultados sinalizam que
13,3% também alegam que durante a pandemia estão trabalhando remotamente sem rede de apoio,
pois a/o parceira/o manteve suas atividades de trabalho fora de casa. Esses números representam que
variáveis como atividades domésticas, cuidado com os filhos e dinâmica familiar estão presentes no
ensino remoto emergencial e precisam ser considerados e discutidos.”
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“Pelos dados, evidenciamos que o cuidado com a casa/tarefas domésticas (66%), cuidado de rotina
com os filhos (37,4%), assim como o envolvimento nas tarefas escolares dos filhos (26,9%), são fatores
que impactam o trabalho remoto emergencial. Além disso, as respondentes apresentam outros
aspectos que repercutem no momento atual, tais como, cuidados com filho com deficiência (1%) e
cuidado com idosos ou outros membros da família (não filhos) - (21,5%).
Com a interrupção das atividades presenciais de ensino, a dinâmica nas casas das professoras
precisou ser reorganizada, obrigando-as a conciliar demandas familiares e profissionais, especialmente
quando não há rede de apoio. Essa reorganização resultou em uma sobrecarga de tarefas domésticas
e cuidado com os membros da família que reverberou no planejamento e desenvolvimento das
atividades remotas de ensino.
Vale ressaltar, com base na pesquisa de Wagner et al. (2005), que as tarefas domésticas ainda seguem
padrões relativamente tradicionais, ou seja, os papéis de gênero têm forte influência sobre a divisão das
atividades domésticas de homens e mulheres, cabendo às mulheres a responsabilidade principal das
atividades do lar, enquanto as tarefas domésticas desempenhadas pelos maridos costumam ser
percebidas pelas esposas como uma ajuda ou um favor que estes prestam a elas.”

Rodrigo Cerqueira Do Nascimento Borba
; Pedro Pinheiro Teixeira ; Karine de
Oliveira Bloomfield Fernandes ; Maína
Bertagna ; Cristiana Rosa Valença ; Lucia
Helena Pralon de Souza

“Destaca-se também o aumento da carga de trabalho e as dificuldades de acesso à internet de seus
estudantes.
A comercialização de materiais didáticos padronizados por fundações e grupos empresariais, bem
como a realização de parcerias público-privadas para oferecimento de plataformas digitais e suporte,
são indícios do quanto a condição de ensino remoto provocado pela pandemia de COVID-19 pode estar
sendo aproveitada como ensejo para o fortalecimento de processos gerencialistas e do
empresariamento da educação brasileira.
A percepção de “maior” carga de trabalho pode estar relacionada a diferentes fatores, como falta de
preparo e estrutura do docente para o planejamento e as aulas on-line, o cuidado com a família e a
casa, questões psicológicas, entre outras.
De acordo com os resultados da pesquisa, podemos tecer considerações sobre três aspectos
principais: a maioria dos docentes não se sente segura e confortável diante das questões
metodológicas do ensino remoto pautado no uso de tecnologias digitais de informação e comunicação,
também por conta de problemas como a má qualidade das conexões e as oscilações dos serviços de
internet; os cotidianos domésticos se fazem presentes sobremaneira no momento das aulas virtuais.
A maioria dos docentes da educação básica são mulheres (VIANNA, 2002), que são também donas de
casa e/ou mães e sobre elas recaem a maioria das tarefas domésticas e da educação dos filhos. Essa
realidade é agravada durante a pandemia do coronavírus, como ressalta Boaventura de Souza Santos
(2020), sendo a mulher quem mais sofre stress, com crianças e outros familiares em casa. O machismo
impede que as tarefas do lar sejam divididas, tendo a mulher que acumular as funções do
espaço-tempo doméstico com as múltiplas demandas do trabalho.”
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“Mas também vêm permitindo maior controle de nossas vidas, de nosso trabalho e nos toma muito mais
tempo, visto que as mensagens e demandas de trabalho pouco respeitam horários e espaços privados.
O acúmulo de responsabilidades, que não mais somente os saberes pedagógicos, mas também a
operacionalização de recursos tecnológicos ocasiona um aumento de exigências e responsabilidades
sobre o professor e seu esgotamento físico e emocional (ESTEVE, 2014).
mas também vêm permitindo maior controle de nossas vidas, de nosso trabalho e nos toma muito mais
tempo, visto que as mensagens e demandas de trabalho pouco respeitam horários e espaços privados.
O acúmulo de responsabilidades, que não mais somente os saberes pedagógicos, mas também a
operacionalização de recursos tecnológicos ocasiona um aumento de exigências e responsabilidades
sobre o professor e seu esgotamento físico e emocional (ESTEVE, 2014).”

Francisco Cleyton de Oliveira Paes;
Samaya Semião Freitas

“...novos desafios ao coletivo de trabalho (professores, pais, alunos, gestão escolar e funcionários).
Logo, consideramos Letramento Digital o conjunto de práticas sociais - orais, escritas e multimodais -
relacionadas ao uso (social) de tecnologias digitais. Devido ao contexto de isolamento social, o uso
dessas tecnologias tornou-se essencial para a manutenção do ensino e do relacionamento entre
professores e alunos, exigindo, de ambos, um aperfeiçoamento da condição de letramento digital,
alguns mais que outros.
Se antes havia uma carga de trabalho exaustiva para os professores, agora então, o desafio seria
utilizar as tecnologias digitais em prol da continuidade do processo educacional, acrescentando mais
essa atividade à complexa lista de afazeres do professor.
Portanto, pode-se inferir que houve uma sobrecarga de trabalho, pois, além de toda a preparação da
aula, alguns docentes tiveram que recorrer, na prática, ao aperfeiçoamento dos letramentos digitais.
O isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus exigiu mudanças nos
comportamentos e nas práticas sociais. A relação entre os sujeitos mudou de uma hora para outra,
alterando espaço e tempo, exigindo uma nova postura, assim como novas atitudes valorativas.”

Flavia Faissal de Souza ; Débora Dainez “A pandemia do coronavírus (COVID-19) traz desafios em todas as esferas da vida humana, em
especial às políticas sociais. “

Natália Lampert Batista “Formação docente não deve se restringir a “receitas pedagógicas” e “autoajudas pedagógicas” e sim
contribuir com o entendimento das necessidades dos professores e de suas comunidades escolares,
refletindo e ressignificando a prática pedagógica. Adaptar-se à Pandemia, também, é um ato de
(auto)formação.”

Marcele da silva Santos; Neide da
Fonseca Parracho Sant’Anna

“A ausência de diretrizes nacionais durante este período dificultou a organização, o planejamento e a
execução para a validação pedagógica. Atrasou o estabelecimento de um planejamento interno das
escolas para o atendimento às necessidades específicas do alunado.”
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“A ausência de uma cultura digital e as desigualdades educacionais e sociais nas redes públicas de
ensino agravam a situação para resolução paliativa do problema, constituindo obstáculos para a
execução de um plano efetivo.
É uma realidade em que, em muitos casos, pode faltar a estrutura logística mínima, como a
alimentação, ou até mesmo um local com uma mesa e cadeira para que o aluno possa realizar uma
rotina de estudo.
Um outro empecilho são as dificuldades técnicas no manuseio das ferramentas para o desenvolvimento
de tarefas, fato curioso já que os alunos são nativos digitais, possuem natural familiaridade com as
últimas tecnologias digitais (KAMPF, 2011).
o novo pode causar esse efeito paralisante e o medo. São inúmeros os motivos dados para justificar
repulsa e resistência à adequação pedagógica mediada por tecnologias.
Não obstante, a escola e a formação do professor não acompanharam o desenvolvimento tecnológico.
A pandemia trouxe a necessidade de transformações rápidas e urgentes para o ensino realizado de
forma remota. Uma grande crise acelerou o processo de adequação das práticas pedagógicas
mediadas pelas tecnologias e fez com que os professores avançassem décadas em meses
(MACHADO, 2020).”

Janainne Nunes Alves ; Bruno Lopes de Faria
; Paulo Giovane Aparecido Lemos ;
Claudiane Moreira Costa ; Cléber Silva E
Silva ; Ramony Maria Da Silva Reis
Oliveira

“Nos deparamos, então, com a inadequação da sala de aula tradicional diante da realidade em que nos
encontramos e os processos de ensino e aprendizagem apropriaram-se do modelo remoto, mediado
pelas tecnologias, em escalas não testadas e sem precedentes. “

Caminhos para o Ensino remoto: :
Estratégias e interfaces educativas
(Santos da Costa, Kiara Tatianny)

“... preciso planejar todo um currículo para que ele possa estar organizado em uma oferta não
presencial. Este é um dos maiores desafios da atualidade.
Para o grupo dos desafios, podemos enumerar alguns; do lado esquerdo da tela, temos os desafio
(exclusão social até capital cultural e econômico) e do lado direito da tela estão os desafios externos
docente até planejamento).”

Mônica Strege Médici; Everson Rodrigo Tatto;
Marcelo Franco Leão

“A pandemia do coronavírus afetou diversas questões do comportamento humano, tais como: a
convivência social, o bem viver com saúde, a economia, a educação, entre outros.
Perante todos os dramas, cenários e desenrolares dessa pandemia de 2020, todos os segmentos
sociais foram afetados, sobretudo a educação, pois ocorreu uma paralisação incondicional das escolas
públicas e privadas, atingindo as comunidades
escolares (professores, funcionários, pais e estudantes), em todos os níveis de ensino,
indiscriminadamente, interferindo nos aprendizados, sonhos e perspectivas, ou seja, um momento de
total paralisia educacional. Cabe ressaltar que esta mudança gera uma interferência forte na vida
familiar de todos os entes, com alterações de rotinas, convívios, afazeres e trabalho.”
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“Outro ponto relevante é o fato de que é preciso repensar uma escola física ou virtual acessível a todos,
no entanto, o que se apresenta hoje no Brasil é o aprofundamento das desigualdades sociais, visto que,
de um lado temos as famílias mais abastadas e seus filhos com acesso a aparelhos e conectividade
que lhes permite estudar aprimorando seu conhecimento, e de outro, uma população lutando pela
sobrevivência e isso não pode ser naturalizado pelo estado, pois “geram padrões de dominação cuja
superação é um imperativo para a emergência de uma sociedade mais justa.” (MIGUEL, 2018, p.220).
Como destaca Freire (2006, p.25): “a democracia e a liberdade encontram-se esboçadas nesta etapa
de transição como possibilidades históricas. Elas não se efetivam sem luta”. Em outras palavras, é
papel do estado assegurar as condições de igualdade no sentido de oportunizar a formação integral do
sujeito em face dos entraves sociais impostos pela pandemia.
Destacamos a afirmação de Freire (2006, p.20): “A democracia é, como todo saber, uma conquista de
todos. Toda a separação entre os que sabem e os que não sabem, do mesmo modo que a separação
entre as elites e o povo, é apenas fruto de circunstâncias históricas que podem e devem ser
transformadas”. Ou seja, para a educação transformar a sociedade é preciso possibilitar igual acesso
ao conhecimento, o que não ocorre com os estudantes da rede pública, isso pode cristalizar a
desigualdade social nas próximas gerações.
É importante refletir, no intuito de buscarmos soluções, pois a nova organização da escola, estruturada
pela conectividade, não será possível para todos e, portanto, o conhecimento passa a ser um privilégio
ao alcance de poucos. Novos pilares passam a sustentar a sociedade. A desigualdade torna-se maior e
a escola fica designada àqueles que têm recursos, já que conseguem adquirir equipamentos digitais
que passam a ser fundamentais para acessá-la.”

Fonte: elaborado pela autora, 2021.

Quadro 8 - Categoria: Possibilidades

Autores Possibilidades

Antônio Carlos Gil, Arquimedes Pessoni “Os benefícios são evidentes. Além de diminuir as aglomerações, o ensino remoto proporciona aos
estudantes menores gastos com deslocamento e alimentação, podendo garantir-lhes menos cansaço e
mais disposição para assistir às aulas.
A vinculação da estratégia de ensino aos objetivos de aprendizagem é questão de fundamental importância
quando se trata de ensino remoto.
O sucesso dessa transição para o ensino remoto depende de diversos fatores, como disposição dos
estudantes, capacitação do professor, qualidade da tecnologia, objetivos de aprendizagem e estratégias de
ensino. O professor precisa ter o domínio do assunto e a competência para lidar com as novas tecnologias.
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Os estudantes também precisam dominá-las e sentir-se dispostos a aprender a distância. A tecnologia, por
sua vez, precisa ser de qualidade para garantir que o processo se efetive. Os objetivos de aprendizagem e
as estratégias de ensino, por fim, precisam estar harmonizados para que os resultados sejam favoráveis.”

Karla Saraiva ; Clarice Traversini ; Kamila
Lockmann

“Desse modo, consideramos que a educação remota tem fortalecido mecanismos disciplinares. Outro
elemento que reforça a ideia de que a educação remota está orientada por princípios disciplinares é a
ênfase dada à questão dos conteúdos. Em tempos de COVID-19, parece que as discussões sobre currículo
que vêm sendo desenvolvidas nas últimas décadas e que consolidam um entendimento de que a
escolarização não pode ser resumida à aprendizagem de conteúdos estão sendo atropeladas.”

Camila Vieira ; Silvia Gabrielle Braz
Coimbra

“Em linhas gerais, pretende-se investir em uma metodologia mediada pela tecnologia e que também seja
ativa. O que significa, na prática, uma maior liberdade do alunado no desenrolar de seu projeto de trabalho,
bem como múltiplas possibilidades para que os professores consigam personalizar o conteúdo a partir do
foco de interesse do sujeito.
No foco deste artigo, a retomada pós-pandemia, as escolas tentam encontrar:

[o] equilíbrio entre as aprendizagens pessoal e grupal. Respeito ao ritmo e estilo de
aprendizagem de cada aluno combinado com metodologias ativas grupais (desafios,
projetos, jogos significativos), sem disciplinas, com integração de tempos, espaços e
tecnologias digitais.” (BACICH; NETO; TREVISANI, 2015, p.44).”

Daniel de Oliveira Lima ; Lilian Nasser “Algumas escolas adotaram o Ensino Remoto Emergencial (ERE), outras criaram uma estrutura similar ao
ensino à distância (EAD). Essas adaptações geraram outros dilemas sobre como seria o ensino e,
consequentemente, como seria avaliar nestes modelos de ensino. Esta experiência indica que é possível
ampliar o processo de avaliação usando as tecnologias digitais.”

Rodrigo Cerqueira do Nascimento Borba;
Pedro Pinheiro Teixeira; Karine de Oliveira
Bloomfield Fernandes; Maína Bertagna ;
Cristiana Rosa Valença; Lucia Helena
Pralon de Souza

“Concluímos que é um momento árduo para a maioria dos docentes, mas que associações como a
SBEnBio podem criar espaços para reflexão sobre essas práticas
Com relação ao controle da atividade docente, a experiência nos mostra que as redes sociais e a internet
nos trouxeram uma série de benefícios e facilidades.”

Flavia Faissal de Souza; Débora Dainez “Os resultados evidenciam o lugar da escola na vida do aluno e apontam para o papel dessa instituição
social como espaço coletivo de resistência político-pedagógica e mediadora dos processos de
humanização.”

Natália Lampert Batista “Inicialmente, havia um grande receio quanto a exequibilidade das aulas no formato mencionado, porém,
com o passar dos dias, novas perspectivas começaram a ser desenhadas, das incertezas começaram a
surgir novas possibilidades e perspectivas de ensino-aprendizagem.
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A comunicação com os pós-graduandos passou a fluir e os debates começaram a ficar cada vez mais
enriquecedores e contextualizados com a relação entre o contexto de excepcionalidade vivido e as teorias
debatidas no âmbito da disciplina.
As atividades desenvolvidas e os debates realizados acabaram ganhando relevância e se tornando centrais
na constituição das pesquisas dos pós-graduandos matriculados na disciplina.
porém, a disponibilidade dos pós-graduandos, bem como seu acesso a infraestrutura e internet “de
qualidade” permitiram que a proposta passasse de incerteza a possibilidades de promover um ensino,
mesmo a distância, personalizado, coerente com os anseios das pesquisas dos matriculados e que desse
conta de cumprir os objetivos e o programa da disciplina propostos, sem desconsiderar o contexto de
excepcionalidade vivenciado.”

Marcele da silva Santos; Neide da
Fonseca Parracho Sant’Anna

“Traz a possibilidade de pós-pandemia, um retorno gradual com a presença física de alunos e profissionais
da educação nas unidades de ensino, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias. E, ainda, a
atenção ao acolhimento e reintegração social dos professores, alunos e suas famílias. São apontados,
como forma de superar os impactos psicológicos do longo período de isolamento social, diálogos e trocas
de experiências.
Recomendam ainda, no retorno, uma avaliação diagnóstica, que deverá ser definida por cada sistema de
ensino, considerando suas especificidades, entre outros pontos de total relevância.
O celular, temido e proibido em muitas escolas antes da pandemia, se tornou uma ferramenta didática com
a aplicabilidade de multiplicar conhecimentos e trazer solução para que o ensino dos alunos se tornasse
possível nesse momento.”

Janainne Nunes Alves ; Bruno Lopes de Faria ;
Paulo Giovane Aparecido Lemos ; Claudiane
Moreira Costa ; Cléber Silva E Silva ; Ramony
Maria Da Silva Reis Oliveira

“Entre os quais citamos podcasts, videoaulas, fóruns e videoconferências, orientaram as relações e as
formas pelas quais a gestão do ensino ocorreu, de forma a viabilizar o processo educacional e a integração
entre professores e estudantes, potencializando o trabalho coletivo e as inter-relações entre os
conhecimentos.”

Fonte: elaborado pela autora, 2021.

Quadro 9 - Categoria: Práticas Pedagógicas

Autores Práticas Pedagógicas

Antônio Carlos Gil, Arquimedes Pessoni “O professor, que habitualmente ministrava aulas expositivas, passou a oferecê-las remotamente,
valendo-se, inclusive, dos recursos auxiliares proporcionados por tecnologias de apresentação, como o
PowerPoint.”
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Camila Vieira; Silvia Gabrielle Braz
Coimbra

“Além da emergência da criatividade e da inovação como saber docente (Tardif, 2014) necessário para o
enfrentamento da crise, reinvenção da escola em busca de alternativas para sua continuidade diante das
limitações sanitárias.
Ser criativo é, portanto, ser capaz de promover espaços de ensinar e aprender suficientemente bons para
todos. É ser flexível, autônomo, mas ciente de sua dependência. É lidar com o outro, gestando espaços no
qual todos experimentem, segundo seus próprios tempos e maneiras, a possibilidade de autoria. É cuidar
sem sufocar, é manejar sem podar.
“para ajudar a desenvolver nos alunos os recursos pessoais que lhe permitam uma ação criativa e
transformadora, é necessário que se constituam espaços de relação e ação favoráveis” (MARTINEZ, 2002,
p. 191), chamados de “relação criativa professor-alunos”, a qual deve ser caracterizada pelo clima
emocionalmente positivo e o respeito pelas diferenças e individualidades.
Logo, elenca-se como necessário para que a criatividade emerja em um espaço educacional, o
desenvolvimento do cuidado, a importância de um ambiente facilitador, de um espaço de escuta sensível,
que não constitua sujeitos copistas e sim inventivos. Destaca-se, ainda, a necessidade de o docente olhar
com interesse para seu aluno e ao vê-lo como um ser criativo, criador e único. Segundo Nóvoa (1992, p. 25).
Neste sentido, o autor defende que mudanças no processo de formação docente com a “inclusão de
conteúdos criativos (conceitos, processos, técnicas, evolução, etc.) nos planos de formação inicial de
pedagogos, professores, psicólogos, orientadores, administradores da educação,” (TORRE, p. 40),
promoveriam mudanças didáticas em suas salas de aula e estas, em última instância, trariam mudanças nos
componentes curriculares. O autor cita, ainda, que universidades espanholas e ibero-americanas já vêm
reconhecendo a criatividade como tema de formação. O que corrobora com a sua necessidade para a
docência.
Mais do que o exposto, é preciso pensar no aluno, mas também, em seus cuidadores, nas demandas
familiares e na incorporação destes na motivação e construção de espaços para aprender.
É importante salientar que, quando defende-se, nesse artigo, que a manutenção das atividades escolares em
formato remoto são favoráveis por propiciar a estabilidade das relações construídas, falamos de um trabalho
pedagógico que permita a abertura de um espaço simbólico e potencial (Winnicott, 1965), com a ludicidade e
a criatividade como propulsores das dinâmicas estabelecidas. Atividades e propostas comprometidas como o
acolhimento afetivo e desenvolvimento cognitivo dos indivíduos.”

Alessandro Tomaz Barbosa; Gustavo
Lopes Ferreira; Danilo Seithi Kato

“Concepção da profissão docente atravessada pelos aspectos humanos como, a afetividade, a empatia, o
respeito às diferenças e memórias culturais. De maneira empática nos atentamos à palavra dos professores,
nos pautando, segundo Bolívar (2002), em uma racionalidade narrativa, na qual o juízo do professor importa,
o que sempre inclui, além dos aspectos técnicos, dimensões morais, emotivas e políticas.
Segundo Freire (2014), a educação não se faz de A para B ou de A sobre B, mas numa relação horizontal de
A com B.
Pagan (2018), os aspectos socioafetivos promovem um ensino mais humanizado, sendo uma forma de
(re)inaugurar um ensino inclusivo e que considere a diversidade de experiências e o autoconhecimento para
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romper com a pretensa construção ambivalente entre normalidade e anormalidade como forma de julgar e
diferenciar os sujeitos válidos dos não válidos.
No entanto, com a situação atípica da pandemia, o professor reconhece a importância do gesto, do olhar, do
corpo para a avaliação da aprendizagem. Elementos que podem ser retomados no cenário pós-pandêmico.
Ademais, traz a ansiedade como elemento emblemático oriundo do cenário de incertezas.”

Janainne Nunes Alves; Bruno Lopes de
Faria; Paulo Giovane Aparecido Lemos;
Claudiane Moreira Costa ; Cléber Silva e
Silva; Ramony Maria Da Silva Reis Oliveira

“A interdisciplinaridade pressupõe a compreensão dos problemas conforme seu aspecto multifacetado,
fatores que são sempre apresentados e discutidos no que diz respeito às práticas didático-pedagógicas
contemporâneas. Corporificando, assim, uma forma de pensar e produzir conhecimento advinda da
emergência em inovar o pensar e o fazer ciência. Orientando-nos a práticas pedagógicas com vistas à
realidade, estimulando nesse sentido, a coexistência de sujeitos distintos, com seus saberes em áreas
diversas a atuarem conjuntamente sobre as circunstâncias cotidianas. (RAMOS, 2003; DOS SANTOS, 2018;
LOUREIRO et al., 2019).
Nessa perspectiva, a construção do conhecimento, no contexto da realidade, vislumbra a promoção do
conhecimento efetivo, com significado próprio, alcançado mediante a articulação entre os conceitos que
também se fazem presentes no dia a dia dos estudantes. (BRASIL, 2000).
Nesse sentido, os momentos síncronos suportados pelo Google Meet se mostraram adequados para
promoção de aproximações entre professor/estudante e professor/professor em situações distintas, como
sanar dúvidas, realizar explicações mais densas, bem como apoiar o trabalho dos professores no
desenvolvimento de uma visão coletiva da situação-problema, pressupostos da interdisciplinaridade.
(SANTOMÉ, 1998).”

Mônica Strege Médici Everson Rodrigo
Tatto  Marcelo Franco Leão

“Bouchard (2000) afirma que as tecnologias em uso possibilitam níveis de diálogo de acordo com suas
características estruturais, as quais interferem na distância transacional e consequentemente nas
possibilidades interativas. Sendo assim, por meio da tecnologia, é possível que haja interação entre
professores/estudantes, professores/professoras e com isso, a possibilidade de realizar a transmissão de
informação, a construção de saberes. (ALMEIDA; PRADO, 2003).”

Fonte: elaborado pela autora, 2021.
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3.1.3.  Tratamento dos resultados

A primeira característica levantada nos trabalhos científicos foi a

dificuldade de conceituação do ensino remoto, que levou à categorização

apontada nesta pesquisa. Optou-se, assim, por identificar suas características,

em comparação com outras modalidades de ensino de educação, desafios e

desigualdades, possibilidades, práticas pedagógicas, apontadas pelos autores

pesquisados.

Para a análise dos dados , o software NVivo 11 Pro foi utilizado para dar

um suporte, auxiliar e identificar a relevância dos dados, por meio de nuvens de

palavras, que permitem localizar trechos originais da pesquisa, orientar a

visualização dos dados e qualificar as análises. Com o NVivo 11 Pro, em um

primeiro momento inseriu-se o conteúdo das pesquisas realizadas, assim

iniciou-se a análise dos dados conforme as categorias prévias (currículo,

ensino remoto, afetividade), que foram eleitas mediante os objetivos, o

problema da pesquisa e a Revisão Sistemática de Literatura.

3.1.4.  Conceitos e características

Nesta categoria pretende-se esclarecer os conceitos e características

referentes ao “ensino remoto”. Muitos dos autores pesquisados, preferiram

evidenciar algumas características desta modalidade de ensino, por ter sido

uma necessidade ocasionada de forma abrupta.

Um dos conceitos mais divulgados quando se trata de ensino remoto é a

possibilidade da continuação das atividades educacionais, que antes eram

desenvolvidas de forma presencial. O conceito também está associado à

necessidade que se estabeleceu de distanciamento social ocasionado pela

pandemia de Covid-19. A estratégia empregada estabelece um horário fixo

para as aulas em ambientes virtuais, assim como no presencial, onde alunos e

professores se encontram para a comunicação, uma sala de aula virtualizada.

As aulas ocorrem em tempo real, através de plataforma de videoconferência,

na modalidade síncrona.
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A princípio as atividades foram improvisadas, mas com o

desenvolvimento após as primeiras semanas, foram modificadas para atender

os diferentes públicos e suas demandas.

O ensino remoto é mediado por tecnologia, seu objetivo principal é

fornecer o acesso rápido ao sistema educacional durante o período em que se

vive uma crise sanitária. É o espaço em que o aluno promove a sua

aprendizagem e autonomia, pensamento crítico e desenvolvimento

significativo.

De forma intensa, o ensino remoto trouxe a evidência de sua utilização

não ter sido planejada e há discussões sobre sua eficácia. Para GIL e

PESSONI (2020, p. 4) alguns benefícios e desvantagens são evidentes:

Além de diminuir as aglomerações, o ensino remoto proporciona aos
estudantes menores gastos com deslocamento e alimentação,
podendo garantir-lhes menos cansaço e mais disposição para assistir
às aulas. Mas a adoção do ensino remoto também apresenta
desvantagens. Os estudantes podem ter dificuldade para manusear
computadores e internet fora da escola e para se manterem atentos
durante as aulas. Além disso, os professores podem não ter as
habilidades necessárias para utilizar adequadamente a tecnologia do
ensino remoto. As instituições de ensino, por sua vez, podem carecer
da infraestrutura necessária para garantir um ensino de qualidade
(GIL; PESSONI, 2020, p.4).

Com os textos selecionados para a categoria “conceitos e

características”, criou-se uma nuvem de palavras. Utilizando o critério da

frequência das palavras, com o apoio do NVivo 11 Pro, foram exibidas 50

palavras mais frequentes e com extensão maior a 5 caracteres. O resultado da

nuvem de palavras está ilustrado na figura 02.
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Figura 02: Nuvem de palavras da categoria conceitos e características

Fonte: Elaborada pela autora por meio do software NVivo 11 Pro, 2021

A análise da nuvem de palavras, que identifica a frequência da

ocorrência das palavras citadas retratando-as pelo tamanho, cor e posição na

nuvem, indica que o conjunto das palavras mais frequentes da categoria

conceitos e características, também não difere de forma tão perceptível dos

dados inicialmente levantados.

Os termos "ensino" e “educação” aparecem com maior frequência do

que "remoto” e “distância". A nuvem ilustra que o “ensino” está próximo a

“remoto”, “educação” e “distância”, o que reafirma o foco no ensino (não

exatamente no processo de ensino e aprendizagem) nas duas modalidades

que retratam a educação na pandemia, educação a distância e o ensino

remoto.
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3.1.5.Comparação com  outras modalidades de educação

O principal destaque para esta categoria refere-se à necessidade de

diferenciação dos conceitos e terminologias, comumente confundidas com o

ensino remoto.

O ensino remoto é usualmente comparado com a educação a distância

(EaD). Entretanto, os autores explicitam que a Educação a distância é

planejada, o foco são as atividades a serem desenvolvidas e o atingimento de

metas de aprendizagem. A modalidade necessita de equipe multidisciplinar e

suporte tecnológico aos professores e alunos, gravação prévia de todos os

programas e atividades, acabamento e finalização rigorosos, segundo leis de

direitos autorais e imagens.

Segundo Mugnol (2009) e Valente (2011), o ensino à distância necessita

de: 1) Construção curricular própria para o formato virtual; 2) Equipe

multidisciplinar; 3) Grupos reduzidos de alunos; 4) Autonomia dos estudantes

na construção de seus percursos pedagógico; 5) Mediação do conteúdo por

diferentes formatos e mídias; 6) Prevalência de interações assíncronas; 7)

Ênfase no cumprimento da tarefa e não na presença em tempo real.

A EaD virtual ou online é acessada por meio de plataforma virtual ou

ambiente virtual de aprendizagem. O acesso pode ser síncrono ou assíncrono,

o que também ocorre no ensino remoto.

O WhatsApp tornou-se essencial em tempos pandêmicos, para maior

agilidade na comunicação e também é utilizado como ferramenta síncrona

para interações por mensagem, áudio ou interação por vídeo. Outros sistemas,

em especial os voltados a videoconferências (Zoom, Meet, Teams), também

ocuparam espaço fundamental nesse período, seja para as aulas remotas,

para “lives” (palestras, apresentações artísticas ou educacionais ou mesas

redondas ao vivo), ou "webinars" (seminários via Web), que passaram a ser

frequentes no cotidiano. Os ambientes virtuais de aprendizagem passaram a

integrar a cultura e foi desenvolvido um conjunto de palavras e práticas sociais

por meio do uso intenso dos sistemas tecnológicos.
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O ensino remoto é também equivocadamente comparado ao

homeschooling, ou ensino domiciliar, que é a modalidade desenvolvida por

cuidadores ou pela família da criança, ou grupo de crianças, seguindo uma

legislação específica em que é estabelecido o desenvolvimento das propostas

curriculares.

A polêmica eclodiu durante a pandemia sobre a implementação do

homeschooling no país decorre de discussões sobre a inconstitucionalidade de

tal ação e, do lado que defende essa prática, as brechas da lei para a

permissão de sua execução. No primeiro caso, amparados pela Constituição

Federal de 1988 que, segundo Barbosa (2016, p.156),

Considerando a redação do art. 205, da Constituição Federal de 1988
(CF/88), no qual o termo “estado” precede a palavra “família” ao
estabelecer os objetivos da educação, parte da doutrina passou a
defender a prioridade do Estado sobre a família no dever pela
educação escolar. Seguindo essa argumentação, ressalta-se também
o § 3º do art. 205 ao determinar que “Compete ao Poder Público
recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada
e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola”.

O ensino remoto e o homeschooling podem ser realizados na residência

do aluno, entretanto não podem ser confundidas por suas essências

conceituais e práticas. O ensino remoto é utilizado durante a pandemia, mas a

matrícula do aluno foi realizada para o curso presencial, já o homeschooling é o

ensino no domicílio, conduzido com a responsabilidade da família.

O ensino híbrido, outra modalidade comparada ao ensino remoto, vem

sendo citado por muitos autores (Antônio Carlos Gil, Arquimedes Pessoni

(2020); Camila Vieira; Silvia Gabrielle Braz Coimbra (2020); Marcele da Silva

Santos, Neide da Fonseca Parracho Sant’Anna (2020)) como uma proposta ou

estratégia para organizar a estrutura escolar assegurando os protocolos

sanitários, também citado como opção para o período pós pandemia. Assim, o

hibridismo também não deve ser confundido com o ensino remoto ou ensino

enriquecido por tecnologias, “o ensino híbrido significa que os estudantes têm

pelo menos um componente de escola física, longe de casa, incorporado ao

seu curso” (HORN; STAKER, 2015, p. 35).
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O pós-pandemia não excluirá imediatamente o ensino remoto,

provavelmente o desafio será o de integrá-lo ao ensino presencial, tornando

possível o ensino híbrido. Foi dado um “start” e não partiremos do mesmo

ponto em que paramos. (PASINI; CARVALHO; ALMEIDA, 2020)

Os recursos tecnológicos para as aulas remotas mais citados pelos

autores são:

Quadro 10: Recursos tecnológicos para aulas remotas

Recursos Funções

Google Docs (documentos, planilhas,
apresentações)

Compartilhar (documentos, planilhas,
apresentações), trabalhar em grupo e socializar.

Dropbox, Google drive, Onedrive
https://www.dropbox.com/pt_BR/
https://www.google.com.br/drive/apps.html

Compartilhamento de documentos e vídeos (os
arquivos ficam armazenados em nuvem)

Mentimeter
https://www.mentimeter.com/

Interação e compartilhamento das informações
coletadas em tempo real
(enquetes, nuvem de palavras, perguntas)

Kahoot
https://kahoot.com/

Criação de jogos de aprendizado, testes de
múltipla escolha

Socrative
https://www.socrative.com/

Elaboração de quizz para
avaliação/revisão com resultados e relatórios
instantâneos e engajamento por equipes.

Padlet
https://pt-br.padlet.com/

Elaboração de murais e painéis virtuais
colaborativos.

Fonte: a autora, 2021
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Figura 03: Nuvem de palavras da categoria Comparação com  outras modalidades de

educação

Fonte: Elaborada pela autora por meio do software NVivo 11 Pro, 2021

A análise nuvem de palavras, que identifica a frequência da ocorrência

das palavras citadas retratando-as pelo tamanho, cor e posição na nuvem,

indica que o conjunto das palavras mais frequentes da categoria comparação

com  outras modalidades de educação, indica as modalidades destacadas.

Os termos "ensino" e “distância” aparecem com maior frequência do que

"híbrido” e “homeschooling". Ressalta-se, por meio dessa nuvem, a

centralidade do “ensino” e aparecem as demais modalidades já mencionadas,

que são comparadas ou confundidas com o ensino remoto.

3.1.6. Desafios e desigualdades

Os desafios relatados pelos autores dos artigos, são inúmeros, os que

mais se destacam são a dificuldade de acesso a internet (de má qualidade) e

falta de estrutura necessária para garantir a qualidade do ensino.
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A formação inicial do docente é citada como não suficiente para as

demandas urgentes do ensino remoto, muitos sentiram os desafios impostos

para as diversas atribuições e intermediações com as TDIC e escancararam a

falta da formação continuada para o uso de tecnologias.

Momentos de insegurança, incertezas, medos, aumento de desemprego,

trouxeram, segundo os autores, uma pressão pessoal ao trabalho do

professor. As demandas com cuidados domésticos, o cuidado com os filhos, a

casa como ambiente de trabalho e lazer, ou seja, o home office, trouxeram um

sentimento de aumento de carga de trabalho. A maioria dos docentes da

educação básica são mulheres, e também mães, donas de casa e

responsáveis pela educação dos filhos, resultando em uma sobrecarga,

ocasionando esgotamento físico e emocional. Outros desafios tratam da esfera

humana, afetando as questões do comportamento como: a convivência social,

a saúde, a economia, a educação e outros mais.

Neste período ficou evidente o aprofundamento das desigualdades

sociais, podendo estender-se por gerações a luta pela sobrevivência, a guerra

contra a fome, falta de recursos, entre outros.
A democracia é, como todo saber, uma conquista de todos. Toda a
separação entre os que sabem e os que não sabem, do mesmo modo
que a separação entre as elites e o povo, é apenas fruto de
circunstâncias históricas que podem e devem ser transformadas”.
(FREIRE, 2006, p. 20)

As maiores dificuldades encontradas por docentes segundo os autores

são:

● A conexão de internet do professor é lenta e/ou instável.

● A conexão de internet dos estudantes é lenta e/ou instável.

● O ambiente doméstico é inapropriado para home office.

● Sobrecarga de trabalho.

● Dificuldades no domínio de tecnologias digitais de informação e

comunicação.

● Dúvidas sobre as abordagens metodológicas para ensinar de modo

remoto.
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● Medo, depressão, ansiedade, tristeza e/ou outras questões relacionadas

à saúde mental.

● Sensação de pressão pela instituição em que atua.

● Insegurança quanto à gravação e uso não autorizado de imagem e voz.

Figura 04: Nuvem de palavras da categoria desafio e desigualdades

Fonte: Elaborada pela autora por meio do software NVivo 11 Pro, 2021

A análise da nuvem de palavras, que identifica a frequência da

ocorrência das palavras citadas retratando-as pelo tamanho, cor e posição na

nuvem, indica que o conjunto das palavras mais frequentes da categoria

desafio e desigualdades, indica os destaques.

Os termos "ensino" e “trabalho” aparecem com maior frequência do que

"professores, formação e tecnologia" (palavras mais citadas nos dados gerais),

o que ilustra a relação entre o ensino (prática do professor) e o trabalho. A

formação (ou falta dela) também é relacionada com grande frequência nas

produções científicas. Cabe ressaltar que, mesmo com menor frequência, são

mencionadas na nuvem as palavras “desafios”, “demandas” e
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``desigualdades'', as dificuldades apontadas no contexto do trabalho do

professor e alunos.

3.1.7. Possibilidades

As possibilidades atribuídas ao ensino remoto elencadas nas produções

científicas nesta categoria refletem que essa modalidade traz resultados

discretos se utilizada da melhor maneira possível. As comprovações de tais

resultados não se evidenciam claramente nas pesquisas por falta de estudos

de longo prazo e acompanhamento das variáveis que podem indicar alguma

melhora de resultados comparativos. O ensino remoto pode ser acessado por

meio de conexão de qualquer lugar (espaço) assim amplia proporciona

menores gastos, deslocamentos e aglomerações resultados positivos para o

controle do contágio mas em nada indicador de aprendizagens significativas e

duradouras.

Para que o ensino remoto ocorra com sucesso, apenas de seu

funcionamento físico, é necessário que se tenha internet de qualidade boa. No

que diz respeito aos resultados da eficácia da aprendizagem seriam exigidas

variáveis mais complexas tais como professores bem-preparados, objetivos de

ensino e aprendizagem, e sobretudo um projeto curricular adequado às

variáveis da realidade que se viveu durante a pandemia, sobretudo para o

ensino público.

Outra possibilidade é tornar o aluno como protagonista da sua

aprendizagem, ativo, para que a prática seja mais significativa e colaborativa,

tornando-o mais autônomo e criativo, o que não garante o amplo modelo de

aprendizagem significativa e afetiva que se propõe nesta pesquisa.

As produções científicas levantadas também demonstraram, através

das experiências dos professores, que as redes sociais e a internet

contribuíram com uma série de benefícios e facilidades em relação às

atividades docentes. O celular, que era proibido antes da pandemia, passou a
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ser entendido como uma ferramenta didática para tornar o momento de

aprendizagem possível neste período.

As ferramentas síncronas possibilitam as aulas ao vivo, nas quais

alunos e professores estão conectados ao mesmo tempo e se comunicando.

Este espaço também é considerado como ambiente para reflexão, mediado

por docentes que têm o compromisso de realizar uma educação de qualidade.

Para o período pós-pandemia, os autores recomendam um retorno

gradual, seguindo todas as recomendações e protocolos sanitários,

acompanhamentos psicológicos para que todos possam recuperar o longo

período de isolamento social e impactos causados durante a pandemia.

A diversidade de ferramentas e meios utilizados pelos docentes para

realização das atividades durante a pandemia, também possuem diferentes

linguagens, contribuindo para um material amplo, como descrito a seguir:

Atividades e materiais produzidos

● Listas de exercícios / Estudos dirigidos

● Uso em ambientes virtuais de aprendizagem (Ex.: Moodle, Teams,

Google Classroom).

● Vídeos e documentários no YouTube (ou outros sites semelhantes)

● Textos de divulgação científica

● Aulas online ao vivo.

● Reportagens e outros textos jornalísticos

● Gravação de aulas que são postadas na internet.

● Utilização das aulas gravadas por outros professores.

● Simulações de fenômenos e processos naturais em sites

● Jogos com finalidade educativa
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Figura 05: Nuvem de palavras da categoria possibilidades

Fonte: Elaborada pela autora por meio do software NVivo 11 Pro, 2021

A análise da nuvem de palavras, que identifica a frequência da

ocorrência das palavras citadas retratando-as pelo tamanho, cor e posição na

nuvem, indica que o conjunto das palavras mais frequentes da categoria

desafio e desigualdades, indica os destaques.

Os termos “ensino” e “aprendizagem” aparecem com maior frequência

do que “processo, pandemia e estudantes” (palavras mais citadas nos dados

gerais). Cabe notar que a aprendizagem passa a aparecer nas palavras mais

citadas, o que indica um movimento de descentração do “ensino” para

incorporar a aprendizagem.

3.1.8. Práticas Pedagógicas

Nesta categoria é possível destacar estratégias e ferramentas utilizadas

pelos docentes na ministração do ensino remoto e reconhecimento da

compreensão de práticas didático-pedagógicas.
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Os docentes precisam promover espaços para ensinar e aprender,

tornando-se mais flexíveis e autônomos. Estes novos espaços transformaram a

relação professor-aluno tornando-os (se interativos) mais favoráveis a trocas,

sendo este um ambiente  também a  escuta.

Para a utilização desses novos espaços, os docentes precisam “ensinar”

os alunos e também suas famílias, motivando-os a aprender. Os docentes

salientam que é necessário o respeito, acolhimento, empatia para que o

desenvolvimento cognitivo aconteça.

Com esta situação atípica de pandemia, os docentes reconhecem a

importância dos gestos e do olhar, podendo transmitir mais confiança neste

cenário onde nada é certo.

São destacadas possíveis contribuições aos docentes:

● Divulgação de materiais pedagógicos produzidos e cedidos por

professores e professoras.

● Produção de vídeos com dicas e sugestões para a criação de atividades

remotas.

● Realização de “lives” (transmissões ao vivo pela internet) para debater

assuntos contemporâneos e subsidiar a atuação docente.

● Promoção de encontros virtuais para partilhas de experiências docentes.
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Figura 06: Nuvem de palavras da categoria práticas pedagógicas

Fonte: Elaborada pela autora por meio do software NVivo 11 Pro, 2021

A análise nuvem de palavras, que identifica a frequência da ocorrência

das palavras citadas retratando-as pelo tamanho, cor e posição na nuvem,

indica que o conjunto das palavras mais frequentes da categoria práticas

pedagógicas, indica os destaques.

Os termos "ensino" e “professor/professores” aparecem com maior

frequência do que "construção, formação e criatividade" (palavras mais citadas

nos dados gerais). É importante ressaltar que as referências a

professor-professores aparecem com maior frequência do que ensino.
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3.2.  Afetividade

Para atender o objetivo específico 2 desta pesquisa, “Identificar se e

como os autores enfocam o afeto na relação professor-aluno e aluno-aluno”, a

base para a análise é buscada na teoria da psicogenética de Wallon e sob a

perspectiva destacada por Prandini (2020).

Das 14 pesquisas levantadas e lidas, apenas 10 artigos e uma

dissertação tinham como foco questões ligadas à afetividade e a relação

professor-aluno. As pesquisas levantadas apontam que o caminho viabilizado

por meio do ensino remoto promove espaços para interação e até mesmo

trocas afetivas.

Baseando-se na análise de conteúdos segundo Bardin (1977), é

necessário sistematizar os procedimentos de descrição do conteúdo, que

permitam a inferência de conhecimento relativos às condições de produção das

mensagens. Para a autora a análise do conteúdo é organizada nas seguintes

fases:

Pré-análise: organização do material e sistematização das ideias.

Exploração do material: é a fase de explorar todo o material para

codificar, classificar e definir as categorias.

Tratamento dos resultados: essa etapa refere-se ao destaque de

informações para análise, inferências e interpretação, de forma reflexiva

e crítica.

A seguir, passaremos à narrativa das ações em cada uma das

etapas.

3.2.1 Pré-análise

Os estudos realizados e a observação dos dados pesquisados, geraram

mais duas categorias com evidências importantes para a construção das
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análises. Assim, como no estudo sobre o Ensino Remoto, a pré-análise

também foi desenvolvida por meio das leituras dos documentos e dados

coletados, com critérios destacados para a orientação das escolhas dos

documentos.

As categorias serão analisadas qualitativamente, com análise nas fontes

utilizadas e também mostradas por meio de frequência de palavras mais

evidentes em uma nuvem de palavras, nas figuras mostradas durante o

trabalho, com o apoio da análise do software NVivo 11 Pro.

3.2.2  Exploração do material

Para compor a análise de conteúdos, foram destacadas as duas

categorias  detalhadas a seguir.

Energia afetiva que (1) mobiliza e Energia afetiva que imobiliza -

refere-se a energia afetiva que aproxima ou distancia, que liga ou desliga, (2)

situações que possibilitam a mobilização mesmo que sejam desagradáveis ou

a paralisação, construídas ao longo da história de vida.
A afetividade é o domínio que agrega as funções cuja base é a
emoção e que ligam a pessoa ao meio, dando-lhe o poder de ser
afetada por condições tanto externas como internas e conferindo-lhe
recursos de resposta. A afetividade refere-se à energia que mobiliza o
indivíduo e confere o tom às suas atitudes. (PRANDINI, 2020, p. 62)

3.2.3. Tratamento dos dados

Para análise das categorias destacadas, a princípio será considerada

em separado dos artigos, a dissertação da Carolina Gil dos Santos Wolff

(2020), o motivo da análise em separado deve-se a extensão e a densidade

dos relatos da autora e sua pertinência ao tema em tela nesta pesquisa. Assim,

diferentemente do item 3.1 deste documento, que trata todas as pesquisas em

um só conjunto, neste item 3.2.1, será também destacado o artigo de Antônio

Carlos Gil e Arquimedes Pessoni (2020), por conter sugestões de estratégias
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específicas para aprendizagem do ensino superior, no contexto de pandemia

durante o isolamento social, mediado por ensino remoto.

3.2.3.1. Categoria Energia afetiva que mobiliza

Como pontuado neste item, a pesquisa da Carolina Gil Santos Wolff

(2020), será analisada com maior detalhe. Serão focados os capítulos 7 e 8,

que foram integralmente estudados, pois referem-se aos dados colhidos pela

autora em seu estudo de caso e nas considerações ao fim do trabalho.

Wolff direciona o capítulo 7 da sua pesquisa-ação sobre a formação de

professores e alunos em ambiente virtual de forma rápida e autônoma. Em sua

narrativa estão presentes as estruturas, organizações e registros das

atividades do Colégio durante os primeiros meses de pandemia.

A autora destaca situações e práticas docentes que, durante o

afastamento físico, a escola empregou na modalidade de ensino remoto. As

disciplinas que já estavam sendo trabalhadas presencialmente, foram

continuadas em ambientes virtuais por meio de atividades síncronas (web

conferência) e assíncronas (ambiente virtual de aprendizagem Moodle).

Apresentaremos, a seguir, alguns exemplos de atividades desenvolvidas

pela escola para ilustrar as evidências de “energia afetiva que mobiliza”.

Atividade Kafka e a boneca viajante

A atividade propunha a leitura e debate sobre o livro Kafka e a boneca

viajante , realizada pelas seis turmas de 5º ano da escola, cada qual7

distribuídas em dois grupos de alunos.

A autora destaca parte dos relatos das professoras envolvidas:

7 Disponível em:
ttps://www.revistaprosaversoearte.com/a-inusitada-e-singular-estoria-de-franz-kafka-e-a-boneca
-viajante/ Acesso em 06 de julho de 2021.
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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.
Apesar das dificuldades para o login que algumas crianças viveram,
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… (WOLFF, 2020, p. 77)

Com o desenvolvimento desta atividade é possível identificar, no trecho

apresentado acima, que, segundo a professora, os alunos participaram

ativamente da atividade de leitura, expondo e compartilhando “sentimentos”

nas discussões literárias, o que indica que houve uma energia que mobilizou,

que ligou as crianças ao meio, consideradas por Wallon como expressão da

afetividade, que é esta capacidade de contagiar e estabelecer relações.

Outro trecho identificado para expressar os sentimentos foi o destacado

pela professora sobre os relatos dos alunos em relação à opinião sobre o

“gosto pela leitura” e também, quando a professora relata a possibilidade da

construção de ricas competências, transformando em uma experiência

significativa de aprendizagem, o que indica que a professora considerou que

essa foi uma atividade relevante para os alunos e que eles puderam relacionar

o lido e debatido com suas experiências e aprendizagens anteriores. A

possibilidade do encontro síncrono e a densa discussão que se seguiu à leitura

e interpretação parece ter contagiado os alunos e professores:

Entre as atitudes emocionais dos sujeitos que se encontram num
mesmo campo de percepção e ação, institui-se muito primitivamente
uma espécie de consonância, de acordo ou de oposição. O contato
estabelece-se por mimetismo ou contraste afetivos. É por essa via que
se instaura uma primeira forma concreta e pragmática de
compreensão, ou melhor, de participacionismo mútuo. O contágio das
emoções é um fato comprovado frequentemente. Depende do poder
expressivo delas, no qual se basearam as primeiras corporações do
tipo gregário, e que incessantes permutas e, sem dúvida, ritos
coletivos transformaram de meios naturais em mímica mais ou menos
convencional. (WALLON, 1995, p. 141)
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Atividade sequência sobre luz e sombra

Outra atividade proposta e analisada nesta pesquisa foi a “sequência

sobre luz e sombra”. Tratava-se de um vídeo, que a professora postou entre

uma fonte de luz (lanterna) e um anteparo (parede branca), a professora

posicionou diversos objetos, como espelho, papel branco, tecidos coloridos,

pastas coloridas de plástico e observava os reflexos na parede. Também utiliza

trilha sonora, conforme pontuação da autora:

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 (“Carol, eu amei!” ou Gostei!!!!). (WOLFF,
2020, p. 79)

A autora destaca que houve comprometimento com a realização dos

trabalhos:

Os alunos postam as fotos e os colegas comentam: “Adorei seu
reflexo!” Outro completa com “Ficou muito legal” e mais um
enfatiza: “Ficou mesmo”.(WOLFF, 2020, p. 80)
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.
A viabilização do trabalho em grupo e a construção conjunta de
uma apresentação foram aspectos importantes do estudo
(WOLFF, 2020, p. 79)

O relato desta proposta de atividade e a trocas colaborativas envolvidas,

destacaram os comentários espontâneos dos alunos, ilustrando a satisfação e

o comprometimento. Fica evidente que a relação com o meio foi favorável ao

desenvolvimento da atividade e como as pessoas envolvidas por este meio

contribuíram de forma significativa.

Pode-se dizer que o meio em que o aluno está inserido, que é ao

mesmo tempo um local, neste sentido pode ser a escola, propicia condições de

convivência coletiva. "(...) a sociedade põe o homem em presença de novos

meios, de novas necessidades e de novos poderes que aumentam as suas
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possibilidades de evolução e de diferenciação individual." (WALLON, 1975, p.

165).

A relação com as pessoas acrescenta ao meio o conceito de grupo, e

como conceituado por Wallon, é um conjunto de pessoas que compartilham

objetos e tarefas contendo papéis definidos:

Um grupo não poderia ser definido no abstrato, nem a sua
existência reduzida a princípios formais, nem sua estrutura
explicada por um esquema universal. Quer sejam temporários ou
duradouros, todos os grupos têm objetivos determinados e a sua
composição depende desses mesmos objetivos; do mesmo
modo, a divisão dos papéis rege entre eles as relações dos
membros e, se necessário, a sua hierarquia. (WALLON, 1975, p.
173)

A criança encontra um novo meio na escola e tem a oportunidade de

experimentar outros tipos de relações, transitar por meios diferentes dos

que está acostumada e tem a possibilidade de conhecer uma nova visão de

mundo.
A escola cria, no mundo infantil, um feito social de uma
importância considerável. A escola absorve as crianças da
comunidade e cria para eles um novo meio. Produz assim uma
impressão de coerência, de unanimidade entre todas as crianças
que agrupa. A escola tem a possibilidade de oferecer à criança um
modo de vida, um modo de sentir novo, (...) (WALLON, 1948, p.
55)

De acordo com os resultados dos trabalhos dos alunos, a proposição do

trabalho dos professores foi adensando, trazendo novos recursos da

comunicação digital, desejo de aproximação, momentos de trocas, e então as

professoras assistentes do quinto ano fizeram uma “surpresa” para os alunos:

criaram e lançaram uma rádio digital.

Rádio digital

[...] 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...
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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 [...]. (WOLFF, 2020,  p. 83)

Foram selecionadas e empregadas tecnologias que privilegiam a autoria

e interação entre os alunos. Os alunos tiveram “voz”, trabalharam em conjunto,

interagiram, foram autores, mesmo estando à distância, em isolamento social.

As professoras e as assistentes fizeram adequações ao currículo,

modelando-o conforme as experiências das atividades remotas e enfatizaram

as questões afetivas. Dessa maneira, entendemos que o currículo social é uma

expressão baseada no diálogo, onde o professor está em uma posição de

autonomia, tratando as mudanças constantes que são resultados de ações

sociais e históricas.

Portanto, foi possível analisar como a escola, por meio da percepção

das professoras, oportunizou a mobilização e engajamento dos alunos, de

modo que as atividades científicas tiveram continuidade do presencial.

O empenho e engajamento das professoras, para colocar a rádio em

funcionamento, mostra o comprometimento e esforço em elaborar uma

atividade diferenciada em que os alunos pudessem contribuir e, assim,

“diminuir a distância” dos encontros e da saudade que sentiam da escola.

Essa situação de aproximação que as professoras elaboraram, mesmo

separados por tempo e espaço geográfico, segundo Moore (2002), conduz a

padrões especiais de comportamento de alunos e professores que afetam

profundamente tanto o ensino como a aprendizagem, tornando-se um espaço

psicológico e comunicacional que é a distância transacional.
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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. (WOLFF, 2020,  p.83)

Outra questão que chama a atenção, refere-se ao bom humor destacado

no trecho acima, mostra que a atividade da rádio mobilizou e aproximou os

alunos ainda mais, pois foram desafiados a enviar poemas, sugerir nomes para

rádio e temas para os novos episódios. Os alunos ficaram ansiosos

aguardando os próximos episódios, também para saberem o que as

professoras iriam contar de novidades, pois compartilhavam o que tinham feito

na quarentena. Portanto, o bom humor foi a energia afetiva que mobilizou a

rádio.

A proposta da rádio digital criada pelas professoras assistentes,

demonstram o engajamento das mesmas e a afetividade que mobiliza essas

ações, mesmo diante do desafio de estarem separadas fisicamente dos alunos,

queriam “estar perto” de alguma forma. A escola, portanto, é um espaço para

as interações humanas e para o processo de sociabilização.

Ao processo ensino-aprendizagem estão ligadas às relações

interpessoais, o estabelecimento de confiança, promovendo condições

favoráveis ao aprendizado. O efeito do domínio da afetividade junto à razão no

processo de aprendizagem, trouxe significados na formação dos professores,

promoveu reflexões que culminaram em transformações de suas práticas,

potencializando a qualidade na aprendizagem junto aos alunos.

A pessoa do professor, sua identidade pessoal e profissional se
constitui nessa relação com o meio escolar e educacional no qual se
inserem, do qual estão impregnados. É em sua atividade cotidiana
nesse meio, e de maneira complementar a ele, que a pessoa do
professor se desenvolve, se expressa e se dá a conhecer. Essa
constituição não se dá de maneira linear e homogênea, mas de forma
descontínua e contraditória, entremeada por conflitos e oposições, a
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partir das quais o professor forma, se forma e transforma. (PRANDINI,
2007, p. 148)

Por meio da mediação dos professores, com a adaptação curricular ao

ensino remoto mediado por tecnologias, é possível observar a interação entre

alunos e professores em ambiente que promova as trocas afetivas.

O capítulo 8 da pesquisa de Wolff refere-se às reflexões e

considerações finais sobre a pesquisa, e alguns pontos que emergiram do

trabalho. A pesquisa em destaque narrou alguns passos do ensino emergencial

remoto no 5º ano do Ensino Fundamental e buscou analisar as propostas

considerando a visão de um Currículo de Cultura Digital.

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.(WOLFF, 2020,  p. 85)

Apesar do enorme desafio, as equipes foram parceiras e trilharam

caminhos para reflexão sobre a cultura digital e as práticas pedagógicas que já

existiam na escola.

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.(WOLFF, 2020, p. 86)

Mesmo diante do clima de tensão devido ao isolamento social, houve

união de todas as equipes, proporcionando um avanço nas estreitas relações e

no estabelecimento dos vínculos com os alunos.

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 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.(WOLFF, 2020, p. 86)

A colaboração entre as professoras, gestores e núcleo deve ser
evidenciada nesse momento. De fato, a situação de crise e o ambiente
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virtual promoveram um aprofundamento das trocas entre colegas para
a produção de conteúdos e atividades, dando amparo para que
pudéssemos seguir.(WOLFF, 2020, p. 87)

As situações de colaborações entre as professoras, gestores e núcleo de

tecnologia tornaram-se evidentes no momento de crise sanitária, houve trocas,

suporte, compartilhamento e até mesmo amparo para que as atividades

pudessem ter continuidade, com tudo isso é possível observar o cuidado e o

comprometimento da escola com toda a equipe, também o respeito e a

solidariedade de estarem juntos em um momento tão delicado.

Em muitos momentos, a pressão das famílias trouxe a oportunidade
para o esclarecimento do papel da escola e do projeto político
pedagógico da instituição. (WOLFF, 2020, p .87)

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.(WOLFF,
2020, p. 88)

A presença da família nas atividades escolares tornaram-se mais

frequentes, pois os alunos também precisaram de um acompanhamento além do

fornecido por professores, devido ao novo formato em que as aulas estavam

ocorrendo. As famílias estavam preocupadas com algumas questões, como por

exemplo, a quantidade de aulas, e em diversos momentos foram trazidas

discussões oportunizando o esclarecimento e o papel da escola.

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
das 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. (WOLFF, 2020, p. 88)

A escola manteve-se presente, mesmo que a distância, orientando a

busca do conhecimento de diversas formas, com objetividade e

aprofundamento dos temas relevantes.
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As contribuições relacionadas à afetividade ajudaram a compreensão

sobre a importância do papel da relação professor-aluno, sendo que estão em

constante transformações e de quanto o vínculo é fundamental no processo de

ensino e de aprendizagem para o desenvolvimento dos dois.

Quanto à esfera pedagógica, foram adotadas tecnologias que

permitissem a interação síncrona e assíncrona entre os participantes,

favorecendo o fortalecimento de vínculos afetivos e sociais, adaptados aos

ensino remoto.

Há de se considerar que houve um efeito positivo em todo contexto, a

possibilidade de estarem juntos e não só de continuar com o conteúdo

programático, contribuíram para harmonia dos fatores sociais e afetivos

essenciais no processo de ensino-aprendizagem por meio do ensino remoto.

No entanto, o mais importante está sendo feito, é manter o vínculo com

os alunos e tentar adaptar todo o processo de ensino durante o distanciamento

social. Em suma, os sucessos havidos para a superação do isolamento e da

necessidade das aulas remotas, podem ser também considerados como o

retorno às vivências afetivas e significativas que já existiam na escola e em

seus procedimentos pedagógicos. O que é novo, pode ser inferido da pesquisa

de Wolff, é que as mídias digitais, as plataformas de apoio, às metodologias

criadas na emergência cumpriram importante papel na recomposição do clima

escolar significativo, relacional e afetivo de aprendizagem.

3.2.3.2 Categoria Energia afetiva que imobiliza

Analisando o texto de Carolina Gil Santos Wolff (2020), é possível

identificar a categoria em que a energia afetiva mobiliza as ações relatadas.

Mesmo nas questões de desafios que foram encontrados (que não são

agradáveis), houve mobilização, ou seja, uma energia afetiva que mudou a

ação, que impulsionou a transformação da dificuldade em oportunidade.
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Portanto, é possível afirmar que não houve imobilização, as ações não ficaram

imóveis diante das dificuldades estabelecidas no cenário desafiador de aulas

remotas no contexto de isolamento social, as barreiras foram superadas e

mantiveram o vínculo das crianças com a escola.

Segue apresentação do quadro dos demais artigos e pesquisas

identificados no levantamento bibliográfico.
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Quadro 11 - Análise das categorias da afetividade

Autor - referências Afetividade: Energia afetiva que mobiliza e Energia afetiva que imobiliza -  destacadas nos artigos

Antônio Carlos Gil,
Arquimedes Pessoni

“O domínio afetivo abrange aqueles relacionados a sentimentos, opiniões e atitudes.
Se formularem objetivos afetivos, dentre as estratégias mais recomendadas estão a discussão e a dramatização.
Por outro lado, se o que se pretende é o alcance de objetivos afetivos, o indicado seria promover dramatizações.
E quando se consideram os objetivos afetivos? Como estes se referem a fenômenos como motivação, sentimentos,
emoções, disposições e valores, cabe indagar até que ponto uma modalidade de ensino em que professores e
estudantes permanecem a distância, sem qualquer contato físico ou relacionamento social direto, é capaz de garantir
o alcance de objetivos nesse domínio

Os objetivos correspondentes ao domínio afetivo enfatizam um sentimento, uma emoção ou um certo
grau de aceitação ou rejeição. Esses objetivos, que variam desde a simples atenção a fatos e
comportamentos complexos, são classificados em cinco níveis: 1) receptividade, ou disposição para
tomar consciência de um fato e prestar atenção a ele; 2) resposta, que indica disposição para
receber o estímulo dado, não o evitando; 3) valorização, ou seja, o reconhecimento do valor de
alguma coisa; 4) organização, que envolve o relacionamento de um valor novo aos que são aceitos;
e 5) caracterização por um valor ou complexo de valores, que significa agir consistentemente de
acordo com os valores internalizados (KRATHWOHL; BLOOM; MASIA, 1964).

Fica evidente que essa taxonomia é ordenada de acordo com o princípio da internalização, que se refere ao
processo pelo qual o afeto de uma pessoa em relação a um objeto passa de um nível de consciência geral para um
ponto em que este é internalizado e passa a orientar ou controlar consistentemente o comportamento da pessoa
(SEELS; GLASGOW, 1990).

Constata-se, porém, que o domínio afetivo tem sido tratado de maneira muito mais ampla. Fasso e Knight (2018),
mediante ampla revisão da literatura, demonstram como esse conceito tem sido utilizado com outros significados
além dos propostos pelos criadores da taxonomia. Dentre outros significados, foram identificados: atitudes em
relação ao curso (BAKER et al., 2010); emoções na aprendizagem (ECCLESTONE; HAYES, 2008); engajamento
cognitivo (JAGGER, 2013); ideias, valores, atitudes e crenças orientações e ideologias, emoções e sentimentos no
aprendizado (BIRBECK, 2009); automotivação, atitudes e sentimentos em relação ao comportamento como
profissional (OLATUNJI, 2013); autoconceito, moralidade, saúde mental e personalidade (MARTIN; BRIGGS, 1986);
dimensão interpessoal do aprendizado (SHOFFNER, 2009); cortesia, respeito, lidar com emoções, comunicação,
preconceitos, responsabilidade e engajamento (CATE; DE HAES, 2000); moral e decisões éticas (LYNCH; HART;
COSTA, 2014); engajamento e autoeficácia (FALOUT; ELWOOD; HOOD, 2009); tédio, frustração, confusão e prazer
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(D’MELLO; GRAESSER, 2012); empatia (DU BOULAY, 2013); relações humanas, autoconsciência, habilidades de
liderança, habilidades de construção de equipes e socialização (CLEVELAND-INNES; ALLY, 2007); disposição
individual, vontade e preferências (GROUNLUND, 1995), autoeficácia, interação social, emoções e conexão com a
terra (VAN DER HOEVEN KRAFT et al., 2011), emoções, empatia e humor (SNELSON; ELISON-BOWERS, 2009).
De fato, o domínio afetivo é muito mais complexo que o cognitivo. Tanto é que a obra que apresenta a taxonomia
desse domínio (KRATHWOHL; BLOOM; MASIA, 1964) só foi publicada oito anos após o primeiro volume, que tratava
do domínio cognitivo. Isso se explica, em parte, pelo fato de o domínio afetivo ter sido considerado durante muito
tempo como inferior ao cognitivo. Afinal, a escola tem sido considerada tradicionalmente o local adequado para a
aquisição de conhecimentos. A afetividade foi vista, por muito tempo, como algo a ser aprendido mais
apropriadamente no âmbito de outras instituições sociais, como a família, embora se constate um interesse crescente
pelos temas relacionados à afetividade na educação (BOLIN; KHRAMTSOVA; SAARNIO, 2005; AKOS; KRETCHMAR,
2017).
Requer-se, pois, uma revisão da taxonomia dos objetivos educacionais referentes ao domínio afetivo, como já ocorreu
com o domínio cognitivo (KRATHWOHL; BLOOM; MASIA, 1964; ANDERSON et al., 2001). Requer-se uma taxonomia
capaz de avançar além da caracterização por um valor ou complexo de valores, que esclareça acerca da formulação
de objetivos referentes a sentimentos, emoções, atitudes, crenças, valores, crescimento pessoal etc. Mas enquanto se
aguarda essa revisão, os educadores continuam formulando objetivos relacionados a esses tópicos.
A complexidade do domínio afetivo leva à compreensão que os objetivos afetivos são os mais difíceis de alcançar nos
programas educativos. E de uma maneira muito especial na educação a distância, os relacionamentos interpessoais e,
consequentemente, a afetividade, tendem a ser minimizados. Isso tem levado alguns autores a criticar essa
modalidade de ensino. Dentre essas críticas, cabe ressaltar as que são fundamentadas na Teoria da Presença Social
(SHORT; WILLIAMS; CHRISTIE, 1976). Essa teoria estabelece que tal fenômeno é uma qualidade do próprio meio de
comunicação, sugerindo que eles variam em seu grau de presença social e que essas variações são importantes para
determinar como os indivíduos interagem. A capacidade desses meios para transmitir informações acerca da
expressão facial e pistas não verbais contribuiria para ampliar essa presença social. Assim, quando as informações
são apresentadas de maneira tal que haja esse aumento, tendem a ser mais lembradas, tornando a aprendizagem
mais envolvente (HOMER; PLASS; BLAKE, 2008).
Tratando especificamente da educação a distância, Lee (2000) constata que os alunos on-line costumam relatar falta
de contato social e sentimentos de isolamento em relação a seus professores e colegas. Dessa forma, a natureza
assíncrona do aprendizado on-line criaria incerteza entre os alunos em decorrência da ausência ou atraso no feedback
do professor, o que poderia levar à incerteza e à ansiedade.
Mas essas críticas feitas à educação a distância não consideram apropriadamente as tecnologias — já de quinta
geração — que vêm sendo incorporadas a essa modalidade educativa. Considere-se, por exemplo, o significado da
plataforma Watson, que foi pensada para ser capaz de obter informações produzidas por seres humanos e que utiliza
a linguagem natural, incorporando contextos, referências ambíguas, noções implícitas e outros componentes
socioculturais. Outro exemplo é o robô Pepper, que consegue memorizar os rostos dos alunos, registrar seu
comportamento e informar o professor acerca do que estão repetindo em sala de aula.

131



Em apoio à educação a distância, cabe, também, considerar a Teoria da Distância Transacional, formulada por Moore
(1997), segundo a qual a educação a distância não se caracteriza simplesmente pela separação geográfica entre
professores e alunos, mas por um universo de relações que se dão quando eles estão separados no espaço e/ou no
tempo. Esta separação conduz a padrões especiais de relações entre professores e alunos. Com ela, surge um
espaço psicológico e comunicacional, que Moore (1997) denomina “distância transacional”. Esta distância precisa ser
ultrapassada por professores, alunos e instituições que promovem a educação a distância para que ocorra um
processo de aprendizagem eficaz, deliberado e planejado. Assim, três componentes devem ser trabalhados nos
programas de educação a distância para encurtar a distância transacional: provisão de diálogo entre professores e
alunos, estrutura dos programas e autonomia dos estudantes.
No domínio afetivo, as estratégias mais adequadas são as que se mostram capazes de promover o envolvimento dos
estudantes nas tarefas e promover mudanças de interesses, atitudes e valores. A discussão reflexiva é uma das mais
clássicas estratégias adotadas com o propósito de alcançar objetivos nesse domínio. Outras estratégias que podem
ser utilizadas são painéis, seminários, jogos cooperativos e dramatização.
ESTRATÉGIAS ADEQUADAS PARA O ALCANCE DE OBJETIVOS AFETIVOS
Objetivos afetivos são provavelmente os mais difíceis de alcançar. As aulas expositivas, que ainda constituem uma das
estratégias mais adotadas no ensino superior, por si só, são insuficientes para o alcance de objetivos nesse domínio.
Assim, em situações de ensino presencial, recomenda-se que, na sequência às aulas expositivas sejam adotadas
outras estratégias, como a apresentação de um vídeo, uma discussão em classe, a apresentação de situações da vida
real, uma dramatização, um seminário ou um jogo. Já no ensino remoto, os professores têm utilizado principalmente a
videoconferência, que também se mostra insuficiente para o alcance de objetivos afetivos. Recomenda-se, portanto,
que os professores, na sequência, valham-se de outras estratégias que, assim como a videoconferência, possam ser
utilizadas remotamente e capazes de promover mudanças afetivas nos estudantes. Dentre estas estratégias estão:
Discussão reflexiva, Trabalho colaborativo, Grupo de Verbalização/Grupo de Observação, Tutoria por pares,
Dramatização, Simpósio, Seminário, Gamificação.”

Karla Saraiva; Clarice
Traversini; Kamila
Lockmann

“A sociedade que estava decretando o fim do sono (CRARY, 2016) torna-se insone não pela hiperatividade, mas pelo
medo que se instala enquanto todos se isolam em suas casas. Medo da doença, medo do desemprego, medo da falta
de renda, medo da fome, medo da violência, medo de um devir que se abre sem quaisquer garantias, medo da
certeza crescente de que não voltaremos a ser o que éramos. A pandemia de COVID-19 irrompe de forma abrupta
para nos lembrar da fragilidade humana. Contudo, mesmo em meio a essa situação caótica, educar (não) é preciso.
Sem lojas, sem academias, sem restaurantes, a circulação de pessoas e veículos reduziu-se a níveis mínimos.
Começam a pipocar na imprensa e redes sociais sugestões de atividades para o isolamento: exercícios por meio de
orientações online, artesanato, livros, séries, filmes, atividades para crianças. Enfim, alternativas para preencher o
tempo vago.
O primeiro deles, denominamos “Ensino remoto entre oportunidades, dificuldades e desigualdades”. Nesse foco, a
atenção estaria sobre os enunciados que tratam de uma certa reinvenção da escola em tempos de pandemia, e as
desigualdades que essa reinvenção expõe e amplifica. O segundo foco de análise foi intitulado “A docência levada à
exaustão” e discute os limites e as dificuldades que professores enfrentam com os modos de lidar com o tempo e com
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o corpo durante o período de educação remota, evidenciando, por um lado, a intensificação do trabalho docente; e,
por outro, as possibilidades de contra conduta à sociedade.
Os vigias multiplicam-se e ganham competências punitivas. Tanto os pais podem aplicar sanções em seus filhos, caso
considerem que não estejam agindo adequadamente, quanto poderão fazer solicitações junto às escolas, se
considerarem os procedimentos utilizados pelos docentes inadequados. Há relatos de pais pedindo a redução das
atividades e outros pedindo o aumento. De qualquer modo, quando a escola entra na sala da casa, dissolvem-se os
muros e os professores ficam expostos ao olhar das famílias.
[...] a desigualdade de condições interfere, inclusive, no esforço de estudar. Em um contexto no qual muitos alunos
vão à escola para comer, ter um silencioso cômodo da casa com computador para se concentrar é para poucos.
(HARTMANN; BOFF, 2020, n.p.).
Segundo Cecília, os relatos mais frequentes dos professores expressam um volume de trabalho para além da carga
horária contratada, o não fornecimento de equipamento por parte da instituição e o excesso de demandas. [...]. E
destaca: “Estamos todos vivendo uma situação inusitada no país e no mundo. É grave. Os professores também estão
abalados e tendo que se adaptar à realidade, assim como os estudantes e suas famílias”. (OCHÔA, 2020, n.p.).
A Seduc e as CRES precisam assegurar recursos técnicos e financeiros mínimos para a realização do trabalho. Há
educadores(as) sem dinheiro para comer tirando do próprio bolso para arcar com dados móveis. A carga horária por
vezes supera a do período presencial. A formação continuada tem sido um vetor de crise e ansiedade. É inadmissível
que, em um momento que pede tranquilidade, segurança e boa saúde, as atividades docentes gerem tanto estresse,
aflição e sobrecarga para educadores(as) e estudantes. (ATIVIDADES..., 2020, n.p., grifo nosso).”

Camila Vieira; Silvia
Gabrielle Braz Coimbra

“Ser criativo é, portanto, ser capaz de promover espaços de ensinar e aprender suficientemente bons para todos. É
ser flexível, autônomo, mas ciente de sua dependência. É lidar com o outro, gestando espaços no qual todos
experimentem, segundo seus próprios tempos e maneiras, a possibilidade de autoria. É cuidar sem sufocar, é manejar
sem podar.
Para tanto, é necessário investir em processos de formação que não sejam construídos por acumulação, mas
“através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas” (IBIDEM, p. 26), que possua um enfoque
multidimensional no qual o científico, o político e o afetivo estejam articulados com o pedagógico. (CANDAU, 2011a)
um empenhamento pessoal, afetivo, com uma ligação entre os saberes e a vida, entre a vida cotidiana e os
problemas internacionais, com a possibilidade de escolher e buscar conhecimentos nos livros, independentemente
daqueles selecionados pelos professores. (NÓVOA, 2004, p. 8)
“para ajudar a desenvolver nos alunos os recursos pessoais que lhe permitam uma ação criativa e transformadora, é
necessário que se constituam espaços de relação e ação favoráveis” (MARTINEZ, 2002, p. 191), chamados de
“relação criativa professor-alunos”, a qual deve ser caracterizada pelo clima emocionalmente positivo e o respeito
pelas diferenças e individualidades.
A fim de garantir a criatividade em sala de aula, é necessário que antes este seja construído para o docente em nível
institucional, em suas escolas. Professores respeitados em suas diferenças e que façam uso de espaços de fala e
escuta são mais capazes de agir cooperativamente, de desenvolver projetos e formar grupos de trabalho. O
sentimento de grupo melhora as relações interpessoais e a confiança entre os pares, sendo os bons resultados
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traduzidos em ambientes melhores de se ensinar e aprender. Acredita-se que, para estimular a criatividade em sua
sala de aula, o professor deve ser capaz de vivenciar ambientes suficientemente bons em sua formação. Deste modo,
defende-se a construção de espaços formativos dialógicos, nos quais seja possível entrar em contato com sua
criatividade e autoformação.
Quando alguém é ouvido (e compreendido), isso traz uma mudança na percepção de si mesmo, por sentir-se
valorizado e aceito, pode se apresentar ao outro sem medo, sem constrangimentos. Por isso, a relação empática está
intimamente ligada à construção de identidade. (STÜHLER; ASSIS, 2009, p. 119)
Logo, elenca-se como necessário para que a criatividade emerja em um espaço educacional, o desenvolvimento do
cuidado, a importância de um ambiente facilitador, de um espaço de escuta sensível, que não constitua sujeitos
copistas e sim inventivos. Destaca-se, ainda, a necessidade de o docente olhar com interesse para seu aluno e ao
vê-lo como um ser criativo, criador e único.
Segundo Nóvoa (1992, p. 25), a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos
professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformação participada. Estar em
formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com
vista à uma construção de uma identidade.
Outro ponto relevante é o da escuta, professores demandam por espaços nos quais possam ouvir e serem ouvidos
por seus pares. Como afirma Mediano (2011, p. 93), “no dia a dia da escola não costuma haver essa oportunidade de
confronto de práticas e ideias e isso é muito importante para o crescimento profissional”.
Deste modo, entende-se o investimento da criatividade como um mobilizador de saberes docentes que, em diálogo
com um professor reflexivo, é capaz de formar docentes mais criativos e cientes de seu protagonismo. Uma vez que,
docentes aptos a promover ambientes seguros e suficientes bons para si, estão mais capacitados a promover o
mesmo para seus alunos, por estarem mais disponíveis para que seus aprendizes exerçam a liberdade de criar sob
seu olhar atento.
A demanda por respostas às famílias e a sociedade imputou a muitas escolas a construção de espaços de
aprendizagem virtuais, os quais implicaram na invisibilidade da sala de aula e, com isso, de suas demandas. O
docente, lançado em uma nova lógica de produção e de trabalho, passou rapidamente a lidar com um movimento de
precarização de suas condições laborais e com uma nova lógica de ensino—aprendizagem. Como afirma Andrade
(2004, p.1131-1132)
São, em geral, considerados os principais responsáveis pelo desempenho dos alunos, da escola e do sistema. Diante
desse quadro, os professores vêem-se, muitas vezes, constrangidos a tomarem para si a responsabilidade pelo êxito
ou insucesso dos programas. O professor, diante das variadas funções que a escola pública assume, tem de
responder a exigências que estão além de sua formação. Muitas vezes esses profissionais são obrigados a
desempenhar funções de agente público, assistente social, enfermeiro, psicólogo, entre outras.
O ato de ensinar, mesmo que de forma remota, tem gerado muitas reflexões acerca do que seria.
Segundo o referencial teórico aqui adotado, entende-se a produção de conhecimento do aluno como possível a partir
da construção de vínculos entre ensinante e aprendente, sendo um ambiente suficientemente bom necessário para o
sucesso do processo de ensino-aprendizagem (FERNANDÉZ, 2001). Neste sentido, antes mesmo de ensinar, em
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tempos de ausências é necessário manter e resgatar os vínculos entre professor-aluno e da família como um todo
com suas escolas.
A escola é, antes de tudo, campo de experiências e relações. Os seres humanos são seres sociais e culturais que
dependem da interação para que trocas sejam estabelecidas e aprendizagens acomodadas. Não se pode
desconsiderar que há o esvaziamento desse processo com o isolamento social. Contudo, as propostas virtualizadas
estruturadas com o início do ensino remoto, em certa medida auxiliam na manutenção do vínculo e ampliação da
relação de segurança e afetividade entre alunos e professores.
Por outro lado, a diferença de acesso às tecnologias e à internet de boa velocidade, as demandas por cuidados e
segurança sanitária e a luta pelo sustento das famílias tem inviabilizado o acompanhamento das atividades remotas.
Em especial, pelos alunos matriculados nas redes públicas de ensino do país.
Igualmente, nesse processo de transformações e adaptações, as desigualdades ampliam-se como lupas quando
pensamos na educação pública versus a educação privada. Sobre essa desigualdade, Arroyo (2010,p.1384) afirma
que: é preocupante que, na medida em que os mais desiguais chegam ao sistema escolar expondo as brutais
desigualdades que os vitimam, as relações educação-políticas-desigualdades fiquem secundarizadas e sejam
priorizadas políticas de inclusão, de qualidade, de padrões mínimos de resultados.
As aulas online, o ensino remoto e as videoaulas precisam ser adequadas à faixa etária e à autonomia dos alunos
frente aos recursos tecnológicos necessários ao sucesso dessa estratégia. As tarefas precisam ser exequíveis e
coerentes com o distanciamento social e o momento vivido. A adaptação dos currículos e tempos dedicados precisam
ser revistos. Não é possível ensinar e aprender tudo do mesmo jeito e na mesma duração de antes.
Mais do que o exposto, é preciso pensar no aluno, mas também, em seus cuidadores, nas demandas familiares e na
incorporação destes na motivação e construção de espaços para aprender. O home office de pais e professores e a
demanda por cuidados domésticos fizeram da casa o novo ambiente escolar, de trabalho e de lazer. As salas de aula
foram invisibilizadas, mas as suas demandas não.
É importante salientar que, quando defende-se, nesse artigo, que a manutenção das atividades escolares em formato
remoto são favoráveis por propiciar a estabilidade das relações construídas, falamos de um trabalho pedagógico que
permita a abertura de um espaço simbólico e potencial (Winnicott, 1965), com a ludicidade e a criatividade como
propulsores das dinâmicas estabelecidas. Atividades e propostas comprometidas como o acolhimento afetivo e
desenvolvimento cognitivo dos indivíduos.
A constante avaliação das estratégias e a informação às famílias dos objetivos pretendidos com as atividades
propostas deveriam ser suficientes para uma melhor experiência pedagógica para todos. Porém, as inseguranças
geradas pelo período vivido criam um contexto de excessos. Dessa forma, o que seria uma maneira de manter e
estreitar a relação iniciada na escola, vem afastado o interesse dos alunos e imputando aos pais, em geral, às mães e
avós, demandas que transformaram as tarefas escolares para todos um pesadelo.
Gerenciar todas essas demandas não tem sido tarefa fácil, nem para alunos, muito menos para professores que, além
de administrarem suas famílias, foram jogados em um looping infinito de reuniões online, produção de material e
filmagem de conteúdos. Seria criativo, lúdico e saudável exigir de todos da maneira como se tem exigido? Acredita-se
que não, pois, entende-se que o formato de videoaulas focado na continuidade de um currículo prescrito sem
considerar o momento vivido é fonte de adoecimento psicológico de docentes, discentes e de seus cuidadores.
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Assim, o docente vivencia mesmo no modelo presencial, espaço de solidão em suas angústias e incertezas para o
qual ele, como professor, precisa dar conta. Afinal, o que acontece na sua sala de aula é sua responsabilidade. Mas,
e nesse novo normal onde tudo se intensifica?
Segundo Jesus (1996), as mudanças nas condições laborais do professor, o aumento de cobrança por parte de seus
superiores e das famílias dos alunos, às mudanças contextuais e a frequente necessidade de adaptação afetam
diretamente sobre como este reage em sua docência. A desmotivação e o desestímulo podem ocasionar o que o
autor denominou de ‘mal-estar docente’.
No contexto atual, o aumento de exigências sobre a ação do professor e de padrões esperados para esse
profissional, enfocam o resultado sobre seu trabalho e geram pressão pessoal. O medo e a insegurança fruto do risco
sanitário aliado ao fechamento de escolas e aumento do desemprego se unem à emergência de encaixar-se em um
contexto sobre qual a sua formação inicial não foi capaz de prever.
Retoma-se, aqui, a discussão anteriormente realizada sobre a inserção da criatividade nos currículos de formação do
professor. O mesmo pode ser dito sobre a utilização da tecnologia e adaptações de metodologias para o ensino não
presencial, temas de grande relevância, na atualidade, diante a demanda por formar profissionais capacitados. E que,
contudo, ainda não compõem o currículo obrigatório das licenciaturas.
No foco deste artigo, a retomada pós-pandemia, as escolas tentam encontrar:
[o] equilíbrio entre as aprendizagens pessoal e grupal. Respeito ao ritmo e estilo de aprendizagem de cada aluno
combinado com metodologias ativas grupais (desafios, projetos, jogos significativos), sem disciplinas, com integração
de tempos, espaços e tecnologias digitais (BACICH; NETO; TREVISANI, 2015, p.44)”.

Alessandro Tomaz Barbosa
; Gustavo Lopes Ferreira ;
Danilo Seithi Kato

“a pesquisa, compartilhada neste artigo, nos afastamos de uma concepção do professor como um técnico do ensino,
que deve estar munido apenas de conhecimentos pedagógicos e específicos, e passamos para uma concepção da
profissão docente atravessada pelos aspectos humanos como, a afetividade, a empatia, o respeito às diferenças e
memórias culturais. De maneira empática nos atentamos à palavra dos professores, nos pautando, segundo Bolívar
(2002), em uma racionalidade narrativa, na qual o juízo do professor importa, o que sempre inclui, além dos aspectos
técnicos, dimensões morais, emotivas e políticas.
b) Como propor uma rede de acolhimento que considere aspectos sociais e afetivos, desvele desigualdades e
opressões, oportunizando a construção de horizontes comuns para o contexto escolar?
Naquele momento, entendemos que somente escutando os professores teríamos condições, enquanto associação
científica voltada ao ensino de biologia, de promover ações de formação e acolhimento que, de fato contribuíssem
para a prática docente no ensino remoto emergencial e mais ainda, para pensarmos em cenários futuros do ensino de
ciências e biologia, pós-pandemia.
Pagan (2018), os aspectos socioafetivos promovem um ensino mais humanizado, sendo uma forma de (re)inaugurar
um ensino inclusivo e que considere a diversidade de experiências e o autoconhecimento para romper com a
pretensa construção ambivalente entre normalidade e anormalidade como forma de julgar e diferenciar os sujeitos
válidos dos não válidos.

136



No entanto, com a situação atípica da pandemia, o professor reconhece a importância do gesto, do olhar, do corpo
para a avaliação da aprendizagem. Elementos que podem ser retomados no cenário pós-pandêmico. Ademais, traz a
ansiedade como elemento emblemático e oriundo do cenário de incertezas.”

Natália Lampert Batista “A experiência foi enriquecedora para todos os participantes, pois se pode pensar o contexto de Pandemia articulado
à docência e às teóricas que permeiam formação de professores, que agora se demonstra, ainda mais, necessária
para dar conta dos enfrentamentos cotidianos impostos pela COVID-19, assim como para ver o currículo para além da
“lista de conteúdos” e, portanto, pensar qual a relação entre os currículos emergenciais, a humanização da educação
e as necessidades educacionais em meio a Pandemia. A comunicação com os pós-graduandos passou a fluir e os
debates começaram a ficar cada vez mais enriquecedores e contextualizados com a relação entre o contexto de
excepcionalidade vivido e as teorias debatidas no âmbito da disciplina.

Apresenta um dos momentos de debate e interação virtual dos pós-graduandos com a docente. Observa-se que a
assiduidade e interatividade mantivessem sempre elevada, bem como os questionamentos via WhatsApp,
demonstrando a efetividade dos encontros.

As atividades desenvolvidas e os debates realizados acabaram ganhando relevância e se tornando centrais na
constituição das pesquisas dos pós-graduandos matriculados na disciplina.

Os cenários apresentados para a realização da disciplina foram desafiadores. Partiu-se de um planejamento de várias
semanas para incertezas marcantes frente ao destino da prática pedagógica. Não se tinha dimensão do quanto a
proposta seria impactada e se realmente poderia ser ministrada a distância. Porém, a disponibilidade dos
pós-graduandos, bem como seu acesso a infraestrutura e internet “de qualidade” permitiram que a proposta passasse
de incerteza a possibilidades de promover um ensino, mesmo a distância, personalizado, coerente com os anseios
das pesquisas dos matriculados e que desse conta de cumprir os objetivos e o programa da disciplina propostos, sem
desconsiderar o contexto de excepcionalidade vivenciado.

Os debates realizados, potencializaram e fomentaram o olhar frente a formação docente, destacando que ela
necessita ser contextualizada, articulada com a realidade de cada escola e de cada inquietação e desafio que
permeiam a sala de aula. A formação docente não deve se restringir a “receitas pedagógicas” e "auto ajuda
pedagógicas” e sim contribuir com o entendimento das necessidades dos professores e de suas comunidades
escolares, refletindo e ressignificando a prática pedagógica. Adaptar-se à Pandemia, também, é um ato de
(auto)formação.

Pensar nos novos caminhos da Geografia, do contrário do que muitos têm apontado, não está atrelado simplesmente
à inserção de novas mídias e tecnologias educacionais, e sim pela desmistificação das relações escolares, pela
humanização dos currículos, pela valorização do ser humano e das suas trajetórias de vida. Relato 1 - sobrecarga
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colocada aos professores, Relato 2 - foi favorável para o melhoramento do meu currículo acadêmico”. Relato 3 - a
disciplina se desenvolveu da melhor forma possível” .Relato 4 - resta agradecer a todos pelo acolhimento.”

Rodrigo Cerqueira Do
Nascimento Borba; Pedro
Pinheiro Teixeira ; Karine
de Oliveira Bloomfield
Fernandes; Maína
Bertagna; Cristiana Rosa
Valença; Lucia Helena
Pralon de Souza

“Com relação ao controle da atividade docente, a experiência nos mostra que as redes sociais e a internet nos
trouxeram uma série de benefícios e facilidades, mas também vêm permitindo maior controle de nossas vidas, de
nosso trabalho e nos toma muito mais tempo, visto que as mensagens e demandas de trabalho pouco respeitam
horários e espaços privados. O acúmulo de responsabilidades, que não mais somente os saberes pedagógicos, mas
também a operacionalização de recursos tecnológicos ocasiona um aumento de exigências e responsabilidades sobre
o professor e seu esgotamento físico e emocional (ESTEVE, 2014).”

Marcele da silva Santos;
Neide da Fonseca
Parracho Sant’Anna

“Traz a possibilidade de pós-pandemia, um retorno gradual com a presença física de alunos e profissionais da
educação nas unidades de ensino, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias. E, ainda, a atenção ao
acolhimento e reintegração social dos professores, alunos e suas famílias. São apontados, como forma de superar os
impactos psicológicos do longo período de isolamento social, diálogos e trocas de experiências.
Repentinamente os alunos precisaram se adaptar a um novo normal. A rotina quase metódica de ir para a escola,
sentar à mesa, participar das aulas, e a possibilidade de desenvolver habilidades cognitivas e consciência social, ao
interagir presencialmente com os colegas no recreio e sala, momentaneamente foram suspensas
(CIFUENTES-FAURA, 2020).
Existem fatores internos e externos nos lares que podem influenciar de forma positiva ou negativa. O suporte familiar
e a participação na educação dos filhos são essenciais para respostas positivas, mas há casos onde os pais não
possuem estudos e outros ainda precisam se ausentar para trabalhar em busca do sustento, sendo a criança ou
adolescente responsável por cuidar dos afazeres domésticos e dos irmãos mais novos. É uma realidade em que, em
muitos casos, pode faltar a estrutura logística mínima, como a alimentação, ou até mesmo um local com uma mesa e
cadeira para que o aluno possa realizar uma rotina de estudo.
Não podemos deixar de listar como dificuldade a própria falta de maturidade para lidar com a exposição que a rede
traz. Ainda existe um receio dos professores quando o assunto é tecnologia, algo totalmente normal, o novo pode
causar esse efeito paralisante e o medo. São inúmeros os motivos dados para justificar repulsa e resistência à
adequação pedagógica mediada por tecnologias.
As descobertas estão sendo feitas juntamente com os alunos. Errar, acertar e ajustar será muitas vezes necessário
fazer, até que sejam alcançados resultados próximos dos esperados.
A visão da aprendizagem significativa leva a fomentar processos mais dinâmicos e interessantes para o aluno, que
suscitam a curiosidade, a criatividade, desafiando-os e permitindo o trabalho colaborativo na resolução de situações
problemas.”
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Francisco Cleyton de
Oliveira Paes; Samaya
Semião Freitas

“Se antes havia uma carga de trabalho exaustiva para os professores, agora então, o desafio seria utilizar as
tecnologias digitais em prol da continuidade do processo educacional, acrescentando mais essa atividade à complexa
lista de afazeres do professor.
inferir que houve uma sobrecarga de trabalho, pois, além de toda a reparação da aula, alguns docentes tiveram que
recorrer, na prática, ao aperfeiçoamento dos letramentos digitais.
Encontra-se um aluno, centro da ação docente, que, embora, provavelmente, seja nativo digital, pode não possuir
experiências com tais ferramentas tecnológicas para os objetivos impostos.
Como citam Tardif e Lessard (2014), além da insuficiência de recursos materiais, o professor ainda tem que lidar com
esses outros elementos que se somam às suas demandas, mesmo que não seja diretamente afetado por eles. Dessa
forma, além das tarefas já executadas, há também a necessidade de entender o contexto vivido pelo aluno.
O isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus exigiu mudanças nos comportamentos e nas
práticas sociais. A relação entre os sujeitos mudou de uma hora para outra, alterando espaço e tempo, exigindo uma
nova postura, assim como novas atitudes valorativas.
Essa construção do eu a partir do olhar do outro se confirma na relação dialógica pela alteridade, e é nomeada por
Bakhtin (2011) como excedente de visão. Contudo, adota-se, mais popularmente, o termo exotopia, cunhado por
Todorov, que também se encontra na base das formulações teóricas de Bakhtin.
Para que haja o deslocamento do “eu” em busca de um “não-eu”, que também me constituí, eu devo colocar-me no
lugar dele, “completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse meu lugar se descortina fora dele,
convertê-lo, criar para ele um ambiente concludente a partir desse excedente da minha visão” (BAKHTIN, 2011, p.
23).”

Janainne Nunes Alves;
Bruno Lopes de Faria ;
Paulo Giovane Aparecido
Lemos; Claudiane Moreira
Costa ; Cléber Silva e
Silva; Ramony Maria Da
Silva Reis Oliveira

“A proposta foi suportada por tecnologias digitais, como mediadores no processo de ensino e aprendizagem, aqui
representadas pelo Google Classroom . Nesse aspecto, o Youtube também foi utilizado como tecnologia
síncrona/assíncrona e plataforma de suporte midiático que permitiu a interação entre professores e estudantes da
unidade curricular.
Citamos podcasts, videoaulas, fóruns e videoconferências, orientaram as relações e as formas pelas quais a gestão
do ensino ocorreu, de forma a viabilizar o processo educacional e a integração entre professores e estudantes,
potencializando o trabalho coletivo e as inter-relações entre os conhecimentos.
Nesse sentido, os momentos síncronos suportados pelo Google Meet se mostraram adequados para promoção de
aproximações entre professor/estudante e professor/professor em situações distintas, como sanar dúvidas, realizar
explicações mais densas, bem como apoiar o trabalho dos professores no desenvolvimento de uma visão coletiva da
situação-problema, pressupostos da interdisciplinaridade. (SANTOMÉ, 1998).
Ainda, como forma de diversificar os estímulos no ambiente virtual de aprendizagem (Google Classroom), podcasts
foram gravados e disponibilizados na sala virtual em formatos digitais e acesso online, o que permitiu seu
armazenamento no computador, dispositivo móvel e/ou compartilhamento via internet pelos estudantes.
O fórum, um momento assíncrono (figura 2), incitou uma reflexão abrangente, o que propiciou uma boa articulação
entre os conceitos abarcados na UC, por meio da ótica da interdisciplinaridade como instrumento direcionador de uma
formação que dá suporte para compreensão em sentido pluralístico da temática (pandemia). Destaca-se ainda, que
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esse momento relacionou conhecimentos e conceitos científicos e tecnológicos aplicados a uma situação
contemporânea como auxiliar na construção dos saberes. (RAMOS, 2008; SANTOMÉ, 1998; LAVAQUI; BATISTA,
2007).”

Mônica Strege Médici;
Everson Rodrigo Tatto;
Marcelo Franco Leão

“Bouchard (2000) afirma que as tecnologias em uso possibilitam níveis de diálogo de acordo com suas características
estruturais, as quais interferem na distância transacional e consequentemente nas possibilidades interativas. Sendo
assim, por meio da tecnologia, é possível que haja interação entre professores/estudantes, professores/professoras e
com isso, a possibilidade de realizar a transmissão de informação, a construção de saberes. (ALMEIDA; PRADO,
2003).”

Fonte: elaborado pela autora, 2021.
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3.2.4. Continuação do tratamento dos dados

Antônio Carlos Gil e Arquimedes Pessoni (2020), em seu artigo

“Estratégias para o alcance de objetivos afetivos no ensino remoto”, enfatizam

as questões do domínio afetivo e destacam algumas estratégias para serem

apresentadas à educação à distância. Pode ser caracterizado como um ensaio

teórico que tem como proposta discutir a eficácia do ensino remoto para o

alcance de objetivos afetivos de aprendizagem. O objetivo deste trabalho

considera a eficácia do ensino remoto para o alcance de objetivos afetivos de

aprendizagem, referentes às manifestações como motivação, valores,

emoções, sentimentos, pois a proposta de permanecer à distância, sem

relacionamentos sociais e físicos, demandam interrogar se é capaz de afirmar

o alcance de finalidades nesse domínio. O domínio afetivo abrange aqueles

relacionados a sentimentos, opiniões e atitudes.

A questão apontada pelos autores está relacionada à aprendizagem e

sobre a eficácia do ensino remoto. Mostra-se suficiente para a conquista,

quando é considerado o domínio cognitivo, são eles: capacidades intelectuais,

compreensão, aplicação, avaliação, aulas expositivas, leituras, apresentados

remotamente. Já os objetivos psicomotores, referem-se a habilidades que

envolvem manuseio e manipulação de máquinas, instrumentos ou objetos, não

são fáceis de alcançar com o ensino remoto.

Quando os objetivos de aprendizagem estão no domínio afetivo — que

envolvem emoções, sentimentos e atitudes —, outras estratégias são

requeridas. Assim, com base na contribuição de teóricos no campo dos

objetivos de aprendizagem e nos resultados de pesquisas empíricas,

procede-se à discussão das possibilidades de utilização de diferentes

estratégias mediante plataformas de cursos on-line. São discutidas as

estratégias de discussão reflexiva, trabalho colaborativo, grupo de

verbalização/grupo de observação, tutoria por pares, dramatização, simpósio,

seminário e gamificação.
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Os autores defendem outras estratégias de ensino e aprendizagem que

superem a aula expositiva, em especial, nos ambientes síncronos e

assíncronos que caracterizam o ensino remoto.

No domínio afetivo, as estratégias mais adequadas são as que

mostram-se capazes de promover o envolvimento dos estudantes nas tarefas e

promover mudanças de interesses, atitudes e valores. Os autores destacam a

discussão reflexiva como uma estratégia adotada e também outras como,

painéis, seminários, jogos cooperativos e dramatizações. Estas estratégias

podem ser consideradas como “afetivas”, pois propiciam a mobilização da

afetividade, aproximando os alunos mesmo que no ensino remoto.

O termo estratégia aqui utilizado é no amplo sentido, refere-se aos

procedimentos, métodos e técnicas para mediar o processo de aprendizagem,

assim a capacidade cognitiva (compreensão, memorização, aplicação), mais

utilizada nas aulas expositivas é adequada para propiciar uma visão geral e

aprofundar aspectos importantes, também vídeos, conferências e palestras.

Por outro lado, estudos mediados por computador e exercícios estruturados

podem ser considerados formas de aprendizado individualizado.

Gil e Pessoni (2020, p. 9) destacam os níveis elevados do domínio

cognitivo e afetivo:

[...] domínio cognitivo (análise, avaliação e criação), a discussão em
classe é uma das estratégias mais adotadas. Além da discussão em
sua modalidade mais clássica, podem ser adotadas a discussão
desenvolvente, em que o professor quebra as questões em partes e
faz com que todos os estudantes trabalhem com uma parte ao
mesmo tempo, e a discussão socrática, em que os estudantes
desempenham um papel mais ativo. Outras estratégias adequadas
neste nível são jogos, simulações e estudos de caso. No domínio
afetivo, as estratégias mais adequadas são as que se mostram
capazes de promover o envolvimento dos estudantes nas tarefas e
promover mudanças de interesses, atitudes e valores. A discussão
reflexiva é uma das mais clássicas estratégias adotadas com o
propósito de alcançar objetivos nesse domínio. Outras estratégias
que podem ser utilizadas são painéis, seminários, jogos
cooperativos e dramatização (GIL; PESSONI, 2020, p. 9).
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Algumas estratégias de ensino podem ser adotadas para que a

aprendizagem seja o foco. De acordo com os autores, uma abordagem pode

ser cognitiva e outra afetiva, por exemplo, o valor do feedback durante as

aulas, ou aulas expositivas e leituras adequadas. Para abordagem afetiva o

recomendado seria discussão em grupo ou dramatização.

Os vínculos estabelecidos nas estratégias de ensino e aprendizagem

são fundamentais quando se trata de ensino remoto. O oferecimento do ensino

a distância passou a ser a base nos tempos pandêmicos. As aulas expositivas

estão sendo oferecidas remotamente, utilizando-se de recursos proporcionados

por tecnologias.

Segundo Gil e Pessoni (2020) por muito tempo a afetividade foi

considerada inferiorizada em relação ao cognitivo, pois a escola é lugar de

“aprender conhecimentos”, vista assim tradicionalmente e a família que tem

interesse em tratar de temas relacionados à afetividade na educação. Embora

muito importante na educação a distância, a afetividade tende a ser

minimizada, o que leva alguns autores a criticar essa modalidade de ensino.

Para os autores, a estratégia mais considerada pelos docentes para

promover o ensino remoto, no nível superior, são as aulas expositivas, sendo

bastante flexíveis, tornando-se um problema a considerar pois não é adequada

para atingir todos os objetivos educacionais. Porém, deve-se levar em conta

que os docentes também passaram a ministrar as aulas remotas sem prévio

aviso, e transpuseram a sala de aula como conheciam para o ensino virtual. É

imprescindível que o docente tenha muito clara a dimensão da sua disciplina e

do curso que ministra para elaborar estratégias que alcancem os discentes nos

âmbitos cognitivos, afetivos e psicomotores.

Os autores destacam a necessidade de capacitação dos docentes do

ensino superior para utilização dos meios disponíveis para o ensino remoto em

promoção ao alcance dos objetivos afetivos, considerando as múltiplas

estratégias de ensino, as metodologias ativas associadas aos diversos

recursos disponibilizados pelas plataformas de ensino remoto.
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Diante das exposições do artigo, pode-se afirmar que, a dimensão afetiva

tem um papel importante na aquisição do conhecimento e na constituição da

pessoa.

3.2.4.1 Tratamento dos dados dos artigos

A análise dos outros artigos seguem conforme reflexão sobre caminhos

favoráveis para promover a mobilização ou a imobilização afetiva,

exemplificadas na organização dos conteúdos, descritos com base nas

temáticas. As pesquisas apontaram alguns indicadores que afetam de forma

agradável ou não, o ensino remoto.

Nos artigos são pesquisados os assuntos sobre trabalho reflexivo,

empenho pessoal e afetivo, valorização, escuta, espaço formativo,

acolhimento, reintegração, aprendizagem significativa, ressignificação da

prática, vínculos, interação e integração professor-aluno, humanização da

educação, relação dialógica e também situações de excesso de trabalho,

desigualdades, incertezas, medo, desmotivação, efeito paralisante,

esgotamento emocional, ansiedade.

Os artigos também destacam discussões em torno da temática do

ensino remoto durante o cenário de pandemia, onde as aulas presenciais

precisaram ser canceladas. Os autores escrevem sobre práticas de sucesso

que mobilizaram a afetividade, e também relatam sobre a dificuldade de

trabalho neste período.

Desse modo, é apresentado a seguir , a exibição de uma nuvem de

palavras das categorias construídas após a organização e interpretação do

material bibliográfico que embasou o processo analítico, bem como seus

indicadores.

Com os textos selecionados para as categorias e indicadores sobre a

afetividade, criou-se uma nuvem de palavras. Utilizando o critério da frequência
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das palavras, com o apoio do NVivo 11 Pro, foram exibidas 30 palavras mais

frequentes e com extensão maior a 5 caracteres. O resultado da nuvem de

palavras está ilustrado na Figura 07.

Figura 07: Nuvem de palavras das categorias e indicadores sobre a afetividade no

ensino remoto

Fonte: elaborado pela autora, 2021.

A nuvem de palavras acima destaca discussões em torno da temática do

ensino remoto durante o cenário de pandemia, em que as aulas presenciais

precisaram ser suspensas. Os autores escrevem sobre práticas de sucesso

que mobilizaram à afetividade, também relatam sobre a dificuldade de trabalho

neste período. Destaca-se nas categorias, a palavra “ensino”, seguidas de

“educação” e “remoto”. A maior frequência da palavra ensino pode ser

indicador da preocupação da ação do professor nessa nova modalidade.
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No geral, tanto a categoria de energia afetiva que mobiliza, quanto a de

imobilização, foi possível observar os modos de afetar vividos durante o

distanciamento social relacionados à educação e os sujeitos envolvidos.

3.2.4.2. Energia afetiva que mobiliza

Neste trabalho é destacada a reflexão sobre a aproximação e a energia

que mobiliza o afeto como importante para o ensino remoto. Portanto são

descritas práticas pedagógicas e estratégias compartilhadas por professores

que tiveram relevância em meio a pandemia. Observa-se uma tendência à

descrição da mediação dos professores, demonstrando a relevância do bom

relacionamento do professor com os recursos escolhidos e com os seus

alunos.

Muitas sugestões de atividades foram circuladas como alternativas para

driblar o isolamento social, atividades com orientação online, filmes, leituras

etc.

Na sala de aula remota, foi desenvolvido um espaço em que os alunos e

professores expressaram-se emocionalmente, respeitando as diferenças.

Esses espaços de fala também foram usados para escuta atenta, valorizando

o diálogo e a forma de ensinar e aprender. Dessa forma o ambiente torna-se

facilitador para as interações e integrações entre professor-aluno.

A confiança, segurança e motivação reveladas pela qualidade da

mediação do professor, contagia os alunos por meio de suas aulas e por

consequência os aproxima da aprendizagem. Para Wallon ,
A emoção tem a necessidade de suscitar reações similares ou
recíprocas em outrem e, inversamente, tem sobre o outro uma grande
força de contágio. É difícil ficar indiferente às suas manifestações,
não se associar a elas através de arroubos de mesmo sentido,
complementares ou mesmo antagônicos. (1995b, p. 99)
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O professor também é afetado pelo próprio contágio, transformando em

sentimentos de tranquilidade e confiança em sua prática docente.

Assim, o ambiente é identificado como mobilizador da afetividade, onde

a reflexão dos diálogos traz a oportunidade da facilitação de atividades e

protagonismo dos alunos.

O processo de ensino e de aprendizagem resulta em êxitos quando a

construção de vínculos entre professor e aluno se dão na medida em que a

ampliação da segurança e afetividade são consideradas essenciais para a

estrutura do ensino remoto, sendo favoráveis para estabilidades das relações e

evolução do trabalho pedagógico.

Outro ponto de destaque são as atividades comprometidas como o

acolhimento afetivo e o desenvolvimento dos alunos, respeitando o ritmo de

cada um deles, promovendo um ensino mais humanizado, respeitando a

situação atípica de isolamento social, na qual o professor reconhece

importantes elementos como a importância dos gestos e do olhar. Outra

constatação foram os sentimentos atribuídos pelos alunos, o comprometimento

e o trabalho cooperativo na atuação dos grupos.

Segundo Freire (2014), a educação não se faz de A para B ou de A

sobre B, mas numa relação horizontal de A com B.

No artigo da Natália Lampert Batista (2020), há destaque para a

comunicação em ambiente de interação virtual com os alunos de

pós-graduação, onde os debates fluíram e tornaram-se mais enriquecidos e

contextualizados. Também foi observada a assiduidade bem como a

afetividade nos encontros. Os debates ganharam relevância durante as

atividades desenvolvidas, centralizando a constituição das pesquisas dos

pós-graduandos.

O cenário de incertezas, deu espaço às possibilidades de promover um

ensino personalizado, mesmo que a distância, adaptando-se então a prática

pedagógica, portanto o currículo precisou ser flexibilizado e mais humanizado,

valorizando o humano e sua trajetória de vida.
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Bouchard (2000) afirma que as tecnologias em uso possibilitam níveis
de diálogo de acordo com suas características estruturais, as quais
interferem na distância transacional e consequentemente nas
possibilidades interativas. Sendo assim, por meio da tecnologia, é
possível que haja interação entre professores/estudantes,
professores/professoras e com isso, a possibilidade de realizar a
transmissão de informação, a construção de saberes. ( Médici; Tatto;
Leão, 2020, p.142)

3.2.4.3. Energia afetiva que imobiliza

Ao analisar as pesquisas, foi possível identificar algumas situações de

impacto nas relações entre professores e alunos, sobretudo do professor e

como este age frente ao episódio de questões do contexto escolar no período

de ensino remoto, além dos desafios do cotidiano de sala de aula, foram

desencadeados sentimentos diversos e emoções.

Os professores, em geral, são considerados responsáveis pelo

desempenho dos alunos, mas muitos profissionais sentem-se pressionados,

pois passaram a lidar rapidamente com uma precarização do trabalho e

exigências que vão além da sua formação.

Por outro lado, os alunos também têm dificuldades, principalmente

relacionadas ao uso da internet. A falta de equipamento e de espaço

adequado para as aulas também foram citados. Esses modos de afetar

despertam sentimentos que distanciam os alunos dos conteúdos e da

aprendizagem.

Por conta dos cuidados sanitários e manutenção das famílias, as

atividades remotas não tornam-se viáveis, em especial nas redes públicas de

ensino. Neste processo as desigualdades sociais são ampliadas, sobretudo na

educação. As salas de aula se tornaram invisíveis, mas a demanda não deixou

de existir.

Arroyo (2010, p.1384) afirma que:
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É preocupante que, na medida em que os mais desiguais chegam ao
sistema escolar expondo as brutais desigualdades que os vitimam, as
relações educação-políticas-desigualdades fiquem secundarizadas e
sejam priorizadas políticas de inclusão, de qualidade, de padrões
mínimos de resultados.

Dessa forma, as inseguranças, incertezas, o medo, o adoecimento

psicológico, o agendamento infinito de reuniões, angústias, desmotivação,

exigências sobre a ação do professor, aumento de desemprego, afetaram

diretamente como a docência é exercida, muitas vezes envolvida num efeito

paralisante diante de tantas adversidades.

As demandas de trabalho passaram a não ser respeitadas, pois as

mensagens enviadas por WhatsApp, por serem ubíquas e instantâneas não

são controladas dentro de dias e muito menos horários, pressionando qualquer

usuário com um acúmulo de trabalho e aumento das exigências sobretudo dos

docentes.

Os dados também apontam motivos para a resistência em relação ao

uso e adequação das tecnologias, ou falta de formação para lidar com a

exposição diante das exibições da rede. Muitos não possuem experiências com

as ferramentas tecnológicas, sendo necessário um treinamento digital que

devagar se torna uma espécie de letramento digital.

Com a análise dos impactos afetivos na relação de afastamento entre o

sujeito e o objeto, é possível mapear as marcas afetivas de imobilização,

ressignificadas pelos sujeitos, enfatizando as experiências vivenciadas por

professores durante o ensino remoto.
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CAPÍTULO 4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não sei se a vida é curta…

Não sei se a vida é curta
Ou longa demais para nós,

Mas sei que nada do que vivemos tem sentido,
Se não tocamos o coração das pessoas.

Muitas vezes basta ser:
Colo que acolhe,

Braço que envolve,
Palavra que conforta,
Silêncio que respeita.

Alegria que contagia,
Lágrima que corre,
Olhar que acaricia,
Desejo que sacia,

Amor que promove.

E isso não é coisa de outro mundo,
É o que dá sentido à vida.

É o que faz com que ela não seja curta,
Nem longa demais,

Mas que seja intensa,
Verdadeira, pura…

Enquanto durar.

(CORA CORALINA, 2003, p. 19-21)

Acolher, abraçar, confortar, silenciar, olhar com atenção, contagiar e

amar nos promove e nos move a buscar cada vez mais o conhecimento e

seguir por um caminho que não está acabado, mas certos de um futuro

sonhador, mais justo e humano.

Por meio deste sonho fui movida a estudar e me aventurar em busca de

conhecimento, em que o intuito sempre foi entender como a afetividade é

evidenciada nos ambientes de estudo a distância, onde o afastamento físico

faz-se necessário, em especial em tempos de pandemia.

A pesquisa em tela procura responder à seguinte questão: a partir da

perspectiva do estreito entrelaçamento entre afetividade e cognição, é possível

identificar a presença de relações de afeto no ensino remoto, considerando que
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tais relações não são resultado das tecnologias, mas das interações humanas

que são mediadas pelos meios digitais?

Retomando o objeto de pesquisa deste trabalho, descrever e explicitar,

as evidências de afetividade que emergiram e marcaram a aprendizagem e o

ensino remoto experienciadas durante o ano de 2020 por razão da pandemia,

destacadas nas relações professores-alunos, foi evidenciado a importância de

considerar a afetividade nas relações sociais e o ensino remoto na educação

superior como um dos locais de intensa interação.

Os objetivos específicos são: Levantar as produções científicas

realizadas no ano de 2020 relacionadas ao “ensino remoto” na pandemia para

especificar as características atribuídas pelos autores sobre a modalidade;

Identificar se e como os autores enfocam o afeto na relação professor-aluno e

aluno-aluno; Analisar os dados obtidos.

O primeiro objetivo específico: levantar as produções científicas

realizadas no ano de 2020 relacionadas ao ensino remoto na pandemia para

especificar as características atribuídas pelos autores sobre a modalidade, foi

realizado e a análise dos achados identificou as categorias elencadas e

discutidas: conceitos e características, comparação com outras modalidades de

educação, desafios e desigualdades, possibilidades e práticas pedagógicas.

Indicadores das categorias citadas encontram-se presentes tanto nos atributos

associados ao ensino remoto, quanto no discurso das entrevistas destacadas

nos artigos ao falarem das suas práticas e relações estabelecidas entre

professor e aluno.

A respeito disso, foi evidenciado que a maioria dos autores pesquisados,

esclarecem as características do ensino remoto, mas poucos o definem,

provavelmente por ser um conceito novo e uma necessidade ocasionada

abruptamente.

Portanto, o ensino remoto que é mediado por tecnologia, tem como

objetivo principal fornecer o acesso rápido ao sistema educacional durante o

período em que vivemos de crise sanitária. É o espaço em que o aluno
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promove a sua aprendizagem e autonomia, pensamento crítico e

desenvolvimento significativo, dependendo das perspectivas curriculares e da

abordagem de educação abraçada pela instituição de ensino, pelos gestores e

pelos professores.

O segundo objetivo, identificar se, e como os autores enfocam o afeto na

relação professor-aluno e aluno-aluno, possibilitou a análise de outras

categorias, Energia afetiva que mobiliza e Energia afetiva que imobiliza -

referem-se a energia afetiva que aproxima ou distancia, que liga ou desliga,

situações que possibilitam a mobilização mesmo que sejam desagradáveis ou

a paralisação, construídas ao longo da história de vida.

Espaços promovidos na sala de aula virtual remota, foram usados

também, a partir das produções científicas levantadas, como formas expressar

sentimentos, emoções, valorização do diálogo, assim também para estabelecer

relações de confiança, segurança e motivação que aproximam o aluno da

aprendizagem, e tornam o ambiente facilitador para interações e afetividade

entre professor e aluno.

Segundo a teoria walloniana, o professor desempenha um papel ativo na

constituição do aluno e enfatiza a pessoa com dimensões afetivas, cognitiva e

motora, logo o professor precisa criar condições afetivas para o aluno atingir o

cognitivo. Estudar e estar sempre aprendendo nos dias de hoje implica trocas,

acompanhamento, necessidade de ter certeza de não estar só.

Portanto, é possível identificar nas produções científicas que os alunos

estão acostumados com o uso da internet para diversas atividades, como

interagir com os colegas ou acessar as redes sociais, no entanto, na hora de

estudar tudo muda. Muitos fatores influenciam no processo de aprendizagem,

um deles é o próprio distanciamento social dos professores e colegas, privando

os alunos da convivência presencial e de todo o contexto que envolve a

ambiência universitária por este motivo o ensino a distância ou remoto são

mais aceitos pelos estudantes quando há evidências de afeto na interação

professor-alunos.
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Do mesmo modo, foi possível evidenciar que o afeto também indica a

qualidade das experiências vividas, motivando ou não as ações de

aproximação com os conhecimentos.

O terceiro objetivo, analisar os dados obtidos, propiciou identificar na

pesquisa que as evidências de afeto no meio acadêmico durante as aulas

remotas e as aulas a distância estão presentes e interferem aspectos

motivacionais e nos processos cognitivos, também no envolvimento com o

aprendizado.

Além disso, a defesa de que a afetividade está presente nas trocas entre

os pares e na dinâmica da sala de aula, é um importante elemento para dar

continuidade aos estudos sobre a temática aqui pesquisada.

A análise minuciosa dos achados da pesquisa nos permite considerar

que é possível uma educação mais humanizada além dos cursos de Educação

Fundamental, também nos cursos de educação superior em aulas remotas ou

na educação a distância, com a adaptação do currículo, como princípio a

educação, como possibilidade de transformar pessoas para que possam

transformar o mundo.

A discussão da afetividade não se esgota aqui, para a continuidade dos

estudos se defende a pesquisa dos afetos, por cada história de vida e por

desafios é que se torna necessário aos educadores considerarem que são

afetados e que afetam, para que haja reflexão sobre sua prática. Como essa

pesquisa se deu durante os momentos da pandemia entre (2020 e-2021), o

acesso aos professores e à escola ficou prejudicado, afetando o estudo de

campo, as próximas pesquisas poderiam realizar entrevistas com docentes e

discentes sobre o tema.

O Ensino Remoto ainda é um campo pouco explorado até o momento, a

realização de investigações que discutam os afetos nessa modalidade de

ensino é importante e necessária, para que possamos analisar o que passou e

projetar o futuro, pós-pandemia, e, provavelmente em modalidades ainda nem
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cogitadas pelo avanço das plataformas educacionais tecnológicas, muito além

das aulas em modalidade híbrida.

Assim, a educação necessita promover experiências vivenciadas por

meio de ações que aproximem os sujeitos dos objetos de conhecimento, sendo

possível pensar em uma educação libertadora, que promove encontros

afetivos, que desperta a autonomia e que favorece o conhecimento do mundo.
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Apêndice A – Dados dos estudos e da revisão de literatura (Resumos, palavras-chave, títulos)
PERIÓDICOS CAPES

Autor Título Data
Univer
sidade

Publicaçã
o

Palavras-C
have Resumo

Antônio Carlos
Gil ; Arquimedes
Pessoni

Estratégias para
o alcance de
objetivos
afetivos no
ensino remoto

01/11/2
020

CAPES

artigo Revista
Docência do

Ensino
Superior, 01
Novembro

2020, Vol.10

Objetivos
Afetivos ;
Ensino Remoto
; Ensino
Híbrido ;
Pandemia ;
Covid-19 ;
Education

“O trabalho ora apresentado foi motivado pela ampla utilização da videoconferência como
alternativa às aulas presenciais em decorrência da pandemia provocada pela Covid-19. Pode ser
caracterizado como um ensaio teórico que tem como proposta discutir a eficácia do ensino remoto
para o alcance de objetivos afetivos de aprendizagem. Os objetivos mais facilmente alcançáveis
mediante aulas expositivas — e consequentemente mediante videoconferências — são os cognitivos,
notadamente nos níveis de memorização e compreensão. Quando os objetivos de aprendizagem
estão no domínio afetivo — que envolvem emoções, sentimentos e atitudes —, outras estratégias
são requeridas. Assim, com base na contribuição de teóricos no campo dos objetivos de
aprendizagem e nos resultados de pesquisas empíricas, procede-se à discussão das possibilidades
de utilização de diferentes estratégias mediante plataformas de cursos on-line. São discutidas as
estratégias de discussão reflexiva, trabalho colaborativo, grupo de verbalização/grupo de observação,
tutoria por pares, dramatização, simpósio, seminário e gamificação. O estudo aponta para a adoção
do ensino híbrido como forma preferencial de ensino superior no cenário pós-pandemia, mas
que deve vir acompanhado da capacitação dos docentes na utilização de estratégias de
ensino grupal.”

Karla Saraiva ;
Clarice

Traversini ;
Kamila

Lockmann

A educação em
tempos de
COVID-19:

ensino remoto e
exaustão
docente

2020 artigo Práxis
educativa

(Ponta
Grossa,
Paraná,

Brasil), 01
August 2020,

Vol.15,
pp.1-24

Ensino Remoto
; Escola ;

Docência ;
Covid-19 ;
Pandemia ;
Education

“Neste artigo, propõe-se a analisar a trama discursiva que se constitui a partir da necessidade de

adaptação das atividades presenciais para atividades remotas no Estado do Rio Grande do Sul

durante o distanciamento social causado pela COVID-19. Tomou-se como material empírico a

seção de notícias de três sites de sindicatos gaúchos (SINEPE/RS, SINPRO/RS e CPERS/RS), assim

como as notícias publicadas na versão online do jornal Zero Hora no período entre o dia 16 de março

e 31 de maio de 2020. A pesquisa foi desenvolvida com base na análise do discurso de orientação

foucaultiana. A partir da empiria, foram construídos dois eixos analíticos: “Ensino remoto entre

oportunidades, dificuldades e desigualdades” e “A docência levada à exaustão”. As análises

evidenciam o reforço de mecanismos disciplinares, o crescimento das desigualdades, algum

otimismo com os efeitos de longo prazo e a intensificação do trabalho docente, associada com a

possibilidade de contra condutas. “
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https://capes-primo.ez95.periodicos.capes.gov.br/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Objetivos+Afetivos%20+&vl(D1045019538UI0)=sub&vl(823129630UI3)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Advanced&vid=CAPES_V1&scp.scps=scope%3a(CAPES)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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https://capes-primo.ez95.periodicos.capes.gov.br/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Covid-19+&vl(D1045019538UI0)=sub&vl(823129630UI3)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Advanced&vid=CAPES_V1&scp.scps=scope%3a(CAPES)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
https://capes-primo.ez95.periodicos.capes.gov.br/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Education&vl(D1045019538UI0)=sub&vl(823129630UI3)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Advanced&vid=CAPES_V1&scp.scps=scope%3a(CAPES)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Flavia Faissal
de Souza ;

Débora Dainez

Educação
Especial e

Inclusiva em
tempos de

pandemia: o
lugar de escola
e as condições

do ensino
remoto

emergencial

2020 artigo Práxis
educativa

(Ponta
Grossa,
Paraná,

Brasil), 01
August 2020,

Vol.15,
pp.1-15

Educação
Especial ;

Ensino Remoto
; Covid-19 ;
Education

“A pandemia do coronavírus (COVID-19) traz desafios em todas as esferas da vida humana, em

especial às políticas sociais. Nesse cenário, analisamos as condições de realização do ensino remoto

emergencial direcionadas a um aluno com Transtorno do Espectro do Autismo, matriculado no 4º

ano do Ensino Fundamental I. O estudo de caráter exploratório partiu da análise de um relato de

experiência e teve como ancoragem a perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano,

em especial a ideia de que as condições sócio-histórico-culturais e políticas são fonte de

desenvolvimento da atividade psíquica. Os resultados evidenciam o lugar da escola na vida do

aluno e apontam para o papel dessa instituição social como espaço coletivo de resistência

político-pedagógica e mediadora dos processos de humanização.”

Mônica Strege
Médici ; Everson
Rodrigo Tatto ;
Marcelo Franco

Leão

Percepções de
estudantes do
Ensino Médio

das redes
pública e

privada sobre
atividades
remotas

ofertadas em
tempos de

pandemia do
coronavírus

2020 artigo Revista
Thema, 01

August 2020,
Vol.18(ESPE

CIAL),
pp.136-155

Covid-19 ;
Educação ;

Ensino Remoto
; Tecnologias

“A pandemia do coronavírus afetou diversas questões do comportamento humano, tais como: a
convivência social, o bem viver com saúde, a economia, a educação, entre outros. Este estudo teve
como objetivo investigar as percepções de estudantes mato-grossenses do Ensino Médio de
diferentes redes de ensino sobre os desafios enfrentados no decorrer do ensino remoto que
estão recebendo nesse período diferenciado. A pesquisa se caracteriza como descritiva e
exploratória, realizada em 2020, e envolveu um total de 118 estudantes de escolas pública e privada
do município de Querência/MT. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um formulário
eletrônico, contendo 08 questões fechadas. Os resultados indicam que as condições de acesso e
aprendizagem não são as mesmas e que o ensino remoto é diferentemente avaliado por
estudantes dessas duas redes de ensino. Logo, as medidas que estão sendo implementadas
no período da pandemia poderão aprofundar o quadro de exclusão e segregação de parte
significativa dos estudantes, a exemplo das desigualdades de condições de estudo e
desenvolvimento humano, como sempre existiu.”

Janainne Nunes
Alves ; Bruno

Lopes de Faria ;
Paulo Giovane

Aparecido
Lemos ;

Claudiane
Moreira Costa ;
Cléber Silva E
Silva ; Ramony
Maria Da Silva
Reis Oliveira

Ciências na
pandemia: uma

proposta
pedagógica que

envolve
interdisciplinarid

ade e
contextualizaçã

o

2020 artigo Revista
Thema, 01

August 2020,
Vol.18(ESPE

CIAL),
pp.184-203

Prática
Pedagógica ;

Covid-19 ;
Educação

Mediada Por
Tecnologias

“O fechamento de escolas no Brasil durante a pandemia da COVID-19 deixou milhões de estudantes
e professores dependentes da educação mediada pelas tecnologias. Nesse sentido, esse estudo
discute a interdisciplinaridade e a mediação tecnológica como alternativas ao processo
educacional no contexto emergencial da pandemia. Nossa proposta se desenvolve como aporte
teórico metodológico ao ensino remoto e relaciona as unidades curriculares de Matemática, Química
e Informática a temas centrais para o diálogo e construção contextualizada do conhecimento. A
pesquisa foi desenvolvida em meados do primeiro semestre de 2020 a partir de análises qualitativas
e exploratórias associadas ao projeto de ensino do IFNMG/Diamantina. Os conteúdos foram
disponibilizados aos estudantes na plataforma Google Classroom e elucidados como informações
relevantes para compreensão das características e formas de propagação do coronavírus. A
plataforma e a metodologia adotadas permitiram uma boa interação entre os sujeitos, bem
como proporcionou que os estudantes adquirissem competências para interpretar a
complexidade do momento atual, por meio do desenvolvimento de conhecimentos
indispensáveis à formação de opinião e enfrentamento do vírus.”
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Camila Vieira ;
Sílvia Gabrielle
Braz Coimbra

CONCEITO DE
RIATIVIDADE
OCENTE

2020 artigo
Idioma:

Espanho
l

Revista
espaço do

currículo, 01
December

2020,
Vol.13(Espec

ial)

Criatividade
Docente ;

Autoformação ;
Reinventar a

Escola ;
Ensino Remoto
Emergencial ;

Education

“O conceito de criatividade docente e a imposição para uma reinvenção da escola e de seus
profissionais no contexto atual é o ponto de partida deste artigo. Na primeira parte, será apresentado
o conceito de criatividade docente como espaço de escuta e reflexão, constructo teórico parte do
produto da tese de doutoramento de uma das autoras, o qual busca compreender os processos auto
formativos docentes e de que forma a criatividade docente se vê favorecida quando este vivência
espaços de formação nos quais a escuta e reflexão se fazem presentes. Na segunda parte, será
discutido o contexto educacional pandêmico, vivido em escala mundial no ano de 2020 e as
demandas oriundas pela reinvenção da escola e de seus docentes. Serão abordadas as estratégias
para sua continuação a partir de modelos virtualizados/ não presenciais já existentes bem
como do recém-criado ensino remoto emergencial. Serão evidenciados alguns pontos de tensão
em relação às novas estruturas gestadas e nas ressignificações oriundas do que se entende aqui
como virtualidade da sala de aula e do trabalho docente. A necessidade de ser professor, mesmo que
na adversidade, gestou espaços de criação muitas vezes pouco favoráveis para muitos docentes. A
busca por respostas criativas desses profissionais, que muitas vezes se apresentam como
“gambiarras pedagógicas” despontam como fatores que comprovam a urgência da discussão
acerca da criatividade como temática formativa docente. Como finalização das análises,
levantam-se maneiras de a criatividade estar presente mesmo quando em contextos
adversos.”

Iracema Santos
Do Nascimento ;

Patrícia
Cerqueira Dos

Santos

A
NORMALIDADE

DA
DESIGUALDAD
E SOCIAL E DA

EXCLUSÃO
EDUCACIONAL

NO BRASIL

2020 artigo Caderno de
Administraçã

o, 01 Jun
2020, Vol.28,
pp.122-130

Ensino E
Aprendizado ;

Ensino Remoto
; Normalidade

Da
Desigualdade

Social ;
Desigualdade
Educacional

“A implantação do ensino remoto, proposto pelas secretarias estaduais e municipais de
educação, está sendo eficaz para o cumprimento do calendário escolar em meio ao
distanciamento em tempos de COVID-19? Dentro de um cenário histórico de desigualdade social,
que vai desde à falta de estrutura física nas residências, até às diferenças de acesso devido a
marcadores como gênero e raça, dentre outros, infere-se que este instrumento com vistas à equidade
de acesso ao ensino, não garante a equidade de aprendizado dos alunos, já que todos não
compartilham das mesmas condições socioeconômico-culturais, algo que tornou-se uma normalidade
excludente e macabra. Se não cabe às redes de ensino e às escolas resolverem problemas
estruturais da sociedade brasileira, tampouco podem também ignorá-los. Caso contrário,
qualquer proposta de educação imposta verticalmente nesse momento só vai acentuar as
desigualdades sociais e educacionais já existentes.”

Daniel de
Oliveira Lima;
Lilian Nasser

Avaliação no
Ensino Remoto
de Matemática:

analisando
categorias de

respostas

2020 artigo Revista
Baiana de
Educação

Matemática,
01 December

2020,
Vol.1(1),

p.e202018

Avaliação;
Ensino Remoto

; Função
Exponencial

“Diante da pandemia, em 2020, as aulas presenciais foram suspensas e as escolas tiveram que
adotar um modelo que atendesse ao isolamento social e que permitisse a continuidade das aulas.
Algumas escolas adotaram o Ensino Remoto Emergencial (ERE), outras criaram uma estrutura
similar ao ensino à distância (EAD). Essas adaptações geraram outros dilemas sobre como
seria o ensino e, consequentemente, como seria avaliar nestes modelos de ensino. Este
trabalho relata a experiência de avaliação com três turmas da 2ª série, na Escola SESC de Ensino
Médio (ESEM), que adotou o ERE, a partir de uma situação problema, estruturada no ambiente de
aprendizagem com referências à realidade. O modelo usado foi uma pesquisa, que tinha como
objetivo promover uma maior reflexão e compreensão sobre a importância da aplicação da função
exponencial na análise do comportamento da infecção pelo vírus. Os alunos tinham que explicar a
diferença entre as funções exponencial, linear e quadrática, a partir de informações de cunho
matemático disponíveis num texto que deveria ser acessado por um link fornecido. Além disso, eles
tinham que acessar outro material, para entender alguns conceitos relacionados ao COVID 19, como
a taxa de contágio, velocidade de transmissão, e como esses conceitos (ou alguns deles) se
relacionam com o modelo matemático estudado, a Função Exponencial. Usando essas produções,
foram categorizadas e analisadas as respostas dos 45 alunos em relação à aprendizagem de funções
exponenciais. Esta experiência indica que é possível ampliar o processo de avaliação usando
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as tecnologias digitais.”

Alessandro
Tomaz Barbosa;
Gustavo Lopes
Ferreira ; Danilo

Seithi Kato

Ensino remoto
emergencial de

Ciências e
Biologia em
tempos de
pandemia

2020 artigo Revista da
SBEnBIO, 01

October
2020,

pp.379-399

Ensino de
Biologia ;

Ensino Remoto
; Tecnologias

Digitais ;
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“Este artigo tem como objetivo compreender os desafios e as necessidades de professores de
Ciências e/ou Biologia dos estados que compõem a SBEnBio – Regional 4 (MG/GO/TO/DF), diante
do ensino remoto emergencial. A partir da escuta sensível das demandas dos professores, com
embasamento teórico e metodológico freireano e da decolonialidade, propusemos um curso de
extensão: “Escolas e territorialidades em contextos de incertezas: construindo BIONAS”. Os
resultados apresentam como desafios, entre outros, a falta de formação e experiência prévia
dos professores para produzirem as atividades remotamente, as habilidades básica e
intermediária com as TDICs e a conciliação do ensino remoto com os cuidados domésticos.
Diante dessa conjuntura pandêmica, consideramos emergencial resistir à uberização do
trabalho docente e a mcdonização do currículo.”

Marcele Da
Silva Santos ;

Neide Da
Fonseca
Parracho
Sant’anna
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a aprendizagem
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Aprendizagem.
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Ensino

Remoto.
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“O objetivo do artigo é suscitar reflexões sobre possíveis desafios para o ensino e a aprendizagem
matemática na Educação Básica durante a quarentena, devido à COVID19. Foi desenvolvido a partir
das diretrizes legais educacionais criadas para validar a substituição das aulas presenciais por aulas
em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia, atentando para a diferenciação do
ensino remoto emergencial e o ensino a distância, diante deste fato de inédita ocorrência na
Educação Básica. Discorremos sobre as dificuldades encontradas pelos alunos nesse momento em
que o ensino está sendo realizado de forma remota. Abordamos através da análise de referencial
teórico e de situações reais a superação dos docentes e a importância da formação
continuada e tecnológica do professor. Sugerimos possibilidades para aprendizagens
significativas nesse contexto atual. E destacamos a necessidade de enfrentamento do
problema com a aplicação de políticas públicas educacionais que promovam a igualdade de
oportunidades e a equidade.”
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“Neste artigo, temos como objetivo investigar a percepção de professores da educação básica
pública sobre o trabalho docente em contexto de ensino remoto emergencial, diante do cenário
pandêmico de Covid-19. Mais especificamente, acerca das condições de trabalho, da constituição da
prática e das relações dos professores com as tecnologias digitais. Para a coleta dos dados,
aplicamos um questionário on-line. Quanto à análise dos dados, recorremos, sobre o trabalho
docente, a Tardif e Lessard (2014); sobre a relação do professor com as tecnologias digitais, a
Coscarelli e Kersch (2016); acerca dos letramentos digitais, a Buzato (2003; 2007) e Araújo e
Pinheiro (2014); por fim, para a análise dos enunciados dos professores, adotamos pressupostos da
Teoria Dialógica do Discurso: Bakhtin (2011), Volóchinov (2017), e releituras de Brait (2016). Como os
professores, por meio da linguagem, expressaram suas valorações acerca da sua atividade laboral,
nosso trabalho se insere no escopo de de estudos da Linguística Aplicada. Constatamos que,
durante a realização das aulas remotas on-line, diversos desafios impostos à atividade
docente se intensificaram, como a sobrecarga de trabalho e a dificuldade de acesso e de uso
dos recursos tecnológicos para fins educacionais. Além disso, a falta de capacitação dos
usuários envolvidos para enfrentar esse cenário atípico também foi mencionada. Por fim,
acreditamos que as tecnologias digitais têm sido muito mais do que uma alternativa para não
nos mantermos inertes, pois seu uso, mesmo nas condições enfrentadas, pode possibilitar um
repensar dos professores sobre a sua prática docente.”
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“O artigo apresenta e discute uma iniciativa promovida pela Regional 2 (RJ/ES) da Associação
Brasileira do Ensino de Biologia (SBEnBio) para compreensão das práticas de ensino de Ciências e
Biologia desenvolvidas por docentes durante o isolamento social determinado pela pandemia de
COVID-19 no período compreendido entre março e abril de 2020. Aplicamos um questionário on-line
a 187 respondentes. Os resultados indicam que demandas metodológicas sobre planejamento,
avaliação e estratégias didáticas constituíram os principais desafios nesta conjuntura. Destaca-se
também o aumento da carga de trabalho e as dificuldades de acesso à internet de seus estudantes.
Concluímos que é um momento árduo para a maioria dos docentes, mas que associações como a
SBEnBio podem criar espaços para reflexão sobre essas práticas.”
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“Desde a chegada do novo Coronavírus ao Brasil, inúmeros desafios emergiram, impactando, de
modo bastante especial, a docência. O planejamento do primeiro semestre de 2020 foi
completamente alterado e novas alternativas precisaram ser encontradas para a manutenção das
atividades de ensino, pesquisa e extensão na Universidades. O presente artigo, neste sentido,
apresenta um relato de prática de docência realizada na disciplina de Tópicos Especiais em
Geografia B (GCC896), do Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGGeo), da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), durante o primeiro semestre do corrente ano, mediante ensino
remoto. A descrição e a reflexão sobre a prática empreendida visam registrar e compartilhar as
aprendizagens referentes a disciplina ministrada totalmente a distância, bem como destacar as
dificuldades da turma em questão. Conclui-se que, apesar do contexto de excepcionalidade, a
disciplina cumpriu seus objetivos e colaborou com as discussões que se propunha.”
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“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
anos de uma escola particular de classe média alta da cidade de São Paulo. Entre meados de
março a junho de 2020, durante o isolamento social imposto pelos 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 longo do transcorrer do
ensino remoto.”

Fonte: elaborado pela autora, 2021
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