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RESUMO 

 

ALVES, V. B. Tecnologias na prática docente em um cenário pandêmico: inter-
relações professor e alunos. 2020. Tese. (Doutorado em Educação: Currículo) - 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020. 235 p. 

RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é analisar como as práticas docentes de pós-graduandos 
stricto sensu em Educação (mestrandos e doutorandos) se apropriaram da cultura 
digital durante um cenário pandêmico emergencial. A pesquisa teve sua origem na 
experiência vivida pela pesquisadora durante sua participação na segunda etapa do 
projeto Laboratório de Pesquisa em Educação Digital (LAPED), cujo objetivo geral é 
construir uma base de dados entre duas universidades sobre as relações entre 
tecnologia e Educação. Apesar de os professores e pesquisadores participantes 
desse projeto precisarem desenvolver práticas na cultura digital e estarem em curso 
de Mestrado ou Doutorado, com pesquisas na linha de Novas Tecnologias em 
Educação, muitos apresentavam dificuldades no uso das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC), quer no âmbito do projeto LAPED, quer na atuação demandada 
pelo ambiente acadêmico em aulas, eventos, assessoria de formação e trabalhos 
acadêmicos individuais ou coletivos. Com o advento da pandemia da COVID-19, em 
2020, as dificuldades desses participantes e de muitos mestrandos e doutorandos no 
uso das TIC intensificaram-se ainda mais: a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
recomendou isolamento e distanciamento social, o que implicou que toda a interação 
com professores, colegas e alunos passasse a ser possível apenas se mediada pelas 
tecnologias digitais. Para descrever esse contexto de integração de tecnologias às 
práticas educacionais e formação de professores na fase emergencial, foi realizada 
uma Revisão de Literatura. Teoricamente, articulam-se neste estudo conceitos 
oriundos da área da formação de professores, em especial da formação voltada para 
o uso das TIC na prática pedagógica. Metodologicamente, o trabalho compõe-se 
como uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa. Como instrumentos de 
geração de dados, foram aplicados questionários on-line a 20 alunos pós-graduandos 
(e que são também professores) de quatro instituições, sendo duas públicas, uma 
comunitária e uma particular, bem como foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com professores e/ou coordenadores de programas de Pós-
Graduação que acompanharam esses alunos. Como resultados, este trabalho traz 
contribuições para a formação de professores para o uso das TIC na prática 
pedagógica no mundo pós-pandemia e para a formação de pesquisadores da área de 
Educação. 
 
Palavras-chave: formação de professores; TIC; cultura digital; ensino remoto; 
contexto pandêmico. 
  



ABSTRACT 

 

ALVES, V. B. Technologies in teaching practice in a pandemic scenario: teacher 
and student interrelationshipst. 2020. Thesis. (Doctorate Degree, Education: 
Curriculum). Pontifical Catholic University of São Paulo, São Paulo, 2020.235 p. 
 
This research aims to analyze how the teaching practices of stricto sensu graduate 
students in Education (doctorals and masterings students) have developed the digital 
culture during the pandemic emergency. The study has originated from the 
researcher’s experience during her participation in the second stage of the project 
Research Laboratory in Digital Education (Laboratório de Pesquisa em Educação 
Digital – LAPED). The primary objective of this project is to build a database between 
two universities about the relationship between technology and education. Although 
the professors and researchers participating in this project needed to develop digital 
culture practices and are Master’s and PhD’s students, who were doing research in 
the area of New Technologies in Education, many of them had difficulties in using 
Information and Communication Technologies (ICT), either within the scope of the 
LAPED project or during their performance in the academic environment (classes, 
events, training advice, and individual or collective academic work). With the advent of 
the COVID-19 pandemic in 2020, the difficulties of the participants and doctorals and 
masterings students in using ICT have intensified: the World Health Organization 
(WHO) recommended isolation and social distancing, which implied that all interaction 
with other professors, colleagues, and students became possible only if mediated by 
digital technology. In order to describe the integration of new technologies within 
educational practices and professional development for teachers during the 
emergency phase, a Literature Review was carried out. The theoretical approach of 
this study consists of concepts from the area of teacher professional development, 
especially professional development focused on the use of ICT in pedagogical 
practice. The methodology involves field research based on a qualitative approach. As 
data generation instruments, online questionnaires were applied to 20 graduate 
students (who are also teachers) from four different institutions: one community, 
another one private, and two public institutions. In addition, semi-structured interviews 
were carried out with professors and/or graduation program’s coordinators who have 
followed up these students. As a result, this study intends to make contributions to the 
professional development for teachers regarding the use of ICT in pedagogical practice 
in a post-pandemic world and for the training of researchers in the field of Education. 
 
 
 
 
Keywords: professional development for teachers; ICT; digital culture; remote 
teaching; pandemic context. 
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 INTRODUÇÃO  

 

  

Meu percurso 

Quem sou eu? Uma pessoa apaixonada pela gastronomia mundial e nacional. 

Isso é importante registrar aqui, apesar do estranhamento que essa afirmação possa 

causar ao figurar na abertura de um trabalho acadêmico, porque entendo que 

motivações e sensações podem influenciar comportamentos. Em outras palavras, se 

alguém ama o que faz, vai sempre buscar aperfeiçoar sabores, saberes e práticas. E, 

assim como minha paixão pela gastronomia, é minha paixão pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC).  

Essa paixão começou a se delinear quando ingressei na vida profissional, em 

1996, aos quatorze anos. Era auxiliar de produção em uma fábrica de óculos e tinha 

a função de programar máquinas industriais, o que rapidamente me fascinou. Logo 

passei a ensinar essa função aos novos funcionários. Já nessa época, sonhava em 

ser professora e trabalhar com tecnologia. Com isso em mente, iniciei a Graduação 

em Pedagogia na Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). Nesse período, 

morando no Campo de Marte, como esposa de oficial da Aeronáutica, tive minha filha 

e me dediquei a dar suporte pedagógico para as crianças da creche dessa vila militar. 

Foi um período muito rico de experiências e aprendizagens. 

Já formada, prestei concurso do Estado, obtendo colocação na Diretoria de 

Ensino Norte 1 e, posteriormente, na Diretoria de Ensino Centro para lecionar nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental (EF 1). Como professora generalista, buscava 

sempre incluir trabalhos com tecnologias nas salas de aula que assumi. Iniciei pelo 

uso constante do datashow (aparelho multimídia para projeção que, acoplado a um 

computador, permite apresentar informações, slides, mensagens, vídeos ou textos) e 

da televisão, recursos disponíveis nas escolas em que eu lecionava e locados nas 

chamadas Salas de Mídias. Com a chegada dos computadores com acesso a internet 
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nessas salas, incluí novos recursos em minhas aulas, como jogos, filmes, pesquisas 

on-line etc., além de trabalho com o editor de textos Word1.  

Atuei nesse cenário até 2012, aproximadamente, quando comecei a ter 

problemas de visão. Por esse motivo, apeguei-me ainda mais às tecnologias, que me 

auxiliavam a fazer leitura de textos. Senti na pele, portanto, os benefícios que as 

tecnologias podem agregar à vida das pessoas. 

Desliguei-me da rede estadual de ensino, depois de alguns afastamentos, em 

2014. Tive contato, então, com um curso de extensão a distância que focava a 

transposição de materiais didáticos impressos em digitais. Esse curso me motivou a 

ingressar em uma Pós-Graduação em Tecnologia do Ensino a Distância na própria 

UNICID, instituição na qual eu já atuava profissionalmente, nessa época, como tutora 

de cursos virtuais. Nesse contexto, trabalhei com duas plataformas de ensino remoto: 

Moodle2 e Blackboard3. 

Em 2016, já muito envolvida com tutoria, ensino remoto e tecnologias, inscrevi-

me no Mestrado também na UNICID, defendido em 2018. Esse curso fez com que eu 

me debruçasse sobre políticas públicas referentes à tecnologia na Educação, 

resultando na dissertação intitulada Os coordenadores de polo de Educação a 

Distância em uma universidade aberta no estado de São Paulo (ALVES, 2018). 

Durante o Mestrado, fiz vários cursos sobre design instrucional para ensino remoto, 

sobre ambientes virtuais de aprendizagem, sobre suporte técnico etc., a fim de me 

capacitar para atuar como coordenadora de polo de Educação a Distância (doravante, 

EAD), atendendo alunos, professores, tutores e agentes de suporte técnico na 

universidade em que já trabalhava. 

Na continuidade desse percurso acadêmico, ainda em 2018, após obter 

aprovação na seleção, matriculei-me no Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), na linha de 

pesquisa Novas Tecnologias em Educação, para fazer minha pesquisa de Doutorado, 

 
1 O Microsoft Word é um processador de texto do Pacote Microsoft Office do Sistema Operacional 
Windows. 
2 O Moodle (acrônimo de “Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment”), lançado em 2001, 
é um sistema de gestão da aprendizagem gratuito, que disponibiliza um software livre para criação de 
ambientes de aprendizagem personalizados. Mais informações disponíveis em: 
https://moodle.org/?lang=pt_br. Acesso em: 19 fev. 2022. 
3 O Blackboard, lançado em 1997, é uma tecnologia educacional que visa promover aprendizagem 
virtual e oferece um software pago de gerenciamento de um sistema de aprendizagem digital que 
permite também a criação de ambientes de aprendizagem personalizados. Mais informações 
disponíveis em: https://www.blackboard.com/pt-br. Acesso em: 19 fev. 2022. 
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sempre assumindo o papel de ativista tecnológica na área da Educação. Nesse 

movimento, ingressei no grupo de pesquisa Projeto Laboratório de Pesquisa em 

Educação Digital (LAPED), certificado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e liderado pela Profa. Dra. Maria Elizabeth 

Bianconcini de Almeida. 

A experiência como coordenadora de polo presencial de EAD durante quatro 

anos me fez conviver, como já registrei, com professores, alunos, tutores e agentes 

de suporte técnico de múltiplos perfis e variados níveis de conhecimento e proficiência 

no uso das tecnologias, o que implicava muitos desafios. Esse contexto de diversidade 

me levou a refletir sobre como um processo de formação tecnológica, em especial o 

dos professores, aconteceria em sua prática e poderia auxiliá-la. Isso implica 

compreender o conceito de formação de professores e como ele é representado e 

praticado na Educação. 

Tive em mente essa visão ao longo das disciplinas que cursei no Doutorado, 

inseridas no campo do currículo e das práticas pedagógicas inovadoras. Isso me fez 

revisitar a minha própria prática como professora e doutoranda, aprofundando a 

reflexão sobre o uso de recursos tecnológicos em processos formativos e sobre o 

quanto eles poderiam contribuir para o ensino e de aprendizagem, unificando vários 

campos do conhecimento, numa perspectiva interdisciplinar. 

Minha pesquisa 

Essa formação voltada para novos desafios e conhecimentos sobre o campo 

das TIC em Educação, conectando os professores com o mundo virtual e com as 

novas tecnologias, pode representar um caminho para estreitar as relações entre 

professor-aluno(s) e construir vínculos com as novas gerações de estudantes. Isso 

requer tanto o domínio instrumental das TIC, quanto o conhecimento pedagógico de 

seu uso na prática. 

Além disso, no Doutorado, pude participar da segunda parte do projeto Plano 

de Incentivo à Pesquisa (PIPEq): Laboratório de Pesquisa em Educação Digital 

(LAPED), financiado pela política de pesquisa da PUC-SP, que propunha a criação de 

um banco de artigos, dissertações e teses sobre educação e tecnologia desenvolvido 

e alimentado por pesquisadores da PUC-SP e da Universidade Estadual de São Paulo 

(UNICAMP).  
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Nessa experiência, observei como professores de diversos programas de Pós-

Graduação, desenvolviam ações práticas na cultura digital e pesquisas sobre essas 

ações. Por exemplo, eu mesma, que me considerava fluente digital, descobri, nesse 

projeto que não tinha experiência para usar o editor de planilhas Excel4 e precisei ir 

em busca de orientação. Constatei, ao longo desse projeto, as dificuldades de muitos 

mestrandos e doutorandos com as novas tecnologias, quer no âmbito do próprio 

projeto, quer no ambiente acadêmico, em aulas, eventos, trabalhos acadêmicos etc., 

o que confirmou minha ideia inicial da relevância de uma pesquisa sobre formação 

docente junto a alunos de Pós-Graduação em Educação na era da cultura digital.  

E, para justificar ainda mais uma pesquisa sobre formação de professores em 

cursos de Pós-Graduação (Mestrado ou Doutorado), não há como não incluir o 

contexto da pandemia da COVID-19, que assolou o planeta em 2020. Em 11 de março 

de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a disseminação 

mundial da Corona Virus Disease (COVID-19)5 caracterizava uma pandemia. Como 

medida de protocolo de saúde pública, a OMS recomendou duas ações básicas: 

isolamento e distanciamento social. 

Como decorrência dessa orientação, o ensino presencial passou a ser remoto, 

em um contexto emergencial, o que demandou muito cuidado e atenção no mundo 

todo, por não se tratar apenas de uma transposição de modalidades de ensino, mas 

também por envolver alguns docentes e discentes sem proficiência no uso das 

tecnologias. No Brasil, além disso, pôs-se também a questão de que nem todos têm 

acesso às tecnologias, como aponta a pesquisa TIC Domicílios - 2019 (CGI, 2020a) 

por meio dos seguintes índices: 

• a internet não chega a 20% da população de classe C e a 50% das classes D e 

E; 

• apenas 44% da população como um todo acessa a internet por cabo ou fibra ótica, 

enquanto 27% a acessa por conexão móvel via modem ou chip 3G/4G, e 6%, via 

Digital Subscriber Line (DSL)6; 

• 26% da população brasileira da área urbana não é usuária de internet; 

 
4 O Microsoft Excel é um processador de planilhas do Pacote Microsoft Office do Sistema Operacional 
Windows. 
5 Adotou-se nesta tese a grafia COVID-19 e a forma feminina para designar a doença, conforme 
orientação da OMS, seguida pela Academia Brasileira de Letras. Disponível em: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-
coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it. Acesso em: 19 fev. 2022. 
6 Em português, linha digital do assinante. 
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• para o acesso à internet, o celular é o dispositivo mais usado (58% pela população 

urbana e 85% pelas classes D e E). 

Esses índices mostram os desafios para o acesso que vem enfrentando o 

ensino remoto emergencial durante a pandemia, que se alia às fragilidades no que 

tangem à necessidade de disciplina e autonomia, ao espaço apropriado para estudos, 

à proficiência com tecnologias, dentre outras. 

Outra pesquisa do Comitê Gestor da Internet (CGI), Painel TIC COVID-19 (CGI, 

2020b), mais voltada para o uso da internet e do ensino remoto durante a pandemia, 

a partir de dados levantados entre junho e setembro de 2020 junto a pessoas de 16 

anos ou mais de idade, apontou para o fato de que as TIC foram essenciais para 

minimizar os impactos do isolamento social necessário para a contenção do vírus. 

Essa pesquisa mostra como a educação formal migrou para o ensino remoto 

promovido via internet e plataformas de videoconferência, tendo o celular como 

principal dispositivo de acesso e interação, sobretudo nas classes D e E, como já 

apontava a pesquisa TIC Domicílios - 2019 (CGI, 2020a). Da totalidade dos usuários 

de internet com 16 anos ou mais que frequentavam escola ou universidade no período 

citado, 82% acompanharam aulas ou atividades remotas. Além disso, os estudantes 

acessaram 

[...] os conteúdos por meio de recursos digitais, principalmente via site, 
rede social ou plataforma de videoconferência (71%) e, em menor 
medida, por meio de aplicativos das escolas, universidades ou 
Secretarias de Educação (55%). A maior proporção (42%) passou de 
uma a três horas por dia participando das atividades educacionais 
remotas. (CGI, 2020b, p. 6). 

Dois dos problemas mais evidentes que emergiram durante essa migração, 

segundo o Painel TIC COVID-19 (CGI, 2020b), foram a formação de professores, dado 

que se mostraram ainda não estar preparados para essa nova realidade digital, e a 

baixa qualidade de conexão da internet com a qual a maioria dos alunos e professores 

podia contar. Especificamente sobre a questão da formação de professores, foi 

ressaltada pelos alunos a dificuldade para esclarecer dúvidas com os professores 

(41%), que nem sempre tinham sucesso na adequação da sua mediação e na 

produção de materiais próprios para plataformas digitais. Isso impactou, segundo os 

alunos, na falta de estímulo para estudar (38%). 

Desse contexto mais específico da pandemia, nasceu o objetivo geral desta 

pesquisa, que é o de analisar como as práticas docentes de pós-graduandos stricto 
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sensu em Educação (mestrandos e doutorandos) se apropriaram da cultura digital 

durante um cenário pandêmico emergencial. Como objetivos específicos, figuram: 

• identificar as concepções de uso das TIC por pós-graduandos stricto sensu e o 

processo de apropriação delas para a própria formação e a atuação profissional; 

• levantar e analisar as práticas de uso das TIC mais comuns abordadas e utilizadas 

por professores e alunos pós-graduandos na área da Educação durante a 

pandemia, com foco em identificar indicadores de apropriação da cultura digital; 

• identificar como se dá a relação de professores e alunos com a cultura digital nos 

cursos de Pós-Graduação em Educação; 

• realizar uma Revisão da Literatura (RL), inspirada na abordagem da Revisão 

Sistemática da Literatura (RSL), para identificar estudos recentes sobre formação 

de professores para uso das TIC, em especial aqueles que foram desenvolvidos 

sobre o contexto da pandemia da COVID-19; 

• descrever e analisar os dados coletados por meio da aplicação de questionário 

on-line e da realização de entrevistas semiestruturadas para compreender o 

processo de utilização das TIC nas práticas pedagógicas de professores e alunos. 

A emergência desta pesquisa se articula à reflexão que me acompanha desde 

o início do Doutorado. Como monitora de disciplinas oferecidas remotamente no 

primeiro ano da pandemia (2020)7 no Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo, pude vivenciar de perto as dificuldades encontradas pelos alunos (a maioria 

professores em sua vida profissional) durante o primeiro semestre de 2020, quando a 

pandemia fez com que as aulas presenciais não pudessem acontecer, migrando para 

ambientes digitais de aprendizagem (no caso, o Moodle) articulados a plataformas de 

videoconferência (o Teams, como explicitado na nota de rodapé5 abaixo) e outros 

recursos complementares como YouTube, Netminter, pacotes Office para elaboração 

de textos, produção de apresentações, elaboração de planilhas etc. 

O fato de a mediação das relações aluno-aluno e professor-aluno(s) passar a 

ser feita via ferramentas tecnológicas colocou desafios nas práticas sociais didático-

pedagógicas, que demandavam proficiência digital. No entanto, embora estejamos 

imersos na cultura digital, essa proficiência ainda está longe daquela adequada aos 

 
7 As atividades de monitoria voltavam-se a apoiar professores e alunos em relação ao uso do Microsoft 
Teams, ferramenta lançada em 2016 como um aplicativo de chat e adotada pela PUC-SP como espaço 
de trabalho colaborativo. Ela permite a integração de pessoas, conteúdos e ferramentas consideradas 
necessárias para seus eventos acadêmicos. 
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processos de ensino e de aprendizagem. A complexa relação entre o aprender e o 

ensinar vai além do domínio de conteúdos específicos de determinada área do 

conhecimento ou tecnologia, exigindo que os professores e os estudantes 

compartilhem, interajam, tenham familiaridade com as ferramentas tecnológicas, 

linguagens e recursos que as envolvem, criando assim uma vivência na cultura digital 

com foco na vida profissional docente e discente.  

Essas reflexões vêm ao encontro das ideias de Garcia (1999), que define a 

formação de professores como 

[...] o processo sistemático e organizado mediante o qual os 
professores – em formação ou em exercício – se comprometem 
individual e coletivamente em um processo formativo que, de forma 
crítica e reflexiva, propicie a aquisição de conhecimentos, destrezas e 
habilidades que contribuam no desenvolvimento de sua competência. 
(GARCIA, 1999, p. 30). 

Nóvoa (1991, p. 67), por sua vez, acrescenta a essa perspectiva a necessidade 

de que “[...] os professores assumam o papel de protagonistas do processo educativo 

na tripla dimensão pedagógica, científica e institucional”. Nessa direção, os desafios 

são múltiplos, sendo que o trabalho do professor no contexto educacional demanda 

uma relação dialógica, ou seja, é necessário ser sujeito criador e crítico face aos 

conhecimentos e ao aprender e ensinar a ele relacionados. 

Para que esse tipo de experiência docente se torne reflexiva, é preciso, 

segundo Gatti (2013-2014), revisitar a própria formação para enfrentar os desafios de 

ensino e da aprendizagem em seus contextos múltiplos. É fundamental ir além de 

pensar dentro de uma abordagem fixa, metodologias e técnicas de ensino sem 

significados e domínio de habilidades tecnológicas, sem sentido educacional e social. 

Portanto, a aprendizagem docente e discente está implicada na reflexão e na 

problematização que envolvem a atividade pedagógica. 

Nessa direção, esta tese se apresenta em cinco capítulos, além desta 

Introdução e das Considerações finais.  

No Capítulo 1, detalho a metodologia que norteou esta pesquisa, iniciando pela 

abordagem qualitativa com foco na pesquisa de campo, seguindo com a definição e 

descrição da Revisão de Literatura (RL) realizada e dos instrumentos de geração de 

dados – o questionário e a entrevista semiestruturada –, para finalizar apresentando 

a análise de conteúdo. 
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No Capítulo 2, trago o resultado da RL feita sobre formação de professores 

para uso de tecnologias no contexto emergente da pandemia da COVID-19, 

identificando informações que dialoguem mais proximamente com o objetivo deste 

trabalho. 

No Capítulo 3, discorro sobre formação de professores, traçando o histórico 

dos cursos formativos até a contemporaneidade. Também apresento e discuto alguns 

conceitos relevantes para a área, bem como as políticas públicas aí envolvidas. 

No Capítulo 4, faço uma retrospectiva da inclusão das TIC na Educação e da 

entrada das TIC na formação de professores, tratando de aspectos relacionados à 

cultura digital. 

No Capítulo 5, analiso e discuto dos dados.  

A discussão do resultado dessa análise e desta pesquisa como um todo 

encontra-se nas Considerações finais.   
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CAPÍTULO 1 

Metodologia 

 

 

Neste capítulo, apresento a metodologia seguida neste trabalho, que se insere 

em um paradigma de pesquisa qualitativa (CHIZZOTTI, 2017; YIN, 2016) com foco na 

pesquisa de campo (YIN, 2016; MARCONI; LAKATOS, 2017; GIL, 2018). Figuram 

como instrumentos de geração de dados o questionário (MARCONI; LAKATOS, 2017; 

GIL, 2018) e a entrevista semiestruturada (LÜDKE; ANDRÉ, 2013) e como orientação 

para o estudo dos dados a análise de conteúdo (CHIZZOTTI, 2017).  

É importante deixar registrado que, em relação aos procedimentos éticos 

adotados nesta investigação e, de acordo com a Resolução n. 466 de 12 de dezembro 

de 2012 (BRASIL, 2012), o projeto de pesquisa que originou este trabalho foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) por intermédio da Plataforma Brasil, 

para apreciação. Ele foi aprovado em 16 de setembro de 2021, com o Parecer n. 

4.981.246. Antes dessa aprovação, já havia recebido um Parecer de Mérito em 5 de 

março de 2021. 

1.1 A pesquisa qualitativa 

Para Chizzotti (2017), a pesquisa qualitativa é uma das muitas maneiras de se 

fazer ciência, de se desenvolver um trabalho de investigação. Para esse autor, o 

problema em uma pesquisa qualitativa “[...] não é uma definição apriorística, fruto de 

um distanciamento que o pesquisador se impõe [...]” (CHIZZOTTI, 2017, p. 100), nem 

a sua delimitação de uma “afirmação prévia e individual” (CHIZZOTTI, 2017, p. 101), 

mas decorre, dentre outras possibilidades, de um obstáculo, de algo que o 

pesquisador e os participantes partilham.  

Nesta investigação, o problema emergiu do momento pandêmico que se impôs 

no Brasil a partir de 11 março de 2020, que provocou o fechamento das instituições 

educacionais: professores e alunos em todos os níveis educacionais (da Educação 

Básica ao Ensino Superior) tiveram de encontrar alternativas para substituir seus 

encontros presenciais. Em muitos casos, esses encontros migraram para ambientes 
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digitais pouco usados ou conhecidos, mesmo enfrentando todas as dificuldades de 

acesso e de uso de plataformas e ferramentas digitais. 

Yin (2016, s. p.) explica que a pesquisa qualitativa “[...] permite a realização de 

estudos aprofundados sobre uma ampla variedade de tópicos [...] em termos simples 

e cotidianos”. O autor comenta que esse tipo de pesquisa é muito recorrente em 

algumas áreas acadêmicas e profissionais, como as Ciências Sociais e a Educação. 

Para Yin (2016, s. p.), são cinco as características que identificam e distinguem 

a pesquisa qualitativa:  

• estudar o significado da vida das pessoas, nas condições da 
vida real; 

• representar as opiniões e perspectivas das pessoas [...] de um 
estudo; 

• abranger as condições contextuais em que as pessoas vivem; 
• contribuir com revelações sobre conceitos existentes ou 

emergentes que podem ajudar a explicar o comportamento 
social humano; e 

• esforçar-se por usar múltiplas fontes de evidência em vez de 
se basear em uma única fonte. 

Nesse sentido, este trabalho se desenvolve, como já registrado, no contexto de 

um Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) na área de concentração 

Currículo, durante a pandemia de 2020, focando pesquisadores em formação que 

tiveram de aderir a práticas que demandavam o uso das TIC tanto na sua vida 

profissional, quanto acadêmica, e o impacto que isso teve em suas vidas e em sua 

formação, propriamente. 

Prosseguindo na explanação, retomo Yin (2016), quando orienta que, na 

pesquisa qualitativa, a interferência do pesquisador deve ser a menor possível. Além 

disso, não estão em jogo os valores, ideias ou pressupostos dos pesquisadores, mas 

sim dos pesquisados. Chizzotti (2017, p. 101) partilha dessa ideia quando afirma que 

o pesquisador deve manter uma postura participante, embora deva  

[...] despojar-se de preconceitos, predisposições para assumir uma 
atitude aberta a todas as manifestações que observa, sem adiantar 
explicações nem conduzir-se pelas aparências imediatas, a fim de 
alcançar uma compreensão global dos fenômenos. 

Ao referir-se a condições contextuais, Yin (2016) cita as condições sociais, 

institucionais e ambientais dos participantes. Ressalta ainda que é importante que o 

pesquisador saiba fazer boas perguntas e escutar as respostas, além de conhecer 

bem seu tema de estudo e examinar com imparcialidade todos os dados. Yin (2016) 
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também afirma que, para orientar uma pesquisa de campo, é importante partir de uma 

ou mais questões de estudo. No caso deste trabalho, as questões norteadoras foram: 

• Como os alunos do Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo se adaptaram ao ensino remoto no processo de sua formação? 

• Como esses mesmos alunos, em sua prática como professores, 

adaptaram-se à nova realidade do ensino remoto? 

• O que dessas experiências foram relevantes para as aprendizagens e a 

formação desses alunos-professores? 

Na sequência, discorro sobre a noção de pesquisa de campo, uma das 

possibilidades de trabalho investigativo em uma abordagem qualitativa. 

1.1.1 A pesquisa de campo 

Yin (2016, s.p.) considera que a “[...] pesquisa de campo anda de mãos dadas 

com a realização da pesquisa qualitativa” e define os ambientes de campo como “[...] 

situações de vida real, com pessoas envolvidas nelas e desempenhando papeis reais” 

(YIN, 2016, s. p.). O autor explica que figuram como ambientes de campo as 

interações desenroladas em espaços institucionais, tais como escolas, por exemplo.  

Assim, o ambiente de campo deste trabalho é representado pelas aulas virtuais 

empreendidas no âmbito do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

Currículo da PUC-SP durante o 1º semestre de 2020, enquanto o isolamento social 

havia sido decretado como estratégia para conter a pandemia. 

Marconi e Lakatos (2017, s. p.) definem a pesquisa de campo como aquela  

[...] com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos 
sobre um problema, para o qual se procura uma resposta, ou sobre 
uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, com o propósito de 
descobrir novos fenômenos ou relações. 

Gil (2018, p. 56) concorda com essa definição e afirma que a pesquisa de 

campo busca “[...] o aprofundamento das questões propostas”. O autor explica que 

esse tipo de pesquisa não representa apenas a fase de levantamento de dados de 

qualquer pesquisa, por algumas características: por não focar alcance estatístico; por 

ser flexível e permitir reformulações ao longo do trabalho; por restringir-se a um grupo 

ou comunidade, “[...] ressaltando a interação de seus componentes” (GIL, 2018, p. 

57), e contar geralmente com mais de um instrumento de pesquisa, visando ter uma 
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visão mais ampla do fenômeno observado. Nesse aspecto, minha pesquisa de campo 

desenvolve-se na direção de identificar as novas alternativas para as aulas 

presenciais durante a pandemia para responder as perguntas norteadoras, por um 

grupo específico (alunos que também são pesquisadores em formação). Com essa 

perspectiva, busco atingir o objetivo deste trabalho, identificando o impacto do uso de 

recursos tecnológicos nesse processo formativo e na prática profissional desses 

alunos-pesquisadores e refletir sobre o quanto esse uso contribuiu ou não, no 

momento emergencial da pandemia, e contribuirá para a prática futura desses 

professores. 

Uma pesquisa de campo, segundo Marconi e Lakatos (2017), pressupõe uma 

pesquisa bibliográfica prévia sobre o que se está pesquisando, que irá revelar o ponto 

em que se encontram as discussões acadêmicas sobre o tema tratado. Esse estado 

da arte, de acordo com essas autoras, auxiliará na definição do caminho a seguir, de 

ideias sobre o referencial teórico, dos tipos de dados que será importante levantar, 

dos instrumentos de investigação etc. Essa pesquisa bibliográfica, caracterizada como 

uma revisão de literatura (RL), foi realizada para este trabalho inspirada pela 

orientação da Revisão Sistemática da Literatura (FARIA, 2016; RAMOS; FARIA; 

FARIA, 2014), doravante RSL. 

1.1.2 A pesquisa bibliográfica: Revisão da Literatura  

A Revisão da Literatura (RL) desenvolvida nesta tese inspira-se na Revisão 

Sistemática da Literatura (RSL), uma metodologia de pesquisa cujo objetivo é 

estabelecer o estado da arte sobre o tema investigado, baseada em levantamento 

bibliográfico, leitura e análise de trabalhos desenvolvidos academicamente, como 

explicam Munzlinger, Narcizo e Queiroz (2012) e Ramos, Faria e Faria (2014). A RL 

aproxima-se dessa abordagem, embora com flexibilização de seus procedimentos. 

A revisão sistemática  

[...] propõe uma reconstrução do percurso conceptual e metodológico 
na escolha de fontes bibliográficas baseado em procedimentos 
rigorosos para que os resultados não sejam incompletos, ineficientes 
ou, em última análise, sem validade científica. (RAMOS; FARIA; 
FARIA, 2014, p. 19).  

Por sua vez, Sampaio e Mancini (2007, p. 84) definem a RSL como “[...] uma 

estratégia de intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e 
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sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada”. 

Além disso, tanto Ramos, Faria e Faria (2014), quanto Sampaio e Mancini (2007), 

consideram que a RSL permite e requer uma revisão crítica sobre os trabalhos 

levantados, além da identificação das lacunas existentes na literatura, o que subsidia 

a delimitação do problema da pesquisa.  

Para a realização de uma RSL, Munzlinger, Narcizo e Queiroz (2012) propõem 

um processo dividido em três etapas pré-definidas que orientam o estudo: 

planejamento e formalização; execução da pesquisa e sumarização. Apoiando-me em 

Ramos, Faria e Faria (2014) e em Sampaio e Mancini (2007), optei por expandir o 

esquema estabelecido por Munzlinger, Narcizo e Queiroz (2012), incluindo nele uma 

quarta etapa, dedicada à análise crítica dos resultados obtidos, em função também da 

adaptação para efetivar uma RL, como sistematizado na Figura 1. 

Figura 1 – Etapas de uma RSL adaptadas para uma RL. 

 

Fonte: Adaptado, pela pesquisadora, de Munzlinger, Narcizo e Queiroz (2012, p. 2), com base em Ramos, Faria e 
Faria (2014) e Sampaio e Mancini (2007). 

Em relação à Etapa 1 – Planejamento e formalização, foi elaborada a 

seguinte questão para nortear a RL: “Que estudos (artigos, dissertações e teses) 

foram desenvolvidos no Brasil e no mundo sobre a formação de professores para uso 

das TIC no contexto pandêmico, entre 2 dezembro de 2019 e 31 julho de 2021?”. 

Foram definidos três bancos de dados para a investigação: o Catálogo de Teses da 

Capes, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), a do Education 

Resources Information Center (ERIC) e a dos Repositórios Científicos de Acesso 

Aberto de Portugal (RCAAP).  

Em relação à Etapa 2 – Execução, em todas as bases foram usados os 

mesmos argumentos para busca com filtro avançado: “formação de professores em 

contextos emergentes”; “cultura digital” AND “pandemia”; “formação docente” AND 

Etapa 1
Planejamento e 

formalização

Etapa 2
Execução

Etapa 3
Sumarização 

dos resultados

Etapa 4
Análise crítica 
dos resultados
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“pandemia”. O levantamento, conforme indicado na pergunta-norteadora, abrangeu o 

período de dezembro de 2019 a julho de 20218.  

O primeiro banco investigado foi o da BDTD, desenvolvida e coordenada pelo 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Nele estão 

integrados, em meio eletrônico, os sistemas de informação de teses e dissertações 

existentes nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil. Essa integração de 

sistemas não só estimula a publicação, a divulgação e o compartilhamento de teses e 

dissertações brasileiras e estrangeiras, como também dá maior visibilidade à 

produção científica nacional e internacional.  

Ao entrar no site, foi feita uma busca geral apenas com o argumento “formação 

de professores em contextos emergentes”, do que resultaram 221 teses e 

dissertações. Na sequência, foi usado o filtro por área de conhecimento (“Educação”) 

e de recorte temporal (de dezembro de 2019 a julho de 2021). Dessa forma, chegou-

se a um resultado de 37 trabalhos. A leitura dos resumos descartou 24 em função de 

não tratarem do público previsto por esta pesquisa (alunos de Pós-Graduação ou do 

Ensino Superior) ou por não envolverem tecnologia. A leitura dos resumos, então, 

reduziu de 13 para 9 as dissertações e teses consideradas relevantes para este 

trabalho.  

O segundo banco investigado foi o do ERIC. A procura inicial geral, balizada 

pelo argumento “formação de professores em contextos emergentes”, levou a 136 

dissertações, teses e artigos. Após filtragem por área de conhecimento (“Educação”) 

e por recorte temporal (de dezembro de 2019 a julho de 2021), cruzada pelos 

argumentos em inglês “digital culture” AND “pandemic”, “teacher training” AND 

“pandemic”, restaram 5 artigos (e nenhuma tese ou dissertação, provavelmente 

porque o que estava sendo apresentado e defendido no período ainda não abordava 

a pandemia). A leitura dos resumos confirmou a aderência deles a este trabalho. Pelo 

uso do argumento inicial em inglês “teacher training in emerging contexts”, chegou-se 

a 13 resultados. A leitura dos resumos manteve 3 artigos. No total foram considerados, 

então, 8 artigos.  

O terceiro banco investigado foi o do RCAAP. A busca geral inicial localizou 88 

teses, dissertações e artigos. Com o refinamento feito pelos argumentos “cultura 

 
8 Embora a pandemia tenha sido estabelecida a partir de 11 março de 2020, foram selecionados 
trabalhos a partir de 2019 para abranger aqueles mais recentes sobre formação de professores, 
independentemente do período pandêmico. 
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digital” e “pandemia”, foram mantidos apenas dois artigos (pelo mesmo motivo exposto 

no parágrafo anterior, referente à base ERIC). O argumento usado para o último filtro, 

“formação de professores em contextos emergentes”, identificou 48 trabalhos. Da 

leitura dos resumos dessas pesquisas, decorreu a seleção de 6 delas com aderência 

a esta tese.  

Assim, no total de trabalhos levantados e considerados pela RL realizada, 

chegou-se a 6 dissertações, 5 teses e 12 artigos, identificados e organizados no 

Quadro 1. 

Quadro 1 – Dissertações, teses e artigos selecionados na BDTD, no Eric e na RCAAP. 

BDTD 
Autoria Título Tipo Instituição 

Silva (2019) Saberes em movimento: a 
tessitura complexa emergente de 
práticas de professores do Ensino 
Superior 

Tese Programa de 
Estudos Pós-
Graduados em 
Linguística Aplicada 
e Estudos da 
Linguagem da 
Pontifícia 
Universidade 
Católica de São 
Paulo (PUC-SP) 

Wolff (2020) Ensino remoto na pandemia: 
urgências e expressões 
curriculares da cultura digital 

Dissertação Programa de Pós-
Graduação em 
Educação: Currículo 
da Pontifícia 
Universidade 
Católica de São 
Paulo (PUC-SP) 

Markuart (2019)  Movimentos de pensar, fazer e 
sentir na formação docente: a 
potência do conceito breakdown 
 

Dissertação Programa de Pós-
Graduação em 
Psicologia Social da 
Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 
(UFRS) 

Alves (2021) A formação de professores na 
sociedade hiperconectada: 
alternativas emergentes para a 
internacionalização e apropriação 
de tecnologias digitais na 
Educação 

Dissertação Programa de Pós-
Graduação em 
Educação da 
Universidade do 
Vale do Rio dos 
Sinos (UNISINOS) 

Cardoso (2019) Mídia, ciência e ensino: 
problematizações na formação 
inicial de professores de Física 

Tese Faculdade de 
Educação da 
Universidade de São 
Paulo (USP) 

Strasburg (2019) 
 

Professores excelentes: 
convergências, tensões e desafios 
nas políticas de formação e 
carreira docente na 
contemporaneidade 

Tese Faculdade de 
Educação da 
Universidade do 
Vale do Rio dos 
Sinos (UNISINOS) 
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Vasques (2019) Modelos de formação docente no 
âmbito da Política Nacional de 
Formação de Profissionais do 
Magistério da Educação Básica: 
pressupostos, ações e dispositivos 
formativos 

Tese Instituto de 
Biociências da 
Universidade 
Estadual Paulista 
(UNESP) 

Marthez (2019) Dispositivos móveis e os 
professores do ensino de Ciências 
e Matemática: uma análise das 
perspectivas de sua utilização 

Dissertação Programa de Pós-
Graduação em 
Educação em 
Ciências da 
Universidade 
Federal de Itajubá 
(UNIFEI) 

Gomes (2019) Os textos de divulgação científica e 
suas relações com a prática 
docente no Ensino Superior 

Tese Universidade de 
Brasília (UNB) 

ERIC 
Autoria Título Tipo Instituição 

Romero-Ivanova et al. 
(2020) 
 

Digital practices & applications in a 
COVID-19 culture 
 

Artigo Canadian Center of 
Science and 
Education (Ontário, 
Canadá) 

Gavin et al. (2020) Rethinking graduate recruitment 
weekends in the digital age 
 

Artigo ACS Division of 
Chemical Education 
and the American 
Chemical Society 
Publications 
(Washington, EUA) 

Minsook (2021) Technology as a central part of a 
teacher's knowledge base in the 
digital age 
 

Artigo UC Berkeley 
(Califórnia, EUA) 

Smith et al. (2020) Teaching lessons from COVID-19: 
one department story of 
transformation – na HBCU 
narrative 
 

Artigo State University of 
New York at Stony 
Book (New York, 
EUA) 

Panina et al. (2020) Student career choices before and 
during quarantine measures  

Artigo Universidad San 
Ignacio de Loyola 
(Lima, Peru) 

Kummitha et al. (2021) Coronavirus 2019 disease and its 
effect on the teaching and learning 
process in higher education 
institutions 

Artigo Kerala State Higher 
Education Council 
(Kerala, Índia) 

Rahman (2021) Using students’ experience to 
derive effectiveness of COVID-19-
lockdown-induced emergency on-
line learning at undergraduate 
level: evidence from Assam, India 
 

Artigo Kerala State Higher 
Education Council 
(Kerala, Índia) 

Barpi et al. (2021) Hacking Higher Education: 
rethinking the EduHack course 

Artigo Molecular Diversity 
Preservation 
International Basel 
(Basileia, Suíça) 
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Recaap 

Autoria Título Tipo Instituição 
Martins et al. (2020) As tecnologias na Educação em 

tempos de pandemia: uma 
discussão (im)pertinente 

Artigo Escola Superior de 
Educação do 
Instituto Politécnico 
de Santarém 
(Santarém, Portugal) 

Nobre et al. (2021) Processos de comunicação digital 
no sistema educativo português 
em tempos de pandemia 

Artigo Universidade 
Estadual do 
Sudoeste da Bahia 

M. F. Almeida (2021) Integração das TIC nas práticas 
profissionais docentes: meta-
análise de planos de formação 
contínua entre 2014 e 2019 

Dissertação Universidade Aberta 
de Portugal (Lisboa, 
Portugal) 

Carreiras et al. (2020) Cibersegurança e cirberdefesa em 
tempos de pandemia 

Artigo Instituto da Defesa 
Nacional (Lisboa, 
Portugal) 

Gonçalves e Nogueira 
(2019) 

(Auto)Regulação educativa, como 
meio de formação reflexiva na 
formação de professores 
 

Artigo Universidade do 
Porto (Porto, 
Portugal) 

Dewes (2019) Aprendizagem da docência 
universitária: a gestão em 
contextos emergentes 

Dissertação Universidade 
Federal de Santa 
Maria (UFSM, 
Brasil) 

Fonte: elaboração da pesquisadora a partir da RL. 

Finalizados o levantamento e a seleção dos trabalhos que dialogavam de 

algum modo com esta tese, passou-se à Etapa 3 – Sumarização e à Etapa 4 – 
Análise crítica, conjuntamente, descrevendo-se e reunindo as contribuições dessa 

RL para este trabalho, que se encontram apresentadas e discutidas no Capítulo 2. 

Para dar prosseguimento às seções deste capítulo, apresento, a seguir, os 

instrumentos de levantamento de dados usados nesta pesquisa. 

1.2 Os instrumentos de geração de dados  

Marconi e Lakatos (2017) explicam que é a partir da natureza da pesquisa que 

se pode determinar os instrumentos mais adequados para o trabalho. Assim, em 

função da abordagem qualitativa e da opção pela pesquisa de campo, visando 

responder às questões norteadoras e atingir o objetivo proposto, foram escolhidos 

como instrumentos de levantamento de dados o questionário e a entrevista 

semiestruturada, dos quais trato a seguir. 
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1.2.1 O questionário  

Para Marconi e Lakatos (2017, s. p.), o questionário é um “[...] instrumento de 

coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. As autoras destacam que, 

atualmente, é possível não só entregar pessoalmente o questionário aos participantes 

como enviá-los pelo correio ou por e-mail. Acrescento que hoje é também corrente a 

disponibilização de questionários on-line em plataformas próprias para esse fim. 

Gil (2018) amplia a definição de Marconi e Lakatos (2017), considerando o 

questionário como um instrumento de investigação composto por  

[...] um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o 
propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, 
sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores 
comportamento presente ou passado etc. (GIL, 2018, p. 121). 

Como vantagens no uso de questionários, Marconi e Lakatos (2017, s. p.) 

apontam economia de tempo e recursos, alcance de um número grande de 

participantes, amplitude geográfica desse alcance, liberdade nas respostas que o 

anonimato permite, flexibilidade de horário e lugar para responder (do ponto de vista 

do participante), maior uniformidade nas respostas e menor interferência do 

pesquisador, visto que geralmente ele não está presente quando os participantes 

respondem. 

Em relação à forma das questões, Gil (2018) classifica-as em abertas (para as 

quais os participantes dão respostas discursivas próprias) e fechadas (para as quais 

os participantes escolhem uma alternativa dentre várias dadas). Marconi e Lakatos 

(2017) acrescentam a esses dois tipos as questões de múltipla escolha (para as quais 

os participantes podem escolher mais de uma alternativa de uma lista) e as de 

avaliação (para as quais os participantes emitem um julgamento, atribuindo um valor 

a partir de uma escala dada que apresenta diferentes graus de intensidade para um 

mesmo item). Os três autores alertam para a extensão do questionário (que deve 

buscar abarcar tudo o que se investiga, mas não ser exaustivo) e para o conteúdo das 

questões (que pode versar sobre fatos, atitudes, crenças, comportamentos, 

sentimentos ou padrões de ações). 
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Neste trabalho, para convidar os alunos a participar da pesquisa, foi distribuído, 

antes da aplicação do questionário, um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido9. 

O questionário foi disponibilizado no Google Formulários10  e compôs-se 

prioritariamente de questões fechadas, algumas do tipo Sim./Não. e outras de múltipla 

escolha, com um aporte de algumas abertas. Foi disponibilizado para alunos do 

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo que passaram pela experiência 

das aulas remotas durante o 1º semestre de 2020. Responderam ao questionário 20 

alunos. 

A elaboração e a organização das questões obedeceram a uma orientação 

temática: 

• Parte I – Dados pessoais; 

• Parte II – A cultura digital na sua vida profissional; 

• Parte III – Entendendo a relação entre cultura digital e a vida acadêmica atual (strictu 

sensu); 

• Parte IV – Extrapolando as questões: comentários adicionais. 

Além do questionário, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, sobre as 

quais trato a seguir. 

1.2.2 As entrevistas semiestruturadas 

De acordo com Yin (2016, s.p.), “[...] entrevistas envolvem a interação entre um 

entrevistador e um participante (ou entrevistado)”. Podem ser denominadas como 

estruturadas e partir de um questionário ou roteiro formal, que reúna todas as 

perguntas a serem feitas, na ordem a serem seguidas e do modo mais uniforme 

possível para o conjunto de entrevistas.  

Podem, por outro lado, ser denominadas qualitativas ou não-estruturadas, e 

não seguir um roteiro rígido, embora o pesquisador tenha em mente um esquema 

geral das perguntas a serem feitas, mas adotar um modo conversacional mais flexível 

e que implique maior informalidade na aplicação do instrumento de pesquisa (YIN, 

 
9 Tanto o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, quanto as perguntas do questionário 
encontram-se no Apêndice 1, ao final deste trabalho. 
10 Trata-se de um aplicativo de gerenciamento de pesquisas, gratuito e totalmente on-line, compatível 
com qualquer navegador e sistema operacional. Nele, o usuário pode produzir pesquisas de múltipla 
escolha, fazer questões discursivas e solicitar avaliações em escala numérica, por exemplo, com uma 
abrangência de até dois milhões de células de dados. 



34 
 

2016, s.p.). Adotar o modo conversacional consiste em o pesquisador falar 

moderadamente e não ser diretivo, permitindo ao entrevistado maior liberdade do que 

em uma entrevista estruturada. 

São favorecidas em uma entrevista estruturada as questões de cunho mais 

fechado, que permitem levantar dados mais padronizados, como explica Gil (2018), 

ao passo que, em uma entrevista qualitativas, vigoram as questões de cunho mais 

aberto. 

Lüdke e André (2013), por sua vez, consideram também entrevistas 

semiestruturadas, que correspondem a um tipo intermediário entre uma entrevista 

de orientação mais diretiva e outra menos, como se acompanha no trecho a seguir: 

Entre esses dois tipos extremos se situa a entrevista semiestruturada, 
que se desenrola a partir de um esquema básico, porém, não é 
aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as 
necessárias adaptações. (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 40). 

Nesta pesquisa, a entrevista assumiu uma abordagem semiestruturada, 

organizada a partir de um roteiro de perguntas abertas, que permitia flexibilidade e a 

deixasse “[...] fluir o mais naturalmente possível) (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 42). Os 

entrevistados foram abordados por uma Carta-convite11 que trazia o roteiro de 

questões que guiaria a interação. O registro das entrevistas12 foi realizado por 

gravação de videoconferência via WhatsAp. Foram entrevistados quatro professores-

coordenadores que trabalham com tecnologias na Educação, pela aderência e relação 

profissional com a temática da tecnologia educacional, bem como pela função de 

liderança que cada um exerce. O roteiro de perguntas seguiu na Carta-convite 

encaminhada aos professores. 

Os dados gerados a partir das respostas ao questionário e das entrevistas 

semiestruturadas foram cruzados, sistematizados e estudados a partir da abordagem 

da análise de conteúdo, que explicarei a seguir. 

 
11 A Carta-convite com o roteiro de questões encontra-se no Apêndice 3. 
12 As transcrições integrais das entrevistas encontram-se no Apêndice 4. 
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1.2.3 A análise de conteúdo 

Para Chizzotti (2017, p. 98), a análise de conteúdo é “[...] um método de 

tratamento e análise de informações, colhidas por meio de técnicas de coleta de 

dados, consubstanciadas em um documento”.  

Com o objetivo de destrinchar sentidos de comunicações (como entrevistas, 

respostas discursivas de questionários, depoimentos etc.), permite que se olhe 

criticamente o conteúdo manifesto ou latente, explícitos ou ocultos veiculado por elas. 

Nesta pesquisa, a análise de conteúdo está aplicada às respostas fornecidas 

pelos entrevistados. 
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CAPÍTULO 2 

Revisão da Literatura 

 

 

Neste capítulo, apresento o resultado da Revisão da Literatura (RL) sobre 

formação de professores para uso de tecnologias no contexto emergente da pandemia 

da COVID-19, para poder contextualizar os trabalhos realizados nesse período e 

relacioná-los mais proximamente com o objetivo deste trabalho. 

Para evidenciar e verificar o que sobressaiu nos artigos, dissertações e teses 

selecionados no levantamento desta RL, foi usado o software Word Cloud 

Generator13, na construção de uma nuvem de palavras.  

Figura 2 – Nuvem de palavras construída a partir da RL realizada para esta pesquisa. 

 
 
Fonte: elaboração da pesquisadora feita no software Word Cloud Generator a partir do levantamento feito na 
RL. 

 
13 Trata-se de software gratuito da Google. Mais informações encontram-se disponíveis em: 
https://www.wordclouds.com/. Acesso em: 19 fev. 2022. 
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Ramsden e Bate (2008) definem nuvem de palavras como uma representação 

visual feita por meio de texto verbal. Quanto mais frequentemente a palavra aparece 

dentro de um texto que está sendo analisado, maior ela se torna na nuvem. Em 

síntese, uma nuvem de palavras apresenta visualmente a frequência das palavras que 

se sobressaem em um ou mais textos. 

Como se pode notar pela nuvem construída a partir da RL realizada para este 

estudo, os termos formação, professores, pandemia, pesquisa, ensino e digital 
foram os que mais se sobressaíram, o que vai ao encontro do que estava sendo 

pesquisado: como ocorreu a formação de professores mediada pelas tecnologias 

digitais no contexto da pandemia.  

Uma das pesquisas identificadas no processo de RL foi a de Silva (2019), que 

teve como objetivo descrever e interpretar, com base na abordagem da Epistemologia 

da Complexidade, a construção de saberes de três professores do Ensino Superior, 

além de buscar compreender os saberes docentes pela ressignificação do cotidiano 

no Ensino Superior alicerçada pela prática pedagógica. Esse trabalho contribuiu para 

esta pesquisa na medida em que as experiências vivenciadas por esses três 

professores apontaram para o fato de que reflexões compartilhadas e trabalhadas de 

maneira mútua enriquecem a prática docente.  

Wolff (2020), por sua vez, teve como objetivo analisar a implementação de um 

currículo escolar em uma escola particular num contexto pandêmico sob o aspecto da 

cultura digital, verificando as nuances dessa cultura que emergiam no currículo 

desenhado no ensino remoto. Esse trabalho contribuiu para esta pesquisa ao mostrar 

como a flexibilização de um currículo prescrito, ao longo de sua implementação, foi 

relevante para a prática social do ensino e aprendizagem no que se refere ao papel 

das TIC nesses processos.  

O processo de breakdown - definido como uma quebra ou uma 

desestabilização no fluxo cognitivo a partir da qual um novo fluxo pode ser produzido 

– foi objeto de estudo de Markuat (2019), que acompanhou e analisou um grupo de 

graduandas em Pedagogia envolvidas nesse processo no contexto atípico da 

pandemia da COVID-19. A pesquisa revelou como a universidade pode promover 

coletivamente a reflexão sobre possíveis espaços de trabalhos, uma vez que 

possibilitou a ressignificação de hábitos que não davam conta do ensino e 

aprendizagem durante a pandemia, levando a um campo de novas potencialidades e 

gerando novos hábitos, alinhados às novas demandas. Esse trabalho contribuiu para 
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esta pesquisa na medida em que reforçou a relevância do trabalho síncrono e 

assíncrono mediado pelas TIC realizado durante a pandemia.  

Alves (2021) voltou-se para compreender, por meio de uma pesquisa 

exploratória de caráter qualitativo e descritivo, a apropriação das tecnologias digitais 

em redes sociais na formação de professores. Os dados levantados e analisados pela 

pesquisadora sugerem que os grupos investigados se configuraram como ambientes 

colaborativos de troca de informações e compartilhamento de dúvidas e experiências, 

que emergiam das necessidades e vivências dos participantes. Esse trabalho 

contribuiu para esta pesquisa na medida em que destacou a questão da troca, do 

compartilhamento e da colaboração em alternativas hiperconectadas na formação de 

professores.  

A potencialidade do uso das mídias na Educação, em especial no ensino de 

Ciências, fundamentado numa perspectiva freiriana, foi investigada por Cardoso 

(2019) em um curso de Licenciatura em Física de um Instituto Federal de São Paulo. 

O autor, trabalhando com materiais de divulgação científica veiculados pela mídia 

digital, observou que esses materiais viabilizaram abordagens contextualizadas da 

Ciência. Essa conclusão se alinha a esta tese por mostrar possibilidades de como 

fazer análises críticas e colaborativas em materiais digitais usados em cursos de 

formação de professores (no caso, Licenciatura).  

Strasburg (2019) identificou e apresentou convergências, tensões e desafios 

na comparação entre documentos do Banco Mundial referentes a políticas 

educacionais e o desdobramento dessas orientações na mídia impressa brasileira, em 

especial as voltadas para formação docente e carreira. O objetivo da autora com essa 

análise foi mapear o contexto brasileiro em relação aos problemas educacionais 

relativos à formação docente. O mapeamento registrado por esse trabalho se 

segmenta em três partes: o destaque atual para a “gestão escolar”, a preocupação 

com as avaliações externas e a remodelação da formação e da carreira docente, que 

passaram a demandar um professor “nota10”. A crítica revelada nessa pesquisa 

contribuiu para esta tese no sentido de identificar um discurso político neoliberal nas 

políticas internacionais que norteiam as políticas nacionais de formação de 

professores, o que, para a autora, justifica as propostas da Base Nacional Comum 

Curricular ou BNCC (BRASIL, 2018) e das políticas públicas brasileiras no que tangem 

à formação docente. 
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Uma dessas políticas públicas, o Plano Nacional de Formação de Professores 

(PARFOR), foi analisada por Vasques (2019). A pesquisadora avaliou os modelos de 

formação docente em sete cursos de Licenciatura de Pedagogia distribuídos em 

diferentes regiões brasileiras e balizados por esse Plano. Vasques (2019, p. vi) 

sugeriu, ao término da pesquisa, a necessidade de se pensar em um modelo 

profissional de formação fundamentado em uma nova epistemologia da prática 

docente, cujos pressupostos se baseiem “[...] em um paradigma que se impõe a partir 

da necessidade de superação da racionalidade técnica historicamente dominante nos 

processos formativos dirigidos aos professores”, apontando para um hiato entre o 

campo de trabalho dos docentes e a universidade. Esse trabalho indicou alguns 

pontos de atenção em relação à formação de professores de que trata esta tese, em 

especial voltada para a formação dos professores para uso das TIC em contextos de 

exceção, como o da pandemia da COVID-19. 

Alinhado ao uso das TIC na formação de professores, o trabalho de Marthez 

(2019) voltou-se para estudar professores das disciplinas de Biologia, Física, Química 

e Matemática em relação ao aproveitamento de software e dispositivos móveis em 

duas escolas de duas cidades do  Sul de Minas Gerais. Ao concluir o trabalho, a 

pesquisadora considerou os professores como eixos centrais na incorporação dos 

dispositivos móveis no contexto educacional, o que auxiliou esta tese na percepção 

de que a articulação da gestão do ensino e a adesão dos professores no processo de 

incorporação dos dispositivos móveis é imprescindível para uma mudança na prática 

pedagógica que integre o uso das TIC à Educação. 

Gomes (2019) investigou e analisou questões que derivam da ausência da 

utilização de textos de divulgação científica por professores de Licenciatura em 

Química em suas aulas no Ensino Superior. O estudo revelou que existe tanto 

desconhecimento quanto certo juízo de pouca valorização sobre os textos de 

divulgação científica pelos professores do Ensino Superior. Ao mesmo tempo, os 

autores desses textos avaliam que eles podem ser utilizados no Ensino Superior, pois 

têm nesse público uma parte de seus interlocutores. Essa pesquisa contribuiu para 

esta tese no sentido de alertar para a diversificação dos materiais didáticos, tanto 

impressos quanto digitais, a serem usados na formação de professores. 

Mesmo com uma amostra pequena de uma universidade norte-americana (uma 

turma de Pedagogia para candidatos a professores ao estágio que corresponde à 

nossa Educação Infantil), Romero-Ivanova et al. (2020) puderam refletir como os 
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professores universitários incorporaram rapidamente novas práticas de ensino e 

aprendizagem digital na formação docente no contexto da pandemia. As práticas 

colaborativas e metodologias ativas possibilitadas pelos diferentes aplicativos 

disponíveis promoveram o incremento da aprendizagem e o engajamento quer dos 

professores, quer dos alunos, mostrando como, embora haja desafios no ensino e 

aprendizagem on-line, ela foi responsável pela continuidade dos processos 

educacionais ao longo do isolamento social e medidas de restrição impostas pela 

COVID-19. 
A pesquisa de Gavin et al. (2020) teve um foco diferente: a seleção virtual para 

entrada nos cursos de Graduação da Universidade de Minnesota nos Estados Unidos, 

por meio da plataforma digital colaborativa norte-americana Slack14, escolhida em 

função de sua navegação considerada intuitiva e fácil. Dessa forma, os exames de 

seleção não foram suspensos e houve sucesso no uso da plataforma para esse fim. 

Este artigo contribuiu para minha tese na medida em que evidenciou o uso cada vez 

maior e bem-sucedido de plataformas de trabalho digitais de fácil apropriação e 

colaboração no campo da Educação com funções diversas, das pedagógicas às 

administrativas, em atividades que antes se restringiam ao presencial. 
Minsook (2021) relata como foi reinventar o ensino e aprendizagem em um 

curso de coreano como língua de herança para uma comunidade de descendentes de 

coreanos na Universidade de Berkeley, também nos Estados Unidos, integrando as 

TIC de acordo com as demandas e necessidades culturais dessa comunidade. A 

grande preocupação esteve em não se dispersarem e perderem os fatores contextuais 

culturais locais no momento da pandemia, de modo que não se perdesse a identidade 

cultural coreana ao serem integradas as tecnologias no ensino e aprendizagem. A 

autora registrou ao final do artigo que a busca por essa não dispersão cultural foi bem-

sucedida, revelando como as tecnologias podem ajudar, desde que bem selecionadas 

e programadas com clareza de intencionalidades, a atingir o objetivo previsto no 

planejamento de um curso. 
Também voltados para questões étnicas e culturais, Smith et al. (2020) 

abordaram a adaptação dos cursos presenciais para cursos on-line do Departamento 

de Comunicação Estratégica da Morgan State University (MSU) em meados de março 

de 2020, no início do período pandêmico. A partir de narrativas de experiências vividas 

 
14 Para maiores informações, ver site disponível em: https://slack.com/. Acesso em: 19 fev. 2022. 
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por alunos, professores e funcionários, os autores puderam destacar, nesse processo, 

a importância da construção de comunidades culturais e da aprendizagem co-criativa. 

Panina et al. (2020) debruçaram-se sobre a emergência de novas profissões e 

demanda de novas habilidades e competências em todos os ramos do mercado do 

trabalho russo, em função das medidas de restrição social impostas pelo período 

pandêmico. A pesquisa envolveu ao todo 653 alunos de Bacharelados de 

universidades russas. Os resultados demonstraram que os alunos em geral 

consideram o desenvolvimento profissional uma oportunidade de concretizar seus 

objetivos materiais, de combinar interesses profissionais e pessoais e de montar seu 

próprio negócio, em uma atitude empreendedora. Em função das demandas da 

pandemia, portanto, foram atrás do aprimoramento de suas habilidades digitais e 

reavaliaram suas possibilidades em termos profissionais, optando por atividades que 

pudessem estar mais alinhadas com trabalhos remotos. Essa investigação contribuiu 

para esta tese na medida em que aponta para a atualização e a reavaliação das 

questões profissionais em todos os ramos de trabalho, não só na área da Pedagogia, 

mas também e inclusive nela, o que foi impulsionado pela pandemia da COVID-19 e 

promovido pelas TIC. 

Também voltados para países orientais, Kummitha et al. (2021) analisaram 

como instituições de Ensino Superior da Índia e da Etiópia levaram a cabo o processo 

de ensino e aprendizagem no período da pandemia. Realizado com 281 profissionais 

acadêmicos de diferentes instituições de ambos os países, o estudo revelou 

fragilidade institucional, deficiência na formação docente e exclusão digital na 

implementação do ensino e aprendizagem on-line, o que impactou o ensino e 

aprendizagem negativamente. Os pontos de atenção levantados por esse artigo vão 

na direção da reflexão sobre recursos financeiros, humanos e contextos locais nesta 

tese.  

Outros resultados negativos e pontos de atenção foram levantados por 

Rahman (2021) em seu estudo sobre a implementação do ensino on-line na 

Graduação também na Índia, durante 2020. Um questionário Google aplicado 

aleatoriamente a 132 estudantes universitários identificou que o aprendizado on-line 

nesse período de emergência foi parcialmente eficaz, em função da baixa 

conectividade, alto custo dos pacotes de dados de internet, eletricidade irregular, falta 

de dispositivos compatíveis, ausência de ambiente propício em casa, insuficiência de 

habilidades técnicas e pedagógicas dos professores e baixo engajamento dos alunos. 
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A conclusão do pesquisador alinha-se aos pressupostos desta tese no sentido de que 

os recursos financeiros e humanos, além da infraestrutura tecnológica adequada para 

a implementação com sucesso do ensino e aprendizagem on-line impactam 

significativamente na seleção de ferramentas inovadoras e nas habilidades e 

competências necessárias tanto para os professores quanto para os alunos, bem 

como a serem desenvolvidas em cursos de formação.  

Com foco na formação livre de professores universitários em relação ao uso de 

tecnologias digitais e estratégias de aprendizagem, Barpi et al. (2021) analisaram um 

curso de web e-learning baseado em colaboração, chamado EduHack e desenvolvido 

em plataforma de mesmo nome. Com apoio da Comissão Europeia de Educação e no 

contexto da Educação Aberta Europeia, o curso se voltava a propiciar aos professores 

participantes o desenvolvimento de habilidades de busca, criação e produção de 

recursos digitais, estratégias colaborativas em atividades a serem desenvolvidas por 

grupos de alunos, planejamento e design de cursos on-line, moderação e 

acompanhamento das aprendizagens etc. Os autores definiram a experiência 

analisada como uma imersão no mundo digital que favorecia a transformação 

pedagógica para os ambientes digitais e o desenvolvimento tanto de habilidades 

voltadas para a técnica (como produção e manuseio de objetos educacionais digitais), 

quanto para questões pedagógicas (como aprendizagem colaborativa, em rede, 

metodologias ativas etc.). A conclusão dos pesquisadores da importância de aliar a 

aprendizagem técnica à pedagógica contribuiu para nosso olhar analítico nesta tese.  

Martins et al. (2020) realizaram um estudo comparativo entre uma amostra de 

professores brasileiros e outra de portugueses (que atuavam desde a Educação 

Básica até o Ensino Superior) em relação ao uso das TIC no primeiro momento 

pandêmico. A partir das respostas a um questionário aplicado a 10 professores 

portugueses e 31 brasileiros, os pesquisadores puderam concluir que são muitas as 

dificuldades na educação on-line e poucos professores conhecem a cultura digital e 

utilizam as TIC em suas aulas. Os autores ressaltaram também a necessidade de 

investimento em uma formação continuada que desenvolva de fato conceitos e 

práticas sobre tecnologias e suas utilidades, quer aqui quanto no além-mar. Dessa 

forma, este estudo contribuiu para esta tese por analisar cenários reais que se 

construíram durante a pandemia, identificando aí novos problemas e desafios. 

Um curso de formação para docência digital em rede a fim de promover 

competências na área da EAD a 2.300 professores e diretores portugueses no início 
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da pandemia ofereceu os dados analisados por Nobre et al. (2021) em um artigo. Os 

pesquisadores concluíram que, “[...] sem o recurso ao digital durante o período em 

que as escolas foram fechadas devido à crise pandêmica da COVID-19, não teria sido 

possível assegurar a ação educativa” (NOBRE ET AL., 2021, p. 14). Assim, esse artigo 

contribuiu para esta tese por enfatizar a relevância das TIC durante o período 

pandêmico, em todos os segmentos educacionais. Além disso, apontou para o 

estresse resultante da aprendizagem remota quer para os alunos, quer para os 

professores e os pais.  

M. F. Almeida (2021) dedicou-se a investigar a formação continuada dos 

professores em um estudo exploratório em três Centros de Formação de Associações 

de Escolas entre 2014 e 2019 em Portugal. A autora pôde identificar fragilidade no 

que se refere ao trabalho sobre o uso das TIC para a prática pedagógica nesses 

cursos, o que alerta para o olhar que esta tese lança para a formação docente no 

Brasil. 

O estudo de Carreiras et al. (2020) também representou um alerta, embora 

para um campo pouco explorado no meio educacional, o da ciberseguranca e 

ciberdefesa. Os autores destacaram os desafios da capacitação em relação à literacia 

digital, a necessidade de cooperação internacional e a urgência da disseminação da 

ciber-resiliência. Este estudo contribuiu para esta tese por abrir a necessidade de 

ampliar seu escopo em trabalhos futuros para a abrangência dessa nova área, uma 

vez que os golpes cibernéticos ao longo da pandemia se alastraram por todas as áreas 

da vida cotidiana, inclusive a profissional e a educacional. 

Gonçalves e Nogueira (2019) voltaram-se para novas práticas de supervisão 

na formação docente na Universidade do Porto, buscando identificar os facilitadores 

e limitadores na implementação dos processos de regulação das atividades de ensino. 

Embora não tenham tratado especificamente do uso das TIC na formação docente, 

abordaram de modo especial a formação reflexiva, foco desta tese, motivo pelo qual 

representou uma contribuição importante. 

A figura dos professores de instituições públicas federais como gestores 

universitários ao longo do contexto pandêmico foi analisada por Dewes (2019), do que 

resultaram um mapeamento e um perfil descritivo desses profissionais, que se constrói 

por uma busca individual e automotivada por aqueles que já dominam os processos 

de docência. Isso, de certo modo, alinha-se a esta tese, no sentido de apontar para a 
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relevância da motivação nos processos de formação profissional, seja ela de docência 

ou de gestão. 

Trabalhar nas bases de dados da BDTD, RCAAP e ERIC, durante o período 

pandêmico, não foi fácil. O acesso a esses bancos de dados e a atualização das bases 

demandaram bastante paciência e resiliência digital, além de muito (re)trabalho para 

lidar com as inconsistências e erros que ocorriam. Em primeiro lugar, foi necessário 

descobrir um horário em que as bases não estivessem sobrecarregadas e não 

apresentassem instabilidade. Isso fez com que as buscas tivessem de ser feitas por 

volta das 4h/5h da manhã, o que gerou uma nova rotina de trabalho em função desse 

horário. Em segundo lugar, a leitura dos resumos dos trabalhos selecionados, ao 

longo da segunda fase do processo, precisou ser bastante flexível, assim como 

comenta Perrier (2019, p. 66), para incorporar trabalhos que, mesmo fugindo um 

pouco das premissas, mostrassem potencialidade “[...] para contribuir com a pesquisa 

por alguma característica forte identificada na leitura flutuante”.  

Tendo apresentado o resultado da RL realizada, passo, no próximo capítulo, a 

apresentar o histórico da formação de professores no Brasil. 
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CAPÍTULO 3 

Formação de professores 

 

 

Neste capítulo, apresento o histórico da formação de professores no Brasil, sob 

a luz de Gatti (2010), Tanuri (2000), Silva (2006 [1999]), Arantes e Gebran (2014) e 

Saviani (2012).  

3.1 Histórico dos cursos de formação de professores  

A concepção de formação de professores exige uma reflexão sobre a prática 

de formação e sobre como o professor atua na sociedade. Para que se possa fazer 

essa reflexão com vistas a entender esse processo na realidade contemporânea 

brasileira, é importante resgatar a trajetória da constituição dessa concepção.  

3.1.1 Origem dos cursos de formação de professores 

Como relata Mortatti (2006), o processo de mecanização promovido pela 

Primeira Revolução Industrial, no século XVIII, fez com que a sociedade moderna 

tivesse de se reorganizar, não só na Europa, onde ela teve início, mas também no 

mundo. O avanço tecnológico que representou a invenção da máquina a vapor trouxe 

um grande incremento para o transporte e a produção industrial, fazendo com que boa 

parte da população rural migrasse para as cidades em busca de trabalho e sustento. 

Com a urbanização, a Educação precisou se adaptar a uma nova realidade: atender 

a uma massa de estudantes. Assim surgiu a organização escolar seriada, com alunos 

distribuídos em salas de aula em carteiras dispostas em fila e voltadas para a lousa e 

o professor. Implantou-se desse modo o ensino simultâneo, para o que passou a se 

demandarem profissionais mais preparados.  

Assim, até o século XVII, segundo Almeida, Iannone e Silva (2012, p. 281), 

apoiadas em Saviani (2006), “[...] os professores aprendiam o exercício da profissão 

por meio do ‘aprender fazendo’ na relação mestre-aprendiz, [...] que se refere à 

pedagogia do saber artesanal como fonte de inspiração de pensadores modernos, 

como Locke, Rousseau e Dewey”. De acordo com as autoras, com a industrialização 
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e a universalização da formação elementar e pública, garantida no Brasil pela 

Constituição de 1824, deu-se início à criação dos sistemas nacionais de ensino, que 

deviam seguir um padrão de organização e exigiam a formação de professores em 

grande escala, o que originou as Escolas Normais. No Brasil, segundo Gatti (2010), 

elas surgiram no final do século XIX e correspondiam ao Ensino Secundário, 

atualmente conhecido como Ensino Médio.  

A primeira Escola Normal brasileira foi criada pelo Decreto n. 10/1835, de 10 

de abril de 1835 (RIO DE JANEIRO, 1835). Localizava-se em Niterói (RJ) e tinha como 

objetivo formar professores para o Ensino Primário, como relatam Almeida, Iannone e 

Silva (2012). Para se matricular, o interessado deveria saber ler, escrever e ser 

cidadão “[...] instruído com certidão de idade e atestação de boa conduta” (RIO DE 

JANEIRO, 1835). O currículo era semelhante ao das Escolas Primárias (leitura, 

escrita, matemática – quatro operações e proporção –, geografia e princípios de moral 

cristã), cabendo aos docentes o domínio dos conteúdos que deveriam explorar com 

os alunos. 

Foi nesse contexto, segundo Mortatti (2006), e a partir da Proclamação da 

República, em 1889, que se desenrolou de fato o novo modelo educacional, 

construído com base na industrialização e na ideia da universalização da escola. Essa 

organização escolar, então, passou a demandar profissionais preparados, em um 

primeiro momento, para ensinar os alunos a ler e a escrever. Assim explica a autora: 

A leitura e a escrita [...] tornaram-se fundamentos da escola 
obrigatória, leiga e gratuita e objeto de ensino e aprendizagem 
escolarizados. Caracterizando-se como tecnicamente ensináveis, as 
práticas de leitura e escrita passaram, assim, a ser submetidas a 
ensino organizado, sistemático e intencional [...]. (MORTATTI, 2006, 
p. 3). 

A Escola Normal passou, portanto, pelo período da República e chegou aos 

anos de 1940 como  

[...] uma instituição pública fundamental para a formação de 
professores do Ensino Primário brasileiro. Assim, desde sua 
institucionalização até meados do século 20, a EN constituiu-se como 
o ethos principal de formação docente. Foi a responsável pela 
consolidação de uma “cultura pedagógica” (MARTINS, 2009) da 
formação de professores, inicialmente, do então denominado Ensino 
Primário, posteriormente, das séries iniciais do 1o grau e, mais tarde, 
do Ensino Fundamental. (ALMEIDA; IANNONE; SILVA, 2012, p. 283). 
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Com uma origem um pouco posterior à das Escolas Normais, surgiu, em 1930, 

nos Bacharelados das poucas universidades brasileiras, um ano específico com 

disciplinas da área da Educação como exigência para aqueles que tinham o objetivo 

de se tornarem docentes no Ensino Secundário, como conta Gatti (2010). De acordo 

com Almeida, Iannone e Silva (2012, p. 284), o contexto da época se caracterizava 

pelo “[...] declínio das oligarquias, a imigração e os processos de urbanização e de 

industrialização tardia, pelos quais vinha passando o Brasil”. Havia, conforme 

explicam as autoras, uma demanda de formação de professores inspirada no 

paradigma desenvolvimentista, do que  

[...] decorreu a criação dos principais órgãos de regulamentação 
educacional, como o Ministério da Educação (MEC), o Conselho 
Nacional de Educação (CNE), inicialmente, denominado Conselho 
Federal de Educação (CFE) e o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que, em conjunto, 
passaram a sistematizar, coordenar e regular o funcionamento do 
Ensino Superior. (ALMEIDA; IANNONE; SILVA, 2012, p. 284). 

De acordo com Tanuri (2000), foi também em 1930 que a formação dos 

professores primários (como se chamavam os docentes dos Anos Iniciais) passou a 

ser dada prioritariamente pelos Institutos de Educação, em dois anos e contando com 

disciplinas voltadas para metodologias de ensino e fundamentos da Educação. Esses 

institutos ofereciam, além desse curso de formação em dois anos, cursos de 

especialização, aperfeiçoamento, extensão e livres, sempre com foco no magistério.  

Foram essas escolas e esses institutos, conforme registra Gatti (2010), os 

responsáveis pela formação de professores dos primeiros anos escolares até 

praticamente o fim do século XX. Com a Lei 9.394 de 1996 (BRASIL, 1996), porém, 

definiu-se a formação docente em nível superior inclusive para os Anos Iniciais da 

escolaridade. 

No âmbito da Educação Superior, somente em 1935 foi criado, pelo Decreto n. 

5.513, de 4 de abril de 1935 (RIO DE JANEIRO, 1935), o primeiro curso superior de 

formação de professores, na Universidade do Distrito Federal, cuja sede estava 

localizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Esse curso de Educação passou a 

conceder “[...] ‘licença magistral’ para aqueles que obtivessem na universidade 

‘licença cultural’. No entanto, em 1939, essa Universidade foi extinta e seus cursos, 

incorporados pela Universidade do Brasil, que deu origem à atual Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, compondo então a Faculdade Nacional de Filosofia, que 
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reunia, como relata Silva (2006 [1999]), cursos para bacharéis e licenciados para 

várias áreas, inclusive a da Educação. Essa nova faculdade foi instituída pela Lei n. 

1.190 de 1939 (BRASIL, 1939). Em três anos, formava-se o bacharel. Com mais um 

ano de Didática, este obtinha a Licenciatura para lecionar em sua área no Ensino 

Secundário. Esse esquema ficou conhecido como 3+1.  

Arantes e Gebran (2014, p. 2) explicam que esse esquema “[...] favorecia a 

dicotomia entre o conteúdo e o método e entre a teoria e a prática” e, em especial 

para o curso de Pedagogia, potencializou discussões sobre outras dicotomias, como 

“[...] professor e especialista, Bacharelado e Licenciatura, generalista e especialista, 

técnico em educação e professor” (ARANTES; GEBRAN, 2014, p. 2).  

Saviani (2012, p. 39) mostra que o curso de Pedagogia dedicava os três 

primeiros anos às chamadas “disciplinas de conteúdo”, que versavam sobre os 

próprios fundamentos da Educação: 

1º ano: complementos da matemática, história da filosofia, sociologia, 
fundamentos biológicos da educação, psicologia educacional.  

2º ano: psicologia educacional, estatística educacional, história da 
educação, fundamentos sociológicos da educação, administração 
escolar.  

3º ano: psicologia educacional, história da educação, administração 
escolar, educação comparada, filosofia da educação. 

No quarto ano, por fim, reuniam-se as disciplinas de didática geral, didática 

especial, psicologia educacional, administração escolar, fundamentos biológicos da 

educação e fundamentos sociológicos da educação.  

O bacharel em Pedagogia, como afirmam Arantes e Gebran (2014), era 

preparado para ocupar cargos técnicos da Educação, enquanto o licenciado era 

destinado à docência. Aparentemente havia uma separação entre as disciplinas do 

Bacharelado e as da Licenciatura, como se os dois conjuntos de disciplinas não 

fossem dependentes um do outro. O curso de Didática ficou restrito, então, ao foco no 

ensinar a se dar aulas.  

A seguir, discorro sobre o percurso e o desdobramento dos cursos de formação 

de professores em geral na continuidade do século XX e no início do século XXI. 
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3.1.2 Evolução dos cursos de formação de professores ao longo do século XX e 

início do século XXI 

É importante recuperar a trajetória da formação docente para que se possa 

compreender o panorama geral da formação dos profissionais do magistério até o 

contexto atual, marcado pelo enfrentamento da pandemia.  

O Estado Novo, instaurado pelo presidente Getúlio Vargas e que se estendeu 

de 1937 a 1945, estabeleceu políticas públicas educacionais via Leis Orgânicas de 

Ensino (decretos-leis federais). Registra Scheibe (2008, p. 44): 

A Lei Orgânica do Ensino Normal (Decreto-Lei n. 8.530, de 1946) 
preconizou uma certa uniformidade na formação para o magistério, 
sem estabelecer grandes inovações ao que vinha sendo realizado em 
vários estados da federação: um ensino normal dividido em dois ciclos. 
Manteve-se assim o curso normal de primeiro ciclo, com quatro séries, 
também denominado de escola normal regional e equivalente ao curso 
ginasial; e o de segundo ciclo, de nível colegial, com três séries no 
mínimo, a ser ministrado nos Institutos de Educação, local incumbido 
de ministrar também outros cursos de especialização de professores, 
tais como Educação Especial, Curso Complementar Primário, Ensino 
Supletivo, Desenho e Artes Aplicadas, Música e Canto e 
Administração Escolar. 

A orientação dessa Lei Orgânica para a configuração do Ensino Normal vigorou 

praticamente até a Lei n. 5.692/1971 (BRASIL, 1971), visto que Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1961 (BRASIL, 1961), “[...] fruto de longa discussão 

e de estratégias intermináveis de conciliação entre os defensores dos interesses 

privatistas e os defensores do ensino público, não trouxe modificações significativas 

para a formação docente” (SCHEIBE, 2008, p. 44).  

É preciso lembrar, como aponta Brzezinski (1996), que o período de 1960-1964 

foi marcado pelo tecnicismo e pela necessidade de se formarem trabalhadores para o 

mercado capitalista, entre eles os profissionais da Educação, atendendo ao apelo 

desenvolvimentista da época e visando dinamizar a economia do país, sendo esse 

momento caracterizado como “[...] a etapa do capitalismo brasileiro dedicada aos 

investimentos em educação alicerçados no ideário tecnicista” (BRZEZINSKI, 1996, p. 

58).  

Assim, a “ideologia tecnocrata” passou a orientar a política educacional, com 

vistas a um projeto de aceleração do desenvolvimento econômico do país e também 

de progresso social, como explica Brzezinski (1996). Diante das necessidades do 
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mercado de trabalho, em 1969, novo parecer da CFE (BRASIL; CFE, 1969), do 

conselheiro Valnir Chagas, vinha ao encontro dessas expectativas. O parecer visava 

a formação do professor para o ensino em geral (com base na Licenciatura), e de 

especialistas para as atividades de orientação, administração, supervisão e inspeção 

dentro das escolas e do sistema escolar. Ele alterou também o currículo, então 

estruturado para uma base comum de estudos (para o Licenciado e o Bacharel), 

oferecendo ao segundo a habilitação específica para os conjuntos de tarefas que teria 

de desempenhar. Outro impacto que esse parecer provocou foi o incremento dado ao 

curso, por conta da diversidade de especialidades ofertada.  

A proposta de reestruturação nos cursos superiores de formação para o 

magistério no Brasil, segundo Chagas (1976), previa um conjunto de recomendações 

que foram encaminhadas ao Conselho Federal de Educação para aprovação e 

homologação. No entanto, o então Ministro da Cultura e Educação indeferiu-as e 

demandou algumas alterações. É nesse momento que o Conselheiro Valnir Chagas 

escreveu a legislação vigente até o final de 1996, quando foi aprovada a Lei n. 

9.394/1996 (BRASIL, 1996), conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB).  

Já no final da década de 1970, aconteceu o I Seminário de Educação Brasileira, 

na Unicamp, em 1978, constituído como um movimento organizado de estudos 

pedagógicos em nível superior que buscava ampliar as reflexões no âmbito nacional. 

Em seguida, realizou-se a I Conferência Brasileira de Educação, realizada na PUC-

SP, quando foi criado o Comitê Nacional Pró-Reformulação dos Cursos de Formação 

de Educadores, visando interferir nesse processo. Esse comitê foi composto de 

professores e estudantes universitários articulados a entidades, grupos estudantis de 

diferentes níveis de ensino, como relata Silva (2006 [1999]). As reflexões resultantes 

desses encontros e a formação do comitê chegaram ao Ministério de Educação e 

Cultura e ao Conselho Federal de Educação, e influenciaram a proposta da LDB 

(BRASIL, 1996), identificando alguns indicadores da formação de profissionais da 

Educação e de sua identidade.  

O Artigo 62 da LDB (BRASIL, 1996) introduziu as instituições de Ensino 

Superior de Educação como locais de formação de professores para atuar na 

Educação Básica: 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-
á em nível superior, em curso de Licenciatura plena, admitida, como 



53 
 

formação mínima para o exercício do magistério na Educação Infantil 
e nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade normal. (BRASIL, 1996, s.p.). 

Na sequência, com o Inciso I do Artigo 63 (BRASIL, 1996), definiram-se as 

atividades das instituições de Ensino Superior no sentido de abranger a formação 

docente para Educação Infantil e Fundamental no curso de Pedagogia: 

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão:  

I - cursos formadores de profissionais para a Educação Básica, 
inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes 
para a Educação Infantil e para as primeiras séries do Ensino 
Fundamental; [...]. (BRASIL, 1996, s.p.). 

Nesse período, a atuação da Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE) foi muito importante. Foi ela que formulou, 

durante o IX Encontro Nacional promovido por essa mesma instituição, o documento 

intitulado “Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Formação 

dos Profissionais da Educação” (ANFOPE, 1998), no qual se repensam as estruturas 

da formação dos profissionais da Educação Básica e Superior nas universidades. 

Nesse momento, a formação de docentes em cursos de Licenciatura foi objeto de 

reflexão, foi questionada e reformulada nas instâncias governamentais educacionais, 

com vistas a refletir sobre uma nova reestruturação desses cursos, considerando a 

bagagem e o contexto de então.  

Em 2002, finalmente, foram instituídas, pela Resolução n. 1/2002 (BRASIL, 

2002), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica: 

Art. 1º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica, em nível superior, em curso de 
Licenciatura, de Graduação plena, constituem-se de um conjunto de 
princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na 
organização institucional e curricular de cada estabelecimento de 
ensino e aplicam-se a todas as etapas e modalidades da educação. 
(BRASIL, 2002, p. 1). 

Um ano antes, em 2001, havia sido aprovado o Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2001), válido para o período de 2001 a 2011, que propunha a implantação 

de uma política global de formação de professores, voltada simultaneamente para a 

formação inicial desses profissionais, para as condições de trabalho, salário e carreira 

e para a sua formação continuada. Esse plano transferiu definitivamente para o Ensino 
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Superior os cursos de formação de professores que lhes habilitassem para trabalhar 

na Educação Básica. 

Dez anos depois, foram publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica (BRASIL, 2010), que, embora não tenham como foco principal a 

formação de professores, apresentam como um de seus objetivos: 

III - orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e 
demais profissionais da Educação Básica, os sistemas educativos dos 
diferentes entes federados e as escolas que os integram, 
indistintamente da rede a que pertençam. 

Todo o capítulo V desse documento se voltava para a formação inicial e 

continuada de professores, definindo princípios e conhecimentos desejados, na 

continuidade do processo de valorização da escola e dos profissionais que nela atuam 

no campo do magistério na Educação Básica. 

Na trajetória da formação docente, em 2006 aconteceu um marco importante: 

o Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), que incluiu a 

disciplina de Libras nos cursos de formação de professores para o exercício do 

magistério, tanto em nível médio quanto superior. Esse decreto, no artigo 5 do 

Capítulo III, dispõe: 

Art. 5º A formação de docentes para o ensino de Libras na educação 
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental deve ser realizada 
em curso de Pedagogia ou curso normal superior, em que Libras e 
Língua Portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução, 
viabilizando a formação bilíngue. (BRASIL, 2005, s.p.). 

Um pouco antes desse decreto, também em 2005, como comentam Almeida, 

Iannone e Silva (2012), houve o Pró-Licenciatura, um programa de formação a 

distância que tinha como público professores em exercício do Ensino Fundamental e 

Médio da Educação Pública que não tinham formação de nível superior, conforme 

exigência da LDB (1996). Esse programa representou uma política pública de 

formação de docentes em cursos de Licenciatura, que deveriam ter como focos 

principais a prática pedagógica e a reflexão sobre a prática docente.  

Para ampliar a formação de professores na Educação Básica e promover um 

ensino de qualidade, reduzindo as desigualdades na oferta do Ensino Superior, o MEC 

deu início, em 2006, a um programa de EAD denominado Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), de acordo com o Decreto n. 5.800, de 8 de junho de 2006: 
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Art. 1o Fica instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, 
voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação a 
distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos 
e programas de educação superior no País. (BRASIL, 2006, s.p.). 

Parágrafo único. São objetivos do Sistema UAB: 

I - oferecer, prioritariamente, cursos de Licenciatura e de formação 
inicial e continuada de professores da Educação Básica; [...]. (BRASIL, 
2006, s.p.). 

Outro objetivo da UAB, da qual participam apenas instituições de Ensino 

Superior públicas, é disseminar e desenvolver metodologias educacionais em 

diversos temas das áreas do conhecimento, como Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Ambiental, Direitos Humanos, dentre outros. Esse programa se constitui 

não só por uma rede virtual de ensino e aprendizagem, mas também por um sistema 

amplo de polos em que se desenrolam atividades presenciais e dão acesso a 

bibliotecas e Laboratórios de Informática, Biologia, Química e Física. 

Como já sinalizava a LDB (BRASIL, 1996), fazia-se necessário um documento 

norteador para que se consolidasse uma base curricular comum para todo o território 

nacional, como se pode ler em seu Artigo 26: 

Os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio devem ter base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e em cada 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e dos educandos. (BRASIL, 1996, s.p., grifo meu). 

Em atendimento à LDB (BRASIL, 1996), ao Plano Nacional da Educação 

(BRASIL, 2010) e às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013), 

surgiu a primeira versão da proposta da Base Nacional Comum Curricular - BNCC 

(BRASIL, 2015), em 16 de setembro 2015, com o objetivo inicial de orientar os 

processos da aprendizagem dos estudantes. Antes, o Conselho Nacional de 

Educação já esclarecia: 

A Base Nacional Comum Curricular constitui-se como os 
conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, 
expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições 
produtoras do conhecimento científico e tecnológico; no mundo do 
trabalho; no desenvolvimento das linguagens; nas atividades 
desportivas e corporais; na produção artística; nas formas diversas de 
exercício da cidadania; nos movimentos sociais (BRASIL, 2010, p. 31). 
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Uma base curricular de âmbito nacional precisa articular as políticas 

educacionais no âmbito federal, estadual e municipal. Para isso, essa primeira versão 

do documento, ainda focando as etapas da Educação Infantil, dos Anos Iniciais e 

Finais do Ensino Fundamental, passou por um movimento de avaliações e 

adequações e foi reescrita em uma segunda versão, publicada em 3 de maio de 2016 

(BRASIL, 2016). Nesse percurso de ajustes, aconteceram seminários nacionais, 

estaduais e municipais, em que o documento foi analisado e comentado em 

audiências públicas novamente. Por fim, a terceira versão, que contempla a Educação 

Infantil e os Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental (BRASIL, 2017b), 

consolidada, foi homologada em 20 de dezembro de 2017 pelo então Ministro da 

Educação, Mendonça Filho, e publicada e instituída em 22 de dezembro de 2017 pela 

Resolução n. 02/2017 do CNE (BRASIL; CNE, 2017a), estando vigente na atualidade.  

A BNCC (BRASIL, 2017b, p. 9), em seu Artigo 4º, item 5, destaca o uso das 

TIC como uma das competências gerais a serem desenvolvidas pelos estudantes: 

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

Entre janeiro e abril de 2018, foi reelaborada parte da Base Nacional Comum 

Curricular referente à etapa do Ensino Médio. Em 2 de abril, o MEC entregou ao CNE 

o documento completo, que foi discutido em audiências públicas de âmbito nacional 

entre maio e agosto do mesmo ano. A data de 2 de agosto de 2018 foi definida como 

o Dia D de Discussão sobre a BNCC, os profissionais da Educação e escolas do Brasil 

todos se mobilizaram para discutir e contribuir para a etapa do Ensino Médio da 

BNCC. Para sugerir melhorias para o documento, professores, gestores e técnicos da 

Educação criaram comitês de debate e preencheram formulários on-line. Mas foi 

apenas em 14 de dezembro de 2018, que o então Ministro da Educação, Rossieli 

Soares, homologou o documento da BNCC (BRASIL, 2018) para a etapa do Ensino 

Médio, em sua versão final. 

3.1.3 Formação de professores: Base Nacional e Diretrizes Curriculares 

Como consequência da homologação da BNCC (BRASIL, 2018) na forma da 

Lei, emerge a necessidade de formação dos professores para desenvolver um 
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currículo condizente com as diretrizes, competências e habilidades preconizadas por 

ela, do que decorrem dois outros documentos: as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, definidas pela 

Resolução CNE/CP n. 1, de 20 de dezembro de 2019, e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Continuada, definidas pela Resolução do CNE/CP n. 

1/2020 (BRASIL; CNE; CP, 2020a). Em outras palavras, a política de formação de 

professores expressa nesses dois documentos deveria propiciar uma formação 

docente voltada a uma atuação de acordo com o que rege a BNCC (BRASIL, 2018). 

A Resolução CNE/CP n. 2/2019 (BRASIL; CNE, 2019), além de definir as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior de 

professores para a Educação Básica, instituiu a Base Nacional Comum para a 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação), que 

apresenta competências gerais, competências específicas e habilidades a serem 

desenvolvidas pelos professores para a atuação na Educação Básica, tendo como 

referência a implantação da BNCC (BRASIL, 2018). 

Esses três documentos não representam um consenso. Sobre eles, já foram 

apontadas inúmeras críticas. A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPED), em 2019, publicou em seu site uma série de críticas ao Texto-

Referência das DCN para a formação inicial e continuada de professores da Educação 

Básica. A primeira dessas críticas incide sobre a orientação direcionada à formação a 

partir dos pressupostos subjacentes à BNCC (BRASIL, 2018), considerada um 

reducionismo por não prever “[...] um perfil profissional voltado para o desenvolvimento 

de sua autonomia com capacidade de tomar decisões e dar respostas aos desafios 

que encontra na escola”, implicando o que a ANPED denomina de “formação de uma 

nota só”. Além disso, o documento crítico aponta para o fato de que essa proposta de 

formação desconsidera o pensamento educacional brasileiro, priorizando a 

experiência internacional como forma de “moldar” a nacional. Além disso, destaca-se 

no documento a desvalorização da dimensão teórica acerca dos fundamentos da 

educação e da área científica objeto do ensino reservada nessa proposta de formação, 

priorizando a construção de uma competência socioemocional sem foco no papel 

social do educador e de articulador do currículo (ANPED, 2019). 

Felipe (2020, s.p.), por sua vez, também no contexto da ANPED, critica o que 

chama de “feições neoliberais” das DCN para formação que leva à 
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desprofissionalização do professor, paradoxalmente. Segundo a autora, as DCN 

reúnem três pilares que suportam essa desprofissionalização:  

1) legitimação dos institutos superiores de educação como lócus 
preferencial da formação, em detrimento das universidades; 2) 
simetria invertida, ou seja, coerência entre a formação e a atuação 
profissional esperada, o que remete à superficialização da formação e 
3) competências como “fio condutor” do currículo e da avaliação, pelas 
quais se busca alinhar os conhecimentos e as práticas profissionais 
dos professores a padrões externamente estabelecidos. 

Voltando-me ao que se refere às TIC nessa proposta, as DCN para formação 

consideram as mudanças sociais contemporâneas que fazem ecoar a cultura digital, 

que, cada dia mais, oportuniza novas formas de ensino, via interação multimidiática e 

multimodal. Nas bases da Educação Infantil, a tecnologia aparece como parte da 

cultura na BNCC (BRASIL, 2018, p. 38), expressa em um dos direitos de 

aprendizagem nesse segmento:  

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 
emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, 
elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes 
sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a 
ciência e a tecnologia.  

Sendo assim, quando se volta para formação, a BNCC (BRASIL, 2018, p. 23) 

registra que a “[...] primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão 

da formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las” a esse documento. 

Geraldi (2015) ressalta, por sua vez, que as tecnologias digitais, em relação às 

diferentes áreas do conhecimento (Matemática, Ciências da Natureza, Ciências 

Humanas, Ensino Religioso e Linguagens) propostas na BNCC (BRASIL, 2018), 

devem ser consideradas não somente em relação ao currículo voltado para o aluno, 

mas também ao voltado ao professor, nos cursos de formação. A referência às 

tecnologias digitais emerge, na BNCC (BRASIL, 2018, p. 10, destaques meus), nas 

competências gerais da Educação Básica de número 2 e 4, sendo focal na de número 

5: 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria 
das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 
imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 
hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. [...] 
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4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, 
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para 
se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo.  

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

Fuza e Miranda (2020) concordam com Geraldi (2015) em relação à 

necessidade de pareamento no que tange ao foco nas TIC que existe na BNCC 

(BRASIL, 2018) para a formação docente. No entanto, elas explicam que há, na 

própria BNCC (BRASIL, 2018), diferenças na concepção de tecnologias nas áreas, 

como explicitadas no Quadro 2. 

Quadro 2 – Síntese das concepções de tecnologias nas áreas do conhecimento previstas pela 
BNCC (BRASIL, 2018). 

 
Fonte: Fuza e Miranda (2020, p. 17). 

Para Fuza e Miranda (2020), essa variação pode ser justificada pela quantidade 

e diversidade de elaboradores da BNCC (BRASIL, 2018). Além disso, as autoras 

recorrem a Corrêa (2018, p. 122) para ponderar sobre essa questão: “[...] seria 

pretensioso imaginar que é possível, do ponto de vista da linguagem e nos limites das 

atividades escolares, dar conta de uma didatização minimamente aprofundada de 

cada um deles [dos meios de comunicação de natureza digital]”. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores 

para a Educação Básica (BRASIL; CNE, 2019), por sua vez, preveem formação básica 
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de professores, fundamentada em conhecimentos científicos e sociais de 

competências requeridas para o trabalho, embora tenham excluído a formação para 

o olhar crítico-reflexivo do professor. Pressupõem também a associação entre teorias 

e práticas pedagógicas, além de presumir o “[...] aproveitamento da formação e das 

experiências anteriores, desenvolvidas em instituições de ensino, em outras 

atividades docentes ou na área da Educação” (BRASIL; CNE, 2019, p. 3). No entanto, 

sabemos que a associação teoria e prática sem reflexão leva à repetição, apenas, 

como se verá no próximo tópico. Em parágrafo único, esse documento delibera: 

Parágrafo único. A inclusão, na formação docente, dos conhecimentos 
produzidos pelas ciências para a Educação, contribui para a 
compreensão dos processos de ensino-aprendizagem, devendo-se 
adotar as estratégias e os recursos pedagógicos, neles alicerçados, 
que favoreçam o desenvolvimento dos saberes e eliminem as 
barreiras de acesso ao conhecimento. (BRASIL; CNE, 2019, p. 3) 

Estão abrangidas por essas Diretrizes (BRASIL; CNE, 2019) a formação 

docente para todas as etapas e modalidades da Educação Básica como compromisso 

de Estado, a valorização da profissão docente, a garantia da qualidade em todos os 

cursos de formação, a equidade no acesso à formação inicial e continuada, a 

articulação entre a formação inicial e a formação continuada, pluralismo de ideias e 

de concepções pedagógicas.  

Os cursos em nível superior destinados à formação inicial de professores para 

a Educação Básica devem ser organizados em três grupos, com carga horária total 

de, no mínimo, 3.200 horas: 

I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que 
compreende os conhecimentos científicos, educacionais e 
pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os 
sistemas, as escolas e as práticas educacionais.  

II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos 
conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e 
objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico 
desses conteúdos.  

III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim 
distribuídas: a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio 
supervisionado, em situação real de trabalho em escola, segundo o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da instituição formadora; e b) 400 
(quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares dos 
Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, 
segundo o PPC da instituição formadora. (BRASIL; CNE, 2019, p. 6) 
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Já os cursos em nível superior voltados para uma segunda Licenciatura (para 

professores já licenciados) devem ter carga horária mínima de 1.120 horas, assim 

distribuídas: 

I - Grupo I: 560 (quinhentas e sessenta) horas para o conhecimento 
pedagógico dos conteúdos específicos da área do conhecimento ou 
componente curricular, se a segunda Licenciatura corresponder à área 
diversa da formação original.  

II - Grupo II: 360 (trezentas e sessenta) horas, se a segunda 
Licenciatura corresponder à mesma área da formação original.  

III - Grupo III: 200 (duzentas) horas para a prática pedagógica na área 
ou no componente curricular, que devem ser adicionais àquelas dos 
Grupos I e II. (BRASIL; CNE 2019, p. 10). 

Finalmente, em relação aos graduados não licenciados, a habilitação para o 

magistério será feita em curso de Formação Pedagógica, realizado com carga horária 

básica de 760 horas:  

I - Grupo I: 360 (trezentas e sessenta) horas para o desenvolvimento 
das competências profissionais integradas às três dimensões 
constantes da BNC-Formação, instituída por esta Resolução.  

II - Grupo II: 400 (quatrocentas) horas para a prática pedagógica na 
área ou no componente curricular. (BRASIL; CNE, 2019, p. 10). 

Por sua vez, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada, 

definidas pela Resolução do CNE/CP n. 1/2020 (BRASIL; CNE; CP, 2020a), 

documento conhecido como BNC-Formação (CARDOSO; ALMEIDA; SILVEIRA, 

2021), voltam-se para os cursos de atualização (40 horas), cursos ou programas de 

extensão (com carga horária variável), cursos de aperfeiçoamento (com carga horária 

mínima de 180 horas), cursos de Pós-Graduação lato sensu – especialização (com 

carga horária mínima de 360 horas), cursos ou programas de Mestrado Acadêmico ou 

Profissional, e de Doutorado, respeitadas as normas do CNE, bem como da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

Esses cursos se reúnem sob a rubrica de formação continuada de professores, 

entendida como  

[...] componente essencial da sua profissionalização, na condição de 
agentes formativos de conhecimentos e culturas, bem como 
orientadores de seus educandos nas trilhas da aprendizagem, para a 
constituição de competências, visando o complexo desempenho da 
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sua prática social e da qualificação para o trabalho. (BRASIL; CNE; 
CP, 2020a, p. 2). 

Além disso, essas Diretrizes preveem também a formação ao longo da vida, 

em serviço, “[...] implementadas pelas escolas, redes escolares ou sistemas de 

ensino, por si ou em parcerias com outras instituições [...] em alinhamento com as 

reais necessidades dos contextos e ambientes de atuação dos professores” (BRASIL; 

CNE; CP, 2020a, p. 6). Esse tipo de formação promove a oportunidade de os docentes 

aprenderem com seus pares a partir do compartilhamento de aprendizagens, em 

cursos ou programas flexíveis e modulados, para complementar, atualizar ou 

aperfeiçoar o processo de desenvolvimento profissional.  

De acordo com Cardoso, Almeida e Silveira (2021), a BNC-Formação (BRASIL; 

CNE; CP, 2020a) incentiva a inserção do uso das TIC nas práticas pedagógicas e 

docentes. Esse documento ressalta a importância do estreitamento e da integração 

das TIC nos contextos educacionais. Entre as Competências Específicas e 

Habilidades da Dimensão do Conhecimento Profissional elencadas no documento, 

sobressaem:  

1.2.7. Demonstrar conhecimento de variados recursos - incluindo as 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) -, capazes de 
envolver cognitivamente e emocionalmente os alunos em seus 
aprendizados. 

[...] 

2a.4. Utilizar ferramentas pedagógicas que facilitem uma adequada 
mediação entre os conteúdos, os alunos e as particularidades culturais 
e sociais dos respectivos contextos de aprendizagem; 

[...] 

2b.1.5. Demonstrar compreensão das questões relevantes e das 
estratégias disponíveis para apoiar o uso seguro, responsável e ético 
das TICs no aprendizado e no ensino. (BRASIL; CNE; CP, 2020a, 
s.p.). 

Fica evidente, como discutem Cardoso, Almeida e Silveira (2021), que as TIC 

aparecem no contorno das competências e não como seu eixo central. Com a 

pandemia, porém, foi acelerado o crescimento do ensino on-line tanto nos órgãos 

federativos quanto nas Instituições de Ensino Superior (IES), quer na formação de 

professores como na de alunos, o que aponta, de acordo com Cardoso, Almeida e 
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Silveira (2021) para a necessidade de reflexão sobre o papel e o lugar das 

competências e habilidades relacionadas às TIC nos processos educacionais. 

Dois anos (a contar da sua publicação) foi o prazo máximo previsto pela BNC-

Formação (BRASIL; CNE; CP, 2020a) para que sejam implantadas as orientações do 

documento em todas as instituições de ensino. Com a pandemia, aceleram-se as 

alterações na legislação e na regulamentação junto ao Ministério da Educação, 

principalmente no que tange ao uso da TIC, porém não se observam alterações nos 

documentos da BNC e das DCN de Formação 

Finalizada a parte dedicada ao histórico dos cursos de formação de 

professores, que reuniu também questões ligadas às políticas públicas e legislação 

atual, passo a refletir sobre algumas questões que vêm impactando a formação de 

professores na sociedade brasileira atualmente. 

3.2 Formação de professores: algumas questões 

Como se viu, a formação de professores, ao longo do tempo, passou por muitas 

mudanças, tendo de se adaptar e se atualizar de acordo com as demandas da 

sociedade. Talvez por isso, a fragmentação formativa dos professores se sobressaia. 

Gatti (2010), ao criticar os avanços tímidos dos processos de formação de 

professores, que ainda não são suficientes para preparar os docentes para o mundo 

do trabalho, considera que a 

[...] formação de professores não pode ser pensada a partir das 
ciências e seus diversos campos disciplinares, como adendo destas 
áreas, mas a partir da função social própria à escolarização – ensinar 
às novas gerações o conhecimento acumulado e consolidar valores e 
práticas coerentes com nossa vida civil. (GATTI, 2010, p.1375).  

No entanto, a perspectiva apontada por Gatti (2010) ainda não se concretizou.  

Nóvoa (2019) destaca a necessidade de renovação do modelo educacional de 

formação de professores de modo que possa migrar de fato para o século XXI. 

Complementa essa afirmação comentando que o modelo de formação de professores 

se ancora no modelo de escola que se formou ao final do século XIX: 

Organizacionalmente, a escola adquire a configuração que, no 
essencial, se mantém até aos dias de hoje: i) um edifício próprio, que 
tem como núcleo estruturante a sala de aula; ii) uma arrumação 
orgânica do espaço, com os alunos sentados em fileiras, virados para 
um ponto central, simbolicamente ocupado pelo quadro negro; iii) uma 
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turma de alunos relativamente homogénea, por idades e nível 
estabelecido através de uma avaliação feita regularmente pelos 
professores; iv) uma organização dos estudos com base num currículo 
e em programas de ensino que são lecionados, regularmente, em 
lições de uma hora. (NÓVOA, 2019, p. 3). 

Esse modelo, segundo o autor, apenas reproduz ao longo de sua formação o 

ambiente escolar no qual o professor vai trabalhar – e este já não responde às 

demandas deste século. Além disso, o professor não se formaria, como explica Nóvoa 

(2019), sem a intervenção de outros professores que, por sua vez, também 

reproduzem esse modelo, quer no ambiente de formação de professores, quer no 

ambiente escolar.  

Assim, o autor defende que a formação de professores por meio de currículos 

e conteúdos formativos seja repensada a partir do que ele denomina de “tempo de 

metamorfose” (NÓVOA, 2019) que vem caracterizando os espaços escolares, que se 

encontram tensionados pela evolução da cultura digital que interfere nas práticas 

educacionais.  

No prefácio de um número temático da Revista Cescontexto, do Centro de 

Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Nóvoa (2021) reflete sobre três 

tendências que observou com o advento da COVID-19: a domesticação, a 

hiperpersonalização e a digitalização. A primeira refere-se ao retorno da educação à 

esfera doméstica. A segunda, à busca pela personalização e individualização do 

ensino. E a terceira, que nos interessa para esta pesquisa, remete à relação entre a 

cultura digital e a educação. O autor critica a educação feita sobretudo por meios 

digitais: 

[...] O digital é uma realidade presente nas nossas vidas, e também, 
inevitavelmente, nas escolas. Ignorar a forma como, hoje, as crianças 
acedem à informação e aos conhecimentos, como se relacionam com 
os outros ou mesmo como manifestam as suas emoções e pontos de 
vista seria de uma grande insensatez. Mas imaginar que a educação 
pode ser feita, sobretudo, por meios digitais é de uma insensatez ainda 
maior. A educação de um ser humano passa necessariamente pelo 
olhar, pelo corpo, pela convivialidade, pela construção de relações 
num espaço presencial, pela capacidade de cuidarmos uns dos outros. 
É isto que os melhores professores sempre souberam fazer. (NÓVOA, 
2021, p. 8).  

Para contribuir com essa questão, trago a proposição de contexto de 

aprendizagem elaborada por Figueiredo e Afonso (2006), que pressupõe três 

componentes - evento de aprendizagem, conteúdo e contexto -, assim descritos: 
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Um evento de aprendizagem é uma situação na qual os indivíduos 
aprendem. Conteúdo é a informação estruturada e codificada como 
texto verbal escrito, materiais multimídia, texto verbal oral do professor 
ou quaisquer outras formas. Contexto é o conjunto de circunstâncias 
relevantes para o aprendiz construir seu conhecimento. 
(FIGUEIREDO; AFONSO, 2006, p. 5)15. 

Figueiredo e Afonso (2006, p. 5) esquematizam essa relação conforme ilustra 

a figura a seguir.  

Figura 3 – Sistematização de evento de aprendizagem para Figueiredo e Afonso (2006). 

 

 

 

 

 
Fonte: adaptado pela pesquisadora de Figueiredo e Afonso (2005, p. 5). 

É importante registrar que contexto, nessa abordagem, define-se como “tecer 

junto”, assim como explicam Almeida e Valente (2016), e engloba a interação social, 

as experiências envolvidas, as instituições, os recursos da tecnologia e os valores 

culturais, entrelaçados social e historicamente (VYGOTSKY, 1989; ALMEIDA, 2016).  

Almeida (2019) relata que, em sua atuação no Programa de Educação: 

Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, vem se dedicando 

especialmente à pesquisa, à formação de novos pesquisadores e à formação 

continuada de professores na modalidade a distância, explorando um novo espaço 

capaz de promover aprendizagem intencional e formal (o virtual), com o objetivo de 

preparar professores que estejam em qualquer lugar do Brasil e atuando entre pares 

(VALENTE; PRADO; ALMEIDA, 2003; ALMEIDA, 2019), na perspectiva do “estar 

junto virtual” (VALENTE, 2003). 

Para Valente (2003, p. 141), essa perspectiva intensifica a relação professor-

aluno a partir de situações desafiadoras nas quais a construção de conhecimento 

 
15 Tradução livre de: “A learning event is a situation where an individual learns. Content is information 
that has been structured and encoded as text, multimedia materials, the spoken word of the teacher, or 
any other means. Context is the set of circumstances that are relevant for the learner to build her 
knowledge” (FIGUEIREDO; AFONSO, 2006, p. 5). 
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conteúdo 
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pressupõe “[...] acompanhamento e assessoramento constante do aprendiz” pelo 

professor. O autor considera que a internet  

[...] cria condições para que esta interação professor-aprendiz seja 
intensa, permitindo o acompanhamento do aluno e a criação de 
condições para o professor “estar junto”, ao seu lado, vivenciando as 
situações e auxiliando-o a resolver seus problemas. (VALENTE, 2003, 
p. 141). 

Nesse sentido, Valente (2003, p. 141) afirma que “[...] a internet facilita o ‘estar 

junto’ do professor com o aluno, auxiliando seu processo de construção do 

conhecimento”. 

Por sua vez, Nóvoa (2019) chama a atenção para a influência das políticas 

públicas no processo de formação de professores, que impacta também no acesso às 

TIC em ambientes escolares. O autor considera que, na direção de se repensar a 

formação de professores, é preciso reconhecer que as políticas públicas ainda se 

encontram muito presas a uma tradição que remonta ao final do século XIX. O autor 

lembra que foi o Estado, nesse primeiro momento, o primeiro a assumir “[...] a 

responsabilidade pela Educação” (NÓVOA, 2019, p. 2), uma vez que a 

[...] escola pública, laica, gratuita, obrigatória e única é um elemento 
central no processo de construção dos Estados-nação [...]. (NÓVOA, 
2019, p. 2). 

Como consequência natural, é o Estado que se responsabiliza pelo corpo 

profissional docente, “[...] recrutado, formado, remunerado e controlado pelos poderes 

públicos” (NÓVOA, 2019, p. 3).  

Essa apropriação da Educação e da formação de professores pelo Estado 

vigorou até recentemente, quando passou a se destacar a privatização, com efeitos 

sociais e econômicos, no final do século XIX e início do século XX. Os primeiros 

revelam-se pela possibilidade de manutenção das crianças em suas comunidades de 

origem, tanto culturais quanto familiares. Os segundos parecem fazer reconhecer a 

incompetência do Estado ao estender o campo da Educação para “grupo econômicos” 

ou “organizações da sociedade civil” (NÓVOA, 2019, p. 4). Atrelada a esse movimento 

de privatização, encontra-se a valorização do discurso sobre a individualização do 

ensino, no sentido de se superarem dificuldades advindas do modelo coletivo escolar. 

Em trabalho anterior, Nóvoa (2017, p. 1.110), remetendo-se a Zeichner, Payne 

e Brayko (2015), já chamava a atenção para o que denominou  “[...] movimento para 
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desmantelar o sistema universitário de formação de professores, substituindo-o por 

um conjunto de programas empresariais que vão piorar a já difícil situação das escolas 

públicas e do professorado”. De acordo com Nóvoa (2019, p. 4), a privatização 

[...] tem um duplo sentido, social e económico. Do ponto de vista social, 
traduz um maior recolhimento das crianças no interior das suas 
comunidades de origem, dos seus espaços culturais ou familiares (a 
expansão de práticas de educação domiciliar, uma espécie de 
regresso a um tempo anterior ao modelo escolar, é um bom exemplo 
destas tendências). Do ponto de vista económico, denunciam-se as 
incapacidades do Estado para, assim, abrir o campo educativo à 
operação de grupos económicos, diretamente ou através de 
organizações da sociedade civil (as políticas ditas de liberdade de 
escolha, nomeadamente os famosos cheques ou vouchers escolares, 
ilustram bem a ideologia que procura redefinir, e diminuir, o papel do 
Estado na educação). 

Como alternativa para a dualidade do ensino público x ensino privado, Nóvoa 

(2019, p. 4) apresenta a ideia de refundar a escola a partir de “[...] um espaço público 

de educação, a cidade educadora, no qual a escola se articula com outras instituições, 

grupos e associações”. Segundo o autor, a cultura digital promoveu a fragmentação 

do conhecimento, do tempo, do espaço e das relações, o que pede um movimento de 

valorização de pertencimento dos indivíduos “[...] a uma mesma humanidade e um 

mesmo planeta” (NÓVOA, 2019, p. 5). 

Essa reflexão do autor vinha sendo construída desde 2017, quando ele 

questionava: 

[...] como construir programas de formação de professores que nos 
permitam superar esta distância, recuperando uma ligação às escolas 
e aos professores enfraquecida nas últimas décadas, sem nunca 
deixar de valorizar a dimensão universitária, intelectual e 
investigativa? (NÓVOA, 2017, p. 4). 

O autor buscou respostas para repensar o campo da formação profissional 

universitária, ou seja, o exercício da profissão em outras áreas – medicina, 

engenharia, arquitetura –, buscando bases para a profissionalização docente. Sem 

essa profissionalização, de acordo com Nóvoa (2017), não se vai vencer a 

desvalorização do trabalho docente, os salários baixos, as escolas em situações 

difíceis. E esse contexto precário da Educação abre portas para a privatização e o 

discurso de “renovação da formação docente”, calcada em uma visão técnica, 

alternativa e rápida de formação. 
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Para que não se caia nesse discurso da privatização e precarização da 

formação e atuação docente, o autor sugere que se reflita sobre uma pergunta que 

ele considera simples: “Como é que uma pessoa aprende a ser, a sentir, a agir, a 

conhecer e a intervir como professor?” (NÓVOA, 2017, p. 1113). Então propõe três 

focos para essa reflexão: a valorização da preparação, o início da profissão docente 

e a especificidade dessa profissão.  

Em primeiro lugar, segundo Nóvoa (2017), é preciso buscar a valorização 

profissional permanentemente, ou seja, desde a cooptação de pessoas na formação 

inicial, passando pela formação profissional e pela formação continuada, em serviço 

ou não. Em segundo lugar, é necessário que a formação docente se espelhe na 

formação de outras profissões universitárias, ou seja, comparar e rever a matriz 

curricular que embasa as formações profissionais. E, por fim, é imprescindível definir 

as especificidades da formação profissional docente. Sobre este terceiro ponto, Nóvoa 

(2017) apoia-se no trabalho de Lee Shulman (2005), que sintetiza a aprendizagem 

profissional a partir de três tipos de aprendizagem: a cognitiva (o aluno aprende a 

pensar como profissional), a aprendizagem prática (ele aprende a agir como 

profissional) e a aprendizagem moral (ele aprende a agir com ética).  

Pensando sobre esses pontos, o autor sugere que o lugar ideal para essa nova 

formação deve estar fortemente ancorado na universidade, mas deve ser um “lugar 

híbrido”, de encontro e de junção das várias realidades que configuram o campo 

docente. Esse lugar híbrido pode ser viabilizado pela mediação das TIC.  

Almeida (2021) reflete sobre a modalidade de ensino híbrido no contexto da 

pandemia da COVID-19 e das instituições de Ensino Superior. Para a autora, que se 

fundamenta em Bhabha (2002), o ensino híbrido se caracteriza por um “[...] espaço 

intersticial produtor de identidades e culturas fundado no diálogo estabelecido no 

agrupamento de discursos, tecnologias, metodologias, espaços e tempos” (ALMEIDA, 

2021, p. 60). Logo, a mediação propiciada pelas TIC impulsiona a geração de 

diferentes tipos de conexões, geradas pela articulação de contextos produtores de 

conhecimento científico e cotidiano diversos, assim como de “[...] teoria e prática, 

formação e trabalho, tornando-se mais condizente com a realidade das instituições 

educacionais e trazendo contributos significativos para a educação, a distância, 

remota ou híbrida” (ALMEIDA, 2021, p. 60). A autora considera ensino híbrido, 

portanto, aquele que se dá na “[...] inter-relação presencial e virtual, com o 
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acoplamento de distintas metodologias, tecnologias e territórios” (ALMEIDA, 2021, p. 

60). 

Pelo exposto, vê-se que Almeida (2021) concorda com Nóvoa (2017) sobre a 

necessidade de se construir “[...] um novo arranjo institucional nas universidades, mas 

com fortes ligações externas, para cuidar da formação de professores” (NÓVOA, 

2017, p. 9). 

E essa alternativa tem desdobramentos na formação dos professores, que 

precisa ser então revista, segundo o Nóvoa (2019, p. 5) no que diz respeito ao “[...] 

modo de pensar a profissão docente, a sua função, o seu estatuto e o seu trabalho”. 

É necessário, de acordo com o autor, que se atribua à formação docente um caráter 

profissional, o que “[...] implica a criação de um novo ambiente para a formação” 

(NÓVOA, 2019, p. 7).  

Essa perspectiva leva o autor a afirmar que é preciso  

[...] reconhecer, de imediato, que os ambientes que existem nas 
universidades (no caso das Licenciaturas) ou nas escolas (no caso da 
formação continuada) não são propícios à formação dos professores 
no século XXI. Precisamos reconstruir esses ambientes, tendo sempre 
como orientação que o lugar da formação é o lugar da profissão. 
(NÓVOA, 2019, p. 7) 

Ele propõe, então, que espaços profissionais, universitários e escolares 

interajam no sentido de se potencializarem elementos transformadores na formação 

docente na direção de uma formação para a profissão docente. 

Essa formação se desenvolveria em três momentos, como exemplifica Nóvoa 

(2019):  

* o momento da formação inicial, realizada na universidade, que sediaria, nos 

dizeres do autor, uma “casa comum”, um lugar de encontro entre “[...] os professores 

universitários que se dedicam à formação docente e os professores das redes” 

(NÓVOA, 2019, p. 9), e que valorizam os conhecimentos científicos das disciplinas; é 

nesse espaço comum que se podem articular universidade e sociedade, ou entre 

universidades, escolas e professores; 

* o momento da indução profissional, em outras palavras, “[...] de inserção 

dos jovens professores na profissão e nas escolas” (NÓVOA, 2019, p. 9), em que está 

em jogo a recepção e o acolhimento dos novos profissionais no ambiente escolar. 

Segundo o autor, ninguém 
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[...] se integra numa profissão sozinho, isoladamente. Ninguém 
constrói novas práticas pedagógicas sem se apoiar numa reflexão com 
os colegas. Ninguém, sozinho, domina completamente a profissão [...]. 
(NÓVOA, 2019, p. 10). 

É preciso, então, que os melhores professores sejam os responsáveis por 

receber e acompanhar os novos profissionais que chegam às escolas, instaurando 

processos coletivos de trabalho. Essa nova abordagem poderá promover a articulação 

entre melhores práticas e inovação, atualizando no cotidiano a profissão dos 

professores;  

* o momento da formação continuada, que, para o autor, vai além da 

participação em cursos, palestras, congressos; ela implica necessariamente a 

participação dos professores em comunidades profissionais docentes.  

Para Nóvoa (2019, p. 11), a 

[...] formação continuada não deve dispensar nenhum contributo que 
venha de fora, sobretudo o apoio dos universitários e dos grupos de 
pesquisa, mas é no lugar da escola que ela se define, enriquece-se e, 
assim, pode cumprir o seu papel no desenvolvimento profissional dos 
professores. 

Toda a proposta de Nóvoa (2019) contextualiza-se pela criação de um novo 

espaço no processo de formação de professores que integre realmente a 

Universidade e a cidade, que dê um novo rumo às Licenciaturas, devolvendo a elas 

um papel de relevância. 

Diante do exposto, entendo que a formação do professor não se dá somente 

na Graduação, mas continua acontecendo ao longo de sua vida profissional, embora 

nem sempre com a qualidade requerida. Especialmente no que diz respeito à 

formação dos professores para uso e integração das tecnologias, a situação é ainda 

mais preocupante. Sobre isso, discorro no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 4 

Tecnologia na formação de professores 

 

 

Neste capítulo, faço uma retrospectiva da inclusão das TIC na Educação, com 

base em Araújo et al. (2017), Kenski (2012), Simão Neto (2002), Almeida (2019) e 

Valente (1999). 

Finalmente, trago a entrada das TIC na formação de professores, a partir de 

Almeida (2019), Harasim et al. (2005) e Valente e Almeida (2020), e apresento o 

impacto das TIC na prática pedagógica dos docentes, a partir de Almeida (2000, 

2010a, 2010b, 2019) e Valente (2003). 

4.1 Tecnologia na Educação  

Para compreender o percurso da tecnologia na formação de professores, é 

preciso remontar ao momento e ao modo da entrada da tecnologia na Educação. 

Araújo et al. (2017) contam que a tecnologia viveu, ao longo da História da 

humanidade, processos de metamorfose de acordo com as necessidades e os 

recursos disponíveis. Rudimentarmente, na Idade das Pedras, o homem pôde 

produzir uma lança pontiaguda para se proteger dos animais, para caçar e se 

alimentar. Mais tarde, usou a pedra para criar o fogo. Passou a usar também ossos e 

madeira como armas para conquistar e dominar territórios. Com o tempo, construiu 

embarcações e outros tipos de transportes e instrumentos, acumulando riquezas.  

A necessidade de comunicação, como apontam Araújo et al. (2017), foi outro 

fator que impulsionou o desenvolvimento tecnológico. Avançando já para 1835, por 

exemplo, Samuel Morse utiliza a eletricidade em seu telégrafo para se comunicar com 

pessoas de outras localidades. Em outras palavras, a tecnologia vem sendo usada 

até hoje para trazer soluções aos desafios impostos pela sociedade. Nesse processo, 

porém, a evolução tecnológica contribuiu para o empobrecimento das populações, 

principalmente no período das primeira e segunda Revoluções Industriais, com a 

migração do campo para as cidades e a mão de obra assalariada sendo substituída 

pelas máquinas. De modo mais contundente, as TIC acentuam a exclusão social das 
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pessoas que não têm acesso a elas, ficando alijadas dos bens e serviços que elas 

oferecem, criando o fosso digital (CASTELLS, 2003). 

Como se pôde ver, portanto, o processo de evolução tecnológica se desenvolve 

paralelamente à evolução das sociedades e suas culturas e carrega consigo a 

desigualdade digital e social. À medida que as sociedades evoluíam, o homem 

precisava se adaptar ao meio, criando novas tecnologias, como explicam Araújo et al. 

(2017, p. 922): 

[Os homens] Criaram então a linguagem, números, roupas, 
cobertores, habitações, metalurgia, roda, arado, construíam obras 
públicas, fundaram cidades e desenvolveram várias formas de 
obtenção de energia, etapas que contribuíram para universalidade do 
desenvolvimento social e cultural do povos.  

Entende-se tecnologia, por essa perspectiva, como “[...] um meio pelo qual se 

realizam atividades com objetivo de criar ferramentas instrumentais e simbólicas, para 

transpor barreiras impostas pela natureza, estabelecer uma vantagem, diferenciar-se 

dos demais seres irracionais” (ARAÚJO ET AL., 2017, p. 922).  

Kenski (2012) também discorre sobre o conceito de tecnologia. A autora recorre 

inicialmente ao Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano (1982, p. 906, apud 

KENSKI, 2012, p. 25), trazendo o que esse autor registra: “Tecnologia é o estudo dos 

processos técnicos de um determinado ramo de produção industrial ou de mais 

ramos”. Essa, segundo a autora, é a ideia generalizada que se tem desse termo, 

voltada apenas para máquinas, equipamentos, aparelhos.  

No entanto, Kenski (2012, p. 22-23) considera que é importante expandir essa 

ideia, uma vez que  

[a tecnologia] diz respeito a muitas outras coisas além das máquinas. 
O conceito “tecnologia” engloba a totalidade de coisas que a 
engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as 
épocas, suas formas de uso, suas aplicações.  

A partir dessa afirmação, a autora passa a explicar que, além das máquinas, 

há inúmeras tecnologias ao nosso redor. Ela menciona as próteses dentárias, os 

óculos e os medicamentos como exemplos de tecnologias que “[...] ajudam a espécie 

humana a viver mais e melhor” (KENSKI, 2012, p. 23). A autora cita também a 

linguagem como um tipo de tecnologia, definida como  

[...] uma construção criada pela inteligência humana para possibilitar a 
comunicação entre os membros de determinado grupo social. 
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Estruturada pelo uso, por inúmeras gerações, e transformada pelas 
múltiplas interações entre grupos diferentes, a linguagem deu origem 
aos diferentes idiomas existentes e que são característicos da 
identidade de um determinado povo, de uma cultura. 

Redirecionando o foco para a Educação, Kenski (2012, p. 24) exemplifica 

tecnologia referindo-se a cadernos, canetas, lousas e giz, que “[...] foram planejados 

e construídos para que possamos ler, escrever, ensinar e aprender”. 

Para ampliar o conceito de tecnologia, trago também Viera Pinto (2005, p. 107, 

apud ALMEIDA, 2019, p. 78) que entende “[...] a técnica como ação humana criativa 

e intencional ‘integrante do conceito de relações sociais entre os homens’, inserida na 

cultura” e “[...] a tecnologia [como] uma ciência que tem a técnica como objeto de 

conhecimento e de teorização”.  

Ao tratar de tecnologia e Educação, Almeida (2019, p. 78), partindo dessas 

duas definições de Vieira Pinto, define tecnologia como “[...] uma atividade própria do 

ser humano com intencionalidade, tendo como foco a Educação situada na cultura 

contemporânea”. A autora menciona como exemplos de tecnologia nos primeiros 

estudos sobre tecnologia e Educação os meios de comunicação de massa (como 

rádio, televisão e jornal), que englobam atualmente as tecnologias e mídias digitais na 

estruturação e na disseminação da informação.  

Nesse sentido, é válido comentar umas das experiências vivenciadas por mim 

no segundo semestre de 2018 no Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo da PUC-SP. Ingressei em um grupo de pesquisa que mantinha encontros 

quinzenais às terças-feiras, com o objetivo de estudar as tecnologias na prática 

docente em diferentes regiões do Brasil. O tema desse semestre, escolhido por esse 

grupo, foi o pensamento computacional. Tratava-se de um grupo de estudo híbrido, 

que se desenrolava por web conferência na plataforma Skype. Os recursos digitais 

disponibilizados naquele período constituíam-se de uma caixa de som, microfone, 

telão e Wi-Fi. Assim, um grupo de pesquisadores (professores e estudantes) se reunia 

em uma sala com esses recursos e se conectava a pesquisadores (professores e 

estudantes) de outras localidades do Brasil e do exterior. Nesse contexto, vivenciou-

se uma aprendizagem ubíqua (BURBULES, 2014), consolidando-se um currículo 

mediado pelas tecnologias digitais por meio de processo flexível, humano, que 

valorizou a troca de conhecimentos de forma reflexiva e crítica. Esse grupo me 

possibilitou conhecer a realidade de cada região sobre a temática pensamento 
computacional. Foram várias as aprendizagens nesse grupo de estudo. Latour 
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(2020) já escreveu sobre a desierarquização dos saberes e a importância das TIC 

como elementos não humanos que permitem o redesenho das fronteiras entre 

humanos e não humanos.  

Niskier (1993, p. 26) explica tecnologia relacionada à Educação como “[...] uma 

mediação do encontro entre Ciência, Técnicas e Pedagogia”. Nesse aspecto, é 

possível recuperar o ábaco, que, na Antiguidade, já figurava como um instrumento 

tecnológico importante para os mesopotâmicos. Como relatam Araújo et al. (2017), na 

contemporaneidade, o que impactou a Educação de modo muito profundo foram os 

computadores pessoais e a internet. Durante a Segunda Guerra Mundial, por volta de 

1940, surgiram os primeiros computadores modernos. Em 1960, os 

microcomputadores foram popularizados pelos Estados Unidos e os primeiros passos 

para a construção de uma grande rede conectada de computadores foram dados. Em 

1970, houve um grande movimento pela informática na Educação, nos quais se 

sobressaem os estudos de Seymour Papert (1928-2016). Em 1980, como eco dos 

movimentos externos, o Brasil investiu muito em projetos de implantação de tecnologia 

na Educação. Com a disseminação da internet, na década de 1990, impulsionaram-

se mudanças não só na esfera econômico-social, mas também na Educação.  

Simão Neto (2002), mesmo reconhecendo que sua descrição corre o risco de 

ser simplista, considera que esse processo de inclusão de tecnologia na Educação 

passou por cinco fases, que ele chama de ondas. Em uma primeira onda, a tecnologia 

foi incorporada na escola com uma função administrativa e ficou restrita às secretarias; 

em uma segunda onda, ela chegou às salas de aula pela linguagem logo e 

programação; em uma terceira, pela informática básica; na quarta, pelos softwares 

educativos; na quinta, pela internet e pelas TIC. 

Já por essa descrição, pode-se inferir, como Araújo et al. (2017), que o uso das 

tecnologias na Educação pode exercer um papel importante na relação ensino-

aprendizagem e, inclusive, modificá-la. Afinal, o computador contribui positivamente, 

segundo os autores, para o desenvolvimento cognitivo e intelectual dos aprendentes, 

em especial no que se refere ao raciocínio lógico e formal e à habilidade de criar ou 

resolver problemas. E, nesse contexto, mostram-se imprescindíveis a inclusão digital 

do professor e a capacitação pedagógica para o uso adequado dessas tecnologias no 

dia a dia escolar.  

Para Kenski (2012, p. 43), a tecnologia “[...] é essencial para a Educação”. Para 

justificar essa afirmação, a autora parte a definição de educação tal qual consta no 
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Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (FERREIRA, 2010, p. 755): “[...] processo de 

desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano 

em geral, visando à sua melhor integração individual e social”. Segundo Kenski (2012, 

p. 43), para que 

[...] ocorra essa integração, é preciso que conhecimentos, valores, 
hábitos, atitudes e comportamentos do grupo sejam ensinados e 
aprendidos, ou seja, que se utilize a educação para ensinar sobre as 
tecnologias que estão na base da identidade e da ação do grupo e que 
se faça uso delas para ensinar as bases dessa educação. 

Além disso, a tecnologia é imprescindível para socializar a inovação (KENSKI, 

2012), no sentido de que novas tecnologias precisam ser ensinadas e aprendidas. 

Ao passar a discorrer sobre as TIC, Kenski (2012) afirma que contribuíram 

muito com a Educação, embora considere que ainda são subutilizadas, dado que 

ainda são consideradas como recursos e não foram incorporadas pedagogicamente. 

Para a autora, “[...] não basta usar a televisão ou o computador, é preciso saber usar 

de forma pedagogicamente correta a tecnologia escolhida” (KENSKI, 2012, p. 46). 

Além disso, ela considera que as redes digitais e a internet já “[...] exercem um papel 

social fundamental na movimentação das relações financeiras, culturais e de 

conhecimentos (KENSKI, 2012, p. 46), o que revela muitas transformações na vida 

humana, demandando necessariamente ecoar nos espaços pedagógicos. Afinal,  

[...] a dinâmica e a infinita capacidade de estruturação das redes 
colocam todos os participantes de um momento educacional em 
conexão, aprendendo juntos, discutindo em igualdade de condições, 
e isso é revolucionário. (KENSKI, 2012, p. 47). 

A relação dos indivíduos com o conhecimento, com o advento da internet e, 

posteriormente, das redes sociais, foi bastante alterada. Kenski (2012, p. 47) cita 

Pierre Lévy (1999, cap. X) para explicar que estamos inseridos em uma cultura digital, 

em que o conhecimento não é mais estático e unilateral. Com isso, o mundo 

profissional mudou e demanda cada vez mais profissionais mutantes (KENSKI, 2012, 

p. 53), ou seja, aptos a aprender a aprender continuamente e a produzir 

conhecimentos em processos colaborativos. Para que esse profissional mutante 

exista, é preciso que a Educação se transforme. 

Valente (1999, p. 140-41), há mais de vinte anos, já apontava para a questão 

da diversidade e da complexidade de abordagens que podem contribuir na formação 

de professores:  
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Neste sentido, a formação do profissional para atuar nessa nova 
sociedade implica em entender a aprendizagem como uma maneira 
de representar o conhecimento, provocando um redimensionamento 
dos conceitos já conhecidos e possibilitando a busca e compreensão 
de novas ideias e valores. Entender a aprendizagem, sob esse 
enfoque, requer a análise cuidadosa do que significa ensinar e 
aprender e, consequentemente, rever o papel da escola e, 
principalmente, do professor. No entanto, implantar mudanças na 
escola apresenta enormes desafios e envolve muito mais do que 
formar o professor. Embora a formação do professor seja um dos 
fatores importantes dessa mudança, ela não pode ser vista como o 
único fator desencadeador de mudança da escola. Outros aspectos 
também devem ser revistos, tais como: adequação do currículo, 
mudança na gestão escolar e inclusão de tecnologia. 

Antes de passar para a discussão sobre o papel da tecnologia na formação de 

professores, aprofundo a noção de cultura digital, na próxima seção. 

4.1.1 A cultura digital e web currículo  

As mudanças tecnológicas ocorridas no final do século passado e no início 

deste transformaram o modo como se produz e se faz circular o conhecimento. A 

velocidade com que esses dois processos acontecem atualmente não tem 

precedentes e impactou de modo irreversível as relações em sociedade. Segundo 

Almeida (2019), os diferentes dispositivos com conexão sem fio à internet 

intensificaram as funcionalidades das TIC e sua onipresença nas práticas sociais. A 

mobilidade possibilitada pelos dispositivos digitais e sua hiperconectividade, segundo 

Floridi (2015), superam as limitações do analógico e mesmo do digital, ultrapassando 

as barreiras entre o off-line e o on-line e posicionando-se on-life. De acordo com 

Iannone, Almeida e Valente (2016), essas mudanças sinalizam o surgimento da 

cultura digital. Nesse sentido, outras mudanças são inevitáveis nas práticas sociais, 

alterando atitudes, comportamentos, valores, modos de se relacionar e, também, 

modos de aprender, o que envolve currículos. Almeida (2019, p. 30) explica:  

Nessa óptica, o currículo da cultura digital incorpora conhecimentos, 
instrumentos e códigos dos estudantes, dos professores e da 
comunidade; dialoga com o conhecimento sistematizado, selecionado 
e organizado para apoiar o trabalho educativo e a vida cotidiana em 
processo de profundas mudanças pela inserção social das TDIC, de 
modo a oportunizar aos sujeitos do ato educativo a reconstrução do 
conhecimento.  
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A integração das TIC permite construir um currículo que estimula e provoca 

mutações, apontando para um novo constructo – o de web currículo (ALMEIDA, 2019), 

já sinalizado por Almeida (2010a). 

Segundo Almeida e Valente (2012), a relação dos alunos com as diferentes 

mídias e ferramentas tecnológicas é que instiga a pesquisar e a construir web 

currículos. Os autores puderam evidenciar que o uso de tais recursos na Educação 

podem ser potencializados com vistas a integrá-los com o currículo, e também por ser 

um processo integrador. Liberali et al. (2016), por sua vez, destacam a necessidade 

de se integrar a escola à realidade, para torná-la mais atraente, atualizada e 

contextualizada. Decorre daí a relevância de integrar ao desenvolvimento do currículo 

as TIC, as linguagens, mídias, múltiplas culturas e os multiletramentos (ALMEIDA, 

2019). 

As considerações apontadas por Almeida (2019), Almeida e Valente (2012) e 

Liberali et al. (2016) puderam ser observadas na prática durante o período pandêmico 

e mesmo antes desse período com práticas inerentes à cultura digital. Nas disciplinas 

de Pós-Graduação que envolviam pesquisadores do Grupo de Pesquisa Formação de 

Educadores, Currículo e Tecnologia no 1º semestre de 2018, pôde-se vivenciar a 

transposição desse conhecimento para a realidade. Foi criado um grupo de WhatsApp 

para facilitar a comunicação entre os alunos, pesquisadores e professores, foram 

usadas as plataformas de interação do Skype, ou do Hangout Google, do Facetime 

ou de chamadas de WhatsApp com vídeo, para que todos pudessem conversar, tirar 

dúvidas, compartilhar trabalhos etc.  

Por meio do uso desses instrumentos tecnológicos, que fazem parte do 

cotidiano dos estudantes, pôde-se resgatar os alunos que estavam afastados das 

disciplinas. Eles retornaram e muitos comentaram que essa estratégia de 

comunicação por meio de vídeo e em tempo real fez com que eles se sentissem 

acolhidos pelos tutores e pelos professores: o vídeo fazia com que todos tivessem 

uma fisionomia, um rosto. Essas experiências vivenciadas em 2018 aceleraram a 

integração das TIC aos currículos, evidenciando a cultura digital ainda mais nas 

práticas docentes, como comenta Almeida (2019).  

Vê-se, então, que a sociedade atual se conectou em rede e entrou na era da 

cultura digital. Segundo Fantin e Rivoltella (2013), a cultura digital é multimídia, ou 

seja, faz uso de diversas linguagens e códigos para a comunicação que, por sua vez, 

também teve multiplicadas as suas possibilidades.  
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Segundo Buzato (2010, p. 81), a cultura digital é, 

[...] como qualquer outra cultura, uma unidade aberta e em evolução. 
Ela só existe, efetivamente, no ato de ser performada, e qualquer 
tentativa de mapeá-la incorre, inevitavelmente, no risco de apagar a 
heterogeneidade que a constitui internamente. Podemos estabelecer 
limites (provisórios) para essa cultura quando estudamos encontros 
culturais nos quais recusas e resistências apontam para os seus 
limites, e quando investigamos zonas de fronteira entre ela e outras 
culturas, nas quais hierarquias de poder e de valor são estabelecidas 
e questionadas. 

Duas das características da cultura digital são a mobilidade e a ubiquidade, 

segundo Santaella (2017). Essas características permitem, como afirma a autora, que 

se esteja em lugares diferentes ao mesmo tempo, dado que o espaço físico e o espaço 

on-line (digital e em rede) se integram e possibilitam diferentes formas de interação e 

comunicação, além de promover a mobilidade da informação, do ensino, da 

aprendizagem e do currículo. Nesse sentido, Almeida (2019, p. 81) explica: 

Em tempos de ubiquidade, o real e o virtual se entrelaçam. Essa trama 
interfere nas relações socioculturais e interliga espaços, tempos e 
culturas, que se tornam acessíveis a um clique, atenuando as 
fronteiras entre trabalho e lazer, público e privado, pessoal e coletivo, 
cujas diferenciações se mostravam claras anteriormente.  

Já registrei como Valente (2003, p. 141) enfatizou a importância do estar junto 

virtual para o processo de construção do conhecimento. O termo virtual foi 

inicialmente definido em oposição ao real, o que Lévy (1999) critica: 

Consideremos, para começar, a oposição fácil e enganosa entre real 
e virtual. No uso corrente, a palavra virtual é empregada com 
frequência para significar a pura e simples ausência de existência, a 
“realidade” supondo uma efetuação material, uma presença tangível. 
[...] essa abordagem possui uma parte de verdade interessante, mas 
é evidentemente demasiado grosseira para fundar uma teoria geral. 
(LÉVY, 1999, p. 5). 

O virtual, para o autor, fundamentado na Filosofia, opõe-se na verdade ao atual. 

Segundo Almeida (2019, p. 81), Lévy (1999) ressignifica o termo virtual como algo 

que existe como “[...] potência e não representa uma oposição ao real, o virtual é o 

real desterritorializado, sem fixar alguma referência espaço-temporal, constituindo 

uma cultura nômada”. Em outras palavras, o conceito de virtual pressupõe o 

desprendimento do espaço-tempo e implica a não presença; é aquilo que existe 

potencialmente. Para esclarecer essa noção, um dos exemplos dados por Lévy (1999) 
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é o da semente, que tem em si, potencialmente, a ideia de árvore que poderá gerar. 

A árvore, portanto, está na esfera do virtual, enquanto a semente, na esfera do atual. 

E, para além do entrelaçamento entre o presencial e o virtual, Almeida (2019) 

considera que é preciso destacar, na cultura digital, o papel das mídias e tecnologias 

digitais. São elas que, nesse novo contexto, estruturam e transportam as informações, 

transformando as interações pessoais e a comunicação de modo geral.  

O uso desses recursos tecnológicos e de múltiplas linguagens implica a 

compreensão das práticas culturais envolvidas em cada contexto, demanda construir 

um diálogo entre os modos de ser, pensar e agir do ser humano. Conforme explicou 

Lévy (1999), a tecnologia faz a mediação na relação homem e conhecimento. Nesse 

sentido, a oralidade figura como a primeira tecnologia mediadora do conhecimento, 

seguida da escrita (e, consequentemente, da leitura), que possibilita ampliar a 

socialização do conhecimento por meio da troca de registros; como terceira tecnologia 

emerge a informática, que promove grandes mudanças, possibilitando a virtualização 

dos conhecimentos. De acordo com Coscarelli (2019, p. 64), refletir sobre educação 

no contexto da cultura digital 

[...] nos leva a considerar, inevitavelmente a noção de multiletramentos 
em suas concepções mais frequentes, ou seja, o trabalho com vários 
canais de comunicação e mídias, o que leva ao trabalho com múltiplas 
linguagens, assim como o trabalho e o respeito à diversidade 
linguística e cultural que integram esses meios. 

A noção de multiletramentos emerge em um colóquio em Nova Londres em 

1996, a partir da reflexão de pesquisadores de várias partes do globo sobre as 

dificuldades enfrentadas nessa época na área da Educação, reflexão essa registrada 

no manifesto A Pedagogy of Multiliteracies – Designing social futures (NEW LONDON 

GROUP, 1996). 

Esse manifesto expressa uma missão atualizada para a Educação:  

Se fosse possível definir a missão da Educação, poderia se dizer que 
o seu objetivo fundamental é garantir que todos os alunos se 
beneficiem da aprendizagem de maneira que seja possível participar 
plenamente em sua vida pública, em comunidade e poder participar 
da vida econômica. O letramento cumpre papel importante nessa 
missão. A pedagogia é uma relação de ensino e aprendizagem com 
potencial para criação de condições de aprendizagem que levem à 
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participação social plena e equitativa. (NEW LONDON GROUP, 1996, 
p. 60)16. 

Depois de quatro anos, é lançada a coletânea Multiliteracies - Literacy learning 

and the design of social futures (COPE; KALANTZIS, 2000), que reúne dezesseis 

trabalhos dos pesquisadores do Grupo de Nova Londres tratando da multiplicidade de 

linguagens, para além da verbal, que está presente na sociedade globalizada, e que 

decorre tanto da multiplicidade e comunicação de canais e mídia, quanto da 

diversidade linguística e cultural. Isso implica a indissociabilidade entre a 

multiculturalidade característica da sociedade globalizada e a multimodalidade dos 

textos que circulam nessa sociedade.  

Nesse contexto, em que práticas sociais se efetivam em ambientes 

multiculturais e digitais, as TIC, que emergem na sociedade globalizada, 

potencializam o uso de múltiplas linguagens e expandem o conceito de letramento 

para multiletramentos. Além disso, de acordo com Coscarelli (2019), destaca-se a 

necessidade do letramento digital de forma participativa e crítica (ARAÚJO, 2007; 

BUZATO, 2007; COSCARELLI, 2012). A autora explica que  

[...] o cidadão precisa ser e estar preparado para lidar com os 
ambientes digitais seja para lazer, seja para trabalho, em instâncias 
públicas e privadas. Incorporando a ideia de desenvolver o letramento 
digital dos alunos, as escolas estarão contribuindo para lidar com uma 
noção de letramento mais contemporânea e que vai estimular a 
formação de cidadãos críticos e participativos. (COSCARELLI, 2019, 
p. 64). 

No entanto, incluir o letramento digital na Educação não é algo simples. O uso 

das TIC no processo educacional deve receber uma atenção maior, sempre com a 

preocupação da apropriação em seus usos e da manutenção das relações humanas 

como eixo central (IANNONE; ALMEIDA; VALENTE, 2016). Além disso, explicam 

Iannone, Almeida e Valente (2016, p. 45):  

A ideia de que as tecnologias provocam mudanças radicais na vida é 
inerente ao surgimento de inovações ao longo do desenvolvimento 

 

16 Tradução livre de: “If it were possible to define generally the mission of education, one could 
say that its fundamental purpose is to ensure that all students benefit from learning in ways 
that allow them to participate fully in public, community, and economic life. Literacy pedagogy 
is expected to play a particularly important role in fulfilling this mission. Pedagogy is a 
teaching and learning relationship that creates the potential for building learning conditions 
leading to full and equitable social participation” (NEW LODON GROUP, 1996, p. 60). 
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humano, como ocorreu com a escrita, a imprensa, o telégrafo, a 
máquina a vapor, a eletricidade. Essa ideia tomou proporções 
descomunais com a disseminação do uso das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC), conectadas à Web. O uso dessas 
tecnologias se intensifica nas práticas cotidianas, no trabalho, na 
economia, nas políticas públicas, na produção da ciência, na cultura, 
que passa por mudança de tal envergadura que suscita a 
denominação cultura digital. 

Isso implica a construção de redes, noção que retomo a partir de Cunha (2010, 

p. 76). O significado do termo rede provém do latim rete e remete a “[...] 

entrelaçamentos de fios, cordas, cordéis, arames etc. com aberturas regulares, 

fixadas por malhas, formando uma espécie de tecido” (CUNHA, 2010, p. 76). A ideia 

de entrelaçamento está na base do conceito de rede de Lévy (1999) e de Castells 

(1999), como relata Muñoz (2019).  

Segundo Lévy (1999), a concepção de rede, no contexto do ciberespaço, 

abrange um universo de comunicação promovido pela interconexão digital de 

computadores, referindo-se não só às máquinas, mas às pessoas que interagem por 

meio deles. Levando essa concepção para o âmbito da Educação, a rede compõe um 

movimento no ambiente digital que favorece o ensino e a aprendizagem pelo 

compartilhamento de informações e pela possibilidade de trocas. Esse ambiente 

digital constitui um espaço novo de comunicação, sociabilidade, organização e 

transação das informações e do conhecimento. Segundo Lévy (1999, p. 49),  

[...] indiretamente, o desenvolvimento das redes digitais interativas 
favorece outros movimentos de virtualização que não o da informação 
propriamente dita. Assim, a comunicação continua, com o digital, um 
movimento de virtualização iniciado há muito tempo pelas técnicas 
mais antigas, como a escrita, a gravação de som e imagem, o rádio, a 
televisão e o telefone. O ciberespaço encoraja um tipo de 
relacionamento quase independente dos lugares geográficos 
(telecomunicação, telepresença) e da coincidência dos tempos 
(comunicação assíncrona). [...] Apenas as particularidades técnicas do 
ciberespaço permitem que os membros de um grupo humano (que 
podem ser tantos quantos se quiser) se ordenem, cooperem, 
alimentem e consultem uma memória comum, e isto quase em tempo 
real, apesar da distribuição geográfica e da diferença de horários. 

Na década de 1990, houve um crescimento emergencial da rede mundial de 

computadores, impulsionado e impulsionando os setores da indústria, do comércio 

eletrônico, da economia, da cultura e da Educação, propriamente. Nessa rede, o 

estudante não só recebe, mas elabora seus conteúdos refletindo sobre eles na 

interação com outros estudantes (LÉVY,1999). As TIC, nesse sentido, proporcionam 



82 
 

a difusão, o compartilhamento e a interação, via ciberespaço, em qualquer tempo ou 

lugar. São elas que, disponibilizando chats, fóruns, e-mails, blogs, instauram o fluxo 

de informações e a multiplicidade de registros de informação (vídeos, áudios, textos 

verbais etc.), como explica Castells (1999).  

Além disso, uma nova cultura emergiu com o advento da internet e da 

multimodalidade, dando origem ao que Castells (1999) chama de sociedade em rede. 

Essa nova realidade, para o autor, alterou o modo como se comunica, como se 

interage e, inclusive, como se aprende, como se trabalha e como se diverte nela. Na 

busca por atualização e incremento na capacitação profissional, eclodiram cursos de 

especialização, extensão, educação continuada, formação de professores e 

pesquisadores, pós-graduações lato e stricto sensu. A sociedade em rede permitiu 

que muitos desses cursos fossem oferecidos na modalidade de EAD, como se verá 

neste trabalho na próxima seção.  

Nesse contexto de mudanças, outra questão que não pode ser esquecida é a 

do acesso e uso das TIC, uma espécie de passaporte para que todos possam 

desfrutar dos avanços e serviços propiciados pela cultura digital, bem como 

compreendam suas contribuições, riscos e dificuldades, usando-as em uma 

perspectiva crítica e não se submetendo a elas. 

De acordo com Migon (2020), atualmente as tecnologias digitais “[...] estão 

presentes de forma pervasiva em todos os elementos da vida em sociedade, dos 

costumes e da economia” (MIGON, 2020, p. 19), agregando, no Brasil, 

aproximadamente 134 milhões de usuários de internet (74% da população com dez 

anos ou mais). 

Em 2019, conforme levantou a pesquisa TIC Domicílios 2019, “[...] o número 

de domicílios brasileiros com acesso à internet chegou a 50,7 milhões (71% do total), 

um acréscimo de 5,2 milhões de domicílios em relação a 2018” (CGI.BR, 2020a, p. 

23). No entanto, a mesma pesquisa revela que esse acesso não é majoritariamente 

feito por computadores, mas por celulares (responsáveis por 99% dos acessos). No 

que se refere à Educação, “[...] 41% dos usuários de internet afirmaram efetuar 

atividades ou pesquisas escolares na rede, 40% estudavam por conta própria e 12% 

realizavam cursos a distância” (CGI.BR, 2020a, p. 24). Fora isso, o uso da internet 

“[...] exclusivamente por celular, por exemplo, está associado a um menor 

aproveitamento de oportunidades on-line, incluindo atividades culturais, pesquisas 
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escolares, cursos a distância, trabalho remoto e utilização de governo eletrônico” 

(CGI.BR, 2020a, p. 23). 

Com a pandemia, o Ensino Superior, por exemplo, teve de se valer das TIC 

para que pudesse dar continuidade aos cursos em andamento. As propostas de 

educação remota, principalmente no Ensino Superior, então, oscilaram entre aquelas 

“[...] mais instrucionais com atendimento simultâneo de grande número de estudantes 

e outras mais construtivas [...] com pequena escala de atendimento para viabilizar o 

diálogo, a reflexão e a produção colaborativa de conhecimentos” (ALMEIDA, 2021, p. 

5). Essa nova dinâmica demandava um acesso de qualidade à internet, o que 

dificilmente combinaria com os pacotes de dados de celular individuais que as 

pessoas usualmente compram e usam de seus dispositivos móveis.  

A nova dinâmica digital no campo da Educação expõe drasticamente as 

desigualdades sociais e educacionais, revelando um problema. A Educação e a 

cultura digital se integraram e se potencializaram, buscando superar desafios que nem 

sempre se encontram no campo da Educação propriamente. Sobre isso, Almeida 

(2021) traz a argumentação de Warschawer (2006): 

Isso requer primordialmente a conscientização, a denúncia e a 
participação em movimentos sociais em prol da superação das 
desiguais sociais, educacionais e digitais por meio da implantação de 
políticas de inclusão social e digital, que proporcionem a todos os 
cidadãos o acesso e o uso dessas tecnologias como direito humano 
universal para o desenvolvimento social, o engajamento cívico e a 
participação ativa na educação, na cultura e no trabalho. 
(WARSCHAUER, 2006, apud ALMEIDA, 2021, p. 7). 

Além disso, no contexto da cultura digital, Santos e Almeida (2020) reforçam 

que essa presença ubíqua digital na vida cotidiana em qualquer campo de atividade 

humana requer criticidade.  

 Mesmo com esse panorama de acesso de baixa qualidade à internet revelado 

pela pesquisa TIC Domicílios 2019 (CGI.BR, 2020a), no que se refere aos cursos a 

distância, o número de estudantes aumentou de 8% em 2016 para 12% em 2019, 

seguindo, porém, “[...] concentrado entre os que têm Ensino Superior e pertencem às 

classes A e B” (CGI.BR, 2020a, p. 75). Essa pesquisa destaca, aliás, que “[...] o acesso 

à internet no Brasil é desigual e excludente: enquanto 99% dos domicílios de classe 

A e 94% de classe B possuíam acesso à Internet, somente 40% dos domicílios das 

classes D e E estavam conectados” (SIMÃO et al., 2020, p. 122).  
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Ao tratar de cultura digital nesta tese, é importante considerar que esta se faz 

presente em parte dos cursos oferecidos a distância, cuja participação aumenta a 

cada ano. Dados do Censo EAD.br de 2019 – 2020, levantados pela Associação 

Brasileira de Educação a Distância (ABED, 2021) assinalam o crescimento dessa 

modalidade de cursos em 2019, com base no Censo da Educação Superior 

MEC/INEP (2020), e registra que  

[...] o número de ingressantes nas instituições de Ensino Superior da 
rede privada ultrapassou a quantidade de estudantes que iniciaram 
uma Graduação, marcado com 50,7% de novas matrículas na 
modalidade a distância, e de 49,3% na modalidade presencial. (ABED, 
2021, p. 33). 

Outro dado relevante do Censo 2019 – 2020 (ABED, 2021) é o crescimento do 

ensino híbrido, em que aulas presenciais e a distância se complementam, 

possibilitando a flexibilização da carga horária nos percursos formativos e propostas 

inovadoras, apoiadas em metodologias ativas associadas com as TIC.  

As informações relativas a acesso e crescimento do ensino híbrido e de cursos 

a distância convergem para o fato de que parte considerável dos jovens que estão hoje 

na escola já nasceram imersos na cultura digital e constituem o que se convencionou 

chamar de Geração Alpha, como registra McCrindle (2014). Essa geração reúne aqueles 

que nasceram a partir de 2010 e vivem acompanhados por um smartphone e/ou um tablet 

(McCRINDLE, 2014). Ela vive em um mundo em que as pessoas demoram mais a se 

tornarem independentes dos pais, para constituir família e/ou ter sua casa, que não 

necessariamente é própria, como caracteriza esse autor. Além disso, a expectativa de 

vida nunca foi tão alta (dependendo do país, chega a 90 anos de vida), vive-se um período 

de crises de terrorismo, recessão global e mudança climática, ao mesmo tempo que a 

participação na cultura digital propicia o home office, o ensino remoto e o consumo digital 

(McCRINDLE, 2014), que foram potencializados pela pandemia do novo coronavírus. 

No cenário brasileiro, porém, Almeida (2019, p. 143) relata alguns pontos de 

atenção em relação às desigualdades que essa geração enfrenta:  

Por seu turno, a pesquisa TIC Educação 2017 (CGI.br, 2018b) aponta 
que 97% das escolas urbanas participantes da pesquisa (39% no caso 
das escolas rurais) possuem alguma conexão com a internet, entre as 
quais 57% têm conexão no laboratório de informática e 58% na sala 
de aula; no caso das escolas rurais, esses percentuais são de 35% e 
46%, confirmando a desigualdade entre escolas urbanas e rurais. 
Professores e alunos afirmam ter acessado a internet pelo celular 
(97%), indicando a exploração da ubiquidade, que adentra as 



85 
 

atividades escolares; 61% dos professores afirmam ter utilizado o 
celular em atividades com alunos, e 68% dos alunos utilizaram esse 
dispositivo para realizar atividades escolares. Esses dados por si 
indicam a premência de investir na formação de professores tendo 
como perspectiva a apropriação e o uso pedagógico das mídias e 
TDIC segundo a lógica da participação, criticidade, colaboração e 
autoria e em investigações sobre temas correlatos. No Brasil, a 
pesquisa científica sobre tecnologias e educação exprime avanços 
consideráveis na produção de consistente base teórica e na formação 
de contingente de pesquisadores engajados em investigações com 
distintos focos, com destaque para aquelas voltadas ao estudo sobre 
a formação de professores articulada à prática pedagógica com o uso 
das TIC. 

Em especial sobre o período de pandemia, Almeida (2021, p. 23) reflete:  

É necessário revigorar a denúncia de que a pandemia escancara e 
amplifica problemas estruturais existentes no Brasil desde o período 
colonial e requer enfrentar os prejuízos causados pelas acentuadas 
disparidades sociais, culturais, digitais, educacionais, que tornam 
determinados grupos sociais mais vulneráveis. O desenvolvimento da 
educação mediada pelas tecnologias digitais e a expansão da cultura 
digital em razão do isolamento social reforçam o fosso digital 
(SELWIN, 2006) de segmento considerável da população alijado do 
acesso a bens culturais, informações e serviços veiculados via 
internet. Isso corrobora a premência de fortalecer a qualidade e a 
equidade da educação por meio de políticas orientadas ao 
desenvolvimento da cidadania responsável e à melhoria da qualidade 
de vida das populações, com a criação de espaços sem fronteiras, que 
contemplem a diversidade cultural, o diálogo multidirecional e 
horizontal, abarquem a cultura digital, os saberes cotidianos e os 
modos de enfrentar problemas, desenvolver experiências e lutar pelo 
bem comum de cada contexto. Essa postura contraria a perpetuação 
de uma posição teórica fixa, assume as tecnologias digitais como 
poiesis da vida, lançando o sujeito em direção ao infinito da 
representação da unicidade do ser, do pensar e dialogar de outras 
maneiras e delinear currículos itinerantes (PARASKEVA, 2018).  

Dado esse contexto, o perfil do alunado mudou, como observa Kenski (2012, p. 

50): 

Jovens hackers invadem computadores e sites alheios com os mais 
diferenciados propósitos. Autodidatas, em geral, utilizam as facilidades 
de acesso às informações disponíveis nas redes para pesquisar e 
aprender o que lhes interessa [...].  

Segundo essa autora, os novos alunos têm “[...] necessidade de independência 

e autonomia em relação ao conhecimento que lhes interessa” (KENSKI, 2012, p. 50). 

Definem o que querem estudar, sem se preocupar com seu desempenho acadêmico 

especificamente. São inquietos, ativos e buscam seus próprios caminhos de 



86 
 

aprendizagem, geralmente compartilhando o que aprenderam com seus colegas, o 

que interfere nas relações educacionais e nas práticas pedagógicas. 

E como será a formação desse novo professor, neste novo tempo, voltado para 

esses novos alunos? Sobre isso, trato a seguir. 

4.2 Tecnologia na formação de professores 

Segundo Almeida (2019) a formação dos professores para uso de tecnologia 

na Educação teve suas origens no documento Subsídios para a Implantação do 

Programa Nacional de Informática na Educação (BRASIL, 1981). Esse documento 

recomendava a criação de centros-piloto universitários para o desenvolvimento de 

pesquisas e conhecimentos tecnológicos e científicos, bem como para formar 

professores para o uso do computador nas práticas pedagógicas. 

Desde então, muito aconteceu, inclusive o advento da internet, dos dispositivos 

móveis, dos aplicativos etc., e a cultura digital foi se desenvolvendo e oferecendo 

potencialidades e desafios para a atuação e a formação dos docentes. Já em 1995, 

foi criada a Secretaria de Educação a Distância (SEED) como uma das muitas 

ramificações do Ministério da Educação, tendo como foco os programas de formação 

a distância e a definição de políticas de tecnologias em Educação e o fomento de 

ações nos sistemas de ensino público do país. 

Por sua vez, de acordo com o Plano Nacional da Educação (BRASIL, 2014), a 

qualidade da Educação Superior relaciona-se diretamente à qualidade de seu corpo 

docente. Por isso, a Meta 13 desse Plano estabelece: 

Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 
mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto 
do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), 
sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores. 
(BRASIL, 2014, s.p.). 

Como visto, o papel do professor é essencial nos projetos de inovação e 

tecnologia, tendo uma finalidade educativa na direção de integrar os conteúdos 

pedagógicos ao uso dos recursos didáticos, como computadores, tablets, celulares, 

entre outros. Nesse sentido, Almeida (2019, p. 146) considera: 

Para compreender como se situa essa formação no âmbito das 
políticas e da legislação específica, é essencial considerar a LDB, 
instituída pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 
1996), que sofreu diversas reformulações no decorrer do tempo; o 
Plano Nacional da Educação — PNE (BRASIL, 2014), que representa a 
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política do estado brasileiro para a década de 2014 a 2024; e as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de 
professores em nível de Graduação, emanadas da Resolução 
CNE/CP Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015 (BRASIL, 2015b), 
entre outros documentos complementares, bem como referências 
pertinentes da literatura.  

A autora ainda acrescenta:  

[...] a meta 15 do PNE (BRASIL, 2014) para o período de 2014 a 2024 
fixa o prazo de um ano de vigência desse plano para a implantação da 
política nacional de formação dos profissionais da educação com a 
obtenção da formação de nível superior (Licenciatura) de todos os 
professores em suas áreas de especificidade (ALMEIDA, 2019, P. 
146). 

Almeida (2019) aponta para a falta de menção, no documento do PNE 

(BRASIL, 2014), à inserção das TIC na formação dos professores, embora haja metas 

para isso na BNCC (BRASIL, 2018) da Educação Básica, em especial no que diz 

respeito às questões de acesso, indicando um descompasso entre esses dois 

documentos. 

Almeida (2005-2006) apresenta vários projetos voltados para a formação de 

professores com foco no uso de TIC, realizados no Programa de Pós-Graduação em 

Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na linha de 

pesquisa Novas Tecnologias em Educação, no âmbito do Núcleo de Currículo e 

Formação.  

A partir do segundo semestre de 1999, como relata a autora, o Programa de 

Pós-Graduação em Educação: Currículo passou a desenvolver projetos de formação 

de educadores em parceria com o sistema de ensino público para  

[...] a inserção de tecnologias na sua prática pedagógica, abrindo 
novos espaços de investigação científica para a aprendizagem a partir 
da prática, proporcionando aos pesquisadores discentes o 
conhecimento concreto da realidade através da observação atenta, do 
registro sistemático e da análise metódica, ao tempo que buscam a 
articulação de teorias para compreenderem a realidade e proporem, 
ou realizarem, intervenções que contribuam para sua transformação. 
(ALMEIDA, 2005-2006, p. 6). 

O primeiro desses projetos, subdividido em dois subprojetos, resultou de um 

acordo internacional entre a Organização dos Estados Americanos (OEA) e o 

Ministério da Educação do Brasil (MEC). Participaram dele três universidades 

brasileiras – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS) e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-
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SP) –, além de universidades e outros setores da Educação Pública de diversos 

países latino-americanos. 

O primeiro desses subprojetos, desenvolvido na modalidade semipresencial no 

período de agosto de 1999 a junho de 2001 e denominado Projeto Práxis - Formação 

de Educadores via Telemática, teve como objetivo “[...] formar professores e 

administradores escolares para o uso das TIC” (ALMEIDA, 2005-2006, p. 7) a partir 

da proposta de articulações entre teoria e prática e do uso das TIC para potencializar 

processos de mudança pedagógica. Nesse subprojeto, as TIC figuraram tanto como 

suportes à formação em serviço, quanto como provedoras de condições para os 

educadores as incorporarem em sua prática pedagógica e na gestão escolar.  

O segundo desses subprojetos, desenvolvido na modalidade a distância entre 

julho de 2001 e junho de 2002 com a criação e implementação do portal Centro Virtual 

Interamericano para a Formação de Educadores a Distância, visou a formação de 

pesquisadores universitários e educadores de Ensino Fundamental e Médio do Brasil, 

Chile e Argentina para “[...] a construção de mudanças na escola e a disseminação 

dos resultados no portal, por meio do qual se realizavam oficinas e seminários” 

(ALMEIDA, 2005-2006, p. 8), com a participação de pesquisadores e de professores 

das instituições ligadas ao projeto.  

Nova perspectiva se abriu com o Projeto Nave: Formação de Professores e 

Novas Perspectivas Curriculares para Ambientes Virtuais e Colaborativos a Distância, 

desenvolvido entre fevereiro de 2000 e abril de 2001. Era voltado para a pesquisa, o 

ensino e a formação de professores e decorreu de uma parceria com a IBMSolectron 

e do então denominado Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), visando promover 

a “[...] criação de uma cultura de EAD” (ALMEIDA, 2005-2006, p. 9), a partir: do 

desenvolvimento da competência no ensino e na aprendizagem em ambientes virtuais 

de aprendizagem; da reflexão sobre os impactos desse novo contexto no currículo e 

na formação de professores e da criação de comunidades virtuais de aprendizagem e 

de gestão social do conhecimento. 

Como relata Almeida (2005-2006), esse projeto foi pautado pela coautoria de 

professores e alunos, pela interação social, pela interação com informações e 

ferramentas tecnológicas, pela mediação pedagógica e pela investigação sobre a 

própria prática dos professores e alunos participantes.  

Em 2000, foi lançado o Curso de Especialização em Desenvolvimento de 

Projetos Pedagógicos com o Uso das Novas Tecnologias, com carga horária de 360h, 
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das quais 60h presenciais, desenvolvidas de modo descentralizado nos Núcleos de 

Tecnologia (NTE) dos Estados, e 300h a distância, com suporte em ambiente virtual 

de aprendizagem (AVA). Essas horas foram distribuídas entre setembro de 2000 a 

maio de 2001, e envolveram como alunos os profissionais das Secretarias Estaduais 

de Educação, atendendo a uma demanda do Programa Nacional de Informática na 

Educação (ProInfo), da Secretaria de Educação a Distância do MEC. 

Nortearam esse curso os conceitos de construção do conhecimento, mediação 

pedagógica, articulação entre teoria e prática, interação circular entre os alunos e 

destes com os docentes, voltada para a prática pedagógica do professor-aluno com o 

uso das TIC na realidade da escola pública, como relata Almeida (2005-2006). Nesse 

curso, as TIC não só serviram de suporte às atividades do curso, mas também 

constituíram objeto de análise no que dizia respeito ao seu uso em projetos de sala 

de aula pelo professor-aluno. 

No ano de 2001, também foi lançado o Projeto Alfabetização e Inclusão Digital, 

sob a liderança do Prof. Dr. Fernando José de Almeida, curso esse embasado na 

abordagem freireana. Para isso, foi concebida coletivamente uma “[...] metodologia 

para alfabetização e inclusão digital baseada nas experiências de sala de aula dos 

professores alfabetizadores de jovens e adultos, o que permitiu adentrar criticamente 

no mundo digital” (ALMEIDA, 2005-2006, p. 14). Orientava esse projeto a perspectiva 

de a inclusão social envolver a inclusão digital. 

Esse Projeto desdobrou-se em duas frentes: a formação de professores da 

suplência da Rede Municipal de ensino de São Paulo por meio do projeto Mova Digital, 

e a formação de pesquisadores, alunos do Programa de Pós-Graduação de 

Educação: Currículo da PUC-SP. 

As TIC, no Projeto Mova em suas duas frentes, tinham um duplo papel: “[...] 

suporte para aprendizagem da leitura e da escrita e desenvolvimento de habilidades 

no domínio de seus recursos como instrumento de consulta a informações 

significativas para enfrentar as problemáticas do cotidiano do aluno e de seu trabalho” 

(ALMEIDA, 2005-2006, p. 15).  

Os projetos apresentados por Almeida (2005-2006, p. 23) tiveram como pontos 

de intersecção a “[...] articulação entre teoria e prática e entre pesquisa, formação e 

ação, a formação contextualizada na realidade do formando e em sua atuação, a 

criação de redes de significados”. A autora conclui que há 
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[...] indícios de que os resultados auspiciosos obtidos nos projetos de 
intervenção e nas pesquisas realizadas se relacionem com a 
abordagem adotada com base na mediação pedagógica, no 
desenvolvimento da autonomia para a busca e seleção de 
informações, na produção colaborativa de conhecimento, na reflexão 
na e sobre a ação, na compreensão de que a aprendizagem decorre 
da interação entre o sujeito e o meio, conforme o esforço individual de 
cada participante para estabelecer o diálogo com as informações, 
tecnologias e com o meio social, principalmente com a interlocução 
com os pares. (ALMEIDA, 2005-2006, p. 23). 

O relato de Almeida já apontava para a relevância das TIC na formação de 

professores-pesquisadores críticos. E, com a implantação da BNCC (BRASIL, 2018) 

e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada (BRASIL; CNE; 

CP, 2020a), novas propostas educacionais, presenciais e/ou remotas para a formação 

de professores, vinculadas à realidade atual da sociedade, vêm sendo formuladas. 

Especial destaque deve ser dado ao ensino remoto adotado em razão da pandemia 

do COVID-19, que provocou avanços no desenvolvimento da cultura digital e, ao 

mesmo tempo, aprofundou as desigualdades sociais, educacionais e digitais. 

As TIC entraram no cotidiano escolar, na vida dos alunos, professores e 

pesquisadores, embora não totalmente nas práticas pedagógicas, sobre o que tratarei 

na próxima seção.  

4.2.1 As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na prática pedagógica dos 

professores 

Após apresentar um breve histórico sobre tecnologias na Educação e na 

formação de professor, passo a tratar do uso das TIC na prática pedagógica dos 

professores, dos desafios e possibilidades que a sala de aula apresenta para a 

adequação desse uso, e de sua integração com o currículo. Almeida (2019, p. 166) 

aponta para essa articulação, destacando a questão da criação de inovações já no 

próprio contexto da formação de professores: 

Nesse sentido, as mudanças dependem do que os professores 
pensam a respeito do seu contexto, das possibilidades de mudança e 
de como conseguem construí-las ativamente (THURLER, 1994) no 
âmbito de suas práticas. A inovação não se refere a um novo 
procedimento ou a uma técnica a ser implantada de fora para dentro 
com uma finalidade em si mesma, sendo entendida como algo criado 
a partir de um desejo comum entre os pares, no contexto de mudança 
da prática e do currículo. 
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A prática do professor, no que se refere ao uso das novas tecnologias, vem 

sendo muito estudada. Borba, Malheiros e Zulatto (2008) e Silva (2006 [1999]), por 

exemplo, reforçam a necessidade de formação para o desenvolvimento de novas 

competências para ações educacionais on-line, sendo que, para que isso aconteça, o 

docente precisa de maior dedicação e mais tempo de preparação do que para os 

cursos convencionais.  

Harasim et al. (2005) orientam que o docente deve, ao elaborar um curso no 

contexto da educação on-line: considerar, em seu planejamento da aula ou de 

qualquer atividade, perguntas motivadoras ou desafios, visando estimular a 

participação dos estudantes; prever uma ação docente precisa e constante, 

incentivando as participações dos aprendentes; auxiliar a estabelecer e validar as 

funções e ações discentes oportunizando a autonomia e a colaboração, o que é 

relevante também para a educação presencial.  

As práticas pedagógicas, segundo Harasim et al. (2005), têm a intenção de 

atender a determinadas expectativas educacionais solicitadas pela comunidade 

escolar. Nesse sentido, elas enfrentam, em sua construção, alguns dilemas: o seu 

valor, as negociações e deliberações com um coletivo. Ou seja, as práticas 

pedagógicas se organizam e se desenvolvem por adesão, por negociação ou, ainda, 

por imposição. Cada uma dessas formas de concretizar as práticas do professor tem 

um desdobramento próprio. 

Os processos de concretização das tentativas de ensinar a aprender ocorrem 

por meio das práticas pedagógicas que são vivas, existenciais, ativas, interativas e 

impactantes, por natureza cultural. Valente e Almeida (2020) defendem que 

[....] devem ser oferecidas oportunidades para a apropriação 
pedagógica das TIC de modo que eles [professores] tenham 
condições de integrá-las aos processos de ensino e de aprendizagem, 
ao aprimoramento do currículo, à avaliação e à pesquisa sobre a 
própria prática, utilizando-as conforme suas concepções e 
intencionalidades pedagógicas, tendo em vista atender às 
necessidades formativas dos alunos. Com tais competências os 
professores se tornam capazes de analisar as contribuições, os riscos 
e as implicações de como e quando integrar as TIC à prática e ao 
projeto pedagógico da escola. P.6 

Os autores observam, porém, que a apropriação das TIC pelos professores em 

sua prática pedagógica não tem acompanhado a velocidade dessa apropriação por 

outros profissionais em outros setores da sociedade. A preocupação desses autores 
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em busca de práticas educativas com mediação das TIC demanda repensar todo o 

modelo educacional. Nesse sentido, Valente e Almeida (2020) trazem o modelo Four 

in balance, criado em 2001 na Fundação TIC para a Escola, da Holanda (Stichting Ict 

op School). Esse modelo, composto por um elemento humano e outro tecnológico, 

avalia as situações educacionais com foco na eficiência e eficácia das TIC na 

Educação. O elemento humano é constituído pelos eixos de visão e de competência, 

enquanto o tecnológico, pelos eixos de conteúdos e recursos digitais, e de 

infraestrutura. Os autores explicam que “[...] as competências sendo bem definidas, 

contribuiriam para ensino como o todo” (ALMEIDA; VALENTE 2020, p. 6-7). Além 

disso, consideram: 

As competências dos pesquisadores, das universidades parceiras, e 
das unidades educativas se voltam para o aprimoramento de 
habilidades para assessorar as escolas em seus projetos de 
integração pedagógica das TIC, orientar os processos de 
aperfeiçoamento profissional e de formação continuada de 
educadores, e liderar comunidades de aprendizagem e de prática com 
os educadores para que estes possam desenvolver autonomia para a 
autoformação. A parceria da universidade e dos pesquisadores com 
as escolas se refere à realização de pesquisas colaborativas com os 
educadores e com a escola a partir de problemas concretos que 
emergem no contexto escolar e no sistema de ensino. Todos são 
sujeitos das investigações, participantes em todas as etapas desse 
trabalho. Além disso, é premente rever os processos formativos para 
que a articulação entre a teoria e a prática seja uma postura inerente 
tanto na formação continuada como na formação inicial de 
professores, em uma ótica de integração entre espaços, tempos e 
contextos, propiciada pela incorporação das mídias e TIC aos 
processos educativos. (VALENTE, ALMEIDA, 2020, p. 7).  

No modelo Four in balance, os quatros eixos (visão e competência, conteúdos 

e recursos digitais) devem estar em harmonia. Para tanto, o poder público deve 

garantir que a escola tenha condições de criar e desenvolver projetos pedagógicos 

voltados para a sua realidade e que atendam as expectativas da comunidade escolar. 

Os autores compreendem que o modelo Four in balance pode auxiliar a realidade 

brasileira, trazendo contribuições de equilíbrio na execução dos projetos pedagógicos, 

agregando mais um eixo na transversal, que envolverá o currículo, a avaliação e a 

pesquisa. 

Os diversos projetos desenvolvidos e acompanhados por Almeida (2010b) na 

busca pela inserção das TIC na Educação já apresentavam desafios e limitações na 

integração das TIC no contexto escolar, com características peculiares na integração 

com o currículo. Esses desafios e limitações são acentuados na cultura digital e se 
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ampliam com o início da pandemia, quando os professores demostravam pequena 

frequência de uso das TIC na prática pedagógica em razão de problemáticas de 

distintas naturezas. 

A pesquisa TIC Educação 2019 (CGI, 2020c, p. 24) destaca as condições de 

uso das TIC pelos professores em sua prática escolar: 

Uma parte dos professores também não possuía vivência na 
realização de atividades remotas com os alunos a partir do uso de 
tecnologias: 48% dos professores de escolas públicas urbanas haviam 
disponibilizado conteúdo na Internet para os alunos nos 12 meses 
anteriores à realização da pesquisa, 44% haviam tirado dúvidas dos 
alunos pela Internet e 31% haviam recebido trabalhos e lições pela 
Internet, proporções que, entre os professores de escolas particulares, 
foram de 65%, 65% e 52%, respectivamente. 

Essa pouca vivência no uso das TIC é atribuída pelos professores (70% deles) 

a problemas de conectividade e acesso, o que dificulta a proposição e 

desenvolvimentos de atividades de ensino e de aprendizagem mediadas por 

tecnologias com os alunos, “[...] assim como o número insuficiente de computadores 

por aluno” (motivo citado por 80% dos professores), o que se intensifica em 26% das 

escolas urbanas, nas quais não há nenhum computador disponível para uso dos 

alunos em atividades educacionais (CGI, 2020b, p. 24). Além disso, embora 92% das 

escolas públicas tenham Wi-Fi, apenas 34% o disponibilizam para os alunos, e, das 

96% das escolas particulares, só 49% dos alunos podem ter acesso a ele. 

Estas outras informações levantadas por essa pesquisa impressionam, se 

consideradas as políticas públicas já implementadas e citadas na seção 1.3 
Tecnologia na formação de professores:  

A falta de um curso específico sobre o uso de tecnologias em 
atividades de ensino e de aprendizagem foi citada por 59% dos 
professores de escolas públicas urbanas e por 29% dos professores 
de escolas particulares como uma dificuldade no uso pedagógico 
desses recursos com os alunos. Em 2019, apenas 33% dos docentes 
haviam realizado um curso de formação continuada sobre o tema. Por 
outro lado, grande parte dos professores buscaram materiais e 
informações sobre o uso pedagógico desses recursos por iniciativa 
própria: entre 2015 e 2019, o uso de vídeos e tutoriais on-line para 
atualizar-se sobre a implementação de atividades pedagógicas com o 
uso de tecnologias passou de 59% para 81%. (CGI, 2020b, p. 6). 

Na edição anterior dessa pesquisa, a TIC Educação 2018 (CGI, 2019), Barbosa 

(2018) já alertava para a relevância de a prática pedagógica incorporar as TIC, uma 

vez que elas na atualidade estão presentes praticamente em todos os meandros da 
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vida social. Esse autor se baseia em Sahb e Almeida (2018), para afirmar que elas 

são entendidas hoje como “[...] instrumentos de mudança social a serviço de uma 

educação emancipadora, que tem como objetivo a formação dos sujeitos para a 

participação no mundo social, cultural e econômico” (BARBOSA, 2018, p. 27). E, 

segundo o autor, a inserção das TIC na escola precisa fundamentar-se em um “[...] 

currículo contextualizado e que propicie a atuação crítica dos alunos e de toda a 

comunidade escolar” (BARBOSA, 2018, p. 27).  

Na próxima seção, passo a discutir como a pandemia e a necessidade do 

isolamento social influenciaram esse panorama e provocaram a evolução no 

desenvolvimento da cultura digital, ainda que de modo desigual e excludente para 

parte da população. 

4.2.2 As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na prática pedagógica dos 

professores em tempos de pandemia 

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) havia 

sido alertada sobre um novo surto de uma nova cepa do coronavírus na cidade de 

Wuhan (China). Esse anúncio considerava vários casos de pneumonia grave nessa 

cidade, uma província de Hubei. Esse vírus já era conhecido na comunidade médica, 

mas ainda não havia sido identificado em seres humanos. Em 7 de janeiro de 2020, 

as autoridades chinesas comunicaram um surto de COVID 19, como a doença passou 

a se chamar, que trazia síndrome respiratória grave naquela região. Em 30 de janeiro 

de 2020, a OMS emitiu um alerta de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), segundo o protocolo do Regulamento Sanitário Internacional 

(RSI)17. Esse instrumento internacional jurídico vigora em 196 países em todo mundo, 

com o objetivo de facilitar a comunicação internacional de prevenção a graves riscos 

de saúde pública global.  

No Brasil, a ocorrência de casos de COVID-19 foi anunciada pela primeira vez 

em 26 de fevereiro de 2020: havia então poucos casos, porém o avanço era 

considerado inevitável. Como medida de contenção, a OMS recomendava 

distanciamento social, testes massivos e tratamento imediato. Em decorrência dessa 

 
17 Para mais informações, ver página dedicada ao regulamento, no portal da Organização Pan-
Americana de Saúde (OPAS), disponível em: https://www.paho.org/pt/regulamento-sanitario-
internacional-rsi. Acesso em: 20 maio 2021. 
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orientação internacional, o Ministério da Saúde brasileiro publicou a Portaria n. 188, 

de 3 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020b), pela qual foi declarada Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional por conta da COVID-19. Muitas medidas que 

visavam à prevenção de contágio e contenção da pandemia foram tomadas, embora 

apenas após o Carnaval. Em 11 de março de 2020, a OMS reconheceu a COVID-19 

como uma pandemia, o que teve desdobramentos nos diferentes campos de atuação 

e locais geográficos.  

No campo educacional, no Brasil, foi decretada, pelos estados e municípios, 

por meio de diferentes recursos jurídicos e por períodos diversos, a suspensão das 

aulas. Em 16 de março de 2020, o índice de fechamento de escolas no Brasil ainda 

era parcial, como pode ser observado na Figura 4, a seguir. 

Figura 4– Status do Brasil quanto ao fechamento de escolas em 16 de março de 2020.  

 
Fonte: Unesco (2020). 

Em 17 de março desse mesmo ano, foi publicada a Portaria n. 343, do MEC 

(BRASIL, 2020b), que permitia a substituição das aulas presenciais por aulas em 

meios digitais, no período da pandemia em instituições de educação superior, para 
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que o calendário previsto inicialmente não fosse totalmente perdido. Em 18 de março, 

o CNE posicionou-se em defesa da extensão dessa normativa a todas as redes de 

ensino, de todos os níveis, etapas e modalidades, em função do contexto pandêmico. 

Do mesmo modo, estados e municípios passaram a adotar a educação remota, de 

modo a aguardar a pandemia retroceder.  

Esse movimento a favor da prevenção e da contenção promoveu a migração 

do ensino presencial para a educação remota emergencial, noção recente e com 

características próprias, como apresentam Hodges et al. (2020, s.p.): 

Em contraste com as experiências que são planejadas desde o início 
e projetadas para serem on-line, o ensino remoto emergencial (ERE) 
é uma mudança temporária de ensino para um modo de ensino 
alternativo devido a circunstâncias de crise. Envolve o uso de soluções 
de ensino totalmente remotas para instrução ou educação que, de 
outra forma, seriam ministradas presencialmente ou como cursos 
combinados ou híbridos e que retornariam a esse formato assim que 
a crise ou emergência diminuísse. O objetivo principal nessas 
circunstâncias não é recriar um ecossistema educacional robusto, 
mas, sim, fornecer acesso temporário à instrução e suporte 
educacional de uma maneira que seja rápida de configurar e esteja 
disponível de forma confiável durante uma emergência ou crise.  

Dessa forma, diferencia-se o Ensino Remoto Emergencial (ERE) do 

aprendizado on-line. O ERE caracteriza-se como resposta a um momento de crise, 

fragilidade ou emergência, como o que ocorreu com o período da pandemia da 

COVID-19, pela implementação de “[...] modelos como aprendizagem móvel, rádio, 

aprendizagem combinada ou outras soluções que sejam contextualmente mais 

viáveis” (HODGES et al., 2021, s.p.). Esses momentos críticos demandam soluções 

criativas e, geralmente, fora dos padrões, para atender a novas necessidades de 

alunos e comunidades.  

Como se viu, a pandemia não retrocedeu tão rapidamente quanto se esperava 

e o ERE, por meio de distintas tecnologias, digitais e analógicas, conforme as 

condições institucionais, consolidou-se em todo o campo educacional, da Educação 

Básica até o Ensino Superior, levando o CNE a demandar às diferentes redes de 

ensino a reorganização de calendários e atividades, o que se estendeu também aos 

cursos de formação de professores.  

A PUC-SP, pelo Ato da Reitoria n. 59/2020 (PUC-SP, 2020), suspendeu as 

atividades presenciais por quinze dias em todos os campi a partir de 24 de março. A 

partir de então, seguindo a Portaria n. 343 do MEC e do Ministério da Saúde (BRASIL, 
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2020b), incorporou a modalidade remota de ensino para os cursos de Graduação e 

Pós-Graduação, que previa inclusive defesas de teses e dissertações de Mestrado e 

Doutorado realizadas por meio virtual, com o uso de uma plataforma tecnológica para 

apoio às atividades. 

Assim, como 2020 foi um ano atípico, a PUC-SP como um todo precisou se 

reinventar. Praticar a solidariedade é uma caraterística marcante dessa instituição, 

motivo pelo qual essa universidade criou um plano para empréstimo de computadores 

e doação de pacote de dados de internet para todos os alunos bolsistas (Graduação 

e Pós-Graduação), de modo a possibilitar o ensino remoto. Para isso, a Fundação São 

Paulo (FUNDASP), mantenedora da PUC-SP, investiu inicialmente cerca de 

R$329.259,00 em equipamentos locados, que foram emprestados a 346 estudantes, 

e de R$6.586,00 na compra de pacotes de dados. Essa iniciativa foi providencial em 

virtude da deficiência de acesso que já era conhecida, como se mencionou antes 

neste trabalho.  

Especificamente o Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo partiu 

do exercício do pensamento freireano, em perspectiva crítica, para reorganizar suas 

atividades, como consta em seu portal acadêmico. Além disso, o contexto pandêmico 

promoveu a viabilização do ensino on-line que já vinha sendo foco de trabalho, 

reflexão e análise por parte de professores e alunos do Programa vinculados à linha 

de pesquisa de Novas Tecnologias em Educação.  

Os participantes da linha de pesquisa Novas tecnologias em Educação 

realizaram diversas atividades e eventos, com vistas a integrar as tecnologias nas 

práticas educativas do cotidiano acadêmico, corroborando esse processo. Os 

professores e alunos que tinham experiência criaram o Projeto Monitoria EAD, o que 

possibilitou a continuidade das atividades regulares a partir da modalidade remota. 

Almeida, Silva e Almeida (2020, p. 176) comentam:  

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) [...] foi uma 
das instituições de ensino que enfrentou o desafio de continuidade das 
atividades educacionais por meio do ensino remoto. Nos seus 74 anos, 
a cultura da PUC-SP se apresenta como humanista, democrática e 
pautada por valores de uma educação transformadora. O 
enfrentamento do isolamento físico envolveu diversos setores da 
Universidade para viabilizar, rapidamente, infraestrutura tecnológica, 
programas de formação aos docentes, empréstimo de computadores, 
cartões de acesso aos alunos e acolhimento psicológico.  
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Para esses autores, foi justamente essa articulação que permitiu a formação 

de “[...] uma ‘rede colaborativa’, com funcionamento e características de uma rede de 

aprendizagem em serviço” (ALMEIDA; SILVA; ALMEIDA, 2020, p. 178). Um resultado 

desse processo de enfretamento da pandemia e da rede colaborativa em atuação do 

Projeto Monitoria EaD foi a elaboração de um e-book -De Wuhan a Perdizes: Trajetos 

educativos (ALMEIDA; ALMEIDA; SILVA, 2020) - que registrou as reflexões sobre o 

trabalho colaborativo e formativo de docentes e discentes nesse período, bem como 

sobre o impacto da pandemia para a revisão do processo de todas as atividades do 

Programa. 

Toda essa dinâmica só foi possível em função da flexibilização do currículo 

para adequá-lo às aulas remotas. Casali (2020, p. 10), na Introdução desse e-book, 

reflete sobre a perspectiva de o currículo ser um ato em movimento:  

A travessia da crise, ainda em curso, indica que precisamos 
reconfigurar nosso arcabouço mental habitual e pensar mais 
sistematicamente na positividade das incertezas no Currículo. 
Precisamos retomar o Currículo como um percurso aberto, cuja 
errância não seja considerada [...]. O Currículo é um (in)certo percurso 
de formação. Não por acaso, as principais palavras que se referem à 
ação educativa são palavras de movimento: educação (e-ducere [lat.]: 
conduzir); pedagogia (agogéin [gr.]: conduzir ao longo de um certo 
percurso); currículo (currere [lat]: percorrer). 

Com a reinvenção da prática formativa, professores e discentes, de certo modo, 

levaram a universidade para a sua casa, adequando espaço e tempo, por meio do 

“[...] talento artístico de cada um” (SCHÖN, 2000, apud RAMOS; BARRAGAN; 

MASETTO, 2020, p. 14), o que levou todos a ressignificar a prática pedagógica. 

Almeida (2019) já apontava os caminhos da cultura digital e uma nova realidade de 

escola na casa do aluno, pressupondo uma atividade ou ensino remoto.  

É importante ressaltar, nas práticas educativas remotas via TIC que se 

instauraram no Programa em Educação: Currículo, o papel do Projeto Monitoria EAD 

na direção de garantir a continuidade das ações pedagógicas. Oliveira, Martins, 

Sensato e Alves (2020, p. 58) refletem:  

Os professores da linha de pesquisa “Novas Tecnologias em 
Educação”, do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo 
da PUC - SP, organizaram o grupo dos monitores via WhatsApp, como 
forma de tecer apoios mútuos entre os pares. [...] É preciso destacar 
a velocidade de implementação dos ambientes virtuais de 
aprendizagem, Teams e Moodle, e a adaptação e prontidão para 
migrar para o ensino remoto.  
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Os discentes envolvidos, por sua vez, consideraram que “[...] o início das 

atividades remotas, mesmo que tenha sido intimidante e amedrontador, promoveu 

mudanças de concepções e hábitos estabilizados pela tradição educacional” 

(OLIVEIRA; MARTINS; SENSATO; ALVES, 2020, p. 57).  

O engajamento e o empenho de todos os professores e alunos do Programa, 

bem como da PUC-SP, que contribuiu também com infraestrutura tecnológica e 

acesso à internet, rompeu fronteiras territoriais em busca de novos conhecimentos e 

práticas mediante a emergência da pandemia.  

É sobre esse momento de dificuldades e reinvenção que esta tese se debruça. 

Assim, para dar continuidade a este trabalho, no próximo capítulo, apresento a análise 

e discussão dos dados gerados pelo questionário on-line e pelas entrevistas 

realizadas, à luz da fundamentação teórica apresentada até aqui. 
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CAPÍTULO 5 

Análise e discussão dos dados 

 

 

Neste capítulo, analiso e discuto os dados gerados pelo questionário on-line 

aplicado e pelas entrevistas realizadas, na direção de focar o objetivo deste trabalho, 

que é o de analisar como as práticas docentes de pós-graduandos stricto senso em 

Educação (mestrandos e doutorandos) se apropriaram da cultura digital durante um 

cenário pandêmico emergencial. As entrevistas priorizaram o olhar para o impacto do 

uso de recursos tecnológicos no processo formativo e na prática profissional de alunos 

e professores de duas instituições públicas, uma particular e uma vinculada a uma 

fundação, além de refletir sobre o quanto esse uso contribuiu ou não no momento 

emergencial da pandemia e contribuirá ou não para a prática futura desses 

professores.  

A trajetória de análise está sistematizada em três momentos: aquele em que 

trato dos dados gerados pelo questionário, aquele em que abordo os dados gerados 

pelas entrevistas e uma síntese, organizada a partir das perguntas de pesquisa 

norteadoras e do diálogo entre os dados gerados. 

5.1 Os dados gerados pelo questionário on-line 

Como já descrito, o questionário foi composto prioritariamente de questões 

fechadas, do tipo Sim/Não, e de outras de múltipla escolha, com aporte de algumas 

questões abertas, abrangendo um total de 32 perguntas. Antes de o questionário ser 

aplicado para o público-alvo total, foram realizados pré-testes com 3 alunas do 

Programa de Educação: Currículo, com o objetivo de verificar se o aplicativo de 

gerenciamento de pesquisa, o conteúdo mencionado nas questões e a coleta de 

informações (no caso, por meio do Google Forms) atendiam aos diferentes perfis dos 

respondentes. Essa etapa foi muito importante, pois sinalizou ajustes nos recursos 

disponibilizados pela ferramenta para adequação do questionário. É importante 

registrar que os respondentes da fase de teste não participaram da aplicação do 

questionário consolidado. 
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Só depois dessa etapa inicial, o questionário, consolidado, foi disponibilizado 

aos sujeitos, em final de junho de 2021, para alunos das disciplinas Docência em rede 

na educação híbrida, ministrado pela Profa. Dra. Maria Elizabeth Bianconcini de 

Almeida no 1º semestre de 2021, e Tecnologias para pesquisa qualitativa, ministrado 

pela Profa. Dra. Maria da Graça Moreira da Silva no mesmo período, promovidos pelo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo. Dos 23 alunos do 

primeiro curso, 9 responderam, e dos 18 alunos do segundo curso, 11 responderam. 

Todos os 20 alunos respondentes passaram pela experiência das aulas remotas 

durante o 1º semestre de 2020. 

Como já explicitado, a elaboração e a organização das questões obedeceram 

a uma orientação temática: 

• Parte I – Dados pessoais; 

• Parte II – A cultura digital na sua vida profissional; 

• Parte III – Entendendo a relação entre cultura digital e a vida acadêmica atual (stricto 

sensu); 

• Parte IV – Extrapolando as questões: comentários adicionais. 

Esse agrupamento é usado para organizar a análise neste primeiro momento.  

5.1.1 Parte I – Dados pessoais 

As respostas às primeiras dez questões descrevem o perfil dos alunos, 

abordando características pessoais, como idade, formação acadêmica, contexto de 

trabalho, relação entre a cultura digital e a prática profissional etc.18 O Quadro 3 

sintetiza esse perfil. 

  

 
18 Os gráficos resultantes da tabulação dos questionários encontram-se no Apêndice 2. 
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Quadro 3 – Perfil dos respondentes dos questionários on-line. 

Idade A idade dos respondentes se encontra entre 20 e 69 anos, abrangendo um 
leque amplo de tempo na vida profissional e de experiências profissionais. 
Apenas um aluno tem entre 20 e 29 anos. As demais faixas etárias estão 
distribuídas de modo equilibrado. 

Formação 
básica 

A grande maioria (14) tem formação na área de Ciências Humanas e suas 
tecnologias (ou só em Humanas). Depois, vêm os egressos da área de 
Linguagens, códigos e suas tecnologias (3), seguidos por 1 de Matemática, 
1 de Ciências Sociais – Administração e 1 de Engenharia. Com exceção do 
aluno de Matemática (ainda assim, professor de Matemática, ou seja, 
encontra-se na subárea de Educação, dentro das Humanas), pode-se dizer 
que é a área de Humanas que centraliza as formações básicas no grupo. 

Grau de 
escolaridade 

Embora dois alunos não tenham respondido à questão que se referia ao 
grau de escolaridade, pode-se considerar que a metade deles (10) já havia 
feito uma Pós-Graduação lato sensu. Apenas um aluno fez Bacharelado e 
Licenciatura e no grupo havia Mestres (3), Mestrandos (2), Doutorandos 
(10) e Doutores (3). Era um grupo, portanto, em que já havia expertise 
acadêmica em praticamente metade da turma.  

Tipo de 
instituição 
em que 
leciona 

A maioria dos respondentes (13) são profissionais da escola particular, 
enquanto menos de um terço, da escola pública (6). 

Faixa 
escolar para 
a qual 
lecionam 

A faixa escolar abrangida pela atuação profissional dos alunos é bem ampla 
embora se concentre mais na Educação Básica (13): nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental estão 5, nos Anos Finais do Ensino Fundamental 
estão 3, no Ensino Médio estão 5. Já no Ensino Superior estão 6, no Ensino 
Profissionalizante está 1, na Pós-Graduação estão 2, na Formação de 
Professor e Gestão está 1, só na Gestão pedagógica está 1 e só na 
Formação de Professores está 1.  

Disciplinas 
ministradas 
nas 
instituições 
em que 
atuam 

Não havia um padrão de disciplinas ministradas pelos respondentes. Elas 
eram muito diversas: 
Gestão Estratégica; 
Tecnologia de Informação e Comunicação e a formação de professores 
Matemática e tecnologia; 
STEAM-S (Educação Básica); 
Cidadania Digital (Pós-Graduação); 
Orientadora de Tecnologia Educacional; 
TIC; 
Pedagogia Diferenciada / Inovação na Gestão Escolar; 
Polivalente; 
Tecnologia e Pesquisa; 
Cinema, Pintura, Escultura e Intervenção; 
Tecnologia na formação; 
Matemática; 
Mídias e sua relação com o aprender; professor na sociedade 
contemporânea; 
Gestão; 
Alfabetização e letramento; 
História; 
Avaliação; 
Matemática. 

Fonte: síntese elaborada pela pesquisadora com o perfil dos respondentes dos questionários on-line. 
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Sobre o perfil dos respondentes em relação ao tipo de instituição em que 

trabalham, é importante retomar que a escola particular costuma oferecer mais 

recursos digitais e tecnológicos tanto a professores quanto a alunos do que a escola 

pública, como confirmam dados da pesquisa TIC Educação 2019 (CGI.br, 2020c, p. 

24):  

As condições de conectividade são apontadas também pelos 
professores como um dos principais desafios para o desenvolvimento 
de atividades de ensino e de aprendizagem mediadas por tecnologias 
com os alunos. Para 70% dos professores de escolas públicas 
urbanas, a baixa velocidade da conexão à internet dificultou muito o 
uso desse recurso em atividades com os alunos, assim como o 
número insuficiente de computadores por aluno, que foi citado por 82% 
dos professores da rede pública [...]. Uma parte dos professores 
também não possuía vivência na realização de atividades remotas 
com os alunos a partir do uso de tecnologias: 48% dos professores de 
escolas públicas urbanas haviam disponibilizado conteúdo na Internet 
para os alunos nos 12 meses anteriores à realização da pesquisa, 44% 
haviam tirado dúvidas dos alunos pela Internet e 31% haviam recebido 
trabalhos e lições pela Internet, proporções que, entre os professores 
de escolas particulares, foram de 65%, 65% e 52%, respectivamente.  

Não estamos desconsiderando aqui que os professores que lecionam nas 

escolas particulares enfrentam desafios e sejam impactados pelo uso das TIC. No 

entanto, a escola pública fica mais fragilizada por questões de poucos recursos, baixo 

nível de infraestrutura, acesso à internet, entre outros fatores.  

5.1.2 Parte II – A cultura digital na sua vida profissional 

Inicialmente, sobre as contribuições das tecnologias para a aprendizagem 

individual, o que foi indicado nas respostas, do mais citado para o menos: a 

possibilidade de colaboração e compartilhamento (17 respostas); a disponibilidade de 

informação e recursos (15 respostas); o estímulo a pesquisa (14 respostas); a 

motivação para o processo educativo e dado o dinamismo e a inovação (13 

respostas); e, finalmente, a otimização de tempo (12 respostas). Isso mostra que o 

uso das tecnologias na aprendizagem tornou-se uma prática frequente para 

respondentes alinhados a esse perfil (conforme descrito no Quadro 3). Destacam 

Almeida, Almeida e Silva (2020, p. 178): a “rede colaborativa” que se constituiu nesse 

momento pandêmico, “[...] com funcionamento e características de uma rede de 

aprendizagem em serviço”.  
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Já as respostas sobre as contribuições das tecnologias na vida profissional, os 

respondentes ressaltam como aspectos positivos: a possibilidade de colaboração e 

compartilhamento (16), a disponibilidade de informação e recursos (15), a motivação 

para o processo educativo, dado o dinamismo e a inovação (14), a otimização do 

tempo (13), e o estímulo à pesquisa (11).   

A prática foi eleita como a grande recomendação dos respondentes a um aluno 

iniciante (11 respostas), como se pode conferir na Figura 13 (Apêndice 2). Sobre essa 

relação entre colaboração e prática, Almeida (2019, p. 83) comenta: 

A literatura sobre colaboração mostra a adoção de conceitos nem 
sempre congruentes e até desalinhados entre si. Compartilho da 
compreensão do termo  colaboração (co-labore) como remetente à 
ação (trabalho) realizada entre duas ou mais pessoas. Nesta tese, 
abraço o conceito de colaboração alicerçado na linha histórico-cultural 
a partir do pensamento de Vygotsky (1984), em especial, no papel que 
ele atribui à interação social, aos instrumentos e às ferramentas 
culturais para produção do conhecimento individual e do grupo [...]. 
Por conseguinte, a colaboração decorre da reciprocidade em ações 
intencionais realizadas por meio do diálogo, nas quais os participantes 
compartilham informações, negociam significados e sentidos, 
constroem conhecimento e aprendem com os outros, transformando-
se e transformando o meio. 

Essa perspectiva é revelada, assim, pelas respostas ilustradas pela Figura 13 

(Apêndice 2), que mostram, na prática docente e discente, diante das novas 

demandas surgidas com a pandemia, que a estratégia mais utilizada foi “[...] entrar na 

plataforma utilizada e testá-la”. Isso nos lembra Dewey (2010 [1934]), quando afirma 

que aprender fazendo é uma estratégia importante para o desenvolvimento do 

pensamento superior. Almeida (2000, p. 27) explica: 

Ao defender a relação entre a experiência real e a educação, Dewey 
propôs uma filosofia educacional empírica, caracterizada como um 
continuum experiencial composto por quatro etapas: 

• ação: experiência sobre um objeto físico; 

• testagem: reflexão que permite encontrar outros 
elementos ou objetos, fornecendo um meio para averiguar 
as hipóteses levantadas; 

• depuração: comparação dos resultados obtidos com 
os esperados, corrigindo os erros ou confirmando as 
observações iniciais; 
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• generalização: observação de novas experiências com 
o objetivo de transferir os resultados a outras situações. 

Para Dewey (2010 [1934]), o princípio da continuidade implica que toda nova 

experiência é construída “[...] a partir das experiências anteriores  do indivíduo, que, por 

sua vez, constrói o novo conhecimento estabelecendo conexões com conhecimentos 

adquiridos no passado” (ALMEIDA, 2000, p. 27). Assim, Dewey (2010 [1934]) 

considerava que a individualidade deve orientar e contribuir para o desenvolvimento 

do grupo. 

Além disso, é preciso retomar Freire (2011 [1996]), ao reportar que “[...] o fazer 

e o pensar desenvolvem a criatividade e um ensino ativo” (MENEZES, 2020, p. 100), 

além de desafiar a curiosidade e explorar o potencial de cada um.   

É importante destacar que todas as respostas nesta Parte II do questionário 

(cujas sistematizações em figuras encontram-se no Apêndice 2), voltada para a cultura 

digital na vida profissional, apontam para a necessidade do desenvolvimento da 

autonomia, que pode resultar da aprendizagem obtida por meio de tutoriais, vídeos ou 

cursos. Uma das possibilidades dadas de resposta destaca especialmente isso (“Após 

os dois passos iniciais [Ler o tutorial das plataformas/Entrar nas plataformas utilizadas 

e testá-las sozinho], dirimir dúvidas com a equipe de apoio da instituição e/ou com 

colegas mais experientes]”), ao recomendar a busca de apoio apenas depois de 

buscar o conhecimento e praticar. O respeito à autonomia de si e do outro é um “[...] 

saber necessário à prática educativa” (FREIRE, 2011 [1996], p. 31). 

O pacote Office é o recurso digital mais utilizado no dia a dia profissional, como 

apontam 19 respostas ao questionário. Isso não surpreende, uma vez que ele é 

disponibilizado pelas próprias máquinas usadas pelos professores em seu trabalho: a 

grande maioria afirma que o hardware mais utilizado na sua vida profissional e com 

fins pedagógicos ainda é o computador, geralmente dotado de sistema operacional 

Windows. É preciso notar, pelas respostas, que os celulares começam a fazer parte 

desse universo laboral. 

São mencionados, depois do pacote Office, aplicativos para vídeos (15 

respostas) e podcasts (13 respostas), bem como aplicativos para criação de nuvens 

de palavras, mapas conceituais e linhas do tempo (15 respostas), o que indica que 

atividades de produção multimídia já estão fazendo parte do cotidiano profissional dos 

respondentes, que atuam como professores e são estudantes de Pós-Graduação 

stricto sensu (Mestrado e Doutorado). 
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Conforme atesta a Figura 16 (Apêndice 2), as redes sociais são praticamente 

uma unanimidade no trabalho dos professores com os alunos (19 respostas), sendo 

as mais usadas o WhatsApp e o Instagram. Isso pode significar que os professores 

têm uma interação importante pelo WhatsApp (que possibilita comunicação 

instantânea e rápida) e que o Instagram tem sido uma relevante plataforma de 

publicações e compartilhamento de produções multimídia. 

Em termos de domínio e familiaridade com plataformas de ensino remoto, não 

parece haver uma preferência, como mostra a Figura 17 (Apêndice 2): Teams (15 

respostas), Zoom (14 respostas), Google (14 respostas) e Moodle (13 respostas) 

tiveram praticamente a mesma adesão. As instituições de ensino têm disponibilizado, 

de acordo com suas possibilidades, uma ou mais delas para o seu professorado. A 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, por exemplo, usa ao mesmo tempo 

o Teams e o Zoom.  

Metade dos respondentes (10) se julgam proficientes no uso de tecnologias 

para o dia a dia profissional, como é possível verificar na Figura 18 (Apêndice 2). A 

outra metade, de acordo com a mesma figura, se divide entre muito proficiente (6) e 

um pouco proficiente (4). Não houve nenhum professor que respondesse que não era 

proficiente de modo algum.  

Além disso, a Figura 20 (Apêndice 2) nos permite afirmar que os professores 

utilizavam, já antes da pandemia, tecnologias digitais em seu dia a dia profissional, de 

modo unânime, para compartilhar conteúdos e atividades (19 respostas), bem como 

para estudar e pesquisar (15 respostas). Também lançavam mão desses recursos 

para se comunicar (25 respostas), apresentar conteúdos durante as aulas (16 

respostas) e avaliar a produção dos alunos (11 respostas). Ou seja, isso parece 

significar que os professores, nos últimos anos, foram se apropriando desses recursos 

e incorporando alguns aspectos da cultura digital em seu trabalho. Como afirmou 

Castells (1999), há mais de vinte anos, a sociedade está cada vez mais conectada, e 

todos, mais cedo ou mais tarde, acabam por se adaptar a esse novo contexto. Com a 

pandemia, esse uso intensificou-se. 

A otimização do tempo/espaço foi o aspecto mais citado pelos respondentes 

quanto ao impacto das tecnologias digitais em suas práticas profissionais (como 

mostra a Figura 22, no Apêndice 2), uma vez que o isolamento social fez com que o 

professor exercesse o trabalho remoto a partir de sua residência, embora registrem 

terem tido um aumento de trabalho (11 respostas). Isso pode se relacionar com o fato 
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de terem tido dificuldades de separar tarefas de casa das tarefas profissionais (9 

respostas). Além disso, figurou como aspecto negativo a ausência de contato físico 

(12 respostas) que a pandemia trouxe e que o uso das mídias não conseguiu superar. 

Um aspecto importante em termos de aprendizado e formação que emergiu nas 

respostas registradas também na Figura 22 (Apêndice 2) foi a ampliação dos limites 

para participação em eventos (7 respostas) como reflexo desse impacto digital durante 

a pandemia.  

O que se revela positivo no panorama descortinado até aqui pela análise das 

respostas sistematizadas na Figura 23 (Apêndice 2) é a tendência explicitada pela 

continuidade de uso de TIC nas práticas profissionais no pós-pandemia (18 

respostas). Apenas dois professores responderam que “talvez” continuem a usá-las. 

Os demais são categóricos: continuarão a usá-las. 

5.1.3 Parte III – Entendendo a relação entre cultura digital e a vida acadêmica atual 

(stricto sensu) 

Para tratar da relação entre cultura digital e vida acadêmica, temática abordada 

pela Parte III do questionário, trazemos Pretto e Assis (2008, p. 82), quando 

consideram que:  

[...] a articulação entre educação e cultura digital se concretiza a partir 
das possibilidades de organização da rede, com apropriação criativa 
dos meios tecnológicos de produção de informação, acompanhado de 
um forte pensar de valores, práticas e modos de ser, pensar e agir da 
sociedade, o que implica na efetiva possibilidade de transformação 
social. 

Essa perspectiva pressupõe estudo, reflexão e ação na prática. Como registra 

a Figura 24 (Apêndice 2), quase todos os respondentes (16) afirmaram que as 

instituições de Pós-Graduação frequentadas por eles oferecem cursos de formação 

para uso de tecnologias digitais no cotidiano acadêmico, embora, como indica a Figura 

25 (Apêndice 2), nem todos tenham aderido a algum desses cursos (apenas 9 

aderiram). Essa busca por cursos, por aprender, vai ao encontro do que aponta Pontes 

(2016, p. 55): 

Aprendizes de todas as idades têm a possibilidade de recorrer aos 
aparatos tecnológicos para se relacionar, aprender, expressar seus 
desejos, crenças e pensamentos, reconstruir e produzir textos, 
músicas, fotos, enfim, desenvolver produtos e recriar linguagens que 
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são fruto da construção individual e/ou coletiva. [...] a tecnologia e a 
aprendizagem, atualmente, já estão imbricadas de forma pervasiva e 
invisível, na nossa forma de vida [...]. 

Entre as justificativas daqueles que responderam que não participaram de 

nenhum curso para sua formação em relação ao uso de tecnologias para o cotidiano 

acadêmico, a resposta que sobressaiu foi falta de oportunidade. O uso de tutoriais no 

lugar da frequência a cursos também apareceu como resposta. Os dois caminhos 

apontam provavelmente para a questão de tempo/espaço/recursos financeiros, um 

tripé que costuma ter impacto na vida dos pós-graduandos. 

As web conferências também passaram a fazer parte da vida dos respondentes 

(Figura 28 do Apêndice 2), quer no que diz respeito à participação (18 respostas), quer 

à criação (15 respostas). As plataformas são as mais variadas e dependem da 

disponibilidade das instituições envolvidas caso a caso (Cisco Webex – 18 respostas; 

Teams – 14 respostas; Zoom – 13 respostas reúnem o maior número de adesões 

institucionais). Parece já ser corriqueiro também o uso de bancos de dados on-line e 

aplicativos de compilação e categorização de dados para todos os respondentes. 

Esse novo contexto tecnológico, como explica Lima (2021), inseriu-se nas 

escolas de modo inesperado e imediato, demandando urgência na migração das 

atividades pedagógicas do ambiente presencial – escolas físicas barulhentas e 

agitadas – para o ambiente digital – mais silencioso e calmo, embora algumas vezes 

instável e com problemas imprevisíveis. Em pouquíssimo tempo, foi imperativo que 

todos aderissem e procurassem diferentes estratégias para se adaptarem ao novo 

contexto, o que parece que aconteceu no âmbito dos alunos e professores de Pós-

Graduações voltadas para formação pedagógica.  

Nesse sentido, o livro De Wuhan a Perdizes: Trajetos educativos, organizado 

por Almeida, Almeida e Silva (2020), revela esse processo no âmbito da experiência 

de professores e monitores envolvidos na linha de pesquisa Novas Tecnologias da 

Educação na PUC-SP em atividades remotas no início da pandemia. As atividades 

relatadas nos diferentes artigos foram iniciadas de forma emergencial, em decorrência 

da necessidade de isolamento social e da continuidade dos estudos, com a 

perspectiva de que o período de quarentena poderia ser prolongado, dada a 

compreensão da dimensão e gravidade do problema em nível global. A reflexão a 

seguir vale ser considerada: “A educação remota não é a solução para os problemas 
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acarretados à educação pela pandemia, é a política de redução de danos e tem que 

ser considerada e realizada” (OLIVEIRA et al., 2020, p. 54). 

Dada a urgência justamente de redução de danos na fase pandêmica e as 

atividades que precisavam ser desenvolvidas, os professores e pesquisadores tiveram 

de se apropriar das habilidades necessárias para o ensino emergencial remoto. Por 

isso, não surpreendem as respostas sobre o nível de proficiência em relação ao 

domínio das TIC (Figura 32 do Apêndice 2) que esses alunos-professores consideram 

ter: elas figuram na maioria no nível intermediário (10 respostas), contando também 

com nível avançado (7 respostas) e básico (3 respostas). Não houve ninguém que 

respondesse não ter preparo ou conhecimento para o uso de tecnologias na sua vida 

acadêmica, embora existam relatos de experiências que apontam problemas 

relacionados à falta de proficiência ou insegurança no trato com as TIC, como relatam 

Oliveira et al. (2020, p. 56): 

Houve muitas ansiedades no grupo, muitas dúvidas sobre uso das 
tecnologias, como se aproximar dos professores, como agir diante de 
problemas, tais como: dificuldades de acesso dos estudantes, 
responder aos anseios individuais e coletivos, matricular todos em 
turmas no Moodle e no Teams, orientar para comportamentos nos 
ambientes virtuais, seguridade de efetivamente colaborar com o 
professor. O papel do grupo de monitores é cuidar da facilitação do 
acesso a oportunidades de aprendizagem e trabalhar pela redução 
das desigualdades entre pessoas com diferentes níveis de fluência 
digital (inclusão digital), fundamentado nos pressupostos da cultura e 
da cidadania digitais.  

As respostas sistematizadas na Figura 33 (Apêndice 2) mostram que as 

situações mais mencionadas de uso de tecnologias digitais no dia a dia acadêmico 

durante a pandemia foram compartilhar conteúdos e atividades (20 respostas), bem 

como estudar e pesquisar (20 respostas). Comunicar-se com colegas, professores, 

orientador e secretaria vem na sequência (19 respostas), assim como participar de 

aulas remotas (18 respostas) e de eventos científicos (18 respostas) e ter orientação 

(17 respostas). Esse conjunto de respostas mostra que o ensino remoto garantiu a 

continuidade das atividades acadêmicas ao longo da pandemia nos cursos de que 

participavam os respondentes.  

Em relação ao impacto das TIC no dia a dia acadêmico em tempos de 

pandemia, as respostas que se destacaram (Figura 34 do Apêndice 2) foram 

otimização de tempo/espaço (15 respostas) e aprendizado (14 respostas), do ponto 
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de vista positivo. Por outro lado, a ausência de contato físico (13 respostas) figurou 

como o que se sobressaiu do ponto de vista negativo. 

As respostas às últimas questões desta Parte III dos questionários vão ao 

encontro das respostas das últimas questões da Parte II dos questionários, o que 

parece indicar que os respondentes fazem caminhar de modo paralelo à sua vida 

profissional e acadêmica no que diz respeito à sua inserção na cultura digital. Isso se 

relaciona com o fato de que a cultura digital advém de práticas em distintos contextos 

(social, de formação, profissional etc.), que se interconectam com múltiplas culturas, 

tecnologias e linguagens. 

5.1.4 Parte IV – Extrapolando as questões – Comentários adicionais 

Dos comentários adicionais, vale destacar alguns. Em relação ao primeiro, um 

dos respondentes registrou que a pandemia “[...] acelerou um processo que entendo 

não ter mais retorno”. Concordamos com essa consideração, e sobre isso trazemos 

uma reflexão de Lima (2021, p. 5): 

As mudanças ocorridas no âmbito social, ocasionadas pelas novas 
tecnologias da informação e comunicação, têm impactado disrupções 
em todos os setores sociais. E, consequentemente, a escola como 
instituição social, destinada a ofertar a educação formal, é atingida por 
essas transformações, causadas pelos avanços tecnológicos. [...] 
Destarte, exigem-se mudanças na postura de todos os evolvidos no 
processo ensino/aprendizagem, principalmente, nas atitudes dos 
docentes, que devem ser os responsáveis em elaborar os materiais 
didáticos destinados às práticas pedagógicas, no ensino remoto, 
presencial ou híbrido. Desse modo, é necessário que a abordagem 
tradicional ceda lugar ao ensino com base nas novas tecnologias. É 
importante ressaltar que, não basta saber utilizar e ter o domínio dos 
recursos tecnológicos – é necessário adquirir competências e 
desenvolver habilidades necessárias ao letramento digital – concebido 
por Rojo (2004), como multiletramentos. Mais importante que tudo 
isso, é saber criar e aplicar novas técnicas metodológicas, pois, o 
simples o uso do computador, pelo computador, fará com que o ensino 
se torne tradicional e instrucionista, sem criatividade e a criticidade, 
tanto exigidas para as práticas sociais para se viver no século XXI. 

Assim, além de buscar metodologias, é preciso pensar em novas concepções 

de currículo, que favoreçam a integração com as tecnologias. Conforme explica 

Almeida (2021, p. 62), o web currículo se caracteriza por integrar currículo e 

tecnologias e pode ser evidenciado e aprofundado na prática pedagógica do ERE: 
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O constructo web currículo simboliza um pacto com a vinculação teoria 
e prática, com aportes para a compreensão e exploração dessa 
integração na reconstrução de currículos multiculturais, consentânea 
com o conhecimento poderoso de Young (2014) e com a constituição 
de currículos itinerantes (PARASKEVA, 2018) e errantes (CASALI, 
2020) em direção a um projeto criativo comprometido com a justiça 
social, cultural, cognitiva, educacional e curricular. Essa reconstrução 
impele o rompimento dos limites disciplinares, viola as fronteiras do 
currículo formal, pressiona a rigidez de suas paredes e dos muros da 
instituição educativa, transformada em um conceito bem mais amplo 
ao vincular culturas, conhecimentos, tempos, espaços e contextos, do 
que um espaço-tempo concreto (PÉREZ-GÓMEZ, 2015) e de um lugar 
tradicional de ensinar e aprende. 

Nessa nova proposta de ensino híbrido, vale retomar Iwata Neto (2021, p.30) 

comentando Valente (2015): 

[...] o ensino híbrido reproduz na educação que já acontece há mais de 
uma década em outros setores de serviços. Com as inovações 
tecnológicas, os espaços físicos e momentos presenciais se 
transformaram em um ambiente preparado para um papel ativo do 
usuário e não mais passivo em relação ao agente prestador do serviço. 
Traçando um paralelo com a educação, é no momento presencial que 
o estudante assume a responsabilidade pelo seu desenvolvimento 
graças a uma postura ativa na direção da construção do conhecimento. 
O professor assume o papel de mentor e condutor do grupo no 
processo de aprendizagem, com base na preparação prévia dos 
materiais de aula, atividades e trocas virtuais entre os colegas de turma, 
sempre  mediadas pelas TDIC e TMSF. 

Por fim, é preciso comentar sobre um lado negativo nas mudanças no campo 

da Educação propulsionadas pela pandemia. Foram relatadas crises de pânico, 

ansiedade, solidão. Isso, de acordo com um dos respondentes, influenciou o 

desempenho acadêmico e profissional. Isso vai ao encontro do que Noga e Moreira 

da Silva (2020, p. 139) ressaltam sobre esse período:  

A pandemia não trouxe apenas a COVID-19, mas também o medo, as 
doenças provenientes do isolamento, como a ansiedade, depressão, 
desmotivação, inseguranças, incertezas que atingem docentes, 
discentes e suas famílias [...]. 

Os comentários adicionais levam a refletir sobre prós e contras da pandemia 

no campo da Educação: apesar de ela ter contribuído para um contexto de ensino 

híbrido que se tornou uma tendência especialmente no Ensino Superior, ter mostrado 

a urgência e a relevância de se colocarem em prática web currículos e ter favorecido 

o aprimoramento das habilidades relativas ao domínio das TIC, acarretou aspectos 

psicológicos negativos - que vão das incertezas às inseguranças e ao medo do novo. 
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5.2 Os dados gerados pelas entrevistas  

Foram realizadas, como já visto, quatro entrevistas, com três professoras e um 

professor. Duas delas atuam em diferentes Instituições de Ensino Superior Pública 

(IESPubl), uma atua em uma Universidade Comunitária (IESuc) e o professor, em uma 

Instituição de Ensino Superior Privada (IESPriv). 

O roteiro de questões19 feitas foi apresentado na Carta-convite enviada a cada 

entrevistado e versava sobre estas temáticas: atitudes dos estudantes no início da 

pandemia; mudanças observadas no decorrer do tempo; fluência digital dos 

estudantes, suas perspectivas de futuro e possíveis indícios da cultural digital na 

Educação; futuro da Educação na pós-pandemia.  

Para a análise dos dados gerados pelas entrevistas e considerando a 

segmentação das instituições públicas e não públicas, foram norteadoras as 

categorias elencadas a seguir20: 

1. impacto e período de insegurança e mudança; 

2. soluções adotadas; 

3. perspectivas pós-pandemia. 

Para cada categoria, são observadas as subcategorias: 

a. colaboração; 

b. formação em rede. 

Depois da análise dessas categorias e subcategorias em relação a cada 

segmento de instituições de ensino, é construído um diálogo transversal com a noção 

de web currículo (ALMEIDA, 2019).  

Ao final da análise das entrevistas nos dois segmentos – instituições públicas 

e não públicas –, é elaborada uma síntese, apontando convergências e 

especificidades entre os dados, a partir das categorias e subcategorias postas e do 

diálogo com a noção de web currículo. 

5.2.1 Instituições públicas  

As duas instituições públicas (IESPubli1 e IESPubl2) em que atuam as duas 

entrevistadas são de âmbito federal. Uma delas tem sua sede no estado de São Paulo 

 
19 Ver Apêndice 3. 
20 Essas categorias foram definidas a partir das contribuições dadas no Exame de Qualificação, para 
as quais deixo aqui um agradecimento especial aos componentes da banca. 
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e a entrevistada a ela vinculada atua na área da Saúde. A outra instituição pública se 

localiza no estado de Alagoas e a entrevistada atua na área de Educação e também 

em um setor que trata das questões tecnológicas de Mestrado e Doutorado que fazem 

parte das várias áreas da universidade.  

A escolha das entrevistadas se deu pela disponibilidade para o diálogo que 

cada uma sinalizou, dado que ambas eram ex-alunas do curso de Pós-Gradução em 

Educação: Currículo da PUC-SP e fizeram parte do grupo que compõe a linha de 

pesquisa Novas Tecnologias em Educação. 

As entrevistas aconteceram remotamente e on-line, via plataformas WhatsApp 

e Google Meet, conforme familiaridade das entrevistadas.  

5.2.1.1 Impacto e período de insegurança e mudança  

O período inicial de surpresa e desorientação diante da pandemia foi relatado 

assim por uma das entrevistadas de instituição pública: 

Olha, por eu pertencer a uma área que já trabalha com as tecnologias, 
então, nossos alunos... eles não reagiram tanto, mas de um modo geral 
houve aquela coisa assim... ficou todo mundo um período estarrecido, 
sem saber por onde começar. (EIESPubl1).21 

No primeiro momento, a busca por soluções para a suspensão das aulas em 

decorrência da necessidade do isolamento social foi prioritária, segundo as duas 

entrevistadas de instituições públicas:  

 
21 A letra E que antecede a sigla de cada segmento de instituição de ensino superior nos trechos 
reproduzidos das entrevistas refere-se à palavra entrevistado(a). 
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Mas aí a universidade começou a oferecer curso de formação 
continuada para os professores e engajaram os alunos de Pós-
Graduação nesses cursos, como monitores on-line, tutores, e fizemos 
um curso só direcionado para eles, para esses alunos da Pós-
Graduação de um modo geral, e formamos uma turma e eles fizeram o 
curso, participaram do curso. (EIESPubl1).22  

E aí no começo teve um movimento muito heterogêneo. Vou te falar do 
pessoal da XXXXX, que é a minha área, tá? O pessoal da XXXXX do 
campus XXXXX, por exemplo, rapidamente tentou achar uma saída. 
Cada professor do seu jeito... e fazer uma adaptação super-rápida. 
Lógico que era improvisado, sim, né? Super-rápido, para retomar 
alguma atividade com os alunos. Nas outras áreas, eu não sei te dizer 
direito, mas eu acredito que as aulas tenham sido suspensas. 
(EIESPubl2).23 

É importante retomar que a suspensão das aulas presenciais foi uma decisão 

que afetou o mundo todo, como relatam Gusso et al. (2020, p. 2): 

Em todo o mundo, os sistemas educacionais foram afetados pela 
pandemia da COVID-19. Em mais de 150 países, a pandemia produziu 
fechamento generalizado de instituições de ensino, como escolas, 
faculdades e universidades (UNESCO, 2020). Esse fechamento 
ocorreu em decorrência de projeções realizadas a partir de dados 
científicos nas quais se estimava que o período de quarentena 
perduraria por, no máximo, 90 dias [...]. 

No entanto, esse período estendeu-se para bem mais do que os 90 dias e, 

depois de um período inicial, cada instituição pública, ao menos no Brasil, reagiu de 

um modo, como lembram as duas entrevistadas desse segmento: 

 
22 A IESPubl1suspendeu as aulas oficialmente em todos os níveis (da Graduação à Pós-Graduação) 
em 20 de março de 2020, conforme informação passada por WhatsApp pela entrevistada em 
fevereiro/2022. 
23 A IESPubl2 suspendeu as aulas oficialmente em todos os níveis (da Graduação à Pós-Graduação) 
em 16 de março de 2020, conforme informação passada por WhatsApp pela entrevistada em 
fevereiro/2022. 
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Primeiro, fizemos um integrado para os professores, depois nós 
sentimos a necessidade de fazer para o grupo de alunos da pós em 
separado. Eles participaram desse curso, as aulas foram suspensas, e 
ficaram somente na orientação individual. No ano de 2021, as aulas, 
por meio de uma resolução da universidade, foram retomadas no 
ensino remoto. (EIESPubl1). 

A Pró-reitoria de Graduação, o Conselho de Graduação na verdade... 
é... ele começou a levantar situações dos diferentes campi. E aí 
decidiu... O Conselho decidiu suspender todas as atividades. Por quê? 
Porque... é... ouviu os relatos dos outros professores sobre o que 
aconteceu. [inaudível] Vários professores principalmente das outras 
áreas e até o movimento estudantil começaram a dizer que tinha uma 
situação de acesso muito desigual, né? Então, que essa retomada das 
atividades sem um planejamento muito cuidadoso e o levantamento das 
condições de acesso dos alunos iam prejudicar muitos alunos. E aí o 
Conselho de Graduação decidiu suspender, né? Falou: “Olha, é 
considerado nulo, né, o que já foi feito, para todo mundo e a gente vai 
estudar como retornar”. Isso demorou um pouquinho, tá? Eu acho que 
foi mais ou menos... a gente parou em março... foi retomar mesmo aula 
pra alguns campi... ou pra área da XXXXX, que se preparou mais 
rápido... lá pra junho. (EIESPubl2). 

Gusso et al. (2020) registram que, no Brasil, foi instituído um Comitê Operativo 

de Emergência do Ministério da Educação (COE-MEC), que fez publicar a Portaria n. 

343/2020 (BRASIL, 2020b), alterada depois pelas Portarias n. 345/2020 (BRASIL, 

2020c) e n. 395/2020d (BRASIL,  2020d) e pela Medida Provisória n. 934/2020 

(BRASIL, 2020e). Esses procedimentos legislativos autorizavam a substituição de 

aulas presenciais, em todos os segmentos e níveis de ensino, por aulas em meios 

digitais, utilizando as TIC. De acordo com Gusso et al. (2020, p. 4), “[...] a suspensão 

das aulas presenciais levou muitas IES a optarem pela utilização do Ensino Remoto 

Emergencial (ERE) como forma alternativa para prosseguir com o ano letivo”. 

Diferentemente da EaD, o ERE, por seu caráter, não tem um projeto pedagógico 

norteador e não prevê um planejamento prévio, o que é revelado nesse momento 

inicial pelos relatos das professoras entrevistadas.  

A entrevistada da IESPubl2 mencionou um ponto importante que teve peso nas 

decisões tomadas sobre a suspensão das aulas presenciais e o caminho adotado a 

seguir: 



117 
 

Mas a gente trabalha a partir do que decidem, a gente não tem essa 
autonomia. (EIESPubl2). 

Esse comentário relaciona-se diretamente ao conceito de autonomia 

universitária, definido assim por Jayme (2017, slide 12): 

A autonomia universitária consubstancia-se, portanto, em garantias 
mínimas para a autogestão dos assuntos pertinentes à atuação da 
Universidade no desempenho das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.  

Essa definição deixa claro que a autogestão ficou prejudicada no início da 

pandemia, embora um dos artigos da nossa Constituição (BRASIL, 1988, s.p.) 

preconize:  

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Sobre a autonomia didático-científica, que é a que interessa aqui, Jayme (2017, 

slide 6) explica que é definida pelo Art. 53 da LDB (BRASIL, 1996, s.p.), que confere 

às universidades o poder de deliberação sobre: 

[...] 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de 
educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais 
da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; 

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as 
diretrizes gerais pertinentes; 

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, 
produção artística e atividades de extensão; 

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional 
e as exigências do seu meio; 

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em 
consonância com as normas gerais atinentes; 

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; 

VII - firmar contratos, acordos e convênios; 

VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de 
investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem 
como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais; 
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IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato 
de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; 

X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação 
financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. 

Nesse panorama, tanto as instituições públicas quanto as não públicas, no que 

tange à sua autonomia didático-científica, são regidas pela mesma legislação. É 

evidente, porém, que no ERE não havia condição de criar novos cursos e assim a 

autonomia didático-pedagógica das universidades ficou prejudicada em sua essência. 

Além disso, no Art. 54 da mesma LDB (BRASIL, 1996, s.p.), fica claro que as públicas 

estão muito mais vinculadas às decisões do Poder Público do que as não públicas: 

Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na 
forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às 
peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo 
Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime 
jurídico do seu pessoal. 

Por isso, o comentário da EIESPubl2 se justifica plenamente. Embora 

houvesse boa vontade e desejo de resolver a situação de suspensão de aulas 

presenciais no início da pandemia, os professores das instituições públicas não 

poderiam, mesmo que reunidos em colegiados, pôr em prática outra coisa que não o 

que fosse decidido no âmbito do Poder Público. Isso acontece de modo um pouco 

diferente nas instituições não públicas, como se verá no item respectivo, mais à frente. 

a. Colaboração 

Na IESPubl1, houve um movimento colaborativo significativo no início da 

pandemia para que alunos e professores não ficassem perdidos e sem orientação. 

Assim, relata a entrevistada: 

Mas aí a universidade começou a oferecer curso de formação 
continuada para os professores e engajaram os alunos de Pós-
Graduação nesses cursos, como monitores on-line, tutores, e fizemos 
um curso só direcionado para eles, para esses alunos da Pós-
Graduação de um modo geral, e formamos uma turma e eles fizeram o 
curso, participaram do curso. (EIESPUB1). 

Para analisar o processo colaborativo que se desenrolou nessa instituição 

pública, trago Mandaji (2011) e sua elaboração do conceito de colaboração, 
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construído a partir da proposição de Boavida e Ponte (2002) com apoio na experiência 

dela como professora e pesquisadora: 

Colaboração é a relação de construção de conhecimento ou de 
desenvolvimento de trabalhos realizados por um grupo, que não 
possui uma hierarquia de posições previamente estabelecida, mas 
que pode contar com lideranças natas; que baseia a sua relação no 
diálogo como possibilidade de superar as diferenças na negociação 
para solução de problemas, na troca mútua de informações para a 
elaboração de estratégias e na confiança entre os pares. A forma de 
ação parte de um planejamento e desde que negociado pode ou não 
existir a divisão das ações no sentido de se atingir o objetivo da 
construção do todo. (MANDAJI, 2011, p. 44). 

Promovidos pela própria universidade, cursos de formação para o ensino 

remoto emergencial começaram a ser oferecidos. Uma parceria que se construiu e 

que foi muito importante, pelo que se lê na entrevista, foi a que existiu entre os 

professores que já estavam familiarizados com o uso das TIC nas práticas de ensino 

e os alunos de Pós-Graduação, que se engajaram no objetivo de auxiliar e refletir com 

os professores menos familiarizados, a partir da sua própria formação como monitores 

on-line e tutores. O diálogo entre eles e os professores menos familiarizados com as 

TIC parece ter sido imprescindível para a reflexão e a construção de conhecimentos 

necessária para que todos pudessem assumir seus papeis no ensino remoto 

emergencial.  

Além disso, a entrevistada ressalta o foco dado para a formação de professores 

nesse período de suspensão das aulas regulares: 

O ano passado foi um ano perdido para nós. Nós trabalhamos só com 
a formação de professores. Nós formamos vários grupos para oferecer, 
do modo básico, docência no Ensino Superior, docência on-line, 
videoaulas, web conferências, para que eles pudessem ter acesso a 
elas. Então, todos os professores tiveram a oportunidade de passar. 
2020 foi um ano sem aulas. (EIESPubl1). 

Já na IESPubl2, esse processo colaborativo parece não ter existido, ao menos 

não nesse momento inicial. Como relata a entrevistada, as soluções encontradas 

inicialmente, antes da suspensão institucional das aulas, foram individuais: 
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E aí no começo teve um movimento muito heterogêneo. [...] O pessoal 
da XXXXX do campus XXXXX, por exemplo, rapidamente tentou achar 
uma saída. Cada professor do seu jeito... e fazer uma adaptação super-
rápida. Lógico que era improvisado, sim, né? Super-rápido, para 
retomar alguma atividade com os alunos. (EIESPubl2, grifo meu). 

Assim, os modos que as IESPubl adotaram para enfrentar a situação se 

relacionava com sua cultura. Se fossem todos pautados pela colaboração, poderia ter 

havido ganhos substanciais. 

Ainda segundo Mandaji (2011, p. 5),  

[...] é preciso primeiro se construir a cultura de colaboração que exige 
a superação de um conjunto de problemas que fazem parte do 
contexto educacional, tais como a sobrecarga de atividades, a prática 
do trabalho isolado, a fragmentação provocada pela estrutura do 
currículo, entre outras. 

Na IESPubl1, talvez a cultura de colaboração já houvesse sido incorporada ao 

fazer docente e discente, motivo pelo qual ela provavelmente apenas se potencializou 

e obteve avanços substantivos. Na IESPubl2, parece que foram priorizadas, ao menos 

no primeiro momento da pandemia, atividades mais individualizadas, sem 

engajamento ou proposições dos professores por uma prática mais colaborativa. 

b. Formação em rede 

Uma rede, como entendida por Lévy (1999), é um meio de comunicação que 

emerge da  interconexão de computadores, constituindo-se como um espaço digital – 

o ciberespaço – que permite a comunicação entre pessoas de diferentes locais e 

culturas em diferentes tempos, para diferentes finalidades. Uma delas é promover o 

processo de ensino e aprendizagem, como o de formação de professores em rede, 

sediados por plataformas próprias para interações didático-pedagógicas, que 

oferecem ferramentas que tornam essas interações dinâmicas, como ferramentas de 

chats ou fóruns, aplicativos de videoconferências que permitem formar grupos de 

pessoas em salas de aula virtuais, software para escrita coletiva etc. 

Na IESPubl1, nessa formação inicial emergencial de professores para o ensino 

remoto foram usadas as plataformas Moodle e Siga: 
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Os professores ministraram aula usando a plataforma Moodle, o Siga, 
que é uma plataforma das universidades federais, e aconteceram aulas 
normais. (EIESPubl1).  

Na IESPubl2, a opção recaiu na plataforma Google for Education: 

Mas aí eu falei: “Gente, vamos aprender...”. Aí eu comecei a ver com 
bastante... a estudar muito, né, as ferramentas do Google, ofereci 
alguns treinamentos pros professores também... porque lá a gente 
adotou o Google for Education. (EIESPubl2).  

É importante registrar que cada instituição adotou, pelo próprio princípio de 

autonomia universitária, já apresentado, plataformas próprias para o ensino remoto 

emergencial. Provavelmente essa seleção e adoção foram feitas em função das 

características própria de cada instituição, pela facilidade de entendimento e uso, pelo 

custo etc. 

5.2.1.2 Soluções adotadas 

a. Colaboração 

A solução adotada pela IESPubl1 nesse primeiro momento de pandemia foi a 

de investir em cursos de formação de professores para que eles pudessem lidar com 

as TIC, que era o que possibilitaria a continuidade dos cursos. Ao que parece, foi uma 

solução adequada, como relata a entrevistada dessa instituição:  

[...] Que o período de formação foi o que salvou um pouco essa 
situação pandêmica. E estava todo mundo desolado. Aí a formação 
ajudou bastante, esses webnários, a participação nesses eventos. 
(EIESPubl1).  

A solução adotada pela IESPubl2, no entanto, foi a de seguir rigidamente as 

orientações federais e suspender as aulas, em função da desigualdade de situações 

encontradas nos diferentes campi: 
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A Pró-reitoria de Graduação, o Conselho de Graduação na verdade... 
é... ele começou a levantar situações dos diferentes campi. E aí 
decidiu... O Conselho decidiu suspender todas as atividades. 
(EIESPubl2).  

Essa diferença de soluções deve-se a dois fatores: primeiro, a questão de a 

IESPubl2 parecer exercer menos autonomia na gestão acadêmica do que a IESPubl1; 

segundo, o fato de a IESPubl1 já ter um programa de formação de professores e a 

entrevistada ser da área de Tecnologia na Educação, e a da IESPubl2 ser da área da 

Saúde. A primeira entrevistada relata que já havia um grupo preparado e com domínio 

no uso de TIC na Educação que prontamente se dispôs a compartilhar e a formar os 

professores que não tinham ainda esse domínio, independentemente das orientações 

institucionais:  

[...] pelo menos eu fiz um levantamento desses 21 que estão comigo, 
todos eles já atuam nessas universidades, já coordenam, já são 
professores, estão assim bem engajados na prática. (EIESPubl1).  

Já a entrevistada da área da Saúde relata que os professores e mesmo os 

alunos não tinham esse preparo prévio. Além disso, na IESPubl2, a desigualdade era 

também uma questão de acesso, principalmente por parte dos alunos: 

Vários professores principalmente das outras áreas e até o movimento 
estudantil começaram a dizer que tinha uma situação de acesso muito 
desigual, né? Então, que essa retomada das atividades sem um 
planejamento muito cuidadoso e o levantamento das condições de 
acesso dos alunos iam prejudicar muitos alunos. (EIESPubl2). 

A IESPubl2 voltou-se, então, a estudar o contexto dos alunos para propor uma 

retomada das aulas na modalidade remota de modo que todos pudessem usufruir 

dela: 
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Ao mesmo tempo, o pessoal debatia: “Como vai voltar?”. Tentaram 
alugar alguns equipamentos, oferecer chip para os estudantes, fizeram 
um levantamento superinteressante das condições de acesso e de vida 
dos estudantes, né? Em relação ao que que eles tinham pra acessar, 
como é que tava a situação, se eles estavam cuidando de alguém, 
quantas horas por dia eles tinham... fizeram um questionário bem 
abrangente, né? E aí foi decidido, né, na área da XXXXX, que seguiu 
paralelo a isso... começaram a fazer um projeto de voluntariado muito 
bacana, em que ofereceram doação de equipamento... uma série de 
coisas pros estudantes. Bom, foi bem interessante.  

Na IESPubl2, a Coordenadoria de Desenvolvimento Docente fez parceria com 

um curso de Graduação que é on-line (Design de Tecnologia e Design Educacional) 

para, no retorno às aulas, começarem a oferecer ações para os professores se 

familiarizarem com as tecnologias. 

Pode-se considerar, então, que a colaboração foi o carro-chefe da solução 

adotada pela IESPubl1, acontecendo logo no início do período pandêmico. É preciso 

considerar, porém, que a colaboração não deixou de acontecer na IESPubl2, embora 

um pouco mais tarde, quando outras questões (como a do acesso, por exemplo, o 

retorno oficial das aulas pela modalidade remota etc.) já haviam sido resolvidas.  

É interessante notar que houve, na IESPubl2, uma preocupação com o acesso 

dos estudantes e seu desempenho nas aulas remotas que não foi explicitada pela 

entrevistada da IESPubl1. Pode-se afirmar que ambas procuraram enfrentar o 

problema seguindo caminhos distintos, que poderiam ser integrados em uma mesma 

proposta, uma vez que tanto os alunos como os professores necessitavam de 

orientação e apoio. 

b. Formação em rede 

Tendo sido dada a primeira solução de investir na formação de professores, a 

IESPubl1 deslanchou. Foi tão proveitosa essa formação que, em pouco tempo, os 

professores, tutores, monitores e alunos elaboraram quatro e-books relatando seu 

percurso nesse período: 
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Elas estão sofridas, mas aprenderam muito também, como é importante 
trabalhar no coletivo, como é importante o outro, como é importante a 
gente continuar se aperfeiçoando, porque nós tivemos uma 
oportunidade nesse período, nós estamos com quatro e-books para ser 
lançados. (EIESPubl1).  

A formação que aconteceu em rede para os professores, para a IESPubl2, 

mesmo sendo mais tardia, também resultou positivamente: 

[...] aí começaram oferecer algumas ações para os professores, né? 
Para que os professores tivessem mais tranquilidade para planejar 
suas atividades e tal. Foram alguns cursos bem interessantes, eu 
participei desses cursos. E teve também... toda quinta-feira tinha um 
ciclo de debates onde um convidado vinha falar para os professores 
(EIESPubl2).  

Além disso, cresceu uma tendência ao aprender e ao compartilhar digitalmente 

o aprendido (como já se leu em trecho repetido a seguir): 

Mas aí eu falei: “Gente, vamos aprender...”. Aí eu comecei a ver com 
bastante... a estudar muito, né, as ferramentas do Google, ofereci 
alguns treinamentos pros professores também... porque lá a gente 
adotou o Google for Education. (EIESPubl2). 

A formação em rede aconteceu em ambas as instituições públicas: na IESPubl1 

mais rápida e imediatamente (provavelmente em função da área da entrevistada), e 

na IESPubl2 mais lenta e tardiamente, mas com o mesmo interesse, preocupação, 

vontade de encontrar soluções.  

5.2.1.3. Perspectivas pós-pandemia 

A entrevistada da IESPubl1 tem uma visão otimista do que acontecerá no 

período pós-pandemia na Educação: 
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Tenho uma esperança, sabe? Lá no fundo do meu coração, que tudo 
isso vai passar e que nós vamos voltar mais amadurecidos, mais 
sofridos também. Eu acho que esse período de isolamento, ele 
amadureceu demais todas as pessoas. Elas estão sofridas, mas 
aprenderam muito também, como é importante trabalhar no coletivo, 
como é importante o outro, como é importante a gente continuar se 
aperfeiçoando [...]. (EIESPubl1). 

Essa postura da entrevistada se deve à produção acadêmica voltada para o 

ensino remoto e ao híbrido que aconteceu ao longo do período pandêmico: 

Tem muita sequência de didática. Eu ministrei o curso Docência on-
line, dois cursos de Moodle básico, para os alunos da pós e para os 
professores que trabalham com EAD, A gente tá tentando trabalhar a 
questão da formação e, para esses cursos, a gente puxa um produto 
para a gente publicar e aplicar com os alunos. Nossa esperança é 
assim... que tudo isso passe, que a gente aprenda a trabalhar no 
coletivo com eles, com os nossos alunos, fazer com que eles aconteçam 
e motivá-los, porque a primeira coisa que nós temos que fazer é a 
motivação para que eles não percam... (EIESPubl1). 

Já a entrevistada da IESPubl2 é mais pessimista, comedida: 

[...] eu acho que a gente está totalmente longe da cultura digital. O que 
a gente tem é um uso instrumental. Olha, aumentou esse uso 
instrumental. Aumentou e muito e não vai voltar, né? Foi um passo 
grande, legal. Professores se arriscaram a fazer coisas que eles 
precisariam de anos para ter coragem de fazer. Agora, o uso da 
tecnologia na Educação aumentou. Mas pra estar impregnado na 
cultura institucional, acho que falta muito ainda. (EIESPubl2). 

a. Colaboração 

A colaboração foi peça-chave no período pandêmico no campo da Educação, 

porque, sem ela, tudo teria sido mais difícil enfrentar a situação. Aspectos antes não 

considerados em função do ensino presencial, como a definição de um horário melhor 

para todos, por exemplo, foram contemplados e são indicadores de colaboração, 

como relata a entrevistada da IESPubl2 em relação às aulas da Pós-Graduação:  
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[...] o horário das aulas foi mudado. A gente tinha aula quinzenal, né, 
no programa da gente de quinta e sexta o dia inteiro. Essas aulas foram 
transferidas para final da tarde de quinta e final da tarde de sexta 
porque era o horário onde a maior parte dos pós-graduandos 
conseguiriam presença nas atividades, né? (IESPubl2).  

E esse movimento de colaboração acabava por engajar a todos, como conta a 

entrevistada da IESPubl1, em atividades que registrassem as vivências ocorridas no 

período pandêmico: 

A cada formação, a gente convidava aqueles que se destacavam para 
escrever sobre as experiências, era até uma forma de engajá-los em 
algo que eles pudessem fazer, que no futuro eles pudessem contar sobre 
isso. (EIESPubl1).  

Em termos de engajamento, aliás, é preciso ressaltar que parece ter sido mais 

promovido pela IESPubl1, principalmente se considerarmos que a instituição já 

contava com uma Coordenadoria de Tecnologia Educacional, que facilitou as 

comunicações, sugestões de encaminhamentos didático-pedagógicos e atuação dos 

alunos da Pós-Graduação.  

Ainda sobre colaboração, é importante registrar que Boavida e Ponte (2002, p. 

44) explicam que ela “[...] tem-se revelado importante em campos como o 

desenvolvimento de projectos curriculares ou a realização de projectos de intervenção 

educativa centrados em problemas específicos”. Os autores comentam que a 

colaboração 

[...] oferece importantes vantagens, que a tornam um valioso recurso. 
São várias as razões para que isso se verifique:  

• Juntando diversas pessoas que se empenham num objectivo 
comum, reúnem-se, só por si, mais energias do que as que possui 
uma única pessoa, fortalecendo-se, assim, a determinação em agir;  

• Juntando diversas pessoas com experiências, competências e 
perspectivas diversificadas, reúnem-se mais recursos para 
concretizar, com êxito, um dado trabalho, havendo, deste modo, um 
acréscimo de segurança para promover mudanças e iniciar inovações;  

• Juntando diversas pessoas que interagem, dialogam e reflectem em 
conjunto, criam-se sinergias que possibilitam uma capacidade de 
reflexão acrescida e um aumento das possibilidades de aprendizagem 
mútua, permitindo, assim, ir muito mais longe e criando melhores 
condições para enfrentar, com êxito, as incertezas e obstáculos que 
surgem. (BOA VISTA; PONTE, 2002, p. 45).  
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Em outras palavras, um grupo colaborativo pode enriquecer e criar 

oportunidades de relações na instituição e direcionar núcleos de pesquisa, programas 

de trabalho, entre outros, conforme mostra o exemplo relatado pela entrevistada da 

IESPubl1, reproduzido anteriormente. 

b. Formação em rede 

Na IESPubl1, parece ter ficado claro que a formação de professores tem de ser 

priorizada na pós-pandemia e a internet parece também ser propícia para isso: 

A gente tá tentando trabalhar a questão da formação e, para esses 
cursos, a gente puxa um produto para a gente publicar e aplicar com 
os alunos. (EIESPubl1). 

Na IESPubl2, o futuro da formação docente já está sendo discutido, como 

adianta a entrevistada, especialmente para não ficar restrito ao domínio instrumental 

de ferramentas digitais, embora ainda não se tenha um projeto definido: 

Dentro da área de formação docente – vou falar o que aconteceu na 
minha instituição – a gente tem dois movimentos: um movimento, que é 
o do professor que quer saber como usa para poder ensinar melhor, 
né? E outro movimento que tem dois grupos ali: primeiro, um que acha 
que você tem que ensinar pro cara como usa o negócio, porque se ele 
não souber como usar, ela não vai se interessar por ações de formação 
docente; segundo, um grupo que acha que falar como usa é um 
instrumental muito pouco nobre do fazer pedagógico. Afinal, você tem 
que falar para o cara quais são as bases epistemológicas que estão 
subjacentes à prática pedagógica e, com isso, a adesão dos professores 
nas atividades é muito relativa, porque o professor vai lá aprender, por 
exemplo, qual ferramenta que eu posso usar para engajar os alunos e 
o pessoal começa a falar de filosofia pedagógica. Então, acaba que, o 
professor que poderia participar de uma atividade onde ele aprendesse 
mais e pensasse sobre o que ele faz, ele acaba tendo anticorpo, porque 
ele falou: “Olha, eu fui lá e fiquei duas horas e não saí com nada que 
eu pudesse usar na minha sala de aula”, né? Mas isso não tem 
explicação por enquanto. (EIESPubl1). 

Nessa fala, a entrevistada avalia que a formação docente não é foco primordial 

na instituição, ou seja, não existe uma referência de formação para cada período em 

processo de reflexão sobre a prática docente. Por isso, cada professor atua do jeito 

que sabe e da melhor maneira que pode. Por um lado, isso é bom, porque se percebe 

dedicação, empenho e engajamento. No entanto, por outro lado, não há um ensino 
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que se embase em uma formação continuada específica nessa instituição. Pode-se 

imaginar que esses professores não estejam sincronizados com a evolução da 

abordagem da integração das TIC ao currículo, como orienta Almeida (2019, p. 44), 

ao defender a relevância de se voltar a formação de professores “[...] por meio da 

interação e da produção de conhecimentos com a integração de mídias e tecnologias”. 

5.1.1.4 Web currículo nas instituições públicas no período da pandemia 

O engajamento, quer de professores, quer de alunos foi o indicador de web 

currículo que mais sobressaiu na IESPubl1: 

[...] engajaram os alunos de Pós-Graduação nesses cursos, como 
monitores on-line, tutores, e fizemos um curso só direcionado para eles, 
para esses alunos da Pós-Graduação de um modo geral, e formamos 
uma turma e eles fizeram o curso, participaram do curso. Primeiro, 
fizemos um integrado para os professores, depois nós sentimos a 
necessidade de fazer para o grupo de alunos da pós separado. Eles 
participaram desse curso, as aulas foram suspensas, e ficaram somente 
na orientação individual. (EIESPubl1). 

Diante da paralisação causada pela pandemia, alguns grupos rapidamente se 

organizaram para que pudessem engajar alunos e professores em cursos de Pós-

Graduação que lhes permitissem dar continuidade às atividades. Para que isso 

acontecesse, outro indicador de web currículo emergiu: o contexto de 
aprendizagem, que passa a ser totalmente digital: 

Os professores ministraram aula usando a plataforma Moodle, o Siga, 
que é uma plataforma das universidades federais, e aconteceram aulas 
normais. (EIESPubl1). 

Também contribuiu nesse processo a ubiquidade (indicador de web currículo 

que diz respeito à presença das tecnologias em todos os lugares), um dos 

componentes da cultura digital, outro indicador. Como recupera Almeida (2019, p. 

118) de Figueiredo e Afonso (2006, s.p.): 
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As características da ubiquidade, em especial a mobilidade das 
tecnologias, a conexão e a imersão no universo de informações da Web, 
intensificam o estabelecimento de inter-relações com os contextos e 
propiciam a reorganização destes e da própria atividade em 
desenvolvimento 

Aliado à ubiquidade, portanto, houve a possibilidade de professores e alunos 

interagirem de outro modo que não face a face (remota e digitalmente) e de 

compartilharem materiais, dúvidas, sugestões etc. – o que revela outros dois 

indicadores de web currículo, as interações sociais e o compartilhamento.  

Na IESPubl2, foi marcante, logo na situação inicial, o foco na ideia da 

adaptação ao novo contexto:  

E aí no começo teve um movimento muito heterogêneo. Vou te falar do 
pessoal da XXXXX, que é a minha área, tá? O pessoal da XXXXX do 
campus XXXXX, por exemplo, rapidamente tentou achar uma saída. 
Cada professor do seu jeito... e fazer uma adaptação super-rápida. 
Lógico que era improvisado, sim, né? Super-rápido, para retomar 
alguma atividade com os alunos. 

A mobilidade dos aparelhos celulares, computadores, notebooks etc., 

conectados à internet, permite que se transcenda o currículo, como comenta Almeida 

(2019, p. 102), requerendo do professor flexibilidade para lidar com a imprevisibilidade 

das TIC e das redes (ALMEIDA, 2019, p. 158). Assim, intuitivamente web currículos 

provavelmente se desenvolveram. 

No segundo momento do período pandêmico nas instituições públicas, os 

indicadores de web currículo que apareceram na fase inicial da pandemia continuaram 

a aparecer: engajamento, interação social, compartilhamento, contexto de 
aprendizagem e ubiquidade, que aponta para a cultura digital - em outras palavras, 

os mesmos do primeiro momento. A ubiquidade, aliás, refere-se, neste momento, à 

preocupação com o acesso (ou não) dos alunos aos aparelhos e à internet, como se 

viu na entrevista com a profissional da IESPubl2. 

Além desses, emergem também a reflexão e a percepção na necessidade da 

articulação teoria-prática, que perdurarão provavelmente no período pós-pandemia, 

como comenta a entrevistada da IESPubl2: 
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Mas eu acho que é cultura digital, ela não tá integrada, porque o 
currículo não mudou: o currículo se adaptou para caber no on-line. 
Mas ele não mudou na sua base. E o professor aprendeu muito - e 
aprendeu bastante - no uso instrumental. Agora eu não sei se ele 
conhece, né, se ele entende qual é o conhecimento pedagógico que tá 
relacionado à tecnologia que ele tá usando, né? Eu não sei se ele 
conhece qual é o conhecimento tecnológico melhor para aplicar na 
área de conhecimento que ele tem. Por quê? Porque ele não teve 
oportunidade nem de pensar nisso. [Inaudível] Eu acho que tem outra 
coisa importante aí, mas pra isso eu não tenho solução: eu acho que... 
eu não sei como... eu acho que precisava estudar, fazer uma pesquisa 
pra isso. (EIESPubl2.). 

Almeida (2019, p. 124), aliás, considera que a “[...] articulação teoria-prática 

tem sido um componente essencial em minha prática pedagógica junto a alunos de 

distintos níveis de ensino desde os primórdios das minhas experiências docentes”. 

Para a autora, essa relação é “[...] um atributo fundamental das atividades de 

formação” (ALMEIDA, 2019, p. 124), e se mostrou essencial no período pandêmico. 

5.2.2 Instituições não públicas  

Uma das duas instituições não públicas consideradas por esta pesquisa é 

particular de fato e se volta para a área de Propaganda e Marketing (IESPriv). A outra 

está vinculada a uma fundação e se volta para a área de Tecnologias Educacionais 

(IESUC). Ambas estão localizadas em São Paulo (SP).  

Os dois entrevistados dessas instituições atuam no âmbito da Pós-Graduação 

stricto sensu (Mestrado e Doutorado). A escolha desses entrevistados se deu pelos 

mesmos motivos que os das entrevistadas anteriores: pela disponibilidade para o 

diálogo e pelo fato de serem ex-alunos do Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo da PUC-SP, fazendo parte da linha de pesquisa Novas Tecnologias em 

Educação. 

As entrevistas aconteceram remotamente e on-line, via plataformas WhatsApp 

e Zoom, conforme familiaridade dos entrevistados.  
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5.2.2.1 Impacto e período de insegurança e mudança 

O primeiro impacto que a pandemia causou na IESUC foi o do tempo: 

inicialmente, não se teve a dimensão exata da pandemia e se previa que o período de 

isolamento fosse curto, como relata a entrevistada dessa instituição:  

Os professores e mesmo os nossos alunos, que são alunos e professores, 
eles não imaginavam que fossem ficar tanto tempo longe. Todos 
estavam imaginando que seriam uns 15 dias a um mês. Então, no 
começo... eu acho que foi uma sensação de provisoriedade, né? 
(EIESUC).  

Em outras palavras, esperava-se no início que as soluções adotadas para 

cobrir esse período – que imaginavam que seria curto – fossem provisórias e 

momentâneas, e as pessoas tentavam entender o que estava acontecendo. A 

entrevistada continua: 

As primeiras aulas realmente foram muito voltadas para a gente 
dialogar sobre o que estava acontecendo, pandemia... (EIESUC). 

Na IESUC, os alunos da entrevistada tinham um perfil um pouco diferente 

daquele dos alunos das duas instituições públicas: eles eram já envolvidos com 

tecnologia, a maioria tinha a função de coordenar áreas de tecnologias nas instituições 

em que trabalhavam: 

Tinha essa característica: que eles são alunos do mestrado e do 
doutorado e, ao mesmo tempo, eles são professores... grande parte dos 
meus alunos são coordenadores de Tecnologia. (EIESUC). 

Em função desse perfil, os alunos estavam tendo de dar conta de multitarefas, 

a partir de suas casas, e ficaram muito sobrecarregados: 
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Então, eu acho que no primeiro mês especialmente nossos alunos, que 
estão coordenadores de Tecnologias, enlouqueceram porque tinham 
que dar conta ao mesmo tempo, assim como você, né? ... de formar os 
professores de suas escolas, de definir quais seriam as ferramentas, de 
pensar como seriam nossas atividades on-line. Então, acho que foi um 
período muito desgastante para esses alunos que são coordenadores de 
Tecnologia, né? (EIESUC). 

Assim, essa situação vai ao encontro do que Ramos, Barragan e Masetto, 

(2020, p. 14) querem dizer ao afirmar que os professores e discentes “[...] levaram a 

universidade para a sua casa” e de lá ressignificaram sua prática como professores e 

como alunos. 

Na IESPriv, por sua vez, a demanda para a rapidez de proposições para a 

continuidade das aulas não foi muito diferente, se for considerado apenas o contexto 

dos professores: 

[...] Eu acho que uma semana depois, a gente decidiu parar as 
atividades presenciais em todas as unidades – São Paulo, Rio de 
Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre – e passar todas as atividades 
que a gente fazia pro on-line. Isso em uma semana, porque quando a 
gente decidiu fazer isso, a gente deu um intervalo de uma semana... 
(EIESPriv). 

É interessante notar que, nas duas instituições não públicas, houve uma 

rapidez muito maior na reorganização das atividades e a autonomia universitária teve 

lugar realmente. Isso porque as instituições privadas têm autonomia para investir no 

fortalecimento de sua infraestrutura, aquisição de plataformas etc. O MEC demorou 

para emitir orientações para a rede de Universidades Públicas e não cuidou de prover 

condições para a oferta do ensino remoto emergencial.  

Como relata o entrevistado da IESPriv, a reorganização foi feita em uma 

semana e pelos próprios envolvidos no Colegiado de Professores e Coordenadores, 

com o Pró-Reitor de Pós-Graduação (referidos no trecho a seguir por A gente): 
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[...] A gente parou a IESPriv em março de 2020, assim que a OMS 
decretou a pandemia... Eu acho que uma semana depois, a gente 
decidiu parar as atividades presenciais em todas as unidades – São 
Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre – e passar todas 
as atividades que a gente fazia pro on-line. Isso em uma semana, 
porque quando a gente decidiu fazer isso, a gente deu um intervalo de 
uma semana... Fez uma semana intensiva de capacitação, de 
orientação, comunicação com a comunidade, com estudante, com 
funcionários, com professores... Fez muito treinamento com 
professores e funcionários. (EIESPriv). 

A preocupação nesse momento inicial na IESPriv voltou-se para todos: 

professores, alunos e funcionários: 

[...] por mais que a utilização dessas ferramentas fosse muito frequente 
e a gente já tivesse uma fluidez nesse processo, era uma novidade nessa 
escala tão ampla. Então a gente definiu que pararia, deu um intervalo 
de uma semana, usou essa semana para fazer comunicados e 
mapeamento inclusive de condições de estudos em casa... Então os 
alunos que tinham problemas com computador ou com a rede, a gente 
emprestou... a gente paralisou todas as unidades, pegou todos os 
laboratórios – que são muitos – e usou os computadores pra fazer 
empréstimos e apoio aos estudantes que não tinham condições de fazer 
os estudos em casa. Apoiamos professores, funcionários, mandamos 
equipamentos pra casa de funcionários, mandamos cadeiras... Fizemos 
um estudo de Ergonomia para todo mundo testar as condições de 
trabalho... Então foi feita uma operação de guerra, né... nesse período, 
para poder transformar todas as atividades das unidades nas 
atividades on-line. E começou o processo uma semana depois. E 
assim... depois de um ano e meio trabalhando assim, tanto o 
administrativo quanto o acadêmico, a sala de aula, eu diria que foi uma 
experiência muito bem sucedida. (EIESPriv). 

Uma instituição que conta com recursos financeiros tem maior agilidade para 

reagir a uma situação inesperada, como se observa pelo relato do entrevistado da 

IESPriv. No entanto, embora indicadores do web currículo tenham emergido nessa 

fase inicial de impacto (como engajamento, por exemplo), a reflexão sobre a relação 

da pandemia com a vida cotidiana dos alunos não apareceu, o que implicou a não 

consideração de novos contextos de aprendizagem. Conforme afirma Almeida (2019, 

p. 102), 

[...] o web currículo encontra-se nas redes por meio da dinâmica de 
entretecer conhecimentos, tempos, espaços e contextos, de forma a 
romper com os limites da educação formal e provocar o encontro com 
outros contextos de aprendizagem não formais ou informais e também 
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com contextos da vida cotidiana, propiciando a aprendizagem ubíqua, 
que torna a instituição educativa mais um conceito do que um espaço-
tempo concreto.  

a. Cooperação/colaboração  

Sem colaboração, o processo ágil que aconteceu na IESPriv não teria sido tão 

bem-sucedido: 

A adesão... ela foi integral. Todo mundo muito empático, todo mundo 
muito preocupado com o problema geral. Então todo mundo se colocou 
muito à disposição pra ir acertando os erros, pra ser cooperativo com 
a proposta de soluções inclusive. A gente teve poucos problemas 
técnicos... A gente ampliou a equipe de suporte para atender telefone 
remoto pros alunos que tinham dificuldades de acessar, pros 
professores que tavam com problema nas salas do Zoom... Então o 
grupo de pessoas que se dedica a dar apoio foi ampliado bastante. 
Então a gente teve uma adesão muito grande. Eu diria que foi 
praticamente de 100% da comunidade. (EIESPriv). 

Segundo o entrevistado da IESPriv, claro que houve problemas que precisaram 

ser enfrentados e resolvidos, mas sempre com colaboração dos envolvidos: 

Claro que a gente teve as dificuldades normais e elas foram 
acontecendo, foram mudando ao longo do tempo. [...] Então todo 
mundo se colocou muito à disposição pra ir acertando os erros, pra ser 
cooperativo com a proposta de soluções inclusive. A gente teve poucos 
problemas técnicos... (EIESPriv). 

Na IESUC, a colaboração também existiu e foi imprescindível para que as 

novas disposições fossem postas em prática (embora de forma mais individualizada, 

na primeira semana, enquanto a IES se reorganizava):  

O que vamos fazer? São quinze dias, não tenho Skype... Quem tem 
Meet? Cada um foi se virando. Depois as escolas, as universidades 
foram se virando e começaram a ditar as normas, a escolher uma 
plataforma, como o Zoom, como o Teams, o Meet... mas acho que o 
Meet nem estava disponível no início. (EIESUC). 

Vê-se, tanto na IESUC, quanto na IESPriv, o uso de recursos tecnológicos 

norteando o processo de adaptação ao ensino remoto emergencial que se 

estabeleceu e permitindo que se construísse um diálogo entre os modos de ser, 

pensar e agir dos envolvidos, como explicou Lévy (1999). Diálogo e trabalho 
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colaborativo em equipe foram as peças-chave para o sucesso das empreitadas de 

adaptação das atividades presenciais para o ensino remoto emergencial no período 

inicial da pandemia nessas duas instituições. 

Como consideram Ramos, Barragan e Masetto (2020, p. 16-17), uma equipe 

bem orquestrada possibilita uma solução imediata de trabalho:  

O primeiro passo foi construir uma equipe responsável pelos dois 
cursos, com os seguintes objetivos: 1º) transformar o plano de um 
curso presencial para um curso de educação a distância (EaD), 
assumindo os objetivos estabelecidos conjuntamente com os 
estudantes, nas primeiras aulas, acrescidos agora de outros, dada a 
nova situação; 2º) desenvolver uma interação de adultos entre os 
personagens dos cursos (professor, monitores e alunos); 3º) estudar, 
conhecer, analisar e utilizar as plataformas Moodle e Teams - além de 
outras metodologias participativas a distância que permitissem 
alcançar os objetivos pretendidos; 4º) planejar e desenvolver com os 
participantes do curso um processo de avaliação que incluísse o 
desempenho dos alunos, através de feedbacks contínuos; o 
desempenho do professor e monitores e a adequação do programa 
que estava sendo implementado. 

Esses autores destacam a importância da reflexão-na-ação (SCHÖN, 2000), 

“[...] para identificar as aprendizagens ocorridas nas práticas a distância e, se 

necessário, interferências nas estratégias no curso, compreender os sucessos e os 

ajustes necessários às aulas on-line” (RAMOS; BARRAGAN; MASETTO, 2020, p. 17). 

Para eles, é imprescindível a participação de todos no compartilhamento do saber. 
b. Formação em rede 

A formação rápida e ágil para professores e alunos foi feita em rede tanto na 

na IESUC, quanto na IESPriv.  Uma rede, no contexto do ciberespaço, é construída 

na intersecção entre comunicação e interconexão digital de computadores, tanto no 

que tange a pessoas, quanto a máquinas (LÉVY, 1999). 

A entrevistada da IESUC relata que seus alunos, de repente, viram-se 

surpresos por estarem na condição de, remotamente, ter de ensinar colegas que 

tinham menos domínio das tecnologias que eles: 

Os meus alunos acharam que eles estavam melhores que os outros, 
porque eles pelo menos sabiam usar as Tecnologias, né? Então eles 
falaram: “Nossa, professora, eu fico dando aula para os outros, 
ensinando... Porque tem professor e aluno junto. (EIESUC). 

Na IESPriv, investiu-se também na formação remota em rede: 
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[A gente] Fez muito treinamento com professores e funcionários. A 
gente já usava o Zoom e o Canvas na nossa unidade de EAD e também 
nos cursos presenciais. (EIESPriv). 

Conforme aborda Iwata Neto (2021, p. 24), o ensino a distância já era uma 

realidade na IESPriv, contando com plataformas de ensino a distância para atender 

2.100 estudantes espalhados pelo Brasil e em outros países. Assim, nessa instituição 

é regular a promoção da formação em rede para uso das TIC, o que se estendeu para 

alunos e monitores no período pandêmico. 

5.2.2.2 Soluções adotadas 

O início do contexto pandêmico alterou muito o estado psicológico dos alunos, 

como relata a entrevistada da IESUC: 

[...] muitos alunos estavam bastante alterados, emocionalmente, né? 
Então, muito nervosos, muito preocupados... preocupados com essa 
instabilidade, a insegurança... Preocupados com a doença, 
preocupados em ficar em casa... Porque foi uma situação nova pra 
todos, né? [...] Teve várias pessoas e vários alunos que tiveram essa 
sensação de que não dariam conta das demandas da Pós-Graduação e 
das escolas ou universidades onde eles trabalhavam. (EIESUC). 

A IESUC organizou-se para oferecer suporte de infraestrutura e técnico, como 

visto no capítulo anterior e registrado no livro De Wuhan a Perdizes: trajetos 

educativos, organizado por ALMEIDA, ALMEIDA e SILVA (2020). Além desse suporte, 

essa instituição ofereceu suporte psicológico aos alunos que se viam sobrecarregados 

e/ou assustados: 

[...] A IESUC disponibilizou um acolhimento psicológico e eu 
encaminhava todas as aulas. Eu chamava os alunos todos e falava: 
“Temos um acolhimento, quem estiver disponível...”. E vários foram 
para... Realmente acessaram os serviços de atendimento psicológico, 
alguns individuais, outros em grupos. (EIESUC). 

Na IESPriv, também se investiu em dar algum tipo de suporte de saúde como 

um todo (não só psicológica), mas voltado aos professores: 
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Então a gente fez um programa que dura até hoje, semanal, de 
palestras, conversas com psicólogos, conversas com fisioterapeutas, 
com nutricionistas... Pra falar da alimentação, pra falar do sono, pra 
falar das atividades de ergonomia, pra falar que você precisa 
levantar... Às vezes a gente fica dez, doze horas na frente do 
computador... Precisa levantar... Ter uma disciplina de fazer uma 
atividade para distensionar um pouco... Tudo isso foi uma forma de a 
gente apoiar os professores e os funcionários para que a relação deles 
com as turmas fosse uma relação mantida de forma saudável. 
(EIESPriv). 

Almeida (no prelo, s.p.) reflete sobre a importância desse cuidado com as 

pessoas: 

O grande esforço institucional de não deixar ninguém de fora 
(ALMEIDA, 2020) das práticas de ensino mediadas por tecnologia 
exige que os formadores de professores e as instituições adotem uma 
atitude de acolhimento, empatia, solidariedade, co-participação, 
convivência harmoniosa e co-construção, de acordo com os princípios 
do isomorfismo (MIALARET, 1978). Este princípio, associado à 
mediação das TIC, orienta a formação através da participação em 
experiências de forma semelhante ao que se espera alcançar na 
prática docente com os seus alunos (COSTA; VISEU, 2008; 
ALMEIDA, 2019). Desta forma, o professor tem a oportunidade de 
desenvolver uma prática ensino que mitiga os efeitos psicossociais da 
pandemia trabalhando com o currículo contextualizado nos problemas 
que os alunos enfrentam em seu cotidiano, proporcionando uma 
aprendizagem significativa e relevante para a vida.24 

Além disso, Arruda e Hessel (2021, p. 26) trazem para discussão esse cenário 

de impacto que a pandemia gerou: 

Vimos um cenário de incerteza e insegurança nas escolas de todo país 
provocado pela necessidade do isolamento social, confinamento em 
casa e suspensão das aulas presenciais a partir de março de 2020 
(Decreto nº 64.864, de 16 de março de 2020 – Estado de São Paulo). 

 
24 Tradução livre de: “El gran esfuerzo institucional de no dejar a nadie fuera (ALMEIDA, 2020) de las 
prácticas docentes mediadas por tecnologías requiere que los formadores de docentes e instituciones 
adopten una actitud de acogida, empatía, solidaridad, coparticipación, convivencia armónica y co-
construcción, según los principios del isomorfismo (MIALARET, 1978). Este principio, asociado a la 
mediación de las TIC, orienta la formación a través de la participación en experiencias de manera similar 
a lo que se espera lograr en la práctica docente con sus estudiantes (COSTA; VISEU, 2008; ALMEIDA; 
2019). De esta manera, el docente tiene la oportunidad de desarrollar una práctica pedagógica que 
mitiga los efectos psicosociales de la pandemia al trabajar con el currículum contextualizado en los 
problemas que enfrentan los estudiantes en su vida diaria al tiempo que brinda aprendizajes 
significativos y relevantes para la vida.” (ALMEIDA, no prelo, s.p.). 
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Afinal, “[...] a imposição de uso das TDIC para possibilitar alguma  relação entre 

alunos e professores fez-se presente, mesmo identificando que os obstáculos para sua 

utilização eram grandes” (ARRUDA; HESSEL, 2021, p. 7).  

Apoiando-se em Wallon (1936) e em Mahoney e Almeida (2005), Arruda e 

Hessel (2021, p. 29) consideram que a afetividade é a 

[...] capacidade de a pessoa ser afetada, positiva ou negativamente, 
pelo mundo que se localiza dentro e fora dela. As reações pelas 
situações vividas podem ser de prazer, bem-estar e desprazer ou mal-
estar. 

Em outras palavras, as autoras explicam que a afetividade é “[...] é a energia 

que mobiliza a pessoa a agir” (ARRUDA; HESSEL, 2021, p. 29). Na pesquisa que 

realizaram, as autoras relatam que os professores investigados, durante esse período 

de pandemia caracterizado pelo ensino remoto emergencial, apontam que foram 

afetados tanto por sentimentos positivos, quanto negativos. Vou me ater aos 

negativos, que vão ao encontro do que as entrevistadas das instituições não públicas 

identificaram:  

[...] insatisfação com a postura e expressão do videoconferencista 
enquanto esperava que as alunas realizassem os exercícios, pois, 
estava esperando por respostas que não vinham; ansiava por 
possíveis perguntas, o que gerava constrangimento; outra 
constatação diz respeito ao tom de voz único, incômodo; há relato de 
incômodo e culpa pela não participação das alunas; a insatisfação e 
tédio foi por conta da intensa repetição sobre a explicação do 
conteúdo; além dos problemas técnicos, tais como som abafado, letras 
pequenas, projeção de filmes com má qualidade técnica. (ARRUDA; 
HESSEL, 2021, p. 30). 

 
Os sentimentos de ansiedade e angústia, decorrentes desse novo contexto, 

além de ressaltados na pesquisa de Arruda e Hessel (2021), emergiram nas falas dos 

entrevistados:  

Ansiedade e angústia são sentimentos destacados e tiveram como 
situação indutora a novidade e expectativa das aulas síncronas e 
assíncronas impostas pela situação da pandemia. O que requer 
formação dos professores durante sua atuação, até para distinguir 
aula síncrona de uma live, dentre outras possibilidades. (ARRUDA; 
HESSEL, 2021, p. 46). 
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Teve várias pessoas e vários alunos que tiveram essa sensação de que 
não dariam conta das demandas da Pós-Graduação e das escolas ou 
universidades onde eles trabalhavam. Aí nós falamos: “Não, vocês 
estão na IESUC, estão todos no mesmo barco... O mundo inteiro está 
com o mesmo problema. Então vamos nos acalmar, vamos ficar 
tranquilos, vamos entender o que está acontecendo e vamos em 
conjunto achar a melhor forma de organizar a nossa vida nesse sentido. 
Então, tivemos esse momento. (EIESUC). 

Bom, esse foi o primeiro semestre, então, o primeiro semestre eu posso 
te dizer que foi 80% o trabalho mais socioemocional, trabalhar com as 
incertezas de entender que estão todos na mesma situação, de as 
pessoas poderem dividir as suas ansiedades e a gente às vezes 
trabalhar em conjunto com situações que eles estavam vivendo em suas 
escolas. (EIESUC). 

Porque... essa coisa de câmera fechada, de os alunos terem dificuldade 
de participar tanto quanto participavam do presencial... E não 
necessariamente a culpa está no aluno... O aluno não pode ser 
colocado como vilão da história... Ele não abre a câmera porque a casa 
não tem condição de ser mostrada, tá compartilhando espaço com pai 
e mãe, está trabalhando em casa com o irmão... Enfim, tem uma série 
de razões que a gente tem que entender. Então foi feito um trabalho 
nosso com os professores e os funcionários pra tratar de tudo isso. 
Então a gente fez um programa que dura até hoje, semanal, de 
palestras, conversas com psicólogos, conversas com fisioterapeutas, 
com nutricionistas... (EIESPriv). 

Assim, vê-se que a preocupação com a afetividade e o suporte psicológico foi 

muito relevante para esse momento de pandemia e foi ponto de atenção tanto da 

IESUC quando na IESPriv.  

a. Cooperação/colaboração 

A entrevistada da IESUC relatou que mudou suas aulas em função não (só) da 

adaptação ao meio digital, mas em termos psicológicos e pedagógicos, para que os 

alunos pudessem ter um espaço de discussão compartilhada sobre suas atividades 

naquele momento pandêmico e também sobre seus sentimentos: 
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No primeiro semestre, as aulas foram muito voltadas... pelo menos as 
minhas aulas, né? Primeiro, toda aula, o momento inicial era discutir 
como as pessoas estavam se sentindo, o que elas estavam fazendo, como 
é que elas estavam no trabalho, como é que não estavam... Então, no 
começo, todos falavam um pouquinho, aí depois com o tempo eu fazia 
umas enquetes, sabe? Com planilhas, ICQ... (EIESUC). 

O trabalho de monitoria também representou, para essa entrevistada, um fator 

muito relevante em termos de colaboração e formação em rede. Ele começou no 

primeiro semestre, como uma alternativa de proximidade de interlocução:  

[...] o serviço de monitoria ajudou bastante de dar a mão para os 
alunos, de ajudar. No meu caso, tive a sorte de ter a [...] e a [...]. As 
duas são muito sensíveis em relação às pessoas. Então, elas também 
deram um suporte muito grande para os alunos que não se sentiam à 
vontade de falar comigo. Pouca gente, às vezes, não entendia alguma 
coisa, a gente repetia e voltava. (EIESUC). 

Para a entrevistada, a passagem do tempo e o ambiente mais familiar ajudaram 

no contexto mais favorável que se desenvolveu no segundo semestre: 

Aí terminou o primeiro semestre. Já no segundo semestre, as pessoas 
já estavam mais... já tinha passado o susto, as pessoas já estavam mais 
habituadas, já sabiam o que iriam fazer, os professores também. 
Porque não foram só os alunos que ficaram nervosos, mas os 
professores - nossos professores da universidade ficaram nervosos. 
Principalmente aqueles que não tinham habilidade com a tecnologia, 
né? Aí eu acho que... aí nesse ponto... o grupo de monitoria ajudou 
bastante. Para quem estava sendo monitor, que também já conseguia 
se ver ajudando o outro, né? Isso já é uma coisa boa. Aí é bom... 
(EIESUC). 

Além disso, parece que o tempo fez com que emergisse na IESUC uma cultura 

de colaboração (quer para questões de estudo, quer para trabalho ou aspectos 

socioemocionais): 
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[...] todos os outros acabavam se mobilizando, ajudando... em falar, em 
ajudar... Eu acho que foi quase uma família, sabe? Eu acho que as 
turmas ficaram muito mais colaborativas entre si... Criou-se uma 
amizade muito grande um pelo outro... uma compreensão muito 
grande... acho que um zelo um pelo outro. Isso foi muito bacana... E eu 
acho que a gente teve sorte de ter esses alunos que são professores e 
que trabalham com tecnologia. Foi isso. Eu acho que teve essa questão 
muito forte de empatia, né? (EIESUC). 

A atuação da monitoria também foi muito importante na IESPriv: 

[...] a gente colocou um monitor pra acompanhar o professor dentro 
da sala. Então o monitor fica responsável pelo Zoom, pras pessoas que 
colocarem dúvidas no chat do Zoom e aqueles que quiserem fazer 
algum comentário por escrito. E aí ele vai apoiando o professor pra 
que o professor dê foco na aula que ele tá dando ali e não precise ficar 
com a atenção dividida entre o Zoom e os alunos. Essa é uma condição 
privilegiada? É. Não dá pra você dizer que boa parte das instituições 
tão fazendo assim, nem que a gente pode ter isso como exemplo 
generalizado de todo mundo. Porém, eu acho que a experiência... ela é 
muito positiva. (EIESPriv). 

Foi essa parceria entre professores e monitores que possibilitou à IESPriv 

definir um trabalho híbrido já no segundo semestre da pandemia, visto que o ânimo 

dos alunos estava caindo, de acordo com o entrevistado dessa instituição: 

Essa empatia que caracterizou o primeiro semestre, vamos dizer 
assim... do primeiro pro segundo foi caindo, foi reduzindo... [...] A 
gente agora começa a fazer um retorno gradual... A gente começou o 
semestre semana passada... Recomeçou semana passada já com uma 
proposta híbrida, de algumas atividades presenciais e outras 
permanecem on-line. E no caso da Pós-Graduação, na minha área, a 
gente fez as disciplinas todas divididas: metade das aulas é presencial 
e metade das aulas é on-line. E semana sim, semana não. Então, na 
semana da turma que tem que ir, aqueles que quiserem ir vão e aqueles 
que não quiserem porque têm medo, porque não foram vacinados ainda 
ou moram com alguém do grupo de risco... podem assistir às aulas que 
elas vão ser transmitidas ao vivo. (EIESPriv). 

Essa proposta híbrida implica um investimento alto e precisa ser investigada, 

como menciona o entrevistado da IESPriv, porque pode ser uma alternativa de ensino 

daqui para frente: 



142 
 

Qual é a contribuição que eu vejo dessa experiência para a sociedade 
como um todo? Ela é positiva porque ela oportuniza que a gente de fato 
faça uma avaliação de como poderá ser uma aula com esse grau de 
hibridismo. Não o hibridismo do conteúdo, mas o hibridismo da 
atenção da turma... Uma turma dentro da sala e outra fora... Será que 
vai ser algo possível de ser tratado pedagogicamente com qualidade? 
Então eu acho que nem tanto pra gente replicar essa experiência mais 
amplamente, porque eu sei que aí depende de investimento, do 
orçamento público, inclusive, se a gente for falar das escolas públicas 
e tal... Mas eu acho que a contribuição nossa tá em ver 
pedagogicamente como é que essas atividades se dão... e se de fato os 
alunos aprendem... e que dificuldades os professores têm... para que, a 
partir do ano, que vem, a discussão do híbrido possa ser uma discussão 
mais enriquecida por essa experiência que a gente viveu. (EIESPriv). 

Para Iwata Neto (2021, p. 94-5), o conceito 

[...] do que é híbrido na educação tem lugar na combinação entre 
atividades pedagógicas presenciais realizadas e mediadas pela 
tecnologia. O ponto central é que o foco esteja no estudante como 
protagonista. A proposta educacional híbrida encontra diferentes 
aspectos a serem considerados, sendo um deles o próprio contexto 
híbrido da sociedade. 

Para esse autor, a sociedade vivencia o conceito de hibridismo nas interações 

pessoais, nas tarefas do cotidiano etc. quando mescla situações que envolvem 

elementos virtuais e atividades off-line.  Iwata Neto (2021) apoia-se em Morán (2015) 

para tratar de hibridismo especificamente na educação atualmente, caracterizado pela 

mobilidade e conectividade: 

Uma educação híbrida, no contexto atual, possibilita que a 
combinação se dê entre tipos diferentes de conexão entre os 
participantes, locais de atividades simultâneas, aplicação de 
modalidades diversas e uma intensa e profunda ênfase na 
personalização da trajetória do estudante, mediada pela tecnologia e 
orientada pelo professor. (IWATA NETO, 2021, p. 95).  

 
Logo, mais uma vez se trata de romper barreiras e aproveitar as 

potencialidades que a cultura digital e as TIC oferecem. Para Iwata Neto (2021), o 

período pandêmico e seus desdobramentos didático-pedagógicos nas instituições 

escolares de todos os segmentos mostrou o potencial das tecnologias digitais. Ele 

defende um ensino híbrido que não abandone as dimensões em que a atividade 

presencial se faz necessária, mas que incorpore o que se pode fazer on-line e com o 
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apoio das tecnologias digitais – e não para baratear custos, como Iwata Neto (2021) 

afirma ser corriqueiro, mas para melhorar o processo educacional. 

Para finalizar este item, trago uma experiência inovadora e de ação imediata 

de colaboração entre professor, aluno e monitor, relatada por Silva (2020, p. 27), que 

validou o conceito de colaboração: 

Na comunidade da PUC-SP [...] a vocação humanista e comunitária 
fez-se presente mais uma vez. Rapidamente se formaram grupos de 
instrução nos quais quem sabia mais auxiliava quem estava dando os 
passos iniciais na lida com as plataformas Moodle (Modular Object 
Oriented Dynamic Learning Enviroment) e Teams. Também foram 
arregimentados alunos que se disponibilizaram a atuar como 
monitores no auxílio de professores para a construção dos encontros 
síncronos e assíncronos e demandas afins. A Universidade também 
enxergou que precisava auxiliar àqueles que não dispunham das 
ferramentas para prosseguir nesse novo cenário e forneceu mais de 
200 computadores com pacotes de dados, para que todos estivessem 
conectados. Também concedeu, aos estudantes bolsistas por três 
meses, uma bolsa alimentar, com a distribuição mensal de 900 cestas 
básicas.  

b. Formação em rede 

Todas as iniciativas de formação de professores no primeiro e no segundo 

semestres de 2020, quer na IESUC, quer na IESPriv se deram no contexto das redes: 

Eu uso bastante o Teams, com todos os recursos que tem lá, sabe? 
Múltiplas salas... Desde o começo, a gente conseguiu acertar e a [...] 
foi ser monitora do GAR [Grupo de Apoio Remoto], né? E ela aprendeu 
mais ainda. E aí a gente ensinava para Grupo de Apoio. Então foi legal. 
(EIESUC). 

A equipe de coordenação dando muito suporte aos alunos, mas também 
aos professores e aos funcionários... porque... Principalmente aos 
professores, porque os professores tiveram de repente o desafio e a 
responsabilidade de fazer dar certo toda aquela mudança de dinâmica. 
(EIESPriv). 

Isso implicou a necessidade de desenvolvimento de novas competências para 

ações pedagógicas, como postulam Borba, Malheiros e Zulatto (2008) e Silva (2006 

[1999]). Os autores, porém, sugerem que, para que isso seja possível, o docente 

precisa de maior dedicação e mais tempo de preparação do que para os cursos 

convencionais, o que certamente não foi o que caracterizou o primeiro ano da 
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pandemia – antes, o que ocorreu foi o contrário. E mesmo assim houve sucesso nas 

iniciativas.  

5.2.2.3 Perspectivas pós-pandemia 

Os entrevistados das duas instituições não públicas são otimistas em relação 

às perspectivas pós-pandemia para a Educação: 

Olha... eu espero... tenho uma grande esperança-certeza, como dizia a 
professora Ivani, de que a gente vai conseguir usar mais tecnologias 
nas escolas... Eu acho que a gente vai conseguir também mudar um 
pouquinho esse paradigma de escola tradicional pra uma escola mais 
ativa, mais interativa... Acho que isso a pandemia trouxe - essa 
possibilidade de usar as tecnologias e o debate que isso suscita, né? 
(EIESUC). 

Aí a gente começou a cair na direção do futuro próximo e ele foi 
acelerando em nossa direção. Então a gente teve de tomar uma decisão 
enquanto caía. E a gente mergulhou muito mais tempo do que a gente 
imaginava nessa realidade. Então, esse futuro que a gente olhava como 
um futuro próximo chegou... E chegou e a gente começou a discutir e a 
refletir sobre essa prática vivendo mesmo e não em teoria... mas 
vivendo. (EIEPriv). 

E o ensino híbrido, como já discutido anteriormente neste trabalho, emerge 

como uma possibilidade quase certa para o futuro também na fala dos dois 

entrevistados: 

Eu acho que o que vai acontecer agora na pós-pandemia, além do 
ensino híbrido, é mais tecnologia, usar a tecnologia mais para atender 
mesmo, menos para ficar só fazendo busca no Google. Mais opções de 
aproveitar um pouco mais a linguagem virtual e as outras linguagens, 
a audiovisual e... e até a escrita... (EIESUC). 

Eu acho que, acima de tudo, o contexto será híbrido. E a gente vai ter 
uma dimensão do presencial diferente. Não vai ser o mesmo presencial 
de 2019. Vai ser um novo desenho. [...] A Educação... ela é híbrida 
porque a sociedade é híbrida. Então, eu acho... se eu pudesse dar uma 
só resposta a essa sua pergunta, eu diria que será híbrida. Agora, como 
vai ser o híbrido é que a gente não sabe...  (EIESPriv). 

a. Cooperação/colaboração 
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O momento pandêmico parece ter contribuído para a percepção da importância 

da empatia e da colaboração entre todos, como vem explicitado em duas falas da 

entrevistada da IESPriv: 

Eu acho que uma questão que também ficou bastante é a questão da 
empatia. Eu acho que isso ajuda bastante você conhecer os alunos. 
Sempre foi muito importante, mas agora eu acho que as pessoas 
perceberam isso. Você perceber o papel do professor, né? As famílias 
perceberem o papel do professor e o professor também perceber seu 
próprio papel. É como recontextualizar esse papel... Está todo mundo 
debatendo sobre isso, né? É um debate mais voltado para a 
aprendizagem dos alunos e para avaliação, para a prática 
pedagógica... (EIESUC). 

Eu acho que as turmas ficaram muito mais colaborativas entre si... 
Criou-se uma amizade muito grande um pelo outro... uma compreensão 
muito grande... acho que um zelo um pelo outro. Isso foi muito bacana... 
E eu acho que a gente teve sorte de ter esses alunos que são professores 
e que trabalham com tecnologia. Foi isso. Eu acho que teve essa 
questão muito forte de empatia, né? (EIESUC). 

Entende-se empatia aqui como uma competência socioemocional, assim como 

é considerada na BNCC (BRASIL, 2018) e proposta por Goleman (2006), referindo-

se a como uma pessoa lida com suas próprias emoções durante momentos difíceis e 

lida e entende as emoções dos outros. 

Como traz Carnizelo (2019, p. 20), Goleman (2006) classifica a empatia em três 

variedades: “[...] empatia cognitiva, que é a capacidade de compreender a perspectiva 

da outra pessoa, conhecer os sentimentos dos outros; empatia emocional ou afetiva, 

que consiste na capacidade de sentir o que a outra pessoa sente; e a preocupação 

empática como sendo a capacidade de sentir o que       a outra pessoa precisa de você”. 

Carnizelo (2019) ainda explica que, para Goleman (2006), essas três variedades se 

desenrolam em sequência: “Observo você, sinto o que está sentindo e tomo uma 

atitude para ajudá-lo” (CARNIZELO, 2019, p. 20). 

Assim, entendo que a empatia, para os entrevistados, assume uma função de 

levar à colaboração. Além disso, Carnizelo (2019, p. 23), apoiada em Masetto (2003), 

dirigindo a noção de empatia para o processo de interações didático-pedagógicas, 

explicita o papel da empatia como elemento integrador: 

É nesse contexto e para o desenvolvimento desta concepção do 
processo de aprendizagem, numa interação entre professor e aluno, 
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que a empatia se revela como uma atitude fundamental, 
potencializando a integração entre os aspectos afetivo-emocionais, 
cognitivos, sociais, atitudinais do conhecimento humano, 
reconhecendo a diversidade e a pluralidade intrínseca à sociedade, 
portanto à sala de aula, ciente da singularidade de cada aluno e do 
direito de cada um, na busca de torná-los iguais. 

As análises realizadas nesta seção foram bem difíceis de fazer, afinal 

demandaram uma tarefa minuciosa e cuidadosa. O que se destacou nessas IES, a 

meu ver, foi a sensibilidade que elas tiveram em envolver toda a comunidade 

acadêmica para dar respaldo ao que se estava propondo nesse momento de desafios. 

b. Formação em rede 

Para Nóvoa (2019, p. 11), a 

[...] formação continuada não deve dispensar nenhum contributo que 
venha de fora, sobretudo o apoio dos universitários e dos grupos de 
pesquisa, mas é no lugar da escola que ela se define, enriquece-se e, 
assim, pode cumprir o seu papel no desenvolvimento profissional dos 
professores. 

E foi no contexto da instituição de ensino, depois do período mais crítico da 

pandemia da COVID-19, que emergiu a reflexão sobre a necessidade de a formação 

em rede de professores ser mais pragmática, como sintetiza a entrevistada da IESUC: 

Um foco maior em formação de professores... que a escola nem sempre 
faz isso. Um foco maior em reuniões de trabalho, reuniões mais 
produtivas, mais voltadas para a prática pedagógica, para conhecer 
melhor os alunos, para entender o papel das famílias... (EIESUC). 

E, como afirma Nóvoa (2019, p. 11), a formação de professores não pode 

rejeitar nenhuma contribuição, “[...] sobretudo o apoio dos universitários e dos grupos 

de pesquisa”. Nessa proposição, parece que os monitores vieram para ficar: 

[...] a gente colocou um monitor pra acompanhar o professor dentro 
da sala. Então o monitor fica responsável pelo Zoom, pras pessoas que 
colocarem dúvidas no chat do Zoom e aqueles que quiserem fazer 
algum comentário por escrito. E aí ele vai apoiando o professor pra 
que o professor dê foco na aula. (EIESUC). 
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5.2.2.4 Web currículo nas Instituições Públicas no período da pandemia 

Chizzotti (2020, p. 221) considera que a pandemia da COVID-19 revelou “[...] a 

importância das tecnologias digitais como meios para desenvolver a educação”. Para 

o autor, a partir de agora, a tríade escola-tecnologias-currículo será norteadora de 

uma nova organização da Educação, de modo a integrar currículo e cultura digital. A 

reavaliação/reconstrução do currículo para construir essa integração no momento da 

pandemia foi um ponto de atenção para a entrevistada da IESUC: 

[...] eu mudei completamente o currículo, o plano de ensino que eu 
tinha pensado... E trabalhei muito com design thinking com os alunos 
e trabalhando muito com cenários... Então, para não personalizar, a 
gente fazia cenários de uma professora que estava numa escola pública 
com seus alunos e como eles iriam fazer para trabalhar... Então a gente 
ia fazendo personas e ia discutindo a esse respeito. Aí, por outro lado, 
como eu também não queria deixar de trabalhar o que eu tinha 
proposto pro curso... A gente também começou a trabalhar com Álvaro 
Vieira Pinto, que é uma leitura difícil. E aí a gente conseguiu achar um 
monte de vídeos e aí mesclava. Fizemos cópias alternativas do livro. 
Cada um copiava e digitalizava um pedaço e a gente começou a usar 
bastante vídeo. Então eu acho que o vídeo também ajuda a entender um 
pouco mais as questões mais complexas... (EIESUC). 

Essas mudanças oportunizaram novas práticas, como já comentava Almeida 

(2020, p. 168-9): 

A crise causada pela pandemia pode oportunizar a criação de 
inovações na prática desde que se disponham, tanto nas instituições 
educacionais como nas residências de professores e alunos, de 
infraestrutura tecnológica e conexão adequadas, aspectos difíceis de 
se concretizar em famílias que lutam para obter o alimento do dia a dia 
e não têm sequer acesso ao saneamento básico. Ademais, a 
integração do currículo com as tecnologias não refere apenas a uma 
justaposição e sim a um casamento em que ocorrem transformações 
mútuas nos sujeitos envolvidos (ALMEIDA; ALMEIDA, 1999). [...] O 
casamento se consubstancia quando as funcionalidades das 
tecnologias que potencializam a autoria, a colaboração, o fazer e o 
refazer contínuo (depuração) dos sujeitos do currículo se inter-
relaciona com a visão de currículo como reconstrução na prática social 
pedagógica envolvendo as experiências de vida dos sujeitos, as inter-
relações entre os conhecimentos advindos dessas experiências com 
aqueles sistematizados nos materiais didáticos, com as informações 
buscadas nas redes e com os instrumentos culturais, entre os quais 
as tecnologias digitais, linguagens midiáticas, recursos e relações que 
se estabelecem no ato pedagógico. Isto mostra que as tecnologias são 
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utilizadas conforme a concepção de currículo e este molda e gera 
reconfigurações nas tecnologias, o que supera a mera utilização de 
materiais didáticos digitais, ainda que faça uso deles. 

Em tempos de ubiquidade, o virtual e o real se entrelaçam. Essa trama interfere 

nas relações socioculturais e interliga espaços, tempos e culturas, que se tornam acessíveis 

a um clique, atenuando as fronteiras entre trabalho e lazer, público e privado, pessoal e 

coletivo, cujas diferenciações se mostravam claras anteriormente. A ubiquidade 

incrementa a autoformação, a aprendizagem móvel (M-learning) e ubíqua (U-learning), 

mesclando metodologias, recursos e espaços (presenciais e virtuais), sem a interferência de 

regras, códigos e padrões adotados pela educação institucionalizada, potencializam a 

educação aberta (SANTAELLA, 2017). 

Comungo da ideia de cultura como partilha de significados e sentidos conforme 

denotado por Buzato (2010) ao reiterar que a cultura pode assumir distintos sentidos de 

acordo com o campo de produção do saber a que se refere; não existe uma cultura, mas, 

sim, um encontro entre culturas, que se imbricam e realimentam. O autor elenca um 

conjunto de pressupostos a respeito da cultura: 

[...] “unidade aberta e em evolução”; [...] “repertório de ideias, práticas, atitudes 
e valores” [...] constantemente atualizado em performances que se dão na zona 
de contato entre o digital, o de massa e o popular, gerando “terceiros espaços”; 
[...] o digital, ao mesmo tempo, permite e restringe um certo conjunto de práticas 
sociais, e, portanto, permite a uma determinada ordem ou estrutura social 
produzir e reproduzir a si mesma. (BUZATO, 2010, p. 83). 

 
É possível afirmar, portanto, que esse movimento de reavaliação/reconstrução 

curricular nas duas universidades não públicas a partir do momento em que se passou 

das aulas presenciais para o ensino remoto emergencial fez emergir web currículos, 

pela presença de indicadores como multiletramentos, recontextualização, 

integração e tecnologia, criticidade, reflexão, diálogo, no sentido que lhes confere 

Almeida (2019, p. 19): 

Ao tratar de web currículo, refiro-me ao processo de reconstrução do 
currículo na prática pedagógica mediada pelas mídias e pelas 
tecnologias digitais, trazendo consigo uma concepção de currículo 
crítica, interacional e reconstrutiva, que se compõe em torno da 
articulação entre a teoria e a prática, eixo norteador do processo de 
ação e de reflexão, constituindo a práxis educativa. (ALMEIDA, 2019, 
p. 19). 

Almeida (2021) reconhece que os currículos são definidos a partir de políticas 

públicas, em âmbitos federal, estadual, municipal e institucional (de acordo com o 
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Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – de cada unidade e os Projetos 

Pedagógicos de seus cursos) e atualmente são norteados, no Brasil, por direitos de 

aprendizagem, objetivos educacionais e conhecimentos (explicitados por 

competências e habilidades). No entanto, afirma que eles se recontextualizam “[...]  na 

prática pedagógica e no diálogo entre professores, alunos e objetos de conhecimento” 

(ALMEIDA, 2021, p. 8). É sobre a necessidade dessa recontextualização ao longo da 

pandemia que os entrevistados se referem. Assim parecem terem emergido os web 

currículos, integradores e flexíveis, nas duas instituições não públicas.  

Além disso, é preciso retomar o contexto da cultura digital, que já faz parte do 

dia a dia da maior parte da população, como visto, mas ainda não se articulou 

totalmente ao campo educacional. A entrevistada da IECSUC é otimista em seu relato 

em relação a essa articulação, e descortina algumas mudanças culturais, inclusive no 

vocabulário diário de professores e alunos: 

[O conjunto de ações realizadas durante a pandemia] Desenvolveu 
muito a cultura digital, porque todos, em todos os sentidos, começaram 
a trabalhar mais com tecnologias. Então, não foram só os alunos, 
foram todas as escolas, todos os alunos, mas também foram, vamos 
dizer, os parentes, a família... porque ficou tudo digital. Então, a 
cultura é aquilo que a gente... é a prática do dia a dia, né? A cultura é 
aquilo que um coletivo faz, e essas coisas começam a ficar mais 
presentes no nosso dia a dia. Então nós desenvolvemos um vocabulário 
novo, né? Que é “pausar”, “vamos compartilhar”, “vamos mudar o 
fundo de tela”, “levantar a mão pra falar”... Então, tudo isso foi 
ficando... absolutamente dentro do nosso dia a dia. As lives... E aí eu 
acho que as pessoas passaram a se apropriar das redes sociais não só 
pro social, mas também pra trabalho e pros estudos, né? E eu acho que 
a gente criou novas rotinas... E isso cria cultura, porque agora todo 
mundo sabe que pode dar aula on-line, seja por videoaula... grande 
parte dos professores começaram a fazer videoaula... Eu achei o 
máximo. Começaram a falar: “Olha, esse enquadramento não tá 
bom”... “Usa uma lousa branca”... Para mim foi uma surpresa. 
[Inaudível]. (EIESUC). 

Nesse trecho, é possível perceber como o entrevistado interagiu com o que 

sabia e com o ainda desconhecido, criando nova cultura com os alunos. É possível 

fazer um paralelo dessa situação com o que comenta Almeida (no prelo, s.p.): 

O desconhecimento do papel das tecnologias na formação de 
professores esconde a compreensão das influências das TIC nas 
diferentes dimensões da vida, na produção da ciência, nas práticas 
pedagógicas, na aprendizagem e na expressão das emoções, e leva 
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ao erro de atribuir o problema da apropriação pedagógica das TIC ao 
despreparo do professor, ao invés de propor mudanças nas 
concepções e processos de formação (Almeida, 2017).  

No entanto, os professores enfrentam dificuldades diante da cultura 
digital emergente e enfrentam novos desafios diante da educação a 
distância, que exigem a adoção de estratégias com a mediação das 
TICs e a contextualização das atividades pedagógicas nas 
experiências dos alunos. Esses aspectos são coerentes com ações 
dialógicas, colaborativas, construtivas, autorais e reflexivas e 
requerem esforços para preparar e ressignificar os professores. de 
formação para tempos de pandemia e pós-pandemia cuja tendência é 
a incorporação das TIC no currículo e a adoção da educação híbrida, 
que combina ações presenciais e virtuais [...].25 

Além disso, como afirma Almeida (2019, p. 31), 

[...] o currículo da cultura digital incorpora conhecimentos, 
instrumentos e códigos dos estudantes, dos professores e da 
comunidade; dialoga com o conhecimento sistematizado, selecionado 
e organizado para apoiar o trabalho educativo e a vida cotidiana em 
processo de profundas mudanças pela inserção social das TDIC, de 
modo a oportunizar aos sujeitos do ato educativo a reconstrução do 
conhecimento.  

É importante registrar que web currículos desenvolvem-se em “[...] contextos 

de ubiquidade, contextos híbridos de mediação entre a prática e a teoria, articuladores 

de tecnologias, recursos e materiais de estudo representados por múltiplas 

linguagens, de processos de aprendizagem e de produções evidenciados em distintos 

caminhos epistemológicos” (ALMEIDA, 2019, p. 31).  E o que se viu na IESUC foi 

justamente a articulação teoria e prática (um dos indicadores de web currículo) 

constante na reconstrução dos planejamentos previstos: 

 
25 Tradução livre de: “El desconocimiento del papel de las tecnologías en la formación del profesorado 
esconde la comprensión de las influencias de las TIC en las diferentes dimensiones de la vida, en la 
producción de la ciencia, en las prácticas docentes, en el aprendizaje y en la expresión de las 
emociones, conduce al error de atribuir el problema de la apropiación pedagógica de las TIC a la falta 
de preparación del docente, en lugar de proponer cambios en las concepciones y procesos formativos 
(Almeida, 2017).  

Sin embargo, los docentes enfrentan dificultades frente a la cultura digital emergente y enfrentan 
nuevos desafíos frente a la educación a distancia, que requieren la adopción de estrategias con la 
mediación de las TIC y la contextualización de las actividades pedagógicas en las experiencias de los 
estudiantes. Estos aspectos son congruentes con acciones dialógicas, colaborativas, constructivas, 
autorales y reflexivas y exigen esfuerzos para la preparación de los docentes y la resignificación de la 
formación para los tiempos pandémicos y pospandémicos cuya tendencia es la incorporación de las 
TIC en el currículum y la adopción de la educación híbrida, que combina acciones presenciales y 
virtuales, como se comenta más adelante […]” (ALMEIDA, no prelo, s.p.). 
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[...] e aí caminhamos assim, né? Na teoria e na prática, muito na 
prática deles, muito calcado na prática de cada um e o que tava 
vivenciando no dia a dia. Aí o resto foi meio educação à distância, né? 
Mas no caso, eu tive a felicidade de já conhecer e poder rapidamente 
trazer novos vídeos, áudios, podcasts... Então, sabe, fazer outras 
atividades. (EIESUC).  

Teoricamente, na questão dos debates, que ficaram mais densos, a 
gente conseguiu trabalhar mais questões que iam acontecendo no dia 
a dia, que as pessoas iam vivenciando... Então, não ficou tão distante... 
A gente partia da prática para a teoria... Eu acho que foi bem bacana. 
(EIESUC).  

Vai ao encontro desses trechos do relato da entrevistada da IESUC a afirmação 

de Almeida (2019, p. 25) de que “[...] o ato educativo evidencia a relação dialética 

indissociável entre teoria e prática, com potencial de transformação da realidade [...], 

da teoria, dos homens, de seus instrumentos de produção, de suas práticas e de suas 

relações [...]”. 

Outro indicador de web currículo que se evidenciou ao longo da pandemia nas 

duas instituições não públicas envolvidas neste trabalho foram as metodologias ativas: 

Eu acho que passaram... a gente já costumava usar metodologias mais 
ativas, né? Mas passaram a ser muito mais ativas, porque também os 
alunos começaram a entender mais do que são metodologias ativas e 
participativas. Nesse ponto, eu acho que nossos alunos da área de 
tecnologia... eles aderiram bastante, né? Eles participavam muito e a 
gente teve muita sorte de ter esses alunos que construíram, trabalharam 
junto com a gente ombro a ombro, construindo e descobrindo... Eu 
acho que foi muito bacana nesse sentido... (EIESUC).  

[...] você vê que você pode fazer de fato experiências de aprendizagem 
bem-sucedidas on-line. Você pode fazer metodologias ativas, você pode 
fazer projetos, trabalho em grupo... Você pode ter aulas expositivas 
dialogadas... Enfim, você pode fazer muitas metodologias ativas no on-
line... Então aquele mito de que o on-line tem que ser só pra teoria e o 
presencial deve ser dedicado às atividades práticas... Ele também caiu 
um pouco. Eu acho que o próprio conceito da sala invertida vai ter que 
ser rediscutido nesse processo. (EIESPriv). 

Finalmente, uma noção que se sobressaiu na fala do entrevistado da IESPriv 

foi a de currículo vivo, que vai ao encontro do conceito de web currículo: 
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Eu diria que esse é o ponto de destaque principal da área pedagógica: 
é a necessidade de você repensar a prática dentro de uma proposta de 
currículo vivo. Eu acho que essa é a grande riqueza da história. Eu 
acho que a pandemia trouxe uma enorme oportunidade para a 
Educação de repensar o papel do professor e o papel do currículo 
dentro desse processo. (EIESPriv, grifo meu).  

Almeida (2019, p. 92) considera como currículo vivo “[...] aquele concretizado 

na prática com a participação dos sujeitos, os quais transformam o currículo planejado 

e se transformam por meio do diálogo”. É com esse currículo vivo que o web currículo 

dialoga mais diretamente. 

5.3 Convergências e especificidades entre as instituições públicas e as não 
públicas 

A seguir, o Quadro 4 ilustra a síntese de convergências e especificidades entre 

os processos institucionais e pedagógicos que aconteceram no período pandêmico 

de 2020 e 2021, nas quatro instituições representadas pelos entrevistados nesta 

pesquisa. 

Quadro 4 - Síntese de convergências e especificidades entre os dados gerados pelas 
entrevistas. 
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Impacto e período de mudança 
Pontos convergentes Pontos específicos 

IESP/IESNP IESP IESNP 
• As quatro instituições ofereceram 

cursos de formação.  
• Usaram aplicativos diversos 

WhatsApp, Google, Zoom, Teams. 
• As quatro instituições suspenderam 

as aulas em função do isolamento 
social demandado pelos órgãos 
oficiais. 

• As quatro instituições usaram 
plataformas e aplicativos on-line.  

• As duas instituições públicas 
demoraram a tomar decisões (e 
mesmo deixaram de tomá-las) por 
conta de questões de autonomia 
universitária. 

• Os profissionais das duas instituições 
públicas investiram em publicações 
acadêmicas e trabalharam 
intensamente na oferta de cursos 
para os professores das suas IES.  

• O processo colaborativo nessas duas 
instituições demorou a se definir. 

• As duas instituições não públicas 
tiveram agilidade na gestão 
universitária da crise, em especial 
no quesito acadêmico. 

• O processo colaborativo se 
evidenciou quer entre professores, 
quer entre professores e alunos. 

Soluções adotadas 
Pontos convergentes Pontos específicos 

IESP/IESNP IESP IESNP 
• As quatro instituições em algum 

momento promoveram cursos de 
formação de professores para ensino 
remoto emergencial. 

• A formação foi oferecida nas quatro 
instituições remotamente e em rede. 

• As quatro instituições formaram 
parcerias com cursos ou 
departamentos de tecnologias. 

• As quatro instituições promoveram 
integração entre áreas. 

• As instituições atrelaram o fazer 
docente ao fazer discente, fazendo-
os caminhar alinhados.  

• As duas instituições investiram em 
formar monitores. 

• As duas instituições tiveram a 
preocupação com o suporte 
psicológico.  
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• Todas deram suporte sobre saúde, 
aspectos socioemocionais  e 
acolhimento. 

Perspectivas pós-pandemia 
Pontos convergentes Pontos específicos 

IESP/IESNP IESP IESNP 
• As quatro instituições pretendem 

engajar seus profissionais e alunos 
por meio de atividades e propostas 
colaborativas. 

• As quatro instituições apontam para 
um futuro de ensino híbrido. 

• Elas pretendem manter o foco na 
formação de professores em rede. 

• Os dois entrevistados de 
universidades públicas consideram 
que a apropriação da cultura digital 
na Educação está muito longe de 
acontecer.  

• A formação de professores para o 
futuro, que indica ensino híbrido, 
precisa ser revista – não focar tanto 
na técnica, mas sim na parte 
pedagógica. 

• Há fortes indícios de que a cultura 
digital esteja em desenvolvimento 
na IESUC e na IESPriv e tenda a se 
intensificar ainda mais daqui para a 
frente. 

• A tecnologia está se tornando um 
elemento integrador nos processos 
educacionais nas duas instituições 
investigadas. 

Web currículo 
Pontos convergentes Pontos específicos 

IESP/IESNP IESP IESNP 
• As quatro instituições intensificaram 

o uso de tecnologias para suporte às 
aulas de todos os segmentos 
(Graduação e Pós-Graduação) ou de 
partes deles (só Pós-Graduação). 

• Indicadores de web currículo comuns 
às quatro instituições que emergiram 
no processo pedagógico que se 
desenrolou durante a pandemia: 
 

1.  engajamento de alunos e 
professores;  

• Indicadores de web currículo que 
emergiram no processo pedagógico 
que se desenrolou durante a 
pandemia nas duas IESP: 
 

1. engajamento setorizado, visto que 
cada professor achou suas próprias 
soluções;  
 

2. integração das TIC com parceria 
com outros cursos 
(interdisciplinaridade).  

• Indicadores de web currículo que 
emergiram no processo pedagógico 
que se desenrolou durante a 
pandemia apenas nas duas IESNP: 
 

1. engajamento que envolveu a 
todos, com compartilhamento de 
atividades, soluções, acolhimento; 
 

2.  interação social entre 
professores e alunos priorizada, 
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2. interação mais próxima entre 

alunos e professores;  
 

3. trabalhos colaborativos; 
 

 
4. flexibilidade para 

reorganização/adaptação 
pedagógica; 
 

5. produção científica aumentada e 
enfatizada. 
 

 com destaque para o suporte de 
saúde e psicológico para todos;  

 
3. articulação teoria e prática para 

a reflexão sobre as aulas, os 
processos pedagógicos, as 
dificuldades etc. 

Fonte: entrevistas realizadas por esta pesquisadora para esta tese. 

Essa síntese será retomada e discutida no próximo capítulo, que traz as Considerações finais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A expressão divisor de águas foi e ainda hoje é muito recorrente nas mídias 

jornalísticas para qualificar a pandemia da COVID 19 em relação a todos os campos 

de atividade humana: existia um mundo pré-pandemia e existirá um novo mundo pós-

pandemia, que se apoiará na cultura e experiências anteriores, mas será fortemente 

marcado pelo período pandêmico. 

É nesse sentido que se viu, na RL registrada neste trabalho, que muito já se 

vem estudando sobre o impacto da pandemia na Educação, que é o campo em que 

esta pesquisa se desenrolou. O trabalho de Markuat (2020) se destacou ao trazer o 

conceito de breakdown (uma quebra ou desestabilização no fluxo cognitivo, a partir 

da qual um novo fluxo pode ser produzido). Podemos afirmar, com base nesse autor, 

que a pandemia chegou, quebrou um paradigma e oportunizou a reinvenção do 

processo pedagógico a partir de novas bases – integrado às TIC, que representaram 

o elemento possibilitador da continuidade/retomada das aulas num processo de 

ensino remoto emergencial em meio ao isolamento social imposto. O intenso uso das 

TIC passou a constituir a realidade de parte da população que tem acesso a seus 

recursos, impulsionou o desenvolvimento da cultura digital em todos os setores de 

atividades, em especial na Educação. 

Foi esse contexto que gestou o objetivo geral desta pesquisa: analisar como as 

práticas docentes de pós-graduandos stricto sensu em Educação (mestrandos e 

doutorandos) se apropriaram da cultura digital durante um cenário pandêmico 

emergencial. Atrelados a esse objetivo geral, foram norteadores também estes 

objetivos específicos: 

• identificar as concepções de uso das TIC por pós-graduandos stricto sensu e o 

processo de apropriação delas para a própria formação e a atuação profissional; 

• levantar e analisar as práticas de uso das TIC mais comuns abordadas e utilizadas 

por professores e alunos pós-graduandos na área da Educação durante a 

pandemia, com foco em identificar indicadores de apropriação da cultura digital; 

• identificar como se dá a relação de professores e alunos com a cultura digital nos 

cursos de Pós-Graduação em Educação; 
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• realizar uma Revisão da Literatura (RL), inspirada na abordagem da Revisão 

Sistemática da Literatura (RSL), para identificar estudos recentes sobre formação 

de professores para uso das TIC, em especial aqueles que foram desenvolvidos 

sobre o contexto da pandemia da COVID-19; 

• descrever e analisar os dados coletados por meio da aplicação de questionários 

on-line e entrevistas semiestruturadas para compreender o processo de utilização 

das TIC nas práticas pedagógicas de professores e alunos. 

Ao final do trabalho, é possível afirmar que todos os objetivos (geral e 

específicos) foram atingidos. É preciso comentar que os pós-graduandos usam as TIC 

tanto na sua vida profissional quanto na acadêmica e que, no contexto da pandemia, 

suas habilidades com elas, principalmente as dos alunos que já trabalhavam no 

campo das tecnologias e Educação, sobressaíram-se nas práticas docentes.  Mesmo 

assim, a cultura digital parece não ter sido incorporada aos cursos de formação de 

professores. Ela tem maior aderência aos alunos do que aos professores ou 

departamentos administrativos. Talvez isso aconteça pelo fato de se ir do currículo 

para as práticas, e não das práticas para o currículo. A RL clareou e direcionou meu 

olhar para algumas práticas docentes que estavam acontecendo na formação de 

professores antes da pandemia e durante pandemia. Na análise de dados, pude 

acompanhar como as TIC atuavam com os alunos de pós-graduação. Não 

surpreendentemente, verifiquei que os alunos que já vivenciavam a integração das 

TIC e Educação adaptaram-se rapidamente às demandas que a pandemia trouxe em 

relação aos processos educacionais. Já os alunos que não tinham tanta familiaridade 

com essa integração precisaram de apoio e demoraram mais para se adaptar. Foram 

importantíssimos os grupos de apoio remoto que se formaram para dar suporte às 

aulas. E concluí que o web currículo foi vivenciado: indicadores desse constructo, 

como engajamento, cultura digital, colaboração, interação social, articulação 

teoria e prática, entre outros, emergiram das novas práticas que se concretizaram ao 

longo da pandemia.   

Como se viu, os dados desta pesquisa foram levantados por meio de um 

questionário on-line aplicado em alunos de Pós-Graduação da PUC-SP e de 

entrevistas semiestruturadas realizadas com quatro professores, duas delas atuando 

em IESPubl, e dois deles em instituições não públicas (uma em uma IESUC e outro 

em uma IESPriv).  
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O questionário permitiu levantar um perfil dos alunos de Pós-Graduação (que 

na maioria são também professores), foco deste trabalho: com idade variando entre 

20 e 69 anos, a maioria tinha formação em Ciências Humanas e Pós-Graduação lato 

sensu; eram professores de escolas da rede particular e pública, lecionando na 

Educação Básica e ministrando um leque amplo de disciplinas. Esse alunado estava 

já envolvido com as TIC na Educação antes da pandemia, embora com variados graus 

de domínio: relataram desafios em relação ao uso das TIC em seu dia a dia, 

principalmente por contarem (eles e os alunos) com poucos recursos, baixo nível de 

infraestrutura e acesso à internet. Destacaram como contribuições das tecnologias 

para seu aprendizado a possibilidade de colaboração e compartilhamento, 

disponibilidade de informação e recursos, estímulo a pesquisa, a motivação para o 

processo educativo e inovação, otimização do tempo. Os mesmos aspectos foram 

ressaltados por eles na relação das tecnologias e sua vida profissional, que incluíam 

também o uso majoritário do sistema operacional Windows, do pacote Office, de 

aplicativos para vídeos e podcasts, para criação de nuvens de palavras, mapas 

conceituais e linhas do tempo, indicando que atividades de produção multimídia já 

estão fazendo parte do cotidiano profissional dos respondentes. As redes sociais 

constaram como já fazendo parte do cotidiano de trabalho desse alunado, que se 

envolvia também com diferentes plataformas de ensino remoto.   

As entrevistas focaram o período inicial da pandemia, as soluções adotadas 

em cada instituição e as perspectivas de futuro em relação à integração das 

tecnologias na Educação.  

Foram observadas convergências e especificidades entre o que norteou as 

ações nos dois primeiros momentos e o que embasou as hipóteses para o futuro. 

Em relação às convergências, no momento inicial da pandemia podem ser 

citadas a oferta de cursos para formação de professores, o uso de uma diversidade 

de aplicativos e plataformas on-line para interação professor/alunos, a suspensão das 

aulas em função do isolamento social demandado pelos órgãos oficiais. Como 

soluções adotadas ao longo do período pandêmico, figuraram a continuidade nos 

cursos de formação de professores para o ensino remoto emergencial, oferecidos 

remotamente e em rede, a partir de parcerias com cursos ou departamentos de 

tecnologias e integração entre áreas, com foco também em oferta de suporte sobre 

saúde e acolhimento. Como perspectivas pós-pandemia, os entrevistados relataram 

que as instituições pretendem engajar seus profissionais e alunos por meio de 
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atividades e propostas colaborativas, apontando para um futuro de ensino híbrido e 

mantendo o foco na formação de professores em rede. 

Em relação às especificidades, no momento inicial da pandemia, enquanto 

as duas instituições públicas demoraram a tomar decisões por conta de questões de 

autonomia universitária, as duas instituições não públicas tiveram agilidade na gestão 

universitária da crise, em especial academicamente, pois os professores foram 

convocados a se (re)organizaram para tanto. Nessas instituições não públicas, o 

processo colaborativo se estabeleceu quer entre professores e alunos, quer entre 

professores, enquanto nas instituições públicas houve um período de espera de 

orientações da esfera pública (MEC), que em momento algum supriram as 

necessidades institucionais de reforço de suas estruturas tecnológicas e de apoio aos 

estudantes. Nestas, os profissionais, enquanto aguardavam por definições oficiais, 

investiram em publicações acadêmicas.  

Como soluções adotadas, destacam-se as das instituições não públicas: 

formação de professores e de monitores (como forma de aumentar a rede de 

compartilhamento e colaboração e engajar os alunos), suporte psicológico a 

professores (IESPriv) e a professores, funcionários e alunos (IESUC).  

Em relação às perspectivas pós-pandemia, os entrevistados das duas 

instituições públicas consideram que a apropriação da cultura digital na Educação está 

longe de acontecer e com a perspectiva de ensino híbrido no futuro, a formação de 

professores precisa ser revista, focando mais a parte pedagógica (em inter-relação 

com a técnica). Já os entrevistados das duas instituições não públicas acreditam que 

a cultura digital já está fazendo parte do dia a dia acadêmico e tende a se intensificar, 

apontando para a tecnologia como um elemento integrador nos processos 

educacionais. 

Embora os entrevistados não tenham se detido a falar de web currículos, 

elementos e indicadores deles emergem na fala sobre a prática pedagógica de cada 

um desses professores. Como indicadores convergentes e comuns às quatro 

instituições, emergiram o engajamento de alunos e professores, a interação mais 

próxima entre alunos e professores, os trabalhos colaborativos, a intensificação 
do uso das tecnologias e a flexibilidade para reorganização/adaptação pedagógica 

ao momento pandêmico. Como indicadores que emergiram apenas nas instituições 

públicas encontram-se o engajamento setorizado (cada um encontrou sua própria 

solução) e a integração das TIC em parceria com outros cursos (que promoveu a 
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interdisciplinaridade). Como indicadores que emergiram apenas nas instituições não 

públicas, estão o engajamento com compartilhamento de atividades e soluções, 

bem como acolhimento, a interação social entre professores e alunos priorizada, com 

destaque para o suporte de saúde e psicológico para todos, a articulação teoria e 
prática para a reflexão sobre as aulas, os processos pedagógicos etc. e a produção 
científica aumentada e enfatizada. 

Flexibilização e ênfase na produção científica parecem compor dois 

indicadores de web currículo complementares aos já descritos por Almeida (2019). 

Um ponto importante de se notar quanto a esses indicadores de web currículo 

refere-se a como as quatro instituições de Ensino Superior tiveram aderência a alguns 

deles. Provavelmente isso foi possível porque a pandemia acelerou a experiência 

laboral e promoveu novas relações, novas formas de se relacionarem as práticas 

pedagógicas. Outro ponto a ser ressaltado tem a ver com o modo como a pandemia, 

metamorfoseando o processo educacional, promoveu o senso de colaboração e 

participação em todos. Parece que todos os envolvidos, professores e alunos, 

aproximaram-se mais ao longo do ensino remoto do que teriam se aproximado no 

ensino presencial, com a importância dada ao outro mediada pelas TIC.  

Como um índice de como o ensino remoto agradou e veio para ficar, figura este 

trecho da fala do entrevistado da IESPriv: “Tanto é que agora que tem a possibilidade 

da volta do presencial tem muita gente não quer voltar, quer ficar... continuar on-line...” 

(EIESPriv). 

Outro ponto trazido pelo mesmo entrevistado e que merece destaque é o que 

ele discute sobre o amadurecimento da área de EAD nesse período pandêmico: diante 

das dificuldades e desafios encontrados, ela está em fase de reavaliação, de 

consolidação (ou não) das reconstruções ocorridas nos últimos dois anos.  

Não se pode esquecer de mencionar também o que comentou a entrevistada 

da IESUC sobre a mudança do tipo de pesquisa que foi priorizada ao longo da 

pandemia, justamente em função do isolamento social: do foco na pesquisa de campo,  

passou-se a trabalhar mais bibliograficamente. 

Como canta Lulu Santos, “Nada do que foi será/de novo do jeito que já foi um 

dia”26, depois desse período conturbado de isolamento social e novas práticas 

cotidianas na direção da não contaminação pela COVID-19. E muito do que 

 
26 COMO uma onda. Intérprete: Lulu Santos. Compositores: Lulu Santos e Nelson Motta. Rio de Janeiro: 
WEA, 1983. 1 disco de vinil, lado A, faixa 4. 
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acontecerá daqui para a frente teve suas origens nesse mesmo período difícil por que 

todos passamos. Especialmente no campo da Educação integrada às TIC, não será 

diferente: muito se plantou e muito se vai colher.  
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APÊNDICES 

Apêndice 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Questionário 

Bem-vindo(a) ao projeto O processo formativo dos alunos de Pós-Graduação em um 

contexto de emergência. Agradeço seu comprometimento em responder este 

questionário.  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Autorizo que os dados deste questionário sejam tratados e arquivados em um banco 

de dados on-line, preservando a confidencialidade em uma plataforma de acesso, 

para os devidos fins de pesquisa científica.  

( ) Eu concordo em responder o questionário.  

( ) Não concordo em responder o questionário.  

( ) Desejo desistir sem quaisquer prejuízo.  

Questionário 
Olá! Você está participando de uma pesquisa de doutorado intitulada O processo 

formativo dos alunos de Pós-Graduação em um contexto de emergência. Os dados 

deste questionário serão usados para fins de pesquisa e suas respostas serão 

fundamentais para meu trabalho. Agradeço a sua participação e reitero que os dados 

serão tratados sem identificação do respondente e serão armazenados em uma 

plataforma segura. Cada respondente é livre para retirar seu consentimento para a 

participação nesta pesquisa sem precisar apresentar qualquer justificativa. 

Profa. Ms. Vivian Vaz Batista Alves 

Parte I – Dados pessoais  
1) Qual é a sua idade? _____ anos. 

2) Qual é a sua formação básica? 

( ) Área de Linguagens, códigos e suas tecnologias. Curso:  

( ) Área de Matemática. 

( ) Área de Humanas e suas tecnologias. Curso: 

( ) Área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Curso: 

( ) Ensino Religioso. Curso: 

3) Assinale seu grau de escolaridade dentre as opções a seguir:  

( ) Graduação. 

( ) Graduação e Licenciatura. 
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( ) Licenciatura. 

( ) Pós-Graduação lato sensu em 

______________________________________ 

( ) Mestrado completo em 

__________________________________________ 

Doutorado completo em _________________________________________  

4) Em que tipo de instituição leciona? 

( ) Pública. 

( ) Privada. 

( ) Organização Não Governamental. 

5) Para que faixa escolar leciona? 

( ) Educação Infantil. 

( ) Educação Fundamental – Anos Iniciais (1º a 5º). 

( ) Educação Fundamental – Anos Finais (6º a 9º). 

( ) Ensino Médio. 

( ) Ensino Superior. 

( ) Ensino Profissionalizante. 

( ) Outra. Especifique: _______________________________________ 

6) Que disciplina(s) ministra?  

_____________________________________________________________ 

Parte II – A cultura digital na sua vida profissional 
1) Quais são as contribuições das tecnologias para sua aprendizagem? 

___________________________________________________________ 

 

2) Quais são as contribuições das tecnologias para sua prática profissional? 

___________________________________________________________ 

3) O que você recomenda a um estudante de Pós-Graduação que está iniciando 

sua participação em atividades remotas mediadas por tecnologias? 

___________________________________________________________ 

4) Você utiliza que tipo de hardware para fins pedagógicos?  

( ) Computador.  

( ) Tablet.  

( ) Celular.  

( ) Outro(s). Especifique: _____________________________________  
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5) Quais são os recursos tecnológicos digitais que você costuma utilizar no seu dia 

a dia profissional? 

( ) Pacote Office (Windows, Powerpoint, Excel...). 

( ) Aplicativos para a produção e reprodução de vídeos. 

( ) Aplicativos para a produção e reprodução de podcasts. 

( ) Aplicativos para criação de nuvens de palavras, mapas conceituais, linhas 

de tempo. 

( ) Outros. Especifique: _____________________________________ 

6) Você utiliza redes sociais para trabalhar com os alunos? 

 ( ) Sim. Qual(is)? ( ) Facebook. ( ) Instagram. ( ) Twitter. ( ) Linkedin.  

( ) WhatsApp. ( ) Outra(s). Especificar: 

____________________________________________ 

( ) Não.  

7) Que plataformas de ensino remoto você domina? 

( ) Moodle. 

( ) Teams. 

( ) Zoom. 

( ) Google. 

( ) Blackboard. 

( ) Outra(s). Especifique: ______________________________________ 

8) Em que nível de proficiência no uso de tecnologias digitais para o seu dia a dia 

profissional você se encontra? 

( ) Não sou proficiente. 

( ) Sou um pouco proficiente. 

( ) Sou proficiente. 

( ) Sou muito proficiente. 

9) Que tipo de dificuldade(s) você tem no uso de tecnologias digitais em seu dia a 

dia profissional? 

( ) Dificuldade de acesso. 

( ) Compreensão de linguagem, que é muito específica. 

( ) Entendimento do funcionamento dos recursos e das plataformas. 

( ) Dificuldade de interação. 

( ) Outra. 

( ) Não tenho dificuldade. 
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10) Antes da pandemia, em que situações você usava tecnologias digitais no seu dia 

a dia profissional? 

___________________________________________________________ 

11) Em tempos de pandemia, em que situações você usa tecnologias digitais no seu 

dia a dia profissional? 

___________________________________________________________ 

12) Qual foi o impacto das tecnologias digitais durante a pandemia em suas práticas 

profissionais? 

___________________________________________________________ 

13) Você pretende continuar a utilizar tecnologias digitais em suas práticas 

profissionais no pós-pandemia?  

( ) Sim.    ( ) Não. 

Se sim, como vislumbra esses usos? 

___________________________________________________________ 

Parte III – Entendendo a relação entre cultura digital e a vida acadêmica atual 
(strictu sensu) 

1) A instituição de ensino em que você faz seu curso de Pós-Graduação oferece 

cursos de formação para o uso de tecnologias digitais visando facilitar o seu 

cotidiano na academia?  

( ) Sim.  ( ) Não. 

2) Em caso afirmativo, você já fez algum(ns) curso(s)?  

( ) Sim.  Qual(is)? _______________________________________ 

 

3) Em caso negativo, pode destacar o(s) motivo(s)? 

________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4) Você tem necessidade de participar de webconferências?  

( ) Sim.  ( ) Não. 

5) Você tem necessidade de criar webconferências?  

( ) Sim.  ( ) Não. 

6) Quai(s) plataforma(s) costuma utilizar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



189 
 

7) Você utiliza bancos de dados on-line e aplicativos de compilação e categorização 

de dados? Em caso afirmativo, qual(is)? 

( ) Google Drive. 

( ) ICloud. 

( ) Dropbox. 

( ) Outros. Especifique: _____________________________________________ 

8) Em relação ao uso das TIC na sua vida acadêmica, você se considera:  

( ) muito fluente.   ( ) medianamente fluente .  

( ) pouco fluente.   ( ) sem fluência. 
9) Em tempos de pandemia, em que situações você usa tecnologias digitais no seu 

dia a dia acadêmico? 

___________________________________________________________ 

10) Qual foi o impacto das tecnologias digitais durante a pandemia em suas práticas 

acadêmicas? 

___________________________________________________________ 

Parte IV – Extrapolando as questões: comentários adicionais 
Este espaço é reservado para você fazer comentários adicionais, se desejar.  

Aproveito para agradecer novamente pela sua participação nesta pesquisa.  
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Apêndice 2 – Gráficos resultantes das respostas aos questionários 

Parte I – Dados pessoais 

Figura 5 – Idade dos respondentes do questionário on-line.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 1 da Parte I dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Figura 6 – Formação básica dos respondentes do questionário on-line. 

 
Fonte: Respostas à pergunta 2 da Parte I dos 1uestionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Figura 7 – Grau de escolaridade dos respondentes do questionário on-line.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 3 da Parte I dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 
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Figura 8 – Tipo de instituição em que lecionam os respondentes do questionário on-line.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 4 da Parte I dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Figura 9 – Faixa escolar para a qual lecionam os respondentes do questionário on-line.  

Fonte: Respostas à pergunta 1 da Parte I dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Figura 10 – Disciplinas que ministram os respondentes do questionário on-line.  

 

Educação Básica 

STEAM  

História 

Cinema, pintura, escultura e intervenção 

Matemática (2) 

Polivalente 
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Matemática e tecnologia 

Gestão (EF e EM) 

Gestão estratégica (EM) 

Orientadora de Tecnologia Educacional 

Ensino Superior 

Tecnologia na formação 

Cidadania Digital (Pós-Graduação) 

Mídias e sua relação com o aprender 

O professor na sociedade contemporânea 

TIC 

TIC e a formação de professores 

Pedagogia diferenciada 

Inovação na gestão escolar 

Tecnologia e pesquisa 

Avaliação 

Alfabetização e letramento 

Fonte: Respostas à pergunta 6 da Parte I dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Parte II – A cultura digital na sua vida profissional 

Figura 11 – Contribuições das tecnologias para a aprendizagem individual percebidas pelos 
respondentes do questionário on-line.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 1 da Parte II dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 
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Figura 12 – Contribuições das tecnologias para a prática profissional individual percebidas 
pelos respondentes do questionário on-line.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 2 da Parte II dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Figura 13 – Recomendações a um estudante de Pós-Graduação que está no início da 
participação em atividades remotas mediadas por tecnologias feitas pelos respondentes do 
questionário on-line.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 3 da Parte II dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Figura 14 – Tipo de hardware usado para fins pedagógicos.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 4 da Parte II dos qon-line aplicados nesta pesquisa. 
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Figura 15– Recursos tecnológicos digitais usados no dia a dia profissional.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 5 da Parte II dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Figura 16 – Uso de redes sociais para trabalho com alunos.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 6 da Parte II dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Figura 17 – Domínio de plataformas de ensino remoto.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 7 da Parte II dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 
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Figura 18 – Nível de proficiência no uso de tecnologias digitais para o dia a dia profissional.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 8 da Parte II dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Figura 19 – Dificuldades no uso de tecnologias digitais no dia a dia profissional.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 9 da Parte II dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Figura 20 – Uso de tecnologias no dia a dia profissional no período pré-pandemia.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 10 da Parte II dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

  



196 
 

Figura 21 – Uso de tecnologias digitais no dia a dia profissional em tempos de pandemia.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 11 da Parte II dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Figura 22 – Impacto das tecnologias digitais nas práticas profissionais durante a pandemia.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 12 da Parte II dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Figura 23 – Uso de tecnologias digitais nas práticas profissionais no pós-pandemia.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 13 da Parte II dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 
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Parte III – Entendendo a relação entre cultura digital e a vida acadêmica atual 
(strictu sensu) 

Figura 24 – Oferta de cursos de formação para uso de tecnologias digitais no cotidiano 
acadêmico pela instituição de Pós-Graduação frequentada.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 1 da Parte III dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Figura 25 – Participação em cursos de formação para uso de tecnologias digitais no cotidiano 
acadêmico oferecidos pela instituição de Pós-Graduação frequentada.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 2 da Parte III dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 
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Figura 26 – Cursos de formação para uso de tecnologias digitais no cotidiano acadêmico 
realizados na instituição de Pós-Graduação frequentada.  

 

Líderes de aprendizagem 

Moodle, Teams, Portal Capes, Mendeley 

Participação em redes sociais de forma consciente e segura 

Utilização de aplicativos e ferramentas do AVA 

Docência on-line, Moodle básico e avançado 

Sobre Teams e Moodle 

Cursos livres de plataforma virtual 

Fonte: Respostas à especificação solicitada na pergunta 2 da Parte III dos questionários on-line aplicados nesta 
pesquisa. 

Figura 27 – Motivos para a não realização de cursos de formação para uso de tecnologias 
digitais no cotidiano acadêmico oferecidos pela instituição de Pós-Graduação frequentada.  

 

Não se aplica. 

Tempo curto. 

Falta de oportunidade. 

Não me lembro de ter recebido comunicação sobre esses cursos. 

Falta de oportunidade. 
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Fazia os cursos na instituição de ensino da Rede Estadual. Todos os cursos feitos foram 

ministrados pela Diretoria de Ensino da Rede Estadual. 

Eu busquei tutoriais na internet. 

Porque foram cursos sobre uso das plataformas e não precisei.  

Já domino a ferramenta. 

Fonte: Respostas à pergunta 3 da Parte III dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Figura 28 – Necessidade de participação em web conferências.  

  

Fonte: Respostas à pergunta 4 da Parte III dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Figura 29 – Necessidade de criação de web conferências.  

 

Fonte: Respostas à pergunta 5 da Parte III dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 
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Figura 30 – Plataformas digitais utilizadas para criação de web conferências.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 6 da Parte III dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Figura 31 – Uso de banco de dados on-line e aplicativos de compilação e categorização de 
dados como Google Drive, I-Cloud, Dropbox etc.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 7 da Parte III dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 
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Figura 32 – Nível de proficiência no uso das TIC na vida acadêmica.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 8 da Parte III dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Figura 33 – Uso de tecnologias digitais no dia a dia acadêmico em tempos de pandemia.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 9 da Parte III dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 

Figura 34 – Impacto das tecnologias digitais durante a pandemia nas práticas acadêmicas.  

 
Fonte: Respostas à pergunta 10 da Parte III dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 
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Parte IV – Extrapolando as questões: comentários adicionais 

Figura 35 – Comentários adicionais.  

 

A pandemia acelerou um processo que entendo não ter mais retorno. A utilização das 
tecnologias nas tarefas do dia a dia, como pagar uma conta, fazer uma transferência 
bancária e/ou realizar compras on-line. Emergiram novos espaços de interação entre 
profissionais, professores e alunos, diante do desafio de trabalhar e estudar em casa. É 
importante destacar a importância de se assegurar as condições mínimas como o acesso à 
internet, às tecnologias e a formação permanente dos usuários. A tendência consiste na 
articulação de cenários híbridos. 

As tecnologias têm impactado de forma expressiva no volume de demandas e reuniões de 
trabalho. 

Tive impacto muito grande na minha vida pessoal. Me considero uma pessoa muito 
centrada e calma mas extremamente sociável. Durante a pandemia, desenvolvi crises de 
ansiedade e síndrome do pânico e isso acabou impactando no meu desempenho 
acadêmico e profissional 

Estamos cansados de tantas lives e conteúdos. A visão e o corpo não aguentam mais. 

Eu observei o papel da escola para realizar letramento com as famílias no uso das TIC. 

 Fonte: Respostas à pergunta única da Parte IV dos questionários on-line aplicados nesta pesquisa. 
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Apêndice 3 – Carta-convite para os entrevistados (com roteiro de questões) 

 
Carta-convite  

 
 
Prezado(a) Professor(a),  
 
 
Gostaria de convidá-lo(a) a participar de uma entrevista semiestruturada remota que 
comporá parte do corpus de minha pesquisa de doutorado, que tem como objetivo 
compreender de que modo pós-graduandos vivenciaram a cultura digital em um 
cenário emergencial como o da pandemia da COVID-19.  
 
Podemos agendar a entrevista no período de 14 de julho a de 6 agosto, de acordo 
com sua disponibilidade de data e horário, caso aceite o convite. Nosso encontro tem 
previsão de aproximadamente uma hora de duração. Só será necessário 
combinarmos a plataforma que preferir e agendarmos quando for melhor para você. 
 
O roteiro previsto segue: 
 
1. No início do isolamento social e fechamento das universidades, comente sobre as 
atitudes observadas entre os pós-graduandos que você acompanhou em relação a:  
a) adesão às aulas remotas;  
b) sentimentos expressos por eles;  
c) fluência digital;  
d) outros elementos que se destacaram. 
 
2. Em relação a esses tópicos, você observou mudanças no decorrer do tempo? Em 
caso afirmativo, quais delas você considera relevantes?  
 
3. Como os pós-graduandos com os quais você tem contato se manifestam 
atualmente em relação à própria fluência digital e às perspectivas futuras da 
Educação? Você identifica indicadores relacionados ao desenvolvimento/expansão 
da cultura digital na Educação? 
 
4. Como você imagina o futuro da Educação na pós-pandemia? 
 
Antecipadamente grata pela atenção dispensada até agora, fico no aguardo de um 
retorno seu. 
 
Atenciosamente, 
 
Vivian Vaz Batista Alves 
11 94391-9192 (WhatsApp) 
vivian.unicid@gmail.com 
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Apêndice 4 -Transcrição das entrevistas 

Apêndice 4.1 - Entrevistada da IESPubl1 

Data: 26 de julho de 2021 – 19h48 min (início) 

Plataforma utilizada: Google Meet 

 

Pesquisadora: Prezada professora [...], estamos dando início à entrevista 

semiestruturada remota que comporá parte do corpus de minha pesquisa de 

doutorado, que tem como objetivo compreender de que modo professores pós-

graduandos vivenciaram a cultura digital em um cenário emergencial como o da 

pandemia da COVID-19. Nosso encontro tem previsão de duração de, no máximo, 

uma hora. Bem, no início do isolamento, fechamento das universidades, comente as 

atitudes observadas entre os pós-graduandos, por exemplo: adesão as aulas remotas, 

sentimentos, segurança digital e outros semelhantes que se destacaram. O que a 

senhora sentiu, viu, como a instituição aderiu às aulas remotas, os sentimentos que 

eles tiveram nesse período de pandemia na primeira fase, a fluência digital, se eles 

tinham fluência ou não, e o que mais trouxe de relevante que a senhora observou 

nesse processo? 

Entrevistada da IESPubl1: Olha, por eu pertencer a uma área que já trabalha com 

as tecnologias, então, nossos alunos... eles não reagiram tanto, mas de um modo 

geral houve aquela coisa assim... ficou todo mundo um período estarrecido, sem saber 

por onde começar. Mas aí a universidade começou a oferecer curso de formação 

continuada para os professores e engajaram os alunos de Pós-Graduação nesses 

cursos, como monitores on-line, tutores, e fizemos um curso só direcionado para eles, 

para esses alunos da Pós-Graduação de um modo geral, e formamos uma turma e 

eles fizeram o curso, participaram do curso. Primeiro, fizemos um integrado para os 

professores, depois nós sentimos a necessidade de fazer para o grupo de alunos da 

pós em separado. Eles participaram desse curso, as aulas foram suspensas, e ficaram 

somente na orientação individual. No ano de 2021, as aulas, por meio de uma 

resolução da universidade, foram retomadas no ensino remoto. O primeiro semestre 
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do ensino remoto aconteceu normalmente, não houve nenhuma reação, desistência. 

Os professores ministraram aula usando a plataforma Moodle, o Siga, que é uma 

plataforma das universidades federais, e aconteceram aulas normais. O segundo 

semestre está para começar agora dia 2 de agosto. No início, a gente tem um grupo 

diversificado. Alunos que sabem muito e outros que são migrantes digitais. Então, nós 

temos alunos excelentes e temos alunos que estão iniciando ainda nessa proposta. O 

setor de tecnologia... eles oferecem só uma disciplina eletiva que é Metodologia da 

pesquisa. Eletiva não, obrigatória. As demais são eletivas, que os alunos fazem para 

complementação de carga horária. Então, assim, com o grupo da Pós-Graduação, nós 

não sentimos dificuldades, eles são bem ambiciosos, participativos, são muito 

interativos. Tudo que a gente propõe flui. A dificuldade que nós temos é na Graduação, 

mas na Pós-Graduação, não. Tem sido muito interessante a participação deles. 

Pesquisadora: Então, professora, no ano passado, a universidade... ela não aderiu 

às aulas remotas? 

Entrevistada da IESPubl1: Não. O ano passado foi um ano perdido para nós. Nós 

trabalhamos só com a formação de professores. Nós formamos vários grupos para 

oferecer, do modo básico, docência no Ensino Superior, docência on-line, videoaulas, 

web conferências, para que eles pudessem ter acesso a elas. Então, todos os 

professores tiveram a oportunidade de passar. 2020 foi um ano sem aulas. Aí, em 

2021, que estava programado em voltar, mas não foi possível ainda, foi quando saiu 

a resolução que determinou que as aulas iam iniciar remotamente e estão 

acontecendo. 

Pesquisadora: Então, em relação a esse sentimento, o ano passado, as aulas não 

aconteceram. Além disso, o que a senhora pode destacar nesse período de 

isolamento? Tipo, se a universidade tivesse feito, ou alguma coisa que ela fez, além 

dos cursos que a senhora relatou. A senhora tem alguma coisa a mais para relatar de 

importante: 

Entrevistada da IESPubl1: Eu acho que foi um choque muito grande, muita gente 

entrou em depressão. Não tinha condições de ter aula, porque morreram muitos 

professores da nossa universidade, alunos... Era uma notícia atrás da outra e nós 

sofremos muito. O ano de 2020 é um ano que a gente quer esquecer. Nós perdemos 
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três alunos da Pós-Graduação, perdemos um funcionário e, no geral, nós perdemos 

vários professores. Isso deixou todo mundo no estresse. Mas em 2021, com aulas 

remotas, nós já sentimos uma melhora. Nesse semestre, nós sentimentos que eles já 

estavam incluídos. Se incluindo, voltando... Aí 2020 houve muito, assim, banca de 

qualificação, uma, duas ou três bancas de defesa. Foi o que aconteceu. Aula, de jeito 

nenhum, e os cursos. Já ano de 2021, nós tivemos muita participação dos alunos 

qualificando. Mas dentro do contexto, eu faço parte do colegiado do curso, nós temos 

seis alunos que pediram adiamento das defesas, e temos desistentes, que perderam 

família, essas coisas... E eles não estão conseguindo cumprir o prazo. Aí, esse é um 

dado do colegiado de que eu participo. E a gente teve que aderir a isso e aceitar, 

porque tá todo mundo numa situação muito parecida. 

Pesquisadora: Professora, observando esses pós-graduandos, como eles se 

manifestam em relação à fluência digital? O que a senhora nota, como a senhora 

identifica se esses alunos estão tendo fluência, se eles pensam no futuro da Educação 

partindo da cultura digital? O que a senhora nota, quais indicadores a senhora vê? 

Entrevistada da IESPubl1: Quando nós, no ano de 2020, durante essas formações, 

ofertamos, eu estou na Cied, na Coordenadoria adjunta da Cied daqui, nós ofertamos 

vários webnários. A Bete foi uma das pessoas que veio pra cá, foi muito importante a 

participação dela... O professor Moran também... Outros... Nós temos no site da 

IESPubl1 todas as gravações desses webnários. Então, nós sentimos assim... assim... 

Que o período de formação foi o que salvou um pouco essa situação pandêmica. E 

estava todo mundo desolado. Aí a formação ajudou bastante, esses webnários, a 

participação nesses eventos. É claro que nós tivemos um prejuízo muito grande. Nós 

sentimos isso. Aquele fluxo que é contínuo, de repente, a gente sente que não tem 

nem como medir como é que eles estão. A gente sente que tem algo que está 

deixando a desejar. Eu acho que nós temos muito trabalho daqui pra frente, para dar 

conta desse prejuízo que a gente consegue visualizar. Agora sim, todos eles já estão 

trabalhando, pelo menos eu fiz um levantamento desses 21 que estão comigo, todos 

eles já atuam nessas universidades, já coordenam, já são professores, estão assim 

bem engajados na prática. Agora quanto à questão da fluência digital, eu acho que 

nós precisamos investir muito para resgatar aquele lado bom que a gente vinha 

tentando construir com eles. Está difícil, está complicado nesse momento. 
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Pesquisadora: E como a senhora imagina o futuro da Educação na pós-pandemia? 

Entrevistada da IESPubl1: Tenho uma esperança, sabe? Lá no fundo do meu 

coração, que tudo isso vai passar e que nós vamos voltar mais amadurecidos, mais 

sofridos também. Eu acho que esse período de isolamento, ele amadureceu demais 

todas as pessoas. Elas estão sofridas, mas aprenderam muito também, como é 

importante trabalhar no coletivo, como é importante o outro, como é importante a gente 

continuar se aperfeiçoando, porque nós tivemos uma oportunidade nesse período, nós 

estamos com quatro e-books para ser lançados. A cada formação, a gente convidava 

aqueles que se destacavam para escrever sobre as experiências, era até uma forma 

de engajá-los em algo que eles pudessem fazer, que no futuro eles pudessem contar 

sobre isso. Então eles fizeram propostas de trabalho. Tem muita sequência de 

didática. Eu ministrei o curso Docência on-line, dois cursos de Moodle básico, para os 

alunos da pós e para os professores que trabalham com EAD, e tenho agora três 

cursos previstos, de aulas híbridas, sala de aula inovadora, webquest. A gente tá 

tentando trabalhar a questão da formação e, para esses cursos, a gente puxa um 

produto para a gente publicar e aplicar com os alunos. Nossa esperança é assim... 

que tudo isso passe, que a gente aprenda a trabalhar no coletivo com eles, com os 

nossos alunos, fazer com que eles aconteçam e motivá-los, porque a primeira coisa 

que nós temos que fazer é a motivação para que eles não percam... Mas eles sentem 

muita falta da participação presencial dos encontros que aconteciam, eles reclamam 

muito. 

Pesquisadora: Eles participam dessas aulas remotas? 

Entrevistada da IESPubl1: No primeiro semestre, eu disse para eles que eu, desde 

1990, eu tô na área, né? Educação a distância, tecnologia... E eu tomei um choque 

tão grande, porque eles ficavam num silêncio virtual na sala... Aí nós combinamos de 

provocá-los, colocamos com carga horária as aulas síncronas. E eles iam interagindo, 

aí o resultado fluiu. Hoje mesmo a minha aula eu nem consegui passar a metade do 

conteúdo, porque eles falavam, falavam, mas assim no meio da fala eles têm aquela 

esperança de que tudo isso vai acabar. Então, assim, a gente tava naquela situação 

de voltar pro mundo, naquela esperança de que a vacina seja uma solução. Eu acho 

que esse ano a gente não volta mais para presencial, mas o próximo ano eu acredito 

que sim. 
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Apêndice 4.2 - Entrevistada da IESPubl2 

Data: 27 de julho de 2021 – 18h30min (início) 

Plataforma utilizada: Google Meet 

 

Pesquisadora: Prezada professora [...], estamos dando início à entrevista 

semiestruturada remota que comporá parte do corpus de minha pesquisa de 

doutorado, que tem como objetivo compreender de que modo professores pós-

graduandos vivenciaram a cultura digital em um cenário emergencial como o da 

pandemia da COVID-19. Nosso encontro tem previsão de duração de, no máximo, 

uma hora. Então, professora, eu gostaria de saber como foi lá na sua instituição a 

adesão às aulas remotas... Como foi o sentimento? O que os alunos expressaram? 

Como foi a fluência digital? Quais foram os desafios? Quais elementos a senhora 

destacaria? O importante, nessa primeira pergunta, refere-se ao isolamento, quando 

aconteceu... Quais foram as primeiras providências de imediato na universidade? O 

que a senhora sentiu, né? Nessas aulas remotas, como os alunos se comportaram? 

Entrevistada da IESPubl2: Tá, eu vou dar minha opinião, Vivian, mas como 

professora da IESPubl2, porque eu não tenho cargo de Gestão. Então, eu não poderia 

falar como uma pró-reitora ou como uma coordenadora de programa de pós. Então, 

assim que suspenderam as atividades por conta da pandemia, a IESPubl2 suspendeu 

as aulas também. E aí no começo teve um movimento muito heterogêneo. Vou te falar 

do pessoal da XXXXX, que é a minha área, tá? O pessoal da XXXXX do campus 

XXXXX, por exemplo, rapidamente tentou achar uma saída. Cada professor do seu 

jeito... e fazer uma adaptação super-rápida. Lógico que era improvisado, sim, né? 

Super-rápido, para retomar alguma atividade com os alunos. Nas outras áreas, eu não 

sei te dizer direito, mas eu acredito que as aulas tenham sido suspensas. O que 

aconteceu a partir daí... A Pró-reitoria de Graduação, o Conselho de Graduação na 

verdade... é... ele começou a levantar situações dos diferentes campi. E aí decidiu... 

O Conselho decidiu suspender todas as atividades. Por quê? Porque... é... ouviu os 

relatos dos outros professores sobre o que aconteceu. [inaudível] Vários professores 

principalmente das outras áreas e até o movimento estudantil começaram a dizer que 
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tinha uma situação de acesso muito desigual, né? Então, que essa retomada das 

atividades sem um planejamento muito cuidadoso e o levantamento das condições de 

acesso dos alunos iam prejudicar muitos alunos. E aí o Conselho de Graduação 

decidiu suspender, né? Falou: “Olha, é considerado nulo, né, o que já foi feito, para 

todo mundo e a gente vai estudar como retornar”. Isso demorou um pouquinho, tá? 

Eu acho que foi mais ou menos... a gente parou em março... foi retomar mesmo aula 

pra alguns campi... ou pra área da XXXXX, que se preparou mais rápido... lá pra junho. 

E ao mesmo tempo suspendeu. O contrário do que aconteceu na IESUC. Deu um 

período, vocês se organizaram, fizeram um sistema de tutoria de pós-graduandos 

superbacana e foram em frente. A IESPubl2 teve muita discussão, muita votação, 

assim, essa coisa da instituição pública, né? Tem uma dinâmica diferente das 

instituições particulares. Eu... particularmente... eu gosto mais dessa demanda de 

que: “Olha, gente, o prejuízo é esse, vamos em frente e vamos fazer o melhor”. Mas 

a gente trabalha a partir do que decidem, a gente não tem essa autonomia. E aí o que 

aconteceu? Paralelo a isso, tem uma Coordenadoria de Desenvolvimento Docente, 

que fez parceria com um curso... que tem um único curso de Graduação que é on-line 

na IESPubl2, que é o curso de Design de Tecnologia e Design Educacional e aí 

começaram oferecer algumas ações para os professores, né? Para que os 

professores tivessem mais tranquilidade para planejar suas atividades e tal. Foram 

alguns cursos bem interessantes, eu participei desses cursos. E teve também... toda 

quinta-feira tinha um ciclo de debates onde um convidado vinha falar para os 

professores. Ao mesmo tempo, o pessoal debatia: “Como vai voltar?”. Tentaram 

alugar alguns equipamentos, oferecer chip para os estudantes, fizeram um 

levantamento superinteressante das condições de acesso e de vida dos estudantes, 

né? Em relação ao que que eles tinham pra acessar, como é que tava a situação, se 

eles estavam cuidando de alguém, quantas horas por dia eles tinham... fizeram um 

questionário bem abrangente, né? E aí foi decidido, né, na área da XXXXX, que seguiu 

paralelo a isso... começaram a fazer um projeto de voluntariado muito bacana, em que 

ofereceram doação de equipamento... uma série de coisas pros estudantes. Bom, foi 

bem interessante. Aí em julho o campus de São Paulo da XXXXX voltou primeiro e 

logo em seguida os outros foram voltando, né? Isso depois de fazer um planejamento 

educacional pra transição pro on-line e teve que fazer um plano de ensino adaptado, 

né? A gente... por exemplo... eu acabei... até por conta da pandemia... porque eu 

gosto da tecnologia, mas eu nunca me envolvi com essa área de uma maneira muito 
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profunda, né? Mas aí eu falei: “Gente, vamos aprender...”. Aí eu comecei a ver com 

bastante... a estudar muito, né, as ferramentas do Google, ofereci alguns treinamentos 

pros professores também... porque lá a gente adotou o Google for Education. 

Pesquisadora: Ah, tá. Era isso que eu ia perguntar... que plataforma vocês utilizaram. 

Entrevistada da IESPubl2: É, a oficial é o Moodle. Mas tem uma série de questões 

institucionais que não são tão amigáveis. E aí existia uma assinatura básica do Google 

for Education que tinha acabado de ser ativada na verdade e aí todo mundo foi por aí 

porque tinha mais autonomia. E eu fui uma das que fui pela plataforma do Google. A 

gente também tem a assinatura básica da Microsoft, mas eu acho que mais por 

ocasião acabou todo mundo indo pro Google. Não foi nem uma preferência... Eu acho 

até que, se a gente tivesse tentado investir mais na da Microsoft, teria dado até mais 

certo, né? Porque a gente teve que aprender as coisas, né? E na Microsoft acaba... 

todo mundo usa Word, Excel, PowerPoint, então teria sido mais fácil. Mas todo mundo 

foi e deu tudo certo, né? O que acontece aí, né? Eu acho que aí foi o que mudou para 

todo mundo: eu não sei como isso foi para vocês, mas vi uma diferença muito grande 

entre a Graduação e a Pós-Graduação, porque o regulamento da Graduação era 

diferente da Pós-Graduação. Na Graduação, a gente não podia exigir presença de 

atividade síncrona, não era obrigatória a presença e a gente também tinha que 

disponibilizar a gravação das aulas pros alunos que não conseguiam ir nas aulas, né? 

Pesquisadora: Pelo Moodle? 

Entrevistada da IESPubl2: Nada verdade, pelo Google Meet. Pelo Google Meet e o 

Classroom da Google ou no Moodle, mas se fizesse aula on-line, ela tinha que ser 

gravada e a presença no ar era obrigatória, tá? Isso foi bem no ano passado, foi bem 

assim mesmo. Este ano mudou um pouquinho, mas não mudou muito, não. Na Pós-

Graduação, a gente tem um pouco mais de liberdade, lógico, né? A recomendação 

era que a gente pudesse oferecer um horário que fosse compatível pros estudantes. 

Então, o horário das aulas foi mudado. A gente tinha aula quinzenal, né, no programa 

da gente de quinta e sexta o dia inteiro. Essas aulas foram transferidas para final da 

tarde de quinta e final da tarde de sexta porque era o horário onde a maior parte dos 

pós-graduandos conseguiriam presença nas atividades, né? E o que eu percebi... Eu 

acho que em termos de fluência digital... na Pós-Graduação... a gente ofereceu 
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Oficina de ambientação, né? Na Graduação, eu entrei pra valer no segundo semestre 

letivo na verdade, né? Então, quando eu comecei a minha disciplina, os alunos já 

conheciam as ferramentas, então isso não foi um problema. Mas o engajamento foi 

muito diferente, tá? Na Pós-Graduação, teve um engajamento considerável, os alunos 

estavam superfirmes ali... um ou outro só mais perdido... Mas na Graduação, os 

alunos ficavam de câmera desligada, tá, com uma interação assim... um mínimo de 

interação. Um mínimo! 

Pesquisadora: Nossa, na Graduação? 

Entrevistada da IESPubl2: Na Graduação. Por quê? Porque aí era aquela coisa, né... 

É um pouco diferente mesmo, quando a gente tá na Graduação a gente é meio 

“bando”, né, coletivo... E aí aquele aluno que gosta de perguntar... etc. etc.... no on-

line ele aparece mais. Então, você tem uns três ou quatro alunos ali que perguntam 

um pouco, mas pouco... e o resto que fica quieto... quieto... mortinho! Isso é muito 

difícil pra mim... Eu sou uma professora do ensino presencial.  

Pesquisadora: Tem interatividade, é diferente.  

Entrevistada da IESPubl2: É muito diferente. Mesmo você propondo, sabe: “Olha, 

vamos fazer uma enquete... Olha, vamos fazer tal coisa...”, eu percebi que eles não 

estavam muito na vibe. Então, foi um pouco mais chato. Eu diria que, na Graduação, 

era bem mais chato você trabalhar com os alunos, eles estavam mais desmotivados... 

Pesquisadora: Ah, tá... A senhora se sentia sozinha? Falando em sentimento. 

Quando a senhora dava aula na Graduação e aí não tem a interação, né? E aí como 

que era o seu sentimento naquela aula? 

Entrevistada da IESPubl2: Eu acho que eu me sentia extremamente decepcionada, 

por quê? Porque eu sou... eu sou uma professora que eu faço carômetro da minha 

turma antes de começar, eu envio um questionário diagnóstico, eu conheço... assim 

não vou te dizer que eu conheço a fundo, mas eu me esforço pra conhecer um por 

um...  

Pesquisadora: Tá certo, sentir... sentir a turma. 
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Entrevistada da IESPubl2: Porque eu gosto, eu gosto muito de ensinar... E aí, eu 

tinha uma turma que não interagia quase comigo. Mesmo quando eu produzia... por 

exemplo, eu dei aula pro curso de Fonoaudiologia. A última aula era de Metodologia 

da Pesquisa. Você imagina que não era uma coisa muito interessante. Mas eu fazia 

de tudo para fazer uma coisa diferente, que na última aula eu convidei profissionais 

formados... sabe, de áreas diferentes, para contar para eles o impacto que a 

Graduação teve na vida deles e a TCC. E assim, escolhi pessoas bem diferentes... 

Menina, você acredita que quase 40 alunos, quase ninguém perguntou nada para os 

convidados. Eu acho que é porque o pessoal ia lá, desligava a câmera e ia fazer outra 

coisa. Também pode ser que ficava escutando... colocava no celular e ficava 

escutando, né? E teve outra coisa que a gente ficou sabendo por fora: os alunos 

combinaram entre eles que ninguém podia ligar a câmera. Então eles fizeram um 

pacto pra ninguém ficar prejudicado: que ninguém podia ligar a câmera. Olha, ficava 

muito chato. Eu falava: “Gente, primeiro ano da minha vida que eu acho chato dar 

aula, porque é mais fácil gravar no YouTube... entendeu? Fazer minha aula sozinha, 

gravar... Fazer um questionário, me dá menos trabalho”.  

Pesquisadora: E eles não... eles não sentiram essa importância, né, de interagir, de 

falar... era bem estranho, na Graduação, né? Mas, assim, eles não participavam nada, 

nem no chat, nem nada? 

Entrevistada da IESPubl2: Pouquíssimo. Alguma coisa, pouquíssima coisa. Eu 

perguntava: “Vocês estão entendendo, têm alguma dúvida?”. E alguém respondia: 

“Tudo, tá tudo bem. A gente está entendendo tudo”. [Inaudível] O pessoal da Fono é 

muito interessante. Era geral, você não via mesmo... Eu dei aula em outros cursos da 

XXXXX, na XXXXX... tinha sempre os mesmos participando, o resto... Então, não sei, 

também... se era sequela, né? Porque tava todo mundo agoniado. Essa pandemia foi 

horrorosa. [Inaudível]  

Pesquisadora: Então a senhora acha que que isso, que essa vivência diante do relato 

da Graduação, fez com que eles criassem alguma perspectiva futura em relação até 

a uma fluência digital ou não?  

Entrevistada da IESPubl2: Eu acho que a fluência aconteceu forçosamente, né? Foi 

no susto. Eu me ofereci este ano logo no começo e ofereci a Oficina para ambientação 
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para os alunos, entendeu? Então, assim, com as ferramentas do Google for 

Education, era totalmente livre, fora do horário de aula, e eu ofereci um horário de 

uma hora e meia mais ou menos. E eu começava: “Você sabe isso? Você tem dúvida 

naquilo? Como é que posta tarefa?”. Bem o be-a-bá. Dicas pro estudo. E uma aluna 

falou uma coisa legal, porque ela falou assim: “Olha, todo mundo imagina que, porque 

a gente é jovem, a gente tem fluência digital. E a gente não tem. Uma coisa é saber 

usar a rede social, outra coisa é saber usar isso para estudar”. Eu não imaginava, né? 

Todo mundo fica com aquela história de “nativo digital, nativo digital...”. Aí eu li um 

artigo até muito interessante que era um pesquisador falando que essa história de 

nativo digital é uma falácia. Não existe isso do ponto de vista de neurociência. E eu 

falei: “Tá na boca do mundo, né?”. 

Pesquisadora: E o que a senhora enxerga como um indicador relacionado ao futuro 

da Educação na pós-pandemia? A senhora me relatou que aconteceu essa vivência 

de cultura digital, né? Meio que no susto, mas ela foi acontecendo e esse movimento 

não parou. [Inaudível] O que a senhora imagina que seja o desenvolvimento dessa 

questão da cultura digital na Educação: 

Entrevistada da IESPubl2: Então, Vivian, eu acho que a gente está totalmente longe 

da cultura digital. O que a gente tem é um uso instrumental. Olha, aumentou esse uso 

instrumental. Aumentou e muito e não vai voltar, né? Foi um passo grande, legal. 

Professores se arriscaram a fazer coisas que eles precisariam de anos para ter 

coragem de fazer. Agora, o uso da tecnologia na Educação aumentou. Mas pra estar 

impregnado na cultura institucional, acho que falta muito ainda. Na minha instituição 

não tem estrutura, sabe? Não tem todas as salas com Wi-Fi, não tem uma série de 

coisas que seriam necessárias, né? Eu acho que a gente evoluiu, mas eu não sei te 

dizer o que vai acontecer. Não é como era antes e não vai ser como é agora, né? Por 

exemplo, duvido que os estudantes queiram vir para a faculdade para assistir à aula 

presencial. Duvido, porque essa aula é teórica, né, ela é passiva e ele tem que gastar 

tempo e dinheiro pra deslocamento para assistir uma aula que, se assistisse gravada 

seria a mesma coisa, né? Então, eu acho que o aluno não vai voltar. A gente não vai 

voltar ao que era antes e a gente não sabe o que vai ser, né? Mas eu acho que é 

cultura digital, ela não tá integrada, porque o currículo não mudou: o currículo se 

adaptou para caber no on-line. Mas ele não mudou na sua base. E o professor 
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aprendeu muito - e aprendeu bastante - no uso instrumental. Agora eu não sei se 

ele conhece, né, se ele entende qual é o conhecimento pedagógico que tá relacionado 

à tecnologia que ele tá usando, né? Eu não sei se ele conhece qual é o conhecimento 

tecnológico melhor para aplicar na área de conhecimento que ele tem. Por quê? 

Porque ele não teve oportunidade nem de pensar nisso. [Inaudível] Eu acho que tem 

outra coisa importante aí, mas pra isso eu não tenho solução: eu acho que... eu não 

sei como... eu acho que precisava estudar, fazer uma pesquisa pra isso. Dentro da 

área de formação docente – vou falar o que aconteceu na minha instituição – a gente 

tem dois movimentos: um movimento, que é o do professor que quer saber como usa 

para poder ensinar melhor, né? E outro movimento que tem dois grupos ali: primeiro, 

um que acha que você tem que ensinar pro cara como usa o negócio, porque se ele 

não souber como usar, ela não vai se interessar por ações de formação docente; 

segundo, um grupo que acha que falar como usa é um instrumental muito pouco nobre 

do fazer pedagógico. Afinal, você tem que falar para o cara quais são as bases 

epistemológicas que estão subjacentes à prática pedagógica e, com isso, a adesão 

dos professores nas atividades é muito relativa, porque o professor vai lá aprender, 

por exemplo, qual ferramenta que eu posso usar para engajar os alunos e o pessoal 

começa a falar de filosofia pedagógica. Então, acaba que, o professor que poderia 

participar de uma atividade onde ele aprendesse mais e pensasse sobre o que ele 

faz, ele acaba tendo anticorpo, porque ele falou: “Olha, eu fui lá e fiquei duas horas e 

não saí com nada que eu pudesse usar na minha sala de aula”, né? Mas isso não tem 

explicação por enquanto. 
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Apêndice 4.3 - Entrevistada da IESUC 

Data: 30 de julho de 2021 – 16h (início) 

Plataforma utilizada: WhatsApp 

 

Pesquisadora: Prezada professora [...], estamos dando início à entrevista 

semiestruturada remota que comporá parte do corpus de minha pesquisa de 

doutorado, que tem como objetivo compreender de que modo professores pós-

graduandos vivenciaram a cultura digital em um cenário emergencial como o da 

pandemia da COVID-19. Nosso encontro tem previsão de duração de, no máximo, 

uma hora. Então, professora, eu gostaria de saber o que que a senhora observou em 

relação as atitudes dos pós-graduandos? E como foi a adesão das aulas remotas? E 

quais foram os sentimentos que permearam esse período desse acontecimento? 

Como a senhora observou e aí como fez a integração ou não da frente digital? A 

senhora notou ...   

Entrevistada da IESUC: Bom, então, vamos lá. Eu acho que eu divido um pouquinho 

esse momento de isolamento físico - porque não foi social, né? Mas a gente chama 

de isolamento físico desde março do ano passado. Acho que nós tivemos algumas 

etapas. A primeira etapa que foi logo... logo em seguida do fechamento. Foi lá para o 

dia 20 de março... Até os dois primeiros meses, eu acho que foi um baque inicial. Teve 

um período, vamos dizer, de acomodação aí das pessoas, que começaram a 

acessar... Ninguém sabia quanto tempo durava. Os professores e mesmo os nossos 

alunos, que são alunos e professores, eles não imaginavam que fossem ficar tanto 

tempo longe. Todos estavam imaginando que seriam uns 15 dias a um mês. Então, 

no começo... eu acho que foi uma sensação de provisoriedade, né? Mas nossa turma 

de alunos já é bem mais afeita aos ambientes virtuais e digitais do que provavelmente 

turmas de outros professores. W2Então eu tive praticamente... não tive nenhuma 

interrupção. Algumas aulas foram suspensas no dia 15 e no dia 16, por exemplo, eu 

já tive aula pelo Skype. Então, já começamos direto, não teve interrupção, né? As 

primeiras aulas realmente foram muito voltadas para a gente dialogar sobre o que 

estava acontecendo, pandemia... Porque estava... Que nós estávamos... Tinha essa 
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característica: que eles são alunos do mestrado e do doutorado e, ao mesmo tempo, 

eles são professores... grande parte dos meus alunos são coordenadores de 

Tecnologia. Então, eu acho que no primeiro mês especialmente nossos alunos, que 

estão coordenadores de Tecnologias, enlouqueceram porque tinham que dar conta 

ao mesmo tempo, assim como você, né? ... de formar os professores de suas escolas, 

de definir quais seriam as ferramentas, de pensar como seriam nossas atividades on-

line. Então, acho que foi um período muito desgastante para esses alunos que são 

coordenadores de Tecnologia, né? E nós temos vários. E nós temos que falar que 

alguns deles... duas acho... que duas meninas entraram em contato comigo, falando 

de desistir do curso, que não davam conta... E a partir do momento em que todo 

mundo já sabia o que ia fazer... porque no começo teve um susto... e agora? O que 

vamos fazer? São quinze dias, não tenho Skype... Quem tem Meet? Cada um foi se 

virando. Depois as escolas, as universidades foram se virando e começaram a ditar 

as normas, a escolher uma plataforma, como o Zoom, como o Teams, o Meet... mas 

acho que o Meet nem estava disponível no início.... Bom... Enfim, nas aulas o que eu 

senti no primeiro semestre de 2020 é que muitos alunos estavam bastante alterados, 

emocionalmente, né? Então, muito nervosos, muito preocupados... preocupados com 

essa instabilidade, a insegurança... Preocupados com a doença, preocupados em 

ficar em casa... Porque foi uma situação nova pra todos, né? Alguns alunos... A IESUC 

disponibilizou um acolhimento psicológico e eu encaminhava todas as aulas. Eu 

chamava os alunos todos e falava: “Temos um acolhimento, quem estiver 

disponível...”. E vários foram para... Realmente acessaram os serviços de 

atendimento psicológico, alguns individuais, outros em grupos. E aí... até... Os meus 

alunos acharam que eles estavam melhores que os outros, porque eles pelo menos 

sabiam usar as Tecnologias, né? Então eles falaram: “Nossa, professora, eu fico 

dando aula para os outros, ensinando... Porque tem professor e aluno junto no 

acolhimento. Aí eles começaram a ajudar os outros professores, os alunos e 

começaram a melhorar por conta disso. No primeiro semestre, as aulas foram muito 

voltadas... pelo menos as minhas aulas, né? Primeiro, toda aula, o momento inicial 

era discutir como as pessoas estavam se sentindo, o que elas estavam fazendo, como 

é que elas estavam no trabalho, como é que não estavam... Então, no começo, todos 

falavam um pouquinho, aí depois com o tempo eu fazia umas enquetes, sabe? Com 

planilhas, ICQ... nós conseguimos tratar do assunto. Então, todas as aulas a gente 

tratava desse assunto do afastamento físico, da demanda de trabalhos e foi o 
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semestre inteiro. Não teve nenhum dia que isso não viesse à tona, porque nós todos 

estávamos muito mobilizados com isso. Sejam professores ou não, alguns... muito 

poucos não tinham habilidade com as ferramentas de videoconferência, subir, abrir o 

Teams é muito complicado realmente, e o serviço de monitoria ajudou bastante de dar 

a mão para os alunos, de ajudar. No meu caso, tive a sorte de ter a [...] e a [...]. As 

duas são muito sensíveis em relação às pessoas. Então, elas também deram um 

suporte muito grande para os alunos que não se sentiam à vontade de falar comigo. 

Pouca gente, às vezes, não entendia alguma coisa, a gente repetia e voltava. Eu 

voltava. Então, pode-se dizer que o primeiro semestre foi muito voltado pra gente 

discutir questões da pandemia. Nesse ponto, eu mudei completamente o currículo, o 

plano de ensino que eu tinha pensado... E trabalhei muito com design thinking com os 

alunos e trabalhando muito com cenários... Então, para não personalizar, a gente fazia 

cenários de uma professora que estava numa escola pública com seus alunos e como 

eles iriam fazer para trabalhar... Então a gente ia fazendo personas e ia discutindo a 

esse respeito. Aí, por outro lado, como eu também não queria deixar de trabalhar o 

que eu tinha proposto pro curso... A gente também começou a trabalhar com Álvaro 

Vieira Pinto, que é uma leitura difícil. E aí a gente conseguiu achar um monte de vídeos 

e aí mesclava. Fizemos cópias alternativas do livro. Cada um copiava e digitalizava 

um pedaço e a gente começou a usar bastante vídeo. Então eu acho que o vídeo 

também ajuda a entender um pouco mais as questões mais complexas... e aí 

caminhamos assim, né? Na teoria e na prática, muito na prática deles, muito calcado 

na prática de cada um e o que tava vivenciando no dia a dia. Aí o resto foi meio 

educação à distância, né? Mas no caso, eu tive a felicidade de já conhecer e poder 

rapidamente trazer novos vídeos, áudios, podcasts... Então, sabe, fazer outras 

atividades. Eu uso bastante o Teams, com todos os recursos que tem lá, sabe? 

Múltiplas salas... Desde o começo, a gente conseguiu acertar e a [...] foi ser monitora 

do GAR [Grupo de Apoio Remoto], né? E ela aprendeu mais ainda. E aí a gente 

ensinava para Grupo de Apoio. Então foi legal... Bom, esse foi o primeiro semestre, 

então, o primeiro semestre eu posso te dizer que foi 80% o trabalho mais 

socioemocional, trabalhar com as incertezas de entender que estão todos na mesma 

situação, de as pessoas poderem dividir as suas ansiedades e a gente às vezes 

trabalhar em conjunto com situações que eles estavam vivendo em suas escolas. A 

gente juntava todo mundo e... vamos debater o que se pode fazer... E ficava todo 

mundo dando sugestões e tal... Então, normalmente, eu dividia a aula em três. 
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Quando é presencial, eu costumo dividir em dois. Aqui eu dividi em três com um 

momento especial de aquecimento, debates sobre essas práticas e depois um pouco 

de teoria e no fim fechamento, né? Ainda mais porque, como são três horas, fica mais 

fácil dividir por três, né? Mas enfim... Aí terminou o primeiro semestre. Já no segundo 

semestre, as pessoas já estavam mais... já tinha passado o susto, as pessoas já 

estavam mais habituadas, já sabiam o que iriam fazer, os professores também. 

Porque não foram só os alunos que ficaram nervosos, mas os professores - nossos 

professores da universidade ficaram nervosos. Principalmente aqueles que não 

tinham habilidade com a tecnologia, né? Aí eu acho que... aí nesse ponto... o grupo 

de monitoria ajudou bastante. Para quem estava sendo monitor, que também já 

conseguia se ver ajudando o outro, né? Isso já é uma coisa boa. Aí é bom... Aí no 

segundo semestre foi bem mais tranquilo, né? Das pessoas com a rotina, né? Sabe, 

as pessoas já estão habituadas à rotina, não se confundem muito com a tecnologia, 

já estão começando a aprender essa cultura, né? A cultura do Zoom. Não era nem do 

Teams, né? De compartilhar, de ir pra sala, de voltar, de debater, essa história de ficar 

no home-office, né? Também, né? Porque você, como todos os demais alunos e 

professores... passaram a ficar em casa e com essa dificuldade de coordenar todas 

as atividades de casa, da escola, do curso, né? Com almoço, com criança parando... 

E aí eu acho que a gente conseguiu, acho que porque é IESUC, né? E porque também 

foi uma questão do mundo todo. A gente conseguiu trazer a casa para a Universidade, 

né? Então, eu acho que isso ajudou bastante... Então todo mundo conhecia o negócio, 

todo mundo... Eu só falava que se alguém estivesse de pijama para não levantar, mas 

aí passava cachorro, passava criança. [Inaudível] Algumas pessoas mudavam o fundo 

de tela, então praticamente todas as aulas a gente mudava o fundo... quando tava frio, 

colocava de frio, quando era calor, de calor. Eu achei que foi um pouquinho dessa 

ideia. Claro, os alunos ficaram mais sensíveis... Eu posso dizer isso, porque todos os 

alunos que iniciaram em 2020 nenhum terminou no tempo. Nenhum, posso te dizer 

que nenhum. Acho que todos demoraram um pouco mais, atrasaram um pouco, 

porque passaram pelo menos uns dois meses sem conseguir fazer outra coisa sem 

ser tentando se dedicar ou só dando conta da sua própria vida, né? Então todos 

demoraram mais. Se você perguntar, eu acho que todos a gente... no ano passado, 

já tinha dois meses a mais mesmo, né? A própria CAPES e o CNPQ que deram, mas 

mesmo este ano, quem estava no ano passado também precisava de tempo maior 

para poder concluir as atividades... Porque passou um vácuo, né? Ninguém sabe o 
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que fez, mas ficou um vácuo, depois de um furacão... Assim, eu acho que agora... Eu 

acho que a falta que aconteceu com todos aqueles que já estavam caminhando no 

trabalho foi a falta de estar em campo, né? De fazer pesquisa de campo... Então, 

aconteceu que parte grande... Acho que todos... foram fazer pesquisa mais 

bibliográfica, exame de literatura, pra não depender de achar aluno, achar professor, 

né? Mas para que as pessoas também tivessem tempo e vontade de participar. Então 

acho que deu uma virada na característica das pesquisas de nossa área, que 

costumam ser mais pesquisas de campo com alunos, com debate, com observação... 

Eu acho que também teve perda de emprego, né? Isso abalou várias pessoas, porque 

várias perderam trabalhos. Então, assim, acho que teve uma questão social, assim, 

de trabalho, de local. Enfim, todo esse contexto pandêmico eu acho que foi bastante 

demandante pra todos, não só pras mulheres, mas pros homens também: medo de 

perder trabalho, medo de ficar doente, medo... enfim... todos os medos. Mas acho que 

as pessoas conseguiram seguir em frente, né? Porque não tem como voltar, né? A 

gente tinha esperança de voltar no segundo semestre do ano passado, mas aí foi 

ficando claro que isso não ia acontecer, né? Depois foi no começo desse ano e 

também a gente viu que não ia acontecer, né? Porque eu acho que março e abril 

foram os piores meses da pandemia e agora a gente... acho que a gente tem a ideia... 

pelo menos eu tive o entendimento de que a IESUC está estudando aí a retomar o 

presencial. E agora ficou engraçado, né, que tem parte das pessoas que preferem o 

presencial e parte das pessoas que preferem a distância... No entanto, nossos alunos, 

como já conhecem tecnologia, já estão mais habituados, nós tivemos uma excelente 

adaptação e todos no fim acabaram achando que era melhor porque eles conseguiam 

se concentrar mais, que não tinha o transporte, o dia rendia mais e que... enfim, né? 

Conseguiam trabalhar melhor. Muita gente, quando eu faço, no final do período, uma 

avaliação, prefere a distância... Agora eu acho que eles prefeririam, se fosse híbrido 

mesmo, alguns encontros presenciais, mas a maior parte a distância... Eu acho que 

essa vai ser a característica, né, daqui pra frente. E o que aconteceu de bom, de 

positivo, foi que nós tivemos mais liberdade pra trabalhar com tecnologias, né? E as 

pessoas também... os gestores e coordenadores, os diretores... entendem um 

pouquinho mais... Do que a gente tava falando é que quebrou uma barreira bastante 

grande... quebrou aquela barreira daqueles que eram contra a tecnologia e daqueles 

que eram a favor da tecnologia, pois existia sempre aí um atrito, uma... uma tensão 

entre essas duas áreas. E eu acho que agora isso se dissipou... Embora nossos 
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monitores que ficaram com professores que não são da linha de pesquisa, também 

em depoimentos... que a gente fez uma pesquisinha aqui... alguns alunos de pós-

Graduação não gostavam de jeito nenhum, queriam voltar... No começo, não queriam 

acessar, depois brigavam com as monitoras... que não queriam, que isso, isso, 

aquilo... Então acabaram cedendo, porque viram não era uma questão da IESUC... 

Eles achavam que era uma questão mais individualizada, assim, institucional, mas aí 

eles começaram acho que a perceber que no mundo inteiro foi isso... em lugar nenhum 

foi diferente... Então, eu acho que assim... o que foi diferente, assim, o que mudou na 

pandemia foram nossas práticas de ensino... Eu acho que passaram... a gente já 

costumava usar metodologias mais ativas, né? Mas passaram a ser muito mais ativas, 

porque também os alunos começaram a entender mais do que são metodologias 

ativas e participativas. Nesse ponto, eu acho que nossos alunos da área de 

tecnologia... eles aderiram bastante, né? Eles participavam muito e a gente teve muita 

sorte de ter esses alunos que construíram, trabalharam junto com a gente ombro a 

ombro, construindo e descobrindo... Eu acho que foi muito bacana nesse sentido... E 

eles conseguiram também se colocar no lugar dos professores, porque eles tinham 

que fazer a mesma coisa, né? Então foi assim... no sentido de proximidade, de 

parceria muito grande. Eu acho que isso mudou as relações entre professores e 

alunos... E eu acho que aproximou muito... Eu acho que também os alunos também 

começaram a se sentir menos alunos... Porque aluno é aluno, né? Sempre espera. 

Eu acho que houve uma atitude bastante proativa dos alunos, sabe... Não só de 

ajudar, mas de encarar, de participar... Eu acho que não tive problema de participação 

de nenhum dos alunos, a não ser quando a pessoa tivesse, vamos dizer assim... num 

down, né? Porque todo mundo tem altos e baixos... Mas aí quando um tava baixando... 

todos os outros acabavam se mobilizando, ajudando... em falar, em ajudar... Eu acho 

que foi quase uma família, sabe? Eu acho que as turmas ficaram muito mais 

colaborativas entre si... Criou-se uma amizade muito grande um pelo outro... uma 

compreensão muito grande... acho que um zelo um pelo outro. Isso foi muito bacana... 

E eu acho que a gente teve sorte de ter esses alunos que são professores e que 

trabalham com tecnologia. Foi isso. Eu acho que teve essa questão muito forte de 

empatia, né? Todos os finais de semestre era uma choradeira... Às vezes, eu falava 

assim: “Ah, semana que vem vai ter o curso da IESUC... Vocês querem assistir o curso 

ou vocês querem ter aula?”. Aí a resposta era: “Ah, queremos aula! Queremos aula!”. 

Normalmente seria o inverso. Teria o curso e ninguém iria para a aula. “Não, 
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professora, a gente prefere aula, é o melhor horário da semana, porque a gente 

consegue falar com as pessoas, consegue ficar mais tranquilo, consegue conversar 

com as pessoas que estão vivendo a mesma coisa. Eu acho que essa parte 

socioemocional foi bastante afetada e isso trouxe um crescimento muito grande pra 

todos, eu acho... Teoricamente, na questão dos debates, que ficaram mais densos, a 

gente conseguiu trabalhar mais questões que iam acontecendo no dia a dia, que as 

pessoas iam vivenciando... Então, não ficou tão distante... A gente partia da prática 

para a teoria... Eu acho que foi bem bacana. Ah, então me perguntavam: “Como você 

tá, professora?”. E eu falava assim: “Eu tô ótima! Porque... eu tô adorando”. Porque 

eu tenho certas condições de morar na praia... Então eu conseguia, ao invés de gastar 

uma hora e meia de condução pra ir e voltar, uma hora e meia pra voltar... então, 

imagina... eu tinha três horas a mais no meu dia... Então eu ia... na verdade... eu acho 

que a produção... a gente não produzia tanto porque tinha muita coisa pra fazer, 

porque tinha muita reunião, porque todos enlouqueceram tentando substituir as 

atividades presenciais... Então a gente teve muita reunião, muita live, muita reunião, 

muita coisa... Então foi muito cheio. Eu te digo que eu trabalhei muito na primeira 

semana, nas duas primeiras semanas... Eu lembro que eu trabalhei tanto que eu 

acabei com todas as minhas horas de internet que eu tinha. 

Entrevistadora: Eu também nunca tinha usado todo o meu plano de internet. E nessa 

pandemia eu usei. Usei muito. Muito, muito, muito. Professora, e em relação à cultura 

digital na Educação, assim, vendo esse desenvolvimento, acontecendo todo esse 

processo com os alunos na pós, tendo a fluência que eles adquiriram... Então, assim 

em relação a essa cultura digital na Educação, como que a senhora... 

Entrevistada da IESUC: Olha... Desenvolveu muito a cultura digital, porque todos, 

em todos os sentidos, começaram a trabalhar mais com tecnologias. Então, não foram 

só os alunos, foram todas as escolas, todos os alunos, mas também foram, vamos 

dizer, os parentes, a família... porque ficou tudo digital. Então, a cultura é aquilo que 

a gente... é a prática do dia a dia, né? A cultura é aquilo que um coletivo faz, e essas 

coisas começam a ficar mais presentes no nosso dia a dia. Então nós desenvolvemos 

um vocabulário novo, né? Que é “pausar”, “vamos compartilhar”, “vamos mudar o 

fundo de tela”, “levantar a mão pra falar”... Então, tudo isso foi ficando... absolutamente 

dentro do nosso dia a dia. As lives... E aí eu acho que as pessoas passaram a se 

apropriar das redes sociais não só pro social, mas também pra trabalho e pros 
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estudos, né? E eu acho que a gente criou novas rotinas... E isso cria cultura, porque 

agora todo mundo sabe que pode dar aula on-line, seja por videoaula... grande parte 

dos professores começaram a fazer videoaula... Eu achei o máximo. Começaram a 

falar: “Olha, esse enquadramento não tá bom”... “Usa uma lousa branca”... Para mim 

foi uma surpresa. [Inaudível]. 

Entrevistadora: E professora, só pra gente encerrar, o que a senhora imagina pro 

futuro da Educação na pós-pandemia? 

Entrevistada da IESUC: Olha... eu espero... tenho uma grande esperança-certeza, 

como dizia a professora Ivani, de que a gente vai conseguir usar mais tecnologias nas 

escolas... Eu acho que a gente vai conseguir também mudar um pouquinho esse 

paradigma de escola tradicional pra uma escola mais ativa, mais interativa... Acho que 

isso a pandemia trouxe - essa possibilidade de usar as tecnologias e o debate que 

isso suscita, né? Eu acho que todo mundo sabe já o que é ensino híbrido, que não é 

só parte presencial e parte a distância, que o aluno tem que participar mais, que não 

adianta o professor ficar três horas dando aula na tela, porque é muito chato... É, eu 

não sei se a Beth comentou com vocês... Mas a gente fez uma pesquisa na própria 

IESUC... Parte de vocês respondeu também. E o que a gente viu é que os alunos da 

Pós-Graduação já são escolados. E que os alunos da Graduação falavam algo muito 

parecido com o que a gente fala... com o que a gente estuda... ou o que o próprio 

Paulo Freire traz... Que eles preferem os professores que falam “bom dia”... Eu fiquei 

chocada porque eu imaginei que não tivesse professor que não falasse “bom dia”... 

Que eles gostam de professor que é organizado, que tem um plano de ensino que 

eles possam acompanhar, atividades que eles possam participar, atividades em 

grupos, atividades de debates, atividades de ação social, quando eles conseguem ir 

a campo articular teoria e prática. [Inaudível]. Pra alunos de Graduação normal na 

IESUC, também a gente perguntou o que eles tinham achado... mas eles entenderam 

que era uma necessidade, que foi bom para continuar as atividades, mas que eles 

preferem o presencial mesmo... A Pós-Graduação, não... A Pós-Graduação... as 

pessoas acham que são mais autônomas no sentido de conseguir se organizar 

melhor, ter mais foco nos estudos... Agora, na Pós-Graduação, os professores da 

minha turma também reclamaram muito que os alunos não ligavam as câmeras, que 

muitas vezes eles só ligavam, mas não estavam lá, não participavam... Mas eu acho 

que, na Pós-Graduação, a gente tem menos alunos, é mais fácil, a gente conhece 
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muito bem os alunos. A gente conhece todos os alunos, sabe o que estão 

pesquisando... Enfim, sabe tudo o que as pessoas estão pensando, onde querem 

chegar... Então eu acho que é muito mais fácil a gente dar exemplos ou envolver os 

alunos naquilo que a gente tá trabalhando nas aulas. Na Graduação, talvez seja um 

pouco mais inespecífico, porque é uma formação inicial, né? E alguns professores da 

Graduação também não tinham preparo... tanto preparo para usar tecnologias e 

preparação pedagógica pra isso, né? O que nós conversamos bastante – eu, o 

Fernando, a Beth – e o que a gente conseguiu entender é que as escolas que têm 

uma tradição pedagógica mais consistente, elas conseguiram rapidamente se 

adaptar, envolver os alunos e criar coisas novas... E as escolas que têm menos 

densidade pedagógica, menos profundidade, menos debate, tiveram um pouco mais 

de dificuldade para se adaptar a essas novas questões... porque as questões que 

pautaram esse ano e meio que a gente tá trabalhando on-line... elas vão mais do que 

você aprender a usar tecnologia, né? Os professores realmente precisariam ou 

precisaram mudar suas práticas para que eles pudessem fazer um desenho de 

educação... um design educacional... mais apropriado às tecnologias, né? A esse 

virtual... pensando que as pessoas estão vendo em uma tela menor, né? Você não 

tem tanto a questão das pistas que os professores fazem na aula... que se mexem, 

que sobem, que descem, que andam, que voltam... essas pistas visuais também não 

tiveram e... e isso a pessoa precisa também incorporar, né? Que é outra linguagem... 

na nossa linguagem presencial... E isso também demanda um letramento, né? A aluna 

[...], trabalha com crianças pequenas e fez o letramento das Mães. E isso ajudou muito 

a ela a dialogar com os pais e as mães na época da pandemia, quando as mães 

tinham que receber link, abrir link, fazer download, fazer upload, baixar coisas no 

celular... e tem gente que só tem um celular, baixar, voltar... E isso... Ela então 

começou a propor muitas atividades que incluíam a família toda, para que eles 

pudessem trabalhar no conjunto... no conjunto com a família. E isso ajudou muito com 

as mães, que aprenderam a fazer vídeo, que aprenderam a enquadrar, que 

aprenderam a fazer podcast, a subir coisas no YouTube... Imagina a mãe de criança 

pequena fazendo isso... A criança fica me batendo... Então esse letramento, que se 

seguiu também a um letramento escolar... As mães normalmente... elas vão 

aprendendo a linguagem da escola e, às vezes, elas não entendem. Eu acho que as 

mães tiveram letramento... As mães de todo mundo foram entendendo o que é o 

currículo, o que era plano de ensino, entenderam um pouco mais a linguagem da 
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escola... É a mesma coisa quando você entra na Pós-Graduação, que tem o 

letramento, uma alfabetização... que você vai aprendendo com o tempo... O que é 

qualificação, o que é “não sei quê”, o que é isso, o que é aquilo... Você acaba 

aprendendo... E o que a gente entendeu é que os pais... Eles praticamente chegam 

na escola para ficar tendo reunião, né? Pra falar se o aluno tá bem ou não... indo bem 

ou não... Normalmente falam que não... Agora, o que é necessário é a participação 

mais específica das famílias para acompanhar as aulas, acompanhar as atividades... 

Os pais começaram a mudar seu comportamento em relação à escola, né? Eu acho 

que isso ajudou bastante a família a estar mais integrada no cotidiano, no 

acompanhamento do aluno, e entendendo mais essa linguagem da escola. Não é só 

deixar na porta e depois ir buscar... Então eu acho que os pais passaram a participar 

mais do dia a dia escolar, dando sugestões, contribuindo de outra forma, que não é 

só fazendo banquinho na Festa Junina... Eu acho que teve um gap muito grande na 

escola pública, nesse caso, que demorou mais pra ter alternativas. Algumas não 

conseguiram, né? Muitas crianças ficaram de fora. É muito difícil você estudar no 

celular... Gente, é muito difícil... Assistir aula, prestar atenção... [Inaudível]. Eu acho 

que também os sistemas públicos também tiveram muita dificuldade pra reverter essa 

situação... Eu acho que São Paulo poderia ter tido mais protagonismo, porque tinha 

muito mais experiência nesse sentido, né? De uso de tecnologias. Fizeram a opção 

pelo Centro de Mídias, que eu acho que foi uma ajuda, mas não ajudou muito... Porque 

você tem que formar os professores, né? É difícil usar um número enorme de pessoas 

para fazer isso... Mas eu acho que eles poderiam ter investido mais na formação de 

professores... Eu acho que o que vai acontecer agora na pós-pandemia, além do 

ensino híbrido, é mais tecnologia, usar a tecnologia mais para atender mesmo, menos 

para ficar só fazendo busca no Google. Mais opções de aproveitar um pouco mais a 

linguagem virtual e as outras linguagens, a audiovisual e... e até a escrita... Eu acho 

que uma questão que também ficou bastante é a questão da empatia. Eu acho que 

isso ajuda bastante você conhecer os alunos. Sempre foi muito importante, mas agora 

eu acho que as pessoas perceberam isso. Você perceber o papel do professor, né? 

As famílias perceberem o papel do professor e o professor também perceber seu 

próprio papel. É como recontextualizar esse papel... Está todo mundo debatendo 

sobre isso, né? É um debate mais voltado para a aprendizagem dos alunos e para 

avaliação, para a prática pedagógica... para quem ficou alheio a isso. [Inaudível.] 

Então eu acho que é assim... Eu vejo uma parte bastante importante nas escolas 
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particulares... Eu acho que foi uma... uma reviravolta, uma recontextualização muito 

grande e em pouco tempo. Um foco maior em formação de professores... que a escola 

nem sempre faz isso. Um foco maior em reuniões de trabalho, reuniões mais 

produtivas, mais voltadas para a prática pedagógica, para conhecer melhor os alunos, 

para entender o papel das famílias... Eu acho que é uma marca que a gente vai levar 

pro resto da vida: a vida antes da pandemia e a vida depois da pandemia. Outra coisa 

que... que ficou muito marcante, né... foi essa provisoriedade da vida. Isso também 

nos deixa vulneráveis. Eu acho que é por isso que ficou tão importante a questão da 

empatia em trabalhar essas questões mais emocionais, socioemocionais, entender 

mais uma pessoa como uma pessoa, menos como um receptáculo bancário, que você 

fica “depositando”, como diria Paulo Freire. Eu estava relendo Paulo Freire e ele era 

maravilhoso mesmo, né? Tudo o que ele falava tem completa aderência a esse 

momento, né? De você ter o professor, pensar na morosidade, pensar na seriedade 

... Tratar os alunos como crianças, mas tratar os alunos como pessoas, que vivem 

todos os dias, que não vão viver só no futuro [Inaudível]. Acho que colocou a 

Pedagogia no palco do debate. Então, eu acho que a gente vai ter ainda muito o que 

discutir... Eu espero que as escolas públicas também abram mais esse debate, 

voltado pra aprendizagem dos alunos e pra própria prática do professor. Eu acho que 

essa questão da empatia com os alunos nas escolas públicas... ela é muito importante, 

para entender de onde vem cada um, de onde fala cada um, qual é contexto de cada 

um, onde as pessoas vivem, onde moram, o que escutam, o que pensam, o que 

falam... Então, se você entender melhor o aluno, é muito mais fácil você planejar as 

suas atividades, sua aula no planejamento daquele ano... Não fazer aquele 

planejamento pra um aluno imaginário, mas pensar nos seus alunos mesmo... E eu 

acho que vai rolar... Eu espero que isso vá, sim, ainda ser bastante trabalhado. Eu 

acho que a gente vai ficar nesse meio termo - meio pandêmico, meio não... Pelo 

menos mais este semestre... E dois anos não é nada que você apague tão 

rapidamente... Não foi um evento tão rápido assim, um furacão que passou... Então a 

gente realmente tá há quase dois anos pensando em outra coisa, né? Outra vida... 

Outra forma de vida: uma forma mais voltada pra família, pra casa, mas entendendo 

as pessoas, entendendo o que as pessoas podem estar sentindo nesse momento. 

Então dar mais valor pro lazer, né? Para a qualidade de vida... Então, eu vejo que, 

como eu, muita gente mudou de cidade. [Inaudível]. Tudo mudou.  
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Apêndice 4.4 - Entrevistado da IESPriv 

Data: 6 de agosto de 2021 – 18h (início) 

Plataforma utilizada: Zoom 

 

Pesquisadora: Prezado professor [...], estamos dando início à entrevista 

semiestruturada remota que comporá parte do corpus de minha pesquisa de 

doutorado, que tem como objetivo compreender de que modo professores pós-

graduandos vivenciaram a cultura digital em um cenário emergencial como o da 

pandemia da COVID-19. Nosso encontro tem previsão de duração de, no máximo, 

uma hora. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. Vão ser quatro perguntas 

que fazem parte do escopo da minha tese. Então, estou falando sobre a cultura digital, 

sobre a formação e tal... Assim, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, quando houve 

o fechamento das universidades no começo da pandemia, o que que o senhor 

observou entre os pós-graduandos em relação à adesão das aulas remotas, aos 

sentimentos que sobressaíram nesse período, a fluência digital e alguma coisa que o 

senhor percebeu, assim, que emergiu durante esse período de isolamento. 

Entrevistado da IESPriv: Então... A gente parou a IESPriv em março de 2020, assim 

que a OMS decretou a pandemia... Eu acho que uma semana depois, a gente decidiu 

parar as atividades presenciais em todas as unidades – São Paulo, Rio de Janeiro, 

Florianópolis e Porto Alegre – e passar todas as atividades que a gente fazia pro on-

line. Isso em uma semana, porque quando a gente decidiu fazer isso, a gente deu um 

intervalo de uma semana... Fez uma semana intensiva de capacitação, de orientação, 

comunicação com a comunidade, com estudante, com funcionários, com 

professores... Fez muito treinamento com professores e funcionários. A gente já usava 

o Zoom e o Canvas na nossa unidade de EAD e também nos cursos presenciais. Mas 

era uma utilização, no caso do presencial, acessória. Não era um elemento central do 

processo. Nossos cursos eram 100% presenciais. Mas precisou mesmo... por mais 

que a utilização dessas ferramentas fosse muito frequente e a gente já tivesse uma 

fluidez nesse processo, era uma novidade nessa escala tão ampla. Então a gente 

definiu que pararia, deu um intervalo de uma semana, usou essa semana para fazer 
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comunicados e mapeamento inclusive de condições de estudos em casa... Então os 

alunos que tinham problemas com computador ou com a rede, a gente emprestou... a 

gente paralisou todas as unidades, pegou todos os laboratórios – que são muitos – e 

usou os computadores pra fazer empréstimos e apoio aos estudantes que não tinham 

condições de fazer os estudos em casa. Apoiamos professores, funcionários, 

mandamos equipamentos pra casa de funcionários, mandamos cadeiras... Fizemos 

um estudo de Ergonomia para todo mundo testar as condições de trabalho... Então foi 

feita uma operação de guerra, né... nesse período, para poder transformar todas as 

atividades das unidades nas atividades on-line. E começou o processo uma semana 

depois. E assim... depois de um ano e meio trabalhando assim, tanto o administrativo 

quanto o acadêmico, a sala de aula, eu diria que foi uma experiência muito bem 

sucedida. Claro que a gente teve as dificuldades normais e elas foram acontecendo, 

foram mudando ao longo do tempo. A adesão... ela foi integral. Todo mundo muito 

empático, todo mundo muito preocupado com o problema geral. Então todo mundo se 

colocou muito à disposição pra ir acertando os erros, pra ser cooperativo com a 

proposta de soluções inclusive. A gente teve poucos problemas técnicos... A gente 

ampliou a equipe de suporte para atender telefone remoto pros alunos que tinham 

dificuldades de acessar, pros professores que tavam com problema nas salas do 

Zoom... Então o grupo de pessoas que se dedica a dar apoio foi ampliado bastante. 

Então a gente teve uma adesão muito grande. Eu diria que foi praticamente de 100% 

da comunidade. Só que ao mesmo tempo a gente foi lidando com os problemas que 

todo mundo sabe que aconteceram. Por exemplo, aquele problema com o Zoom, que 

foi mundial, as pessoas ficaram inseguras que o Zoom ia ser vulnerável com relação 

a hackers, a captura de dados e tal... A gente se preocupou com essa coisa da 

proteção e segurança da informação... A gente tem um contrato corporativo com eles, 

então o contrato... ele garante um acesso diferenciado, mais protegido do que o 

acesso frio, né... do Zoom. Então... a gente lidou muito com o cansaço à medida que 

o tempo foi passando... As pessoas foram ficando cansadas, né? Porque não era só 

estudar on-line... no caso da Pós-Graduação, todo mundo trabalha. Então tinha uma 

jornada de trabalho on-line e, no final do dia, tinha uma jornada acadêmica on-line 

também... Então, as pessoas estavam... Essa empatia que caracterizou o primeiro 

semestre, vamos dizer assim... do primeiro pro segundo foi caindo, foi reduzindo... E 

a gente precisou o tempo inteiro estar próximo, né? A equipe de coordenação dando 

muito suporte aos alunos, mas também aos professores e aos funcionários... porque... 
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Principalmente aos professores, porque os professores tiveram de repente o desafio 

e a responsabilidade de fazer dar certo toda aquela mudança de dinâmica... porque 

eles eram as pessoas que estavam diante da turma conduzindo a aula... Então eles 

tinham que estar atentos aos problemas tecnológicos, à própria mudança de 

comportamento dos estudantes... Porque... essa coisa de câmera fechada, de os 

alunos terem dificuldade de participar tanto quanto participavam do presencial... E não 

necessariamente a culpa está no aluno... O aluno não pode ser colocado como vilão 

da história... Ele não abre a câmera porque a casa não tem condição de ser mostrada, 

tá compartilhando espaço com pai e mãe, está trabalhando em casa com o irmão... 

Enfim, tem uma série de razões que a gente tem que entender. Então foi feito um 

trabalho nosso com os professores e os funcionários pra tratar de tudo isso. Então a 

gente fez um programa que dura até hoje, semanal, de palestras, conversas com 

psicólogos, conversas com fisioterapeutas, com nutricionistas... Pra falar da 

alimentação, pra falar do sono, pra falar das atividades de ergonomia, pra falar que 

você precisa levantar... Às vezes a gente fica dez, doze horas na frente do 

computador... Precisa levantar... Ter uma disciplina de fazer uma atividade para 

distensionar um pouco... Tudo isso foi uma forma de a gente apoiar os professores e 

os funcionários para que a relação deles com as turmas fosse uma relação mantida 

de forma saudável. Ou seja, estão recebendo muita pressão, mas como é que a escola 

suporta o grupo que tá trabalhando sob a pressão que eles estavam recebendo? 

Então esse processo dura até hoje. A gente agora começa a fazer um retorno 

gradual... A gente começou o semestre semana passada... Recomeçou semana 

passada já com uma proposta híbrida, de algumas atividades presenciais e outras 

permanecem on-line. E no caso da Pós-Graduação, na minha área, a gente fez as 

disciplinas todas divididas: metade das aulas é presencial e metade das aulas é on-

line. E semana sim, semana não. Então, na semana da turma que tem que ir, aqueles 

que quiserem ir vão e aqueles que não quiserem porque têm medo, porque não foram 

vacinados ainda ou moram com alguém do grupo de risco... podem assistir às aulas 

que elas vão ser transmitidas ao vivo. Então a gente instalou, no final do ano passado, 

já se preparando pra esse momento, um equipamento de transmissão simultânea em 

cada sala pra que os alunos pudessem... aqueles que não quisessem voltar... assistir 

de casa sem perda, no mesmo horário, na mesma dinâmica, ao vivo. Então, é isso 

que tá acontecendo agora. Começou a semana passada. A aula que eles têm 

presencial... aqueles que não quiserem ir ficam em casa. Só que aí você traz uma 
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dificuldade também pro professor, porque o professor vai ter... diferente do que ele 

tinha no Zoom... que era todo mundo aqui on-line no computador para gerenciar... Ele 

vai ter uma parte do grupo na sala com ele e uma parte do grupo em casa... E é uma 

atenção dividida... A gente não sabe se vai complicar... Pra minimizar isso, a gente 

colocou um monitor pra acompanhar o professor dentro da sala. Então o monitor fica 

responsável pelo Zoom, pras pessoas que colocarem dúvidas no chat do Zoom e 

aqueles que quiserem fazer algum comentário por escrito. E aí ele vai apoiando o 

professor pra que o professor dê foco na aula que ele tá dando ali e não precise ficar 

com a atenção dividida entre o Zoom e os alunos. Essa é uma condição privilegiada? 

É. Não dá pra você dizer que boa parte das instituições tão fazendo assim, nem que 

a gente pode ter isso como exemplo generalizado de todo mundo. Porém, eu acho 

que a experiência... ela é muito positiva. Qual é a contribuição que eu vejo dessa 

experiência para a sociedade como um todo? Ela é positiva porque ela oportuniza que 

a gente de fato faça uma avaliação de como poderá ser uma aula com esse grau de 

hibridismo. Não o hibridismo do conteúdo, mas o hibridismo da atenção da turma... 

Uma turma dentro da sala e outra fora... Será que vai ser algo possível de ser tratado 

pedagogicamente com qualidade? Então eu acho que nem tanto pra gente replicar 

essa experiência mais amplamente, porque eu sei que aí depende de investimento, 

do orçamento público, inclusive, se a gente for falar das escolas públicas e tal... Mas 

eu acho que a contribuição nossa tá em ver pedagogicamente como é que essas 

atividades se dão... e se de fato os alunos aprendem... e que dificuldades os 

professores têm... para que, a partir do ano, que vem, a discussão do híbrido possa 

ser uma discussão mais enriquecida por essa experiência que a gente viveu. Então, 

com isso, eu acho que respondi a sua primeira questão, sobre a adesão remota. No 

caso da IESPriv, foi assim. E aí, vou pros sentimentos expressos. Sobre os 

sentimentos, eu poderia dizer que, além dessa adesão significativa que a gente teve 

e essa coisa do cansaço, da perda da empatia ao longo do tempo, a maioria dos 

sentimentos foram, eu diria, positivos. Tanto é que agora que tem a possibilidade da 

volta do presencial tem muita gente não quer voltar, quer ficar... continuar on-line... 

Ou porque tá trabalhando em home-office e aí na hora do deslocamento perde tempo 

ou porque se acostumou com esse tipo de estudo e viu que ele tem também... Eu 

acho que a grande contribuição da pandemia pra quem trabalha com educação a 

distância no Brasil foi o amadurecimento da área. Era uma área ainda mal vista, né? 

Como um ensino de segunda classe, de segunda categoria. E eu acho que a 
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pandemia obrigou todo mundo a vivenciar essa experiência de estudo, mas também 

de trabalho. E não só a sua própria, mas de quem convive com você... Você tá vendo 

seu pai, sua mãe, sua filha, seus amigos... todo mundo ali, na mesma que você. E 

você vê que você pode fazer de fato experiências de aprendizagem bem-sucedidas 

on-line. Você pode fazer metodologias ativas, você pode fazer projetos, trabalho em 

grupo... Você pode ter aulas expositivas dialogadas... Enfim, você pode fazer muitas 

metodologias ativas no on-line... Então aquele mito de que o on-line tem que ser só 

pra teoria e o presencial deve ser dedicado às atividades práticas... Ele também caiu 

um pouco. Eu acho que o próprio conceito da sala invertida vai ter que ser rediscutido 

nesse processo. Então, eu diria que os sentimentos expressos foram muitos... mas 

todos eles positivos nesse sentido: de entender como uma oportunidade de você 

estudar de uma forma diferente, mais bem-sucedida, né? Com mais flexibilidade, 

inclusive, de lugar e de horário... Mas tem evidentemente a questão do cansaço, das 

próprias dificuldades que a gente vive no home-office. Porque na prática o que a gente 

tá fazendo nesse ano e meio não é home-office. A gente não se preparou pra isso, a 

gente não planejou os passos, a gente não... A gente tá obrigatoriamente em casa, 

100% do tempo. Então temos que conviver todo mundo junto... quem mora na mesma 

casa tá todo mundo na mesma direção... Então essas são as dificuldades que a 

gente... que eu vejo que todo mundo teve que passar e os alunos e os professores 

não estão livres disso. Agora, da fluência digital, tem um ponto interessante, né? 

Quase todo mundo tinha experiência em contexto digital... porque usam rede social, 

porque muita coisa já é feita dentro de um contexto híbrido, como a gente discutiu 

mesmo lá no Programa na disciplina da professora Beth há uns semestres atrás... A 

gente discutiu que o contexto já é híbrido. A gente já vive on-line/off-line na vida, né? 

Só que a pandemia acelerou esse processo. Então eu digo assim: a fluência digital, 

ela existe. Porém, ela não é garantia de uma fluidez no processo de aprendizagem e 

isso eu sei por causa da minha pesquisa de doutorado. Eu fiz essa pergunta: “Quem 

já tinha familiaridade com recursos digitais?”. A resposta foi de 90%. Aí: “O seu 

aprendizado foi mais positivo ou negativo por isso?”. Não tem relação uma coisa com 

a outra. A pessoa pode ter fluência no dia a dia, na sua vida pessoal e tal... Mas na 

hora que você vai estudar e trabalhar, muda completamente. Então aí caiu... Quase 

meio a meio... de gente que tinha e usou a sua fluência digital para poder fazer a sua 

atividade educacional também mais bem-sucedida. Então foi bem interessante esse 

ponto: ela não é garantia, porém ela ajuda a gente, né? Sobre o destaque na área 
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pedagógica, eu diria que foi um frequente repensar da prática... porque, quando a 

gente foi pra sala de aula on-line, no início da pandemia em março do ano passado, a 

gente pegou tudo o que a gente fazia no presencial e transpôs pro Zoom... ou pro 

Teams... ou pra alguma plataforma. Nessa hora, num primeiro momento, a gente 

também foi observando e vendo como as coisas estavam. E ficou muito claro que 

vários professores tiveram que se preparar mais no planejamento, nas aulas que 

deviam ser mais detalhadas. Ficou muito claro, muito evidente, o que a gente discutiu 

no Programa nosso da IESUC: o quanto é importante o currículo traduzir de fato a 

realidade da sala, ou seja, o currículo vivo. Porque a gente pode vir com alguma coisa 

planejada, mas na hora que você tá ali, com os alunos, com matérias sucessivas on-

line, eles já trabalhando on-line, tudo acontecendo on-line... muda muito a ideia de 

que a gente tinha quando planejou a disciplina. Então a gente teve de fazer 

adaptações ao longo do semestre. Quando o primeiro semestre acabou, a gente falou: 

“Bom, passou um semestre... agora, né? Lá no início, a gente achava que ia ser 

rápido. Ia ser um, dois meses. Vamos continuar... mais um semestre on-line...”. Opa, 

então eu vou ter que pegar aquele meu planejamento emergencial... que agora não é 

mais tão emergencial assim, ele vai durar mais... Então eu tive que usar muito os 

aprendizados do 1º período, do primeiro semestre, pra replanejar a disciplina do 

semestre seguinte, o segundo semestre de 2020. E aí levei em consideração já um 

certo cansaço, a importância do planejamento mais detalhado, a importância da 

questão da tecnologia sendo levada em consideração na hora da discussão 

curricular... Tudo isso mudou do primeiro pro segundo semestre. Aí, a gente falou: 

“Ótimo, até o final do ano, isso já acabou, né? Com certeza. Ano que vem a gente já 

vai voltar pro presencial...”. Não aconteceu. Houve uma piora, tudo o que a gente 

achava que ia ser resolvido dentro de 2020 passou para 2021. Então a gente teve que 

replanejar o terceiro semestre das atividades. Já tinha sido o primeiro, tinha sido 

redefinido, foi ser replanejado. Então o professor teve que lidar, semestre a semestre, 

com a necessidade de se reinventar, de repensar sua prática. Porque o que valia no 

planejamento do primeiro semestre não valia mais no terceiro... Era um ano e meio 

disso. A gente viu o que dava certo, viu o que não dava certo... Agora a gente viveu o 

planejamento do que dava certo ou não baseado num tempo mais curto de vivência 

on-line. Agora a gente já passou um ano e meio... A gente tem que lidar com tudo isso 

dentro de um contexto de cansaço extremo, né? De uma experiência que já passou 

muito tempo... Quase dezoito meses... Então isso muda bastante. Eu diria que esse é 
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o ponto de destaque principal da área pedagógica: é a necessidade de você repensar 

a prática dentro de uma proposta de currículo vivo. Eu acho que essa é a grande 

riqueza da história. Eu acho que a pandemia trouxe uma enorme oportunidade para a 

Educação de repensar o papel do professor e o papel do currículo dentro desse 

processo. Então eu acho que a gente tem a felicidade de estar em um Programa que 

discute isso tudo ao mesmo tempo. 

Pesquisadora: E como os pós-graduandos com os quais você tem contato se 

manifestaram em relação à fluência digital e as perspectivas futuras de Educação? 

Você identifica alguns indicadores que apontam para o desenvolvimento e a expansão 

da cultura digital na Educação? 

Entrevistado da IESPriv: Olha... Os alunos lá na nossa Pós-Graduação se colocaram 

muito favoráveis a integrar a questão da tecnologia e dos ambientes digitais dentro 

dos currículos. Porque você veja... se o aluno da Graduação vai ao campus durante o 

dia inteiro e participa da empresa júnior e do centro acadêmico, faz atividades... E isso 

nos primeiros anos principalmente acontece muito. Parte do grupo trabalha, mas 

também tá lá no campus. Na Pós-Graduação lato sensu, não. O aluno vai duas vezes 

por semana, à noite, chega no máximo uma hora antes da aula pra usar a biblioteca, 

a sala de estudos, tal... Ele vive menos o campus. Ao mesmo tempo, esse público tá 

trabalhando de uma forma diferente do que trabalhava antes. Então, antes, a decisão 

dele de fazer Pós-Graduação... a instituição que escolheu, né? Talvez estivesse ligada 

ao lugar que ele trabalhava, porque ele saía do trabalho e ia para a instituição fazer o 

curso. Se ele tá trabalhando em casa, talvez o processo de decisão mude, porque 

pode ser que ele leve mais tempo pra se deslocar. E a gente ficou mal acostumado, 

né? A acabar uma reunião e emendar a outra. A gente desliga uma reunião e começa 

na outra. A aula antigamente tinha que parar 5h30, 6h, pra pegar o carro, ou uma 

condução e chegar na escola no horário da aula 7h30. Uma hora, quarenta minutos 

perdia no trânsito. Hoje em dia a gente desliga uma reunião e liga na outra. Isso no 

caso da pós lato sensu impactou nesse sentido, né? No entendimento do que pode 

ser mais prático, né? Não é que você não vá lá, mas você vai menos... Por isso que 

eu acho que a dimensão do híbrido nasce com uma força maior nesse processo do 

que antes. Então, acho que esse é o ponto: como os alunos reagiram. Entendo que a 

reação deles foi nesse sentido. E aí... a última pergunta que você falou... 
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Entrevistadora: Por exemplo... você identifica indicadores relacionados a expansão 

e desenvolvimento da cultura digital na Educação? Você vivenciou a questão da 

cultura digital, mas você acha que agora ela se expandiu mais, ou ela já acontecia 

dentro do campus junto com esses alunos?  

Entrevistado da IESPriv: Ela expandiu muito. [Inaudível.] A gente discutiu o futuro 

híbrido, o futuro do contexto magistral da Educação, o quanto a gente podia integrar 

tecnologias ao currículo, o quanto o on-line e o presencial não seriam tão separados 

assim, num futuro próximo. Eu faço uma metáfora que a gente estava em cima de um 

penhasco olhando o futuro próximo. Aí, alguém veio por trás e empurrou a gente. Aí 

a gente começou a cair na direção do futuro próximo e ele foi acelerando em nossa 

direção. Então a gente teve de tomar uma decisão enquanto caía. E a gente 

mergulhou muito mais tempo do que a gente imaginava nessa realidade. Então, esse 

futuro que a gente olhava como um futuro próximo chegou... E chegou e a gente 

começou a discutir e a refletir sobre essa prática vivendo mesmo e não em teoria... 

mas vivendo, vivenciando de uma forma bem dramática. Por isso que eu acho que 

ampliou muito a questão digital, porque houve essa aceleração. 

Entrevistadora: E aí a última pergunta... Você já falou meio que nas entrelinhas, mas 

temos que perguntar: como você imagina o futuro da Educação na pós-pandemia? 

Entrevistado da IESPriv: Eu acho que, acima de tudo, o contexto será híbrido. E a 

gente vai ter uma dimensão do presencial diferente. Não vai ser o mesmo presencial 

de 2019. Vai ser um novo desenho. Quando a gente falava de EAD já lá atrás quando 

eu fiz o Mestrado... a questão da educação a distância não é só a distância – é a 

educação. Porque a gente fala de EAD é que o aluno tem que ser protagonista, tem 

que ser mais ativo, ele lidera o seu processo de aprendizagem, ele tem que ter uma 

proposta educacional mais flexível, mais customizável, mais planejada... Mas tudo 

isso não é só EAD. É Educação. A Educação deveria ser assim... muito, muito 

preocupada com o contexto dos estudantes, muito preocupada com a realidade social 

e com a prática dos estudantes, trazida pra sala de aula, trazida pro currículo. Tudo 

isso não é EAD, é Educação. Novamente a gente volta agora a discutir a questão do 

híbrido, mas não só como uma conexão entre a metodologia do presencial e a 

metodologia do on-line. A gente discute o híbrido como de fato... como a amplitude do 

processo educacional exige. Não se trata de ser on-line ou presencial, ou de ter só 
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um modelo de híbrido. A Educação... ela é híbrida porque a sociedade é híbrida. 

Então, eu acho... se eu pudesse dar uma só resposta a essa sua pergunta, eu diria 

que será híbrida. Agora, como vai ser o híbrido é que a gente não sabe... Ele não 

precisa ser de um jeito só. Eu acho que ele pode ser mais on-line do que presencial 

em alguns casos, ou pode ser totalmente presencial com alguns elementos do on-line, 

ou totalmente on-line com poucas idas ao campus... Enfim, vai variar muito, mas... 

mais uma vez... a Educação é assim... Ela precisa oportunizar que o currículo seja 

vivo, não seja só o currículo prescrito. E aí depende da turma... cada turma é uma 

turma. Cada turma tem características das pessoas diferentes, comportamentos, 

origens, formações diferentes... enfim, muita coisa. Então eu acho que, mais do que 

nunca, a gente vive uma experiência educacional híbrida. Esse é o ponto. 
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