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PREFÁCIO 

 
Ao ser convidado para prefaciar uma coletânea de artigos, com 199 pág.,  senti certa 

apreensão, até mesmo o desejo de quedar-me. Mas como recusar tão distinto convite, vindo 

de uma Instituição de Ensino, cujas mãos que a embalaram desde o nascimento, há 25 anos, 

são meus amigos? Hoje a Uninter, com seus 350 mil alunos matriculados, é uma referência 

nacional em qualidade e inovação. Ademais, o convite partiu da Profª Dinamara, educadora 

dedicada e gestora competente.   

Ao ler no todo ou parcialmente cada um dos seus 12 capítulos,  deparei-me com uma 

obra de fôlego, conteúdo consistente, contemporâneo, didático, e que fará bem, e muito, aos 

nossos educandos e educadores. Aprendi bastante com a leitura dos capítulos, especialmente 

sendo eu um cartesiano pela minha formação acadêmica.   

Entre luas e sóis, sempre  acompanhou-me o amor incondicional pela educação, e 

também pelos bons afetos e pela matemática. Exerci essa paixão como professor e gestor de 

escolas, públicas e privadas, em todos os níveis da Educação Básica e em três universidades 

do Paraná. Num cálculo aproximado, tive o privilégio de lecionar para cerca de 95 

mil estudantes  em cinco décadas. Desde a conclusão do bacharelado e da licenciatura em 

matemática, senti-me vocacionado para o magistério, mesmo nos anos 

70, quando também concluí minha graduação em engenharia, o que era garantia de bom 

emprego e uma promissora carreira.   

E como não se apaixonar pela educação? Afinal, nenhum país atingiu elevado grau de 

desenvolvimento sem que, em algum momento da sua História, não tivesse feito uma opção 

preferencial por um ensino de qualidade. E aqui Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) se faz 

oportuno: “Todos os que meditaram a arte de governar os homens se convenceram de que o 

destino de um país depende da educação dos jovens”.    

Não nos desencoraja, no entanto, o fato de o nosso combalido sistema 

educacional ainda padecer de mazelas de difícil solução: burocracia, politização, 

ideologização, vitimização, pouca valorização do esforço e do mérito e baixa capacitação de 

uma parte de nossos professores. Agregam-se  a essas mazelas as desigualdades sociais e 

as deficiências tecnológicas e de infraestrutura de um bom número de nossas escolas. E não 

gastamos pouco. Nos rankings internacionais, a maioria dos países com bom desempenho 

escolar investe na educação aproximadamente o mesmo que nós, cerca de 6% do PIB. E de 

fato, a maneira mais eficaz e digna de ascensão social é pela educação – como testemunhei 

em milhares de meus alunos.    

Se eu tivesse de escolher uma frase simples e de grande significado 

diria que se deve “educar com entusiasmo”. Principalmente pelo seu significado etimológico 

que enseja belas lições: educar tem origem no latim ducere (conduzir, mostrar o caminho); 



 
 

entusiasmo provém do grego  en-theo, em que en significa “dentro” e theo significa “deus”. Ou 

seja, quem tem entusiasmo tem um deus dentro de si. Todo educador deve carregar dentro 

de si a chama esplendorosa do entusiasmo. Como educadores, não temos o direito de sermos 

medianos, pois a nossa matéria-prima é a mais nobre que existe na face da Terra: nossas 

crianças, adolescentes e jovens. “A escola é a nova riqueza das nações. Passou a valer mais 

que a fábrica, o banco, a fazenda” – nas palavras de Peter Drucker, renomado consultor 

americano.    

Nunca tive a veleidade de ser modelo para outros professores. Ao contrário,  tornei-

me melhor didata por meio das boas leituras de textos como os da presente obra. Ou adotando 

e emulando práticas e atitudes de mestres mais experientes. A base de uma boa aula é a sua 

preparação e sempre adotei como lema de minha conduta como docente que aula que tem 

que ser dada merece ser bem dada e, para tanto, bem preparada. Dar uma boa aula é uma 

excelente terapia, eleva a autoestima, os bons relacionamentos, o respeito e o aprendizado 

dos alunos.    

  Sendo este o volume 4 de uma série, o qual trata essencialmente de "discussões 

docentes em tempos de pandemia", temos absoluta convicção que a pandemia da Covid-19 

promoverá reflexos e consequências não por um ano, mas por décadas,  especialmente em 

nosso modus vivendi e práticas pedagógicas. São 12 capítulos que se caracterizam pela 

variedade de temas, todos de elevado interesse para o ecossistema da academia e das 

escolas. Como  um voo de floresta, abordarei os principais temas  tratados nesta obra, sem 

a profundidade caracterizada pela plêiade de bons autores: desempenho dos professores, 

formação docente, aspectos relevantes da EaD, competência digital,etc.   

  Sabemos que o  mundo caminha para a consolidação do ensino híbrido, modalidade 

que combina tanto o docente em sala de aula, orientando e expondo conteúdos aos alunos, 

quanto o aluno complementando esses estudos remotamente em plataformas digitais ou em 

outras formas de ensino não presencial.  

  Nas Instituições de Ensino Superior (IES), ainda existem resquícios da falsa dicotomia 

entre educação virtual e presencial. Muito em breve essa visão deve desaparecer, pois são 

modalidades complementares: é ensino-aprendizagem e… ponto. Nesse sentido, conforme 

dispõe a Portaria do MEC de 31/12/18, até 40% do conteúdo da carga horária de um curso 

superior presencial pode ser a distância – antes esse percentual era de 20%. Evidentemente, 

há regramentos e limites, em especial para os cursos da área de saúde. Mais recentemente, 

com a pandemia da Covid-19, a mesma evolução se impõe, também, para a Educação 

Básica: o Conselho Nacional de Educação intensamente sugere essa opção, e o Conselho 

Estadual de Educação do PR normatizou a implementação do ensino híbrido no biênio 

2020/21, o denominado continuum. Porém, excluído esse período de excepcionalidade, o que 

temos para a Educação Básica – na verdade tão somente para o Ensino Médio – é o limite de 



 
 

20% para o conteúdo que pode ser ofertado a distância para o turno diurno e 30% para o 

noturno.    

Evidentemente há, sim, uma mudança no papel, no perfil e na atuação do profissional 

da educação, o que gera uma recorrente e pertinente pergunta: e como fica o professor? 

Infelizmente, muitos bons didatas do passado, com suas aulas expositivas bem dadas, estão 

perdendo o emprego por não conseguirem o mesmo êxito em plataformas, linguagens e 

metodologias digitais. Nesse aspecto, valho-me de uma metáfora: os professores estão sendo 

convidados a embarcar em ônibus de ida, sem retorno. A maioria embarca e no caminho se 

capacita, se adapta, é darwinista e segue em frente, outros desembarcam ou são 

desembarcados.  

  A maioria dos docentes se sente despreparada para uma boa mediação tecnológica e 

muito apreciaria receber treinamentos na escola. É recomendável que a instituição de ensino, 

ao adentrar-se  no universo do ensino online concentre-se inicialmente em ferramentas de 

menor complexidade, pois facilitam a prática, a troca de experiências e o aprendizado para 

aqueles que se consideram – ou são considerados – dinossauros digitais. Nesse contexto, há 

aqueles docentes que se agigantaram e até montaram em casa um miniestúdio para as aulas 

remotas. Outros, tidos como ótimos didatas no presencial, não possuem fluência digital, 

tampouco desenvoltura e espontaneidade diante de uma tela para bem se comunicar com os 

alunos e as famílias. Ademais há pelo menos mais uma boa notícia: uma recente pesquisa 

com professores constatou que 87% deles pretendem usar mais tecnologia. Isto posto, as 

transformações só se efetivarão se as escolas forem providas de boa conectividade, um dever 

de nossos gestores e governantes.  

   No Brasil, temos hoje 1,7 milhão de matriculados em faculdades de licenciaturas (52% 

em cursos a distância) que disponibilizam ao mercado anualmente um grande contingente de 

professores, em parte carentes de boa formação pedagógica e de uso das novas tecnologias 

educacionais – e aí está uma das principais razões do nosso combalido sistema educacional. 

Os calouros iniciam a licenciatura motivados e têm boa cultura digital, porém os cursos 

superiores de formação de professores, em sua maioria, não preparam adequadamente 

profissionais da educação para o ensino digital e para a nova fronteira que tem sido aberta 

com o ensino híbrido.   

  Importa lembrar, que toda disrupção é alvo de controvérsias e falhas, e o ensino 

totalmente online, bem como o híbrido, não são exceção, recebendo também críticas, em boa 

parte merecidas. Mas, nesse caso, elas não deveriam estar voltadas à modalidade e sim às 

instituições de ensino que não ofertam oportunidades de boa capacitação aos seus 

professores e tutores, não disponibilizam materiais de apoio com boa 

didática e, tampouco, um AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) amigável e estimulante.    



 
 

Num futuro não muito distante, grandes mudanças se efetivarão, abolindo-se o atual 

regime seriado com disciplinas herméticas e fragmentadas. E especialmente no Ensino 

Superior, as universidades necessitarão de menos espaço físico, pois, em um ecossistema 

de inovação e ambientes virtuais mais didáticos que os atuais, os estudantes terão um 

aprendizado mais eficaz da parte teórica em um quarto silente de sua casa e irão 

ao câmpus para experiências em laboratório, práticas nas clínicas ou encontros focados em 

projetos e problemas com conteúdo assaz diversificado.     

Todo aluno tem potencialidades e limitações, no contexto do que defende H. Gardner, 

professor e psicólogo da Universidade de Harvard, autor da Teoria das Inteligências Múltiplas: 

“Não existe uma inteligência geral. As inteligências são diferentes e elas podem e devem ser 

desenvolvidas”.  Desse modo, é incumbência precípua dos educadores motivar o 

desenvolvimento dos pontos fortes do discente, de maneira que os saberes escolares não 

devem ser os únicos a ser valorizados. O nosso atual Ensino Médio, excessivamente 

conteudista, afeito à memorizações e hermeticamente dividido em 13 componentes 

curriculares que pouco ou nada dialogam entre si.  

  Alguns dos resultados desse cenário: taxa de abandono e reprovação que beira os 

30% no 1º ano, o Ideb é de 3,7 (numa escala até 10, que mede a qualidade do ensino-

aprendizagem) e seria enfadonho  mencionar aqui o desempenho pífio dos nossos 

estudantes nos principais rankings comparativos entre nações, nos quais pontuamos entre os 

últimos. E com um pouco de empatia podemos imaginar o martírio, a baixa autoestima e 

o bullying infringidos aos alunos com baixo desempenho acadêmico, em uma ou mais áreas 

do conhecimento. Até o Ministro da Educação questionava em 2016: “Que chances estamos 

dando aos jovens do Ensino Médio? Zero!” – ele próprio respondeu.   

Mas há motivos para um laivo de otimismo. Com o Novo Ensino Médio (implantação 

gradativa a partir de 2022), as habilidades e competências socioemocionais (incluindo Projeto 

de Vida) passarão a ser estimuladas e a fazer parte de uma matriz curricular com 60% do 

tempo (de um total de 3.000h) dedicados à Formação Geral Básica, comum a todos, e 40% 

dedicados a cinco Itinerários Formativos, podendo o aluno optar entre Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais ou Formação Técnica e 

Profissional.   

Em especial, o último tem a sedução do ingresso mais rápido no mercado de trabalho 

ou mesmo de melhorar a capacitação para uma função laboral já exercida. Necessitamos, 

sim, de colégios que mantenham um bom preparo para o ingresso em universidades mais 

concorridas, porém é absolutamente necessária a ênfase aos cursos técnicos, que ao 

privilegiarem uma aplicação prática atendem a um expressivo contingente de alunos. No 

Brasil, apenas 10% dos estudantes – entre outros fatores, dada a oferta limitada – estão 

matriculados nessa modalidade, enquanto nos países da OCDE o índice médio é de 40%.   



 
 

Neste contexto, altamente promissora é a empregabilidade nas empresas do 

segmento da Tecnologia - edutechs, fintechs e healtechs - que atraíram no ano passado 19 

bi de reais em investimentos aqui no Brasil. Mas não importa a profissão a ser seguida pelos 

nossos educandos, rasos são os espaços para os que não tenham uma boa fluência digital, 

daí a necessidade de dominar pelo menos uma parte das inovações tecnológicas, com suas 

linguagens e ferramentas, como se valoriza o pensamento lógico e abstrato, tanto quanto a 

matemática, português e inglês - base essencial para o autodidatismo, tão indispensável nos 

dias de hoje.   

Com o Novo Ensino Médio, o docente será mais do que nunca exaltado, porém não 

mais como um expositor de conteúdos, mas transfigurado em mediador, mentor, motivador. 

No século 21, com os avanços das tecnologias educacionais – alavancadas em boa parte 

pela Covid-19 –, em que a informação está ao alcance de um teclado, a escola deve equilibrar 

as competências e habilidades cognitivas e digitais com as socioemocionais. Há boas 

perspectivas de termos alunos mais motivados e com suas potencialidades mais bem 

desenvolvidas, contribuindo para um futuro mais promissor não apenas para o egresso, mas 

também para nosso país.   

  

Jacir J. Venturi é vice-presidente do Conselho Estadual de Educação do Paraná, foi professor 

e diretor de escolas públicas e privadas, e das universidades UFPR, PUCPR e UP. 

  



 
 

APRESENTAÇÃO 
 

As discussões docentes em tempos de pandemia, sobre a aprendizagem dos 

estudantes, dos professores e metodologias a serem utilizadas estão em evidência no 

contexto das pesquisas brasileiras e se discute novas propostas de como ensinar em um 

contexto de sala remota, também, para que os estudantes construam o seu conhecimento 

com mediações pedagógicas consistentes e articuladas. 

O livro Vozes da Pedagogia, Volume 4: discussões docentes em tempos de 

pandemia, é resultado das discussões a partir do grupo de Pesquisa EAD, Presencial e o 

Híbrido: vários cenários profissionais, de gestão, de currículo, de aprendizagem e políticas 

públicas.  A chamada para participar da referida obra aconteceu a partir da identificação de 

professores em ação em tempos de pandemia e, que de forma compatível com os tempos 

atuais, aceitassem ser responsáveis por sua pesquisa, permitissem acesso gratuito a partir 

de licença Creative Commons, os autores trabalham de forma colaborativa e sua produção 

científica não resulta em beneficie financeira mensurável,  dando direito ao público de usar e 

compartilhar sua pesquisa de forma gratuita, e ainda, dentro do princípio da sustentabilidade 

ambiental com utilização e distribuição do livro apenas de forma on-line/virtual.  

Em meio a pandemia do Covid-19, foi necessário um novo olhar para o ensino a 

distância, professores se viram obrigados a reinventar sua prática pedagógica, pensando no 

incentivo dos educandos, os quais perceberam-se inseguros em meio a pandemia. 

Ressignificar o ensino em EAD não foi uma escolha e sim uma necessidade para suprir os 

inúmeros problemas encontrados tanto para professores como também pelos estudantes, o 

desafio de levar aos educandos um ensino com qualidade exigiu das instituições de ensino 

superior repensar a prática pedagógica, objetivando um processo de ensino e aprendizagem 

significativo, dinâmico, evitando a evasão no ensino superior.   

É nesse contexto, que essa quarta produção advinda do Projeto de Pesquisa Vozes 

da Pedagogia, apresenta suas reflexões sobre a formação de professores. Aqui os autores 

mostram suas experiências e compreendem os processos educativos, nas conexões entre a 

sociedade o aluno e o professor.  Discutir a formação de professores, na sociedade moderna 

requer pensar que este futuro profissional em processo de crescimento primeiramente é uma 

pessoa – um humano - um ser no mundo - sujeito epistemológico e existencial - em seu tempo 

histórico, carregado de cultura, de conhecimento de mundo.  O livro Vozes da Pedagogia, 

Volume 4:  discussões docentes em tempos de pandemia está dividido em 12 capítulos.  

 No capítulo 01 da nossa autoria juntamente com as professoras Dra. Marcia Regina 

Mocelin e a professora Mestra Sônia de Fátima Radvanskei, “Acesso e permanência na 

Educação superior: capital cultural e competências para reduzir desigualdades”, procuramos 

resgatar os conceitos de capital cultural, acesso e permanência e competência. Publicação 



 
 

originária a partir do entrelaçamento de teorias da educação, da sociologia e do direito com 

foco intencional em apresentar nova possibilidade de aprendizagem na educação superior. 

Sob tal cenário, o design da pesquisa está dividido em três fases: discussão sobre a sociedade 

contemporânea e, nesta, o capital cultural e sua importância no acesso e permanência na 

educação superior; detalhamento dos dados da educação superior e os prenúncios de 

competências e reflexão sobre este novo momento da educação superior e a emancipação 

humana. 

 No capítulo 02 do livro “A Educação na era das notificações”, os autores Álvaro 

Evaristo Padilha e Leonardo da Silva Taveira, apresentam num breve relato histórico do 

avanço tecnológico nesta Era digital. Bem como, abordam o surgimento da internet e sua 

associação as práticas diárias na sociedade. Também evidenciam o crescimento exponencial 

da tecnologia e a criação de ferramentas no intuito de facilitar a vida social e o processo de 

ensino/aprendizagem. Como também, relatam o uso excessivo das ferramentas digitais tanto 

no dia a dia da sociedade quanto na sala de aula e ambientes escolares. Para isso 

apresentam a importância das informações em relação aos efeitos nocivos à saúde pelo 

acesso contínuo e excessivo das conexões virtuais onde ressaltam a participação, as 

interações e os novos comportamentos, a partir do uso das Redes Sociais. 

 No capítulo 03 “Demandas das tecnologias de informação e comunicação, algumas 

ideias para refletir sobre a prática pedagógica” as autoras Andréa Andrade Rocha e Adriana 

Aparecida Souza, realizam um recorte de informações a respeito do cenário de ressignificação 

das práticas pedagógicas, a partir das medidas adotadas pela Secretaria da Educação do 

Estado do Paraná. Assim, mostram possíveis reflexões acerca do desempenho do profissional 

da educação em contato com os novos desafios que as ferramentas digitais trazem, bem 

como a organização de cursos e grupos de estudos para ampliar a formação dos profissionais 

da educação, e as ferramentas mais utilizadas neste primeiro momento de mudança de 

cenário da educação básica em tempos de pandemia e isolamento social. 

 No capítulo 04 “Estilos de aprendizagem e o ensino remoto”, o professor Bruno Luis 

Simão, reflete sobre como melhorar o processo de aprendizagem, encontramos muito 

pesquisadores e estudiosos em educação que identificam diferentes estilos de aprendizagem 

e como as pessoas lidam com novos conhecimentos. Dos estilos de aprendizagem existentes, 

faz uma conexão como o chamado de estilo de aprendizagem VAC, identificados pelo estilo 

visual, auditivo e cinestésico. 

 No capítulo 05, “Educação a distância em tempos de covid-19: algumas 

considerações” as autoras Fernanda Gusso Rosa e Rita de Cassia Turmann Tuchinski, 

apresentam. aspectos relevantes sobre o ensino na modalidade a distância (EAD), sua 

ressignificação no contexto atual da educação. Aqui as autoras indagam, como superar os 

desafios do processo de ensino e aprendizagem, impostos pela prevenção a contaminação 



 
 

do coronavírus (Covid-19)? Na modalidade de educação a distância (EAD) tanto professor 

quanto aluno não estão no mesmo ambiente físico, todavia ambos se relacionam a partir de 

uma plataforma virtual de aprendizagem. 

 No capítulo 06, “A Relevância Da Formação Docente e as Competências Digitais para 

a atuação de professores do século XXI’’, Giselly Otto e Kellin Cristina Inocêncio Melchior foi 

embasado a partir da problemática envolvendo a atuação docente, os desafios provenientes 

do uso das tecnologias e a formação docente – inicial e continuada. A fim de explanar as 

temáticas que envolvem a pesquisa, as autoras como cerne desse processo o objetivo de 

compreender a relevância da qualidade dos cursos de formação de professores, bem como, 

da articulação existente entre a sociedade e a escola, exigindo do corpo docente uma 

constante reflexão de sua prática. A pesquisa foi conduzida e embasada nos princípios 

metodológicos da abordagem qualitativa e também das contribuições advindas das 

observações e dos diálogos ao longo da experiência profissionais das autoras. O capítulo 

apresenta como possíveis resultados desse estudo, a importância da formação dos 

professores, sobretudo no aspecto continuado, a fim de atender as expectativas sociais para 

com a formação dos sujeitos, além das determinações apontadas por meio das políticas 

públicas educacionais, superando os limites e desafios impostos pela sociedade 

contemporânea e tecnológica digital. 

 No capítulo 07, intitulado “As competências digitais necessárias ao profissional de 

psicopedagogia para atendimento de assistência virtual com atitude psicopedagógica em 

tempos de COVID-19”, de Gustavo Thayllon França e Genoveva Ribas Claro, possui como 

objetivo principal, compreender quais as competências digitais e tecnológicas os profissionais 

de psicopedagogia precisam dispor para realizarem novos formatos de atendimento 

psicopedagógico em tempos de COVID-19, ou seja, o atendimento remoto. Neste aspecto, 

traz uma grande contribuição sobre: as competências digitais; a importância da 

psicopedagogia em tempos de COVID-19 para a aprendizagem dos sujeitos que aprendem e 

quais as práticas e ferramentas necessárias para o atendimento psicopedagógico remoto. 

 Já o capítulo 08 “As competências digitais na contação de histórias” das autoras 

Camila Andretta Martins e Karyn Liane Teixeira de Lemos, tem como abordagem a relação 

das novas tecnologias com a contação de histórias. Para tanto as autoras realizaram uma 

pesquisa bibliográfica que fundamentou teoricamente esta temática, de modo a trazer para 

reflexão a importância das tecnologias como instrumentos para a aprendizagem, mais 

precisamente como proposta inovadora na contação de histórias. As articulações entre a 

teoria e as práticas pedagógicas se tornam evidentes na formação de competências digitais 

para docentes que buscam novas formas de ensinar e aprender. 

 O capítulo 09, traz o texto “Adaptação educacional em meio a pandemia da 

COVID19”de Luciane Aparecida de Souza Prestes traz uma reflexão sobre a rápida 



 
 

disseminação do vírus decretou o estado de pandemia mundial. Foram selecionados artigos 

através dos descritores “educação na pandemia”, “avaliação educacional”, “saúde mental dos 

docentes” e “COVID-19” nos bancos de dados como SCIELO (Scientific Eletronic Library 

Online), PUBMED (base de dados da US National Library of Medicine), LILACS (Literatura 

Latinoamericana e do Caribe em Ciências da Saúde) e BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde 

– BVS MS). A suspensão das aulas presenciais fez com que os docentes e acadêmicos se 

adaptassem ao ensino a distância, por meio de recursos tecnológicos. Múltiplos métodos 

avaliativos são empregados no ensino a distância, o que permite melhor compreensão da 

evolução do acadêmico. 

 No capítulo 10 as autoras Vanessa Queirós Alves e Karlla Tathyanne Coelho trazem 

a discussão na vertente da educação básica o tema “Educação Infantil em tempos de 

pandemia: vivências, indagações e reflexões” onde refletem sobre a vivência de professores 

e pais em tempos de pandemia. O objetivo foi entender como se deu a dinâmica de 

comunicação, acompanhamento das atividades, planejamento e relação família e escola. No 

desenvolvimento da pesquisa primeiramente abordam-se especificidades e características da 

etapa da Educação Infantil, posteriormente a análise e reflexão a partir dos questionários 

aplicados e por fim discute-se alguns aspectos que precisam ser repensados e planejados 

para o melhor desenvolvimento da Educação Infantil, tanto em tempos de pandemia, quanto 

de pós pandemia. Os resultados do estudo, revelaram em grande parte a dificuldade tanto por 

parte dos professores quanto dos pais em organizar suas rotinas e conciliar as demandas de 

trabalho e acompanhamento das crianças, além disso evidenciou-se que se faz necessária 

uma comunicação mais eficaz entre família e escola e se pensar em alguns elementos que 

podem propiciar maior qualidade no processo de ensino- aprendizagem dessa faixa etária. 

 No capítulo 11, “Competências digitais e a capacidade do reconstruir-se docente”, 

Elaine Oliveira Santos e Jucimara de Barros Bandeira, mostram que no século XXI, as 

discussões sobre ter ou não competência é muito presente nas relações sociais e 

profissionais. Em diferentes ambientes é possível verificar a busca de desenvolvimento 

competente para realizar algo. E que com o aumento da presença de recursos tecnológicos 

na vida em sociedade as relações sociais foram impactadas com a necessidade de 

desenvolvimento de competências para o uso de ambientes e instrumentos de tecnologia de 

informação e comunicação o que passou a ser chamado de competências digitais. Há uma 

ampla discussão sobre as interpretações do que seja competências digitais (CD), mas é 

possível partir da conceituação geral, de que CDs é a forma como o sujeito lida com as 

tecnologias digitais da informação e Comunicação (TDIC) em seu dia a dia. 

 No capítulo 12 as autoras Sônia de Fátima Radvanskei e Viviane Schueda Stacheski, 

trazem a temática da “Educação on-life: compreensões teóricas necessárias em tempo de 

pandemia”, com objetivo de refletir sobre os termos utilizados na educação na atualidade em 



 
 

relação a metodologias ativas e digitais e que, muitas vezes, não são compreendidos pelos 

professores. Além disso, possibilitam reflexões e compreensão da formação de professores 

para uma educação on-life, embora há tempos sejam tratados assuntos sobre as tecnologias, 

pouco conhecimento teórico se tem sobre eles relacionados para os professores da escola 

básica e a prática ainda está muito associada a seu uso como apoio à aprendizagem e não 

com o protagonismo merecido. A pandemia descortinou essa necessidade e aprendizado 

rápido e fez com que os professores reaprendessem a utilizar as ferramentas tecnológicas e 

se apropriarem dos termos utilizados como referência como: ELearning, Gamification learning, 

pervasive learning, entre outros que fazem parte do contexto de aprendizagem ativa e 

tecnológicas do professor. As pesquisas sobre essa temática definem um rol de competências 

digitais necessárias para um mundo em que a tecnologia está muito presente. Com o aumento 

expressivo das tecnologias, diversos setores da sociedade, inclusive o setor educacional em 

seus diferentes níveis, modificaram a forma de viver, de se relacionar, de aprender e ensinar. 

E para lidar com todas as mudanças é exigido que o sujeito tenha competências digitais. 

 

Profa Dra. Dinamara Pereira Machado  

Profa Dra. Gisele Cordeiro 

Profa Me. Sônia de Fátima Radvanskei 
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CAPÍTULO 01 
 

ACESSO E PERMANÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: 

CAPITAL CULTURAL E COMPETÊNCIAS PARA REDUZIR 

DESIGUALDADES 

  

CORDEIRO, Gisele do Rocio 

MACHADO, Dinamara Pereira 

MOCELIN, Márcia Regina 

RADVANSKEI, Sônia de Fátima 

  

RESUMO 

 

O estudo aqui apresentado, de cunho qualitativo exploratório, tem como objetivo resgatar os 

conceitos de capital cultural, acesso e permanência e competência. Publicação originária a 

partir do entrelaçamento de teorias da educação, da sociologia e do direito com foco 

intencional em apresentar nova possibilidade de aprendizagem na educação superior. Sob tal 

cenário, o design da pesquisa está dividido em três fases: (i) discussão sobre a sociedade 

contemporânea e, nesta, o capital cultural e sua importância no acesso e permanência na 

educação superior; (ii) detalhamento dos dados da educação superior e os prenúncios de 

competências. (iii) reflexão sobre este novo momento da educação superior e a emancipação 

humana. A partir de pilares epistemológicos consideramos que ao constituirmos 

possibilidades de acesso e permanência que podem ser transpostos para outros cursos em 

diferentes lugares do planeta a fim de reduzir desigualdades na educação superior.   

 

Palavras-chave: capital cultural, acesso e permanência, educação superior, reduzir 
desigualdades.  
 

  

INTRODUÇÃO 

 

               O dinamismo educacional, social e tecnológico ocorre de forma sistêmica, 

caracterizado por uma grande mobilidade e flexibilidade no sentido da andarilhagem, do ir e 

vir que se constitui o desenvolvimento do conhecimento. A sociedade hodierna reconhecida 
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por sua fluidez que gera mudanças substanciais de forma exponencial, capaz de manter 

identidade por muito tempo, o que revigora o conceito temporário, incorpora na formação dos 

formadores elementos que podem tangenciar para vulnerabilidade quando não se sabe qual 

caminho percorrer na formação dos futuros docentes.  

            Essa condição humana e social estudada por Bauman, pode ser percebida de forma 

perspicaz ou otimista. Preferimos nessa pesquisa enxergar de forma otimista para os 

formadores, que reconhecem sociedade do consumo, mas intensificar que a educação apesar 

de um serviço, ajuda na formação da emancipação humana, que os valores humanos podem 

ser revisitados quando incorporamos o “R” de respeito nas escolhas de cada indivíduo dessa 

sociedade, que a globalização em sua desenfreada competição nos aperfeiçoa no 

atendimento do outro, e apesar do lado nefasto da política estamos vendo florescer políticas 

afirmativas das diferenças para que num futuro próximo, estas fiquem à margem para apenas 

sermos compreendidos e respeitados como humanos. Afinal, nas palavras de Kolody, “nas 

nuvens e nos poemas, cada qual escolhe o que deseja ver.” 

            Esse cenário de transformação traz para o ambiente institucional da Escola a 

necessidade constante de repensar as práticas na formação dos formadores, a fim de 

conseguir acompanhar os diferentes contextos e necessidades dos estudantes. Tempo este 

que marca a profissão de professor com desafios cotidianos, é preciso que o período da 

formação inicial na primeira graduação possa ser espaço social de troca de saberes, o que 

amplia as possibilidades de trabalho a partir de olhar sistêmico, organizado e colaborativo. 

Para tanto recorremos em Shulman (2014), as características da profissão exigem não 

somente que os docentes tenham uma base de conhecimentos profissionais específicos, mas 

que sejam capazes de raciocionar a partir dessa base e utilizá-la para fundamentar suas 

escolhas e ações.  

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN – Lei n.º 9394/1996), 

incentivou-se a abertura de novas Instituições de Educação Superior (IES), principalmente 

privadas, ampliando-se as vagas nos cursos de graduação. Em relação aos cursos de 

graduação, observa-se que, em 2017, 35.380 cursos na modalidade presencial e a distância 

foram ofertados em 2.448 instituições de educação superior no Brasil (BRASIL, 2017). Assim, 

em 2017, observou-se um total de 8.286.663 matrículas na educação superior. 

Embora se observe o crescimento de matrículas, a permanência tem-se constituído 

em grave problema, pois, no que se refere à evasão em cursos de EaD, os obstáculos 

enfrentados pelas instituições[1] têm se agravado, já que em 2013 o Censo apresentou um 

total de 332.068 matrículas no Curso de Pedagogia EaD e, após quatro anos de Curso, 

apenas 67.325 alunos concluíram-no, o que representa apenas 20%.  

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt%2DBR&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Funinter-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsonia_r_uninter_com%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F401a6a0c69c64237a2c1451b829be4e9&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&wdorigin=AuthPrompt&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=842f0b6e-d7a8-4e30-a5a5-00b272ccdb92&usid=842f0b6e-d7a8-4e30-a5a5-00b272ccdb92&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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Os motivos da evasão são diversos. Em estudos realizados pelas próprias 

pesquisadoras, foi possível constatar a existência de múltiplas causas na ocorrência da 

evasão e que têm relação com as condições ofertadas pela instituição e aquelas que decorrem 

da situação familiar e da trajetória escolar dos estudantes.[2] 

Na Constituição de 1988, o direito à educação está genericamente previsto no artigo 

6º, que trata dos direitos sociais. Já sua regulamentação encontra-se exarada a partir do artigo 

205, da seção I, do Capítulo III, intitulado: Da Educação, da Cultura e do Desporto.  Conforme 

consta na Constituição: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 1988). 

O artigo 205, apresenta a educação como direito de todos, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa 

  

Art. 205: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 
1988). 

  

Percebe-se que a Constituição Federal aponta a educação como direito de todos, 

porém, quanto à educação superior, reforça que temos direito, mas, para ter acesso, depende 

da capacidade de cada um. E a igualdade de acesso não é garantida.  

Já o artigo 206 define os princípios para embasar a educação: 

  

Art. 206 (*) O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 
e o saber;  
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino;  
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano 
de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime 
jurídico único para todas as instituições mantidas pela União;  
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  
VII - garantia de padrão de qualidade. (BRASIL, 1988).  

  

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt%2DBR&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Funinter-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsonia_r_uninter_com%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F401a6a0c69c64237a2c1451b829be4e9&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&wdorigin=AuthPrompt&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=842f0b6e-d7a8-4e30-a5a5-00b272ccdb92&usid=842f0b6e-d7a8-4e30-a5a5-00b272ccdb92&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
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E o artigo 208 define os deveres do Estado com a educação. Cabe destacar aqui o 

item V, que trata sobre o acesso ao nível superior de ensino: “V - acesso aos níveis mais 

elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. 

Porém, não há garantia formal de ampliação do quadro dessas instituições, ou de bolsas a 

serem concedidas a alunos carentes, obrigatoriamente, na Constituição Federal. 

Ainda que esses princípios sejam aplicados também à educação superior, é 

necessário considerar o contexto. Assim, pode-se considerar, por exemplo, a questão da 

universalização do acesso e da gratuidade. Se o ensino básico é necessariamente universal 

e o ensino secundário poderá vir a ser por decisão legislativa, ele não se aplica à educação 

superior.  

O direito à educação superior na Constituição Federal pode ser considerado como 

direito fundamental, mas de proteção mais frágil, cujos instrumentos precisam ainda ser 

desenvolvidos por meio de estudos teóricos e especialmente da sua aplicação concreta pelos 

tribunais. 

Na década de 1990, com a ascensão de governos neoliberais, foram promovidas 

reformas educativas em diversos países, de acordo com recomendações elaboradas por 

organismos multilaterais, como o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a Comissão Econômica para a América Latina e 

o Caribe (CEPAL), entre outros. O Brasil não foi exceção no contexto dessas reformas que, 

segundo alguns analistas, são caracterizadas pelo neoconservadorismo (SAVIANI, 2008). 

Mudanças significativas compõem o cenário educacional brasileiro, sobretudo, a partir 

da promulgação da LDBEN nº 9.394/1996. Essas mudanças estão profundamente ligadas à 

reestruturação produtiva, à divisão social do trabalho, à conciliação dos partidos e às lutas 

dos movimentos sociais da recomposição de forças para o governo do Brasil. O próprio 

processo de tramitação da LDBEN citada é um retrato dessa constatação. 

A centralidade da educação é assim estrategicamente reafirmada em documentos 

oficiais e na definição de políticas governamentais, pois se diz que a reestruturação produtiva 

exige novas competências, cujo desenvolvimento demanda sempre níveis superiores de 

escolaridade. A educação torna-se processo para a vida inteira (long life education) e todo 

lugar torna-se lugar de aprendizagem, com vistas a adequar-se ao mercado de trabalho 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2002, p. 12).  

Reafirma-se a importância da estrutura de ensino e ao mesmo tempo exige-se um 

modelo novo, flexível, mais adequado, que evite desperdícios de recursos humanos e 

materiais. “O próprio saber se torna uma mercadoria-chave, a ser produzida e vendida a quem 
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pagar mais, sob condições que são cada vez mais organizadas em bases competitivas” 

(HARVEY, 1989, p. 151). 

No seu texto A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas, Dermeval 

Saviani trata dos princípios e fins da educação e destaca o enunciado do art. 205 da 

Constituição Federal, salientando que na Constituição diz que a educação “é dever do estado 

e da família” e que na lei está escrito “dever da família e do Estado”. Outra modificação 

apresentada trata-se do princípio expresso no inciso V, do artigo 206, da Constituição, sobre 

a valorização dos profissionais de ensino, que na LDBEN, segundo Saviani, foi reduzido para 

“valorização do profissional da educação escolar”. 

No item Direito, dever e liberdade de educar, Saviani deixa claro seu questionamento 

sobre o trecho da LDBEN no art. 5 que diz “[...] o acesso ao ensino fundamental é direito 

público subjetivo”, assim, abriu-se uma polêmica sobre a “universalização da educação 

básica” em todos os seus níveis e modalidades. O autor destaca que as questões levantadas 

não devem obscurecer o fato de que a manutenção no texto da lei dos dispositivos do artigo 

quinto, com seus parágrafos e incisos, que já contavam nos projetos anteriores, com relação 

à regulamentação do ensino como direito público subjetivo, constitui um avanço importante 

em relação à situação atual. 

A LDBEN ampliou e aprofundou a garantia do gozo do direito subjetivo à educação, 

determinando que a oferta dele constitui-se num dever do poder público, além de dispor 

acerca de um conjunto de disposições legais que determinam a melhoria da qualidade de 

ensino. 

Destacamos aqui as determinações da Lei em relação à educação superior, nos 

artigos, 43, 44 e 45. 

  
Art. 43. A educação superior tem por finalidade:  
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 
 II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 
vive; 
 IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 
 V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 
e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração;  
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VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;  
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição (BRASIL, 1996). 

  

Percebem-se nitidamente, no artigo 43, as relações com a Constituição de 1988, 

reforçando a garantia do padrão de qualidade do ensino. Já o artigo 44 apresenta quais 

Cursos são considerados Cursos Superiores: 

  

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:  
I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 
pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou 
equivalente; (Redação dada pela Lei nº 11.632, de 2007). 
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio 
ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 
cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 
diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das 
instituições de ensino; 
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos    
estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino (BRASIL, 1996). 

  

O artigo 45, reforça que a educação será “[...] ministrada em instituições de educação 

superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização”.   

Considera-se que a educação superior no Brasil apresenta caráter elitista e esta 

realidade é resultado da historicidade das políticas públicas constituídas desde a implantação 

do modelo jesuítico no início da colonização. Assim, para compreender este momento, em 

que se discute o acesso e a permanência na educação superior, não se pode deixar de 

considerar que embora já tenham ocorrido avanços, esses ainda não são suficientes para 

poder falar em democratização da educação superior.  

Depara-se com uma realidade educacional brasileira que, para uma população 

estimada pela PNAD[3] (2017), em 206 milhões de habitantes em 2016, as Sinopses 

Estatísticas do Censo (2017) registram o total de 56.866.180 estudantes, 85,8% na educação 

básica (48.817.479) e 14,1% na educação superior (8.048.701), aos quais se somam os 

266.818 alunos de pós-graduação stricto sensu. 

Percebe-se aqui um aumento do número de anos de escolaridade da população, “mas 

esse aumento por si só não é suficiente para avaliar a qualidade da formação requerida pelas 

demandas sociais e pelos desafios da contemporaneidade” (GATTI, 2019, p. 104). 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt%2DBR&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Funinter-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsonia_r_uninter_com%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F401a6a0c69c64237a2c1451b829be4e9&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&wdorigin=AuthPrompt&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=842f0b6e-d7a8-4e30-a5a5-00b272ccdb92&usid=842f0b6e-d7a8-4e30-a5a5-00b272ccdb92&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn3
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Dessa forma, dentre os grandes desafios da educação superior de qualidade, 

considera-se a educação como direito de todos, que respeita a diversidade cultural, as 

disparidades de desenvolvimento das distintas regiões do país em que elas estão situadas e 

as trajetórias históricas e culturais que as constituem. 

Concebe-se a legislação que ampara a modalidade de educação a distância como 

democratizadora e que busca equidade e igualdade para todos aqueles que ainda não tiveram 

acesso à educação superior. A educação a distância vem, nos últimos 20 anos, mostrando-

se como uma das políticas de acesso à educação superior, e os índices apontados pelo Censo 

da Educação Superior mostram esta nova realidade. No cenário de expansão, algumas 

instituições privadas (particulares) transformaram-se em Instituições de Educação Superior, 

com número de alunos que ultrapassa 100 mil por instituição em diferentes cursos, com 

faculdades espalhadas fisicamente em diferentes pontos geográficos do país, com polos de 

apoio presencial para os cursos na modalidade EaD e com características específicas para 

atendimento ao número de estudantes, como mostra o Censo da Educação Superior de 2019.  

Observa-se que os compromissos apresentados no marco de Ação de Dakar e na 

Agenda 2030, assumidos pelos países e pela comunidade internacional, deixam evidentes os 

princípios que devem orientar as políticas educativas. Esses princípios reforçam a 

compreensão de que a educação deve ser um bem público e um direito humano fundamental. 

Dessa forma, a educação é vista como a base para a efetivação de outros direitos, tais como 

direito à dignidade, à justiça social, à inclusão e à diversidade. Pode-se citar aqui o objetivo 

de desenvolvimento sustentável 4: “[...] assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 

qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos” 

(AGENDA 2030, 2019), que reforça como meta das políticas educativas o enfrentamento das 

formas de exclusão e o compromisso com uma educação de qualidade para a melhoria dos 

resultados de aprendizagem.  

Porém a desigualdade social nunca foi tão destacada. A educação superior a distância 

pode contar com as políticas públicas para o acesso à educação superior, tais como o ProUni 

e o Fies, assim, tem a possibilidade de expandir a EaD e, não havendo no plano qualquer 

prioridade explícita para o financiamento do ensino superior público, no conjunto, as metas 

podem representar uma redistribuição de recursos públicos em favor do ensino superior 

privado. 

Reforça-se que a história da educação superior no país evidencia um ensino elitizado, 

com um número de vagas muito limitado. Esse quadro começa a mudar com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), quando se incentivou a abertura de novas 
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Instituições de Educação Superior (IES), ampliando, assim, as vagas nos cursos de 

graduação (BRASIL, 1996).  

De acordo com o Censo (2017), as IES que abriram após a década de 1990 confirmam 

essas suposições. Em 2003, existiam no Brasil 1.752 instituições de educação superior e, em 

2014, esse número aumentou para 2.364 instituições. Dessas, 12,5% são públicas e 87,5% 

são particulares. Percebe-se, assim, que de cada quatro estudantes de graduação, três 

estudam em instituições privadas. É importante registrar que as matrículas de graduação da 

rede privada alcançaram, em 2015, a maior participação percentual dos últimos anos, 75,7% 

do total (BRASIL, 2017). 

De acordo com as Instituições de Educação Superior que participaram do Censo da 

Educação a Distância 2016/2017, as taxas de evasão informadas pelos respondentes recaem 

principalmente na faixa entre 11% e 25%. 

Nem todas as instituições afirmaram conhecer os motivos da evasão. De acordo com 

o Gráfico 27, 63% das ONGs, 60% das instituições privadas com fins lucrativos e 58% das 

instituições privadas sem fins lucrativos afirmam conhecê-los. As instituições públicas são as 

que menos conhecem esses motivos (entre 41% e 46%). 

Conforme Woodley e Sumpson (2015, p. 483), o melhor preditor da retenção de 

estudantes é a motivação. Os serviços de retenção precisam compreender a motivação, 

basear-se nela e lidar com os problemas que a reduzem. 

As razões para abandonar os estudos na educação superior são muitas e variadas. A 

evasão é, certamente, um dos problemas que afligem as instituições de educação em geral, 

pois, Segundo Baggi e Lopes (2011, p. 1),  

  

[...] a evasão é um fenômeno social complexo, definido como 
interrupção no ciclo de estudos. É um problema que vem preocupando 
as instituições de ensino em geral, sejam públicas ou particulares, pois 
a saída de alunos provoca graves consequências sociais, acadêmicas 
e econômicas.     

  

  Tontini e Walter (2014, p. 1) explicam que, para os estudantes, isso pode ocasionar o 

atraso ou o cancelamento de um sonho, além da perda de oportunidades de trabalho e de 

crescimento pessoal. Um dos fatores que dificulta a conclusão da educação superior pode 

estar situado na trajetória de escolaridade dos estudantes, que segundo Baggi e Lopes (2011, 

p. 5), é influenciada pelo capital cultural; a desigualdade social existente afeta diretamente 

aqueles estudantes de menor poder aquisitivo e é motivo de preocupação constante dos 

sistemas de ensino públicos e privados. Essa problemática já foi amplamente analisada por 
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Bourdieu e Passeron (2014, p. 16) no livro Os herdeiros, quando mostram como o sucesso 

na educação superior tem relação com a origem social dos estudantes.  

  
Lê-se nas chances de acesso ao ensino superior o resultado de uma seleção 
que, ao longo de todo percurso escolar, exerce-se com um rigor muito 
desigual segundo a origem social dos sujeitos, na verdade, para as classes 
mais desfavorecidas, trata-se puramente e simplesmente de eliminação [...].  

  

Independentemente da modalidade, presencial ou a distância, a evasão tem múltiplas 

causas e depende do contexto social, cultural, político e econômico na qual a instituição está 

inserida. Furtado e Alves (2012), em suas pesquisas, analisaram os fatores determinantes da 

evasão universitária dos alunos da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com o objetivo de 

identificar quais as variáveis que possuíam maior importância na decisão deles em evadir ou 

não. Após a análise realizada, constataram que os motivos mais relevantes para explicar a 

evasão foram disciplinas canceladas, média nas disciplinas, percentual de disciplinas 

concluídas, município de residência, os custos de transportes e a dificuldade de acesso.  

Bardagi e Hutz (2012) realizaram uma pesquisa com o objetivo de verificar se a relação 

com colegas e professores teve alguma influência ou impacto na evasão universitária. O 

objetivo da pesquisa também foi o de compreender, a partir da visão de alunos universitários, 

os reais motivos do abandono do curso. Dentre os resultados da pesquisa realizada, os 

autores citam que a estrutura curricular às vezes não favorece o envolvimento dos alunos em 

atividades como monitoria, bolsas de pesquisa, estágios, participação em representações 

discentes, grupos de estudo, entre outras.  

Indicam, também, que as dificuldades nos vínculos e relacionamentos fragilizam não 

só a escolha, mas a própria percepção de si mesmo. “Ao não se envolverem com atividades 

acadêmicas, os participantes da amostra demonstraram uma experiência de graduação 

empobrecida e tendem a supervalorizar o contato com colegas e professores, suas fontes 

quase exclusivas de informação e apoio” (BARDAGI; HUTZ, 2012, p. 180). 

Para Baggi e Lopes (2011, p. 2), é importante também que se priorize a compreensão 

das questões de ordem acadêmica, como as expectativas do aluno em relação ao curso ou à 

instituição, que podem encorajá-lo ou desestimulá-lo a priorizar a conclusão do seu curso. 

Tontini e Walter (2014), em pesquisa sobre evasão, mostram que os motivos que mais 

influenciaram os alunos a ficar ou não na instituição foram a possibilidade profissional e 

vocação, a dificuldade pessoal em seguir as aulas e o tempo para estudo. No que se refere à 

vocação do aluno e à sua identificação com o curso que estão realizando, os autores sugerem 

que a IES poderia reestruturar o currículo do curso, colocando algumas disciplinas práticas 
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logo no início. Essa ação pode auxiliar o aluno a identificar a profissão que seguirá, como 

também trazer certa motivação.  

Para Silva (2013, p. 12), a IES pode buscar informações sobre as reais motivações 

que redundam na permanência dos estudantes no curso escolhido. Outra forma é pensar que 

os alunos, à medida que avançam no curso ou que possuem incentivo real para a 

permanência, confirmam sua certeza de que desejam obter aquela formação.  

Os resultados do estudo mostraram que a maior parte das causas está relacionada a 

“causas extrínsecas”, como a falta de tempo, problemas de saúde e não adequação ao 

modelo de EaD. No que se refere às causas intrínsecas ao curso, que aparecem com menor 

frequência, foi salientado pelos estudantes a falta de acompanhamento do professor-tutor e 

falta de apoio/incentivo institucional. 

A evasão em cursos de EaD no Brasil apresenta-se como um dos obstáculos 

enfrentados pelas instituições. De acordo com pesquisa realizada pela Abed (2017, p. 78), 

das 109 instituições, 90 forneceram dados sobre evasão, obtendo-se as seguintes 

informações sobre as causas da evasão: “[...] falta de tempo para o estudo e participação nos 

cursos. Em seguida está a falta de adaptação à metodologia, apontado por 39 instituições, e, 

em terceiro lugar, o acúmulo de atividades de trabalho, apontado por 30 estabelecimentos 

como principal causa para evasão”. 

Para o estudo em questão, apropriou-se do conceito de capital cultural no sentido de 

que a permanência na educação superior pressupõe condições permanentes, em especial 

capital cultural, que é adquirido ao longo da trajetória de vida e escolar e que não se obtém 

de um momento para outro. Sobre essa questão, é pertinente retomar os estudos de Bourdieu 

(2003) sobre o capital cultural incorporado em razão das oportunidades sociais que possuem 

os alunos.  

Ao referir-se ao capital cultural incorporado, aponta o autor que essa incorporação 

pressupõe assimilação, é pessoal, leva tempo, sendo um trabalho do sujeito sobre si mesmo. 

O capital cultural é, assim, um ter que se tornou ser, é parte integrante da pessoa, é um 

habitus. Uma vez adquirido esse capital cultural, ele não pode ser transmitido 

instantaneamente, ao contrário de um bem material, como uma propriedade, mediante 

compra ou doação (BOURDIEU, 2001). 

Bourdieu (1987, p. 33) deriva o conceito de capital da noção econômica, em que o 

capital se acumula por operações de investimento, transmite-se por herança e reproduz-se 

de acordo com a habilidade do seu detentor em investir. A acumulação das diversas formas 

de capital dá-se por investimento, extração de mais-valia etc. O conceito de capital – 
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etimologicamente o mesmo que o cabedal ou conjunto de bens – é complexo. Além do 

econômico, que compreende a riqueza material, o dinheiro, as ações etc. (bens, patrimônios, 

trabalho).  

Bourdieu (1987, p. 33) considera:  

  

O capital cultural, que compreende o conhecimento, as habilidades, as 
informações etc., correspondente ao conjunto de qualificações intelectuais 
produzidas e transmitidas pela família, e pelas instituições escolares, sob três 
formas: o estado incorporado, como disposição durável do corpo (por 
exemplo, a forma de se apresentar em público); o estado objetivo, como a 
posse de bens culturais (por exemplo, a posse de obras de arte); estado 
institucionalizado, sancionado pelas instituições, como os títulos acadêmicos; 
o capital social, correspondente ao conjunto de acessos sociais, que 
compreende o relacionamento e a rede de contatos; o capital simbólico, 
correspondente ao conjunto de rituais de reconhecimento social, e que 
compreende o prestígio, a honra etc. O capital simbólico é uma síntese dos 
demais (cultural, econômico e social). (THIRY-CHIRQUES, 2006, p. 15). 

  

  

Outro exemplo: contra a ideia de “cultura de massa”, Bourdieu (1979) entende que a 

prática e a apreciação artística são marcadas pelo pertencimento a uma classe; que as lutas 

pelo reconhecimento são uma dimensão basilar da vida social. Tais lutas compreendem a 

acumulação de uma forma particular de capital, a honra – no sentido da reputação, do 

prestígio – e obedecem a uma lógica específica de acumulação de capital simbólico, como 

capital fundado no conhecimento e no reconhecimento. 

Não sendo possível a transferência instantânea do capital cultural de uma pessoa para 

outra, Bourdieu (2001, p. 297) salienta que: 

  
[...] o legado de bens culturais, acumulados e transmitidos pelas gerações 
anteriores pertence realmente (embora seja formalmente oferecido a todos) 
aos que detém os meios para dele se apropriarem, quer dizer, que os bens 
culturais enquanto bens simbólicos, só podem ser apreendidos e possuídos 
como tais (ao lado das satisfações simbólicas que acompanham tal posse) 
por aqueles que detém o código que permite decifrá-los. 

  

A permanência na educação superior para os alunos mais pobres é difícil não só por 

necessitarem pagar as mensalidades, mas também por precisarem de suporte pedagógico 

(BONETI; GISI, 2007, p. 79).  

A crescente importância do diploma escolar, enquanto credencial e certificado de 

competências técnicas e sociais ou simbólicas, dando acesso diferencial aos vários mercados 

de trabalho e, consequentemente, determinando as remunerações simbólicas e econômicas 
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dos indivíduos, contribui para um aumento da procura de ensino. Com a expansão do número 

de vagas na educação superior e com o crescimento da oferta de cursos na modalidade a 

distância, não se pode deixar de tratar da qualidade do processo formativo, pois, segundo 

Gadotti (2010, p. 7), precisa-se construir uma nova qualidade. Qualidade significa melhorar a 

vida das pessoas, de todas as pessoas. Na educação, a qualidade está ligada diretamente ao 

bem-viver de todas as nossas comunidades. 

Bourdieu (2014), em seu texto Os herdeiros, considera que a desvantagem escolar 

exprime-se também na restrição da escolha dos estudos que podem ser razoavelmente 

vislumbrados por uma dada categoria. Assim, o fato de que as chances de acesso à 

universidade estão muito próximas para os rapazes e para as moças da mesma origem social 

não deve esconder que, após entrarem na faculdade, todos têm grandes chances de não 

fazerem os mesmos percursos. O meio social influencia o momento de escolha pela educação 

superior, pois, conforme Bourdieu: 

  

[...] é muito mais difícil apreender o sentido e a influência do envelhecimento 
escolar, porque os estudantes mais velhos não são somente estudantes 
envelhecidos, mas uma categoria de estudantes representada em todas as 
faixas etárias (e em diferentes em todas as classes sociais) e predisposta por 
certas características escolares ao envelhecimento nos estudos. Enfim, a 
influência da idade jamais se exerce de modo unívoco nos diferentes 
domínios da existência e sobretudo em sujeitos originários de meios sociais 
diferentes e inseridos em estudos diferentes...” (BOURDIEU, 2014, p. 28).   

  

Pesquisas realizadas por Bourdieu (2016), que justamente aqueles estudantes que 

têm menores condições econômicas também têm carência de capital cultural,[4] o que, por sua 

vez, tem relação com o habitus. Pensar no habitus implica pensar a relação entre indivíduo e 

sociedade, implica afirmar que o individual, o pessoal e o subjetivo são simultaneamente 

sociais e coletivamente orquestrados.  

Quem definirá o modo de utilização deste bem é o consumidor que, com base no 

habitus, atribui o capital simbólico ao bem e assim define a distinção e as frações de classes 

de acordo com o uso do bem. O tão sonhado diploma. A análise bourdieusiana do diploma 

integra não apenas o estudo da reprodução das desigualdades sociais pela escola, mas 

também o das estratégias de reprodução dos grupos sociais por meio da escola, em contextos 

de inflação e desvalorização de diploma. A objetivação do capital cultural sob a forma do 

diploma é um dos modos de neutralizar certas propriedades devidas ao fato de que, estando 

incorporado, ele tem os mesmos limites biológicos de seu suporte. Com o diploma, essa 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt%2DBR&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Funinter-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsonia_r_uninter_com%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F401a6a0c69c64237a2c1451b829be4e9&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&wdorigin=AuthPrompt&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=842f0b6e-d7a8-4e30-a5a5-00b272ccdb92&usid=842f0b6e-d7a8-4e30-a5a5-00b272ccdb92&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn4
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certidão de competência cultural confere ao seu portador um valor convencional, constante e 

juridicamente garantido no que diz respeito à cultura (BOURDIEU, 2007, p. 78). 

Com esse tipo de capital, o diploma pode ser convertido em outros tipos de capitais, 

como, por exemplo, o capital econômico, que é o valor em dinheiro pelo qual pode ser trocado 

no mercado de trabalho, pois vários alunos ainda citam que é para se formar e exercer a 

profissão, ou melhorar a forma do trabalho, ou alcançar a estabilidade econômica. Ou ainda 

pode ser convertido no capital simbólico ou prestígio.  

E a posse de um diploma também implica possibilidades maiores ou menores de 

aquisição de um capital social, pois o próprio processo de aquisição do título oferece 

possibilidades diferentes de aquisição de relações. Conforme posto por Gatti (2019, p. 35) 

quando afirma que a: 

  

Formação que se constitui devido ao entrelaçamento de processos 
cognitivos, afetivos, sociais, morais, dos fazeres, das tomadas de decisão, da 
solução de impasses, da lida com as ambiguidades situacionais e as 
diferenças, do uso das técnicas ou de recursos diversos etc. Mais dois 
aspectos completam essa forma de conceber elementos que participam da 
configuração de qualidade educacional: a) que é preciso levar em conta a 
heterogeneidade cultural e social das pessoas, dos estudantes; analisar, 
conhecer e levar em conta essa heterogeneidade, verificando, então, a 
diversificação nas práticas educacionais e meios, a flexibilidade da estrutura 
organizativa para atender a uma população heterogênea, etc.; b) considerar 
que as práticas formativas institucionalizadas determinam em grande parte a 
formação das novas gerações e dos profissionais. (p. 35).  

  

Isso reforça a fala de Gatti (2019) da importância da diversificação nas práticas 

educacionais e meios, e a flexibilidade da estrutura organizativa para atender a uma 

população heterogênea. Ao explorarmos Gatti acima compreendemos que se trata do 

conceito de competências, pois envolve para além do cognitivo epistemológico perpassando 

por atitudes, habilidades, valores e afetivo, ou seja, completude do ser humano.  

Novos tempos precisam de profissionais com competências sistêmicas. Romper com 

a fragmentação dos currículos escolares com percepção interdisciplinar, flexibilidade e 

inovação demonstra o respeito e o compromisso com o projeto de vida do estudante que está 

inserido numa sociedade competitiva, globalizada e tecnológica.   

Interdisciplinaridade é olhar para a vida na sua totalidade é compreender que não 

somos e não podemos ser considerados monolíticos, limitados a um único aspecto de nossa 

existência, ainda que ele seja fundamental. Nesse sentido, interdisciplinaridade também pode 

ser relacionada com equilíbrio e a busca de unir esforços em busca do projeto de vida.  
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Analisada para além do seu significado objetivo, a interdisciplinaridade também possui 

como essência acolher as especificidades diversas e complexas da realidade que precisamos 

compreender para nela atuar. Interdisciplinaridade é assim uma forma aberta de olhar para a 

realidade e nela agir. 

A interdisciplinaridade para além de conhecimentos, contempla habilidades, atitudes, 

ações e emoções que fortalecem seu projeto de vida. Pensar e agir de forma interdisciplinar 

propicia a prática de cooperação e de encontro entre as pessoas por meio do diálogo que 

contempla as diferentes dimensões do ser humano e por meio dos diferentes saberes que as 

disciplinas construíram.  

Com o pilar da interdisciplinaridade os currículos passam ser flexíveis o que garante 

ao estudante poder optar por outros caminhos durante seus estudos, o que lhe confere 

inovação em sua formação.  

Currículos flexíveis são essencialmente inovadores, pois cada estudante ao escolher 

os itinerários formativos atrela ao seu projeto de vida, o que gera singularidade no mercado 

de trabalho.  

Às novas demandas do mercado de trabalho e da convivência, exigem seres humanos 

que respondam no presente fundamentos que impactam em seu projeto de vida. Pensar em 

um projeto de vida pressupõe autoconhecimento. "Conhece-te a ti mesmo”, dizia a inscrição 

no oráculo de Delfos, pois esta é a maior de todas as sabedorias. Onde estou? Onde pretendo 

chegar? Quais escolhas fazer? Quais serão as renúncias, os riscos? Quais os benefícios?  

Da mesma forma, nunca é tarde demais lembrar que as tecnologias apenas afloraram 

os pontos positivos e ausências da ‘’velha escola’’. Construímos uma escola que transita entre 

ser espaço de convivência e as discussões e práticas em prol de conteúdos estruturados. E 

como todos os canais de comunicação também estão propagando que teremos um ‘’novo 

normal’’ cabe outra pergunta. Qual a nova escola?  

A prática cotidiana demonstra que a hegemonia de modelos não é mais possível, 

ousamos afirmar de forma categórica que a complexidade da área educacional refletidos pela 

compreensão do ser humano, faz com que gestão inovadora personalize o processo de 

ensino, afinal é preciso trazer o humano do humano, na perspectiva de ajudá-lo no 

afloramento de suas competências. 

Trabalhar a partir de competências possibilita o aumento do diálogo entre os diferentes 

caminhos que perpassam por conteúdos, mas que também atuam no desenvolvimento 

socioemocional do ser humano. Ainda existem dúvidas acerca de como se desenvolve 

competências. Acostuma-se reduzir no acróstico – CHAVE – A escola que atua na percepção 
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de novo ser humano para o novo normal, fez remanejamentos em sua práxis e compreende 

que: conteúdo teórico é apenas um dos elementos no ambiente educacional. Existe uma 

necessidade de o estudante perceber e viver aplicabilidade daquele conteúdo. Afinal, qual a 

diferença entre um alqueire paulista, mineiro e bahiano? Será que são dimensões diferentes 

dentro do mesmo país. E em qual conteúdo podemos nos apegar no momento de comprar 

uma chácara num jogo on-line? A capacidade de conseguir desenvolver determinadas 

atividades significa ter Habilidade. E para o mundo globalizado, líquido e exponencial atual e 

futuro no mercado de trabalho é necessário ser hábil, ser o melhor sempre, conquistar o topo 

e permanecer no mesmo. Mas é importante evidenciar que habilidade está intrinsicamente 

ligada aos tipos de inteligência que possuímos. Todas estas duas questões ponderadas, 

levantam outro elemento primordial quando tratamos de competências, ter conteúdo e saber 

usar exige o comprometimento pela atitude. Será que os estudantes do ensino superior 

aprendem a reagir e assumir uma postura na vida? Não podemos esquecer os ensinamentos 

de Gramsci “odeio os indiferentes, eles são o peso morto da história”.  Mas hoje, como 

adultos, o que fazemos com essa consciência? Apontamos simplesmente para o início de 

tudo, indicando como devem ser trabalhadas essas competências? Não é tarde para 

reconhecer que somos seres humanos e, portanto, obviamente também emocionais. Que 

esse conteúdo todo que carregamos não esconda as sutilezas de valores arraigados dentro 

de nós. Que ele, pelo contrário, sirva para que se possa enxergar o adulto como parte 

integrante desse processo de mudança. Na infância, na vida adulta. “O que eu faço fala tão 

alto que o que eu grito ninguém escuta”: e essa vai continuar sendo a máxima da educação... 

não podemos querer exigir dos outros, pedir mudanças na infância, na escola, se nós mesmos 

não olharmos para dentro de nós, não agirmos pensando no exemplo que damos a cada 

passo, a cada gesto, a cada fala e a cada não-dizer.  

Pensar que os alunos, ao ter acesso à educação superior, já têm conhecimentos 

básicos construídos, é fechar os olhos para esse novo perfil de alunos que chega à educação 

superior. O acesso à educação superior teve uma grande contribuição à proliferação das 

Instituições particulares, assim como à expansão da educação a distância no Brasil. Dessa 

forma, investigou-se junto aos professores/tutores o que facilita o acesso do aluno EaD ao 

curso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O debate sobre o acesso e a permanência na EaD tornou-se mais relevante somente 

nos últimos cinco anos, com a ascensão da educação a distância no Brasil, favorecendo a 

ampliação do acesso dos estudantes. Isso tem importância, pois o acesso tem sido 

historicamente permeado por desigualdades, com número de vagas muito limitado, mesmo 

no ensino presencial. Com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei n.º 9394/96 (LDBEN), desenvolvida com base nos princípios da Constituição Federal de 

1988, incentivou-se a abertura de novos cursos e novas Instituições de Educação Superior 

(IES), além da implantação de políticas afirmativas, ampliando, assim, as vagas nos cursos 

de graduação, conforme consta no Censo da Educação Superior (2017) e, por consequência, 

favorecendo o aumento do acesso. Nos últimos anos, esse acesso também vem sendo 

favorecido pela EaD.  

Também não se pode ignorar as dificuldades dos estudantes em acompanhar as aulas 

relacionadas à modalidade EaD, que requerem atenção especial em relação à metodologia.  

Essa dificuldade pode ser resultado da sua trajetória escolar, pois, segundo os 

professores/tutores envolvidos na pesquisa, as maiores dificuldades são a defasagem na 

educação básica, a pouca autonomia para pesquisar e a falta de tempo para estudar. 

Conforme os professores/tutores, o aluno deve ter muita disciplina para adequar-se ao ritmo 

e à dinâmica da EaD. No geral, percebe-se que os alunos pensam que é mais fácil o estudo 

a distância, mas acabam tendo dificuldades relacionadas à falta de organização e ao 

acompanhamento das atividades. 

Ousamos apresentar algumas hélices para canalizar esperança de que os sonhos dos 

estudantes possam ser realizados pós-formatura. Nesse momento os profissionais da 

educação estão sendo essenciais, os professores estão se reinventado, buscando 

possibilidades e estratégias para melhor atender seus estudantes. Vemos exemplos de 

profissionais se destacando nesse momento de pandemia pelo Brasil todo. Basta fazer uma 

busca na internet e identificar que existem aulas gratuitas desde como desenvolver a 

coordenação motora simples até cálculo a várias variáveis.   

No que concerne políticas educativas, temos a maior parte dos governos estaduais e 

municipais tem optado pelas aulas remotas para reduzir as chances de que os estudantes se 

tornem vetores do vírus para suas famílias, ou ainda, buscam estratégias de escalonamento 

de estudantes nas salas de aulas presenciais.  
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No momento atual, a permanência dos estudantes em cursos superiores, ficou 

exponencial o motivo apresentado por aqueles que desistiam, pois, toda economia foi afetada 

e o desemprego se espalhou por todo país, provocando a evasão dos alunos, principalmente 

das Instituições particulares. Assim, motivos antigos de evasão dos estudantes continuam os 

mesmos já relatados por vários pesquisadores, a situação financeira. Da forma posta, 

instituições de ensino buscaram apresentar possibilidades de renegociação e descontos a 

partir de promoções, ou seja, o setor educacional se reorganizou economicamente a fim de 

garantir acesso e por consequência permanência.  

A permanência na educação superior pressupõe condições permanentes, em especial 

de capital cultural, que é adquirido ao longo da trajetória de vida e escolar e que não se obtém 

de um momento para outro. Nesse momento de pandemia conceitos apresentados por 

Bourdieu sobre a desigualdade social nos mais variados âmbitos, se tornam super atuais. 

Isso porque os estudantes desprovidos do capital cultural, financeiro e de vários 

capitais são os que mais estão tendo dificuldades nas aulas remotas. Estudantes que ainda 

não desenvolveram a autonomia necessária para o acompanhamento de aulas on-line, e 

alunos com dificuldades financeiras para ter acesso a um bom recurso de internet para 

acompanhar as aulas. Estudantes que de repente se encontram com dificuldade em pagar as 

mensalidades, se depararam também com a necessidade de todo um suporte pedagógico e 

tecnológico para poderem acompanhar as aulas. 

Nunca é demais lembrar que desenvolver competências pode até ser outro modismo 

na sociedade hodierna, não obstante, o cenário desafiador nos faz refletir dos paradigmas 

que adotamos, pois, a busca humana finda em sua existência na busca pela felicidade. E esta 

busca pela felicidade – nós, adultos, sabemos por onde começar? Questionamos as 

competências e valores que nem sempre estão presentes na sala de aula, nessa nova 

educação (que ainda preza muito pelo conteúdo), mas e nós como estamos com relação a 

isso? Sim, trabalhar as emoções e habilidades socioemocionais deve iniciar na infância. É 

nesse tempo que devemos perceber quais são as nossas emoções, saber como lidar com 

cada uma delas, tanto as próprias como as das pessoas à nossa volta. Só assim cresceremos 

sobre o alicerce da resiliência, da tolerância, da paciência, da empatia: conhecendo o colorido 

de todas as emoções – mesmo aquelas que nós, adultos, consideramos negativas às vezes... 

porque esse olhar do que é ou não positivo não tem origem na inocência infantil; é plantado 

a partir dos adultos nas crianças.  

Trabalho, normas, currículo metodicamente organizado, rotina muitas vezes 

inflexível... e clamamos por uma ‘nova escola’, que engaje as competências sendo que a 

nossa vida por vezes aparta emoções? É necessário que essa mistura do 
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conteúdo/competência; razão/emoção seja clara no nosso próprio cotidiano e dentro de nós 

antes de tudo. Só assim saberemos de fato lidar com essa questão de que escola desejamos 

para nossos filhos e estudantes no futuro. Não se faz possível falar de anseios para uma 

próxima geração sem ‘corrigir’ a atual, sem mudar os óculos para conseguir olhar para o 

presente, para o nosso próprio dia a dia, a partir de outra perspectiva...  

Que essas discussões sejam cada vez mais frequentes, sim. Que nessa polissinfonia 

de vozes seja palpável uma nova visão de futuro. Mas que isso não seja uma simples 

impostura do ‘eu’ para o ‘outro’, especialmente se esse outro ainda não pode expressar por 

conta própria o que realmente anseia. Antes de tudo, que isso seja aplicado na prática no meu 

‘eu’ para, então, a partir da própria experiência, eu conseguir apontar com clareza e sem 

julgamentos o que se espera de melhor para esse outro e essa nova escola, essa nova 

geração.  

Então, a melhor forma de fazer com que os estudantes permaneçam nos seus cursos 

é motivá-los. O melhor preditor da retenção de estudantes é a motivação. Os serviços de 

retenção precisam compreender a motivação, basear-se nela e lidar com os problemas que a 

reduzem. E para motivá-los tem-se que criar uma metodologia de trabalho que perpassa por 

indicadores, tais como: afetivo, cognitivo, organização de estudos, comportamental, contexto 

institucional, infraestrutura, tecnologia e atores educacionais.          
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CAPÍTULO 02 
 

A EDUCAÇÃO NA ERA DAS NOTIFICAÇÕES 

 

PADILHA, Alvaro Evaristo 

TAVEIRA, Leonardo da Silva 

  

RESUMO 
 

O presente capítulo irá focar num breve relato histórico do avanço tecnológico nesta Era 

digital. Bem como, abordar o surgimento da internet e sua associação as práticas diárias na 

sociedade. Evidenciar o crescimento exponencial da tecnologia e a criação de ferramentas no 

intuito de facilitar a vida social e o processo de ensino/aprendizagem. Como também, relatar 

o uso excessivo das ferramentas digitais tanto no dia a dia da sociedade quanto na sala de 

aula e ambientes escolares. Apresentar a importância das informações em relação aos efeitos 

nocivos à saúde pelo acesso contínuo e excessivo das conexões virtuais. Ressaltar a 

participação, as interações e os novos comportamentos, a partir do uso das Redes Sociais. E 

neste contexto denunciar os hábitos danosos a partir das conexões superficiais e vazias 

proporcionadas pelo ambiente virtual. Este capítulo é fundamentado em uma pesquisa 

bibliográfica com referenciais teóricos, de estudos em sites, livros que já abordaram sobre o 

tema. Visando proporcionar um diálogo viável para novas compreensões do uso consciente 

das ferramentas digitais nas relações sociais principalmente no ambiente acadêmico.  
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educacional digital. Dependência tecnológica. Avanço tecnológico.  

  

INTRODUÇÃO 

 

A relevância do tema para os dias atuais é pertinente, pois evidencia o avanço da 

tecnologia digital neste cenário de interações entre o humano e a máquina, sendo cada vez 

mais íntimo e impensável o desenvolvimento de qualquer trabalho e aprendizado sem o uso 

desta relação tecnológica. 

O contraste é claro quando percebemos na história o avanço tecnológico no ambiente 

para criação, desenvolvimento e até mesmo inspiração do homem. As civilizações sem o uso 

das ferramentas digitais caminharam com um ritmo quase que em sua totalidade oposto as 
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civilizações do homem moderno, que faz o uso constante da tecnologia em seus hábitos 

diários. 

A diferença foi crescendo cada vez mais quando, além do uso braçal das ferramentas, 

a humanidade foi ganhando outras habilidades que vai além do manuseio delas. O próprio 

avanço da internet foi evidenciando de forma gritante este cenário. 

Imaginar a construção das coisas no mundo atual sem o uso tecnológico digital é 

quase que impensável. O crescimento exponencial de tudo o que podemos imaginar é 

completamente outro de qualquer época da história. O breve comentário nas próximas 

páginas é evidenciar a integração entre a humanidade e o uso excessivo das ferramentas 

digitais. 

Bem como, quando bem utilizado os aplicativos possibilitam viabilizar o processo de 

ensino/aprendizagem proporcionando ganhos consideráveis sendo possível o acesso e 

criando pontes de inclusão entre pessoas que não seria possível sem o uso tecnológico. A 

inclusão digital aproximou professores e alunos num ambiente de novas realidades. como 

também, novas expectativas de criação e aprendizagem continuada.  

Neste capítulo iremos considerar também os agravos da saúde nas relações sociais 

pelo uso excessivo das redes sociais e Apps. Bem como, denunciar uma vez mais o que já é 

visível a todos, a saber, o grande descaso e a futilidade nas interações digitais/sociais, 

escrachando o que pode ser entendido como a Era do descartável. Apesar dos malefícios que 

pode ser evidenciado quando não se faz o bom uso de qualquer hábito, também não será 

diferente ao expor os exageros do ser humano pela busca do prazer através da tecnologia 

digital.  

Atualmente grande parte dos professores em processo de formação continuada 

passam a ser preparados para trabalhar na criação de conteúdo, possibilitando aos discentes 

o interesse para que eles possam desenvolver novos caminhos de aprendizagem a partir das 

metodologias ativas.  

  O presente capítulo traz como reflexão a partir de outros livros, artigos, revistas 

científicas e sites, a busca para fundamentar um caminho mais transparente, aberto para a 

construção de pontes dialógicas. Com o intuito de promover entre o tecnológico/digital e o ser 

humano novos caminhos na criação de conteúdos significativos para uma aprendizagem 

viável, proporcionando uma educação realmente útil e inclusiva a todos. 

 

O AVANÇO DA TECNOLOGIA NA HISTÓRIA MODERNA 

  

O acesso as tecnologias digitais nos dias de hoje são indispensáveis para quase todas 

as atividades humanas, a conexão com tudo através de smartphones, computadores e outros 

equipamentos eletrônicos nos levaram a ser inimaginável viver desconectado. 
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Para se ter ciência de onde partimos e até onde chegamos, deve se rever a linha da 

evolução da tecnologia digital. Toda tecnologia nasce para exercer uma necessidade de 

facilitar ou auxiliar os seres humanos. Essa evolução não tem mais como ser mensurada, pois 

a cada dia tudo muda, com uma rapidez antes considerada impossível. 

Pode se dar início a nossa viagem no tempo, para conhecer a tecnologia: 

Iniciando pelo século 18, onde a revolução industrial trouxe inovações para a indústria. Isso 

facilitou o aumento da produção, pois cada vez que alguma tecnologia era aplicada, 

automaticamente novas tecnologias surgiram, para aprimorar as existentes e gerando o 

nascimento de outras. 

No início do século XX, vários computadores mecânicos foram desenvolvidos e 

componentes eletrônicos foram sendo adicionados aos projetos. O computador inicialmente 

utilizado apenas para cálculos e armazenar dados, era limitado a locais físicos, eram robustos 

e ocupavam grandes espaços. Ele era capaz de armazenar ou gravar em discos as 

informações. A Segunda Guerra Mundial impulsionou o desenvolvimento de computadores, 

sendo que a necessidade de decifrar mensagens inimigas e criação de novas armas mais 

inteligentes foi fundamental para tal desenvolvimento tecnológico.  

A computação moderna marcada pelo uso de computadores digitais iniciou em 1946, 

mas ainda eram utilizados apenas para cálculos e armazenar dados até inicio dos anos 60, 

onde foi criado o computador pessoal que também substituiu a máquina de escrever. No início 

dos anos 70 foi criada a internet, na época conhecida como ARPAnet. Enquanto ainda não 

tínhamos o acesso à internet, a comunicação era muito difícil e demorada. Com a invenção 

da internet, as barreiras de comunicação começaram a ruir, assim cada vez mais as 

informações poderiam ser trocadas com rapidez, conectando pessoas e acelerando o 

desenvolvimento tecnológico.  

Os sistemas de comunicação se iniciaram pela intranet que conectava os 

computadores dentro do um espaço físico delimitado, com a chegada da internet, a 

comunicação teve uma grande evolução, pois agora poderíamos armazenar dados em outras 

localidades físicas e poderíamos acessar informações em qualquer lugar do planeta. 

Para tornar essa comunicação global possível todas as atividades como guerras, 

viagem a lua, lançamentos de satélites, foram essenciais para que essa internet que conecta 

o planeta tivesse este crescimento fenomenal.  

 

  Alguns eventos da linha do tempo da tecnologia digital: 

 

 1973 - Martin Cooper constrói o primeiro celular portátil. 

 1976 - Dois estudantes lançam um dos primeiros computadores domésticos Apple I, 

Steve Wozniak e Steve Jobs. 
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 1981 - A empresa IBM lança também o computador pessoal. 

 1984 – Criação do mouse como conhecemos hoje. 

 1997 - As empresas de eletrônicos entraram em acordo para utilizar o WI-FI como 

padrão de Internet sem fio. 

 2001 – A Apple lança o Ipod, que evoluiu o modelo para tocar músicas com o arquivo 

no formato MP3. Também neste ano Bran Cohen desenvolve o BitTorrent um 

programa para compartilhar arquivos via internet. 

 2004 – As redes sociais Orkut e facebook são lançadas e trazem com eles uma nova 

forma de relacionamento social. 

 2006 – É lançado o Twitter, uma rede social que os usuários podem expressar suas 

opiniões e outros podem tecer observações sobre as opiniões. 

 2007 – A Amazon lança o Kindle que é um leitor de livros digitalmente, a Apple lança 

o primeiro celular com touchscreen com o nome Iphone. 

 2008 - São lançados o navegador Google Chrome e o sistema android par celulares. 

 2009 – O App whatsapp é lançado, uma nova tecnologia para melhorar a 

comunicação. 

 2010 – Uma das maiores redes sociais o Instagram é lançado, uma rede social 

embasada em imagens. 

 2012 – Facebook atinge 1 bilhão de usuários. 

 

Dentro deste período foram lançadas várias outras tecnologias digitais, como o App’s: 

Uber/ 99/ Blablacar (aplicativos de transporte), Waze (aplicativo que ajuda no transporte 

funcionando como um GPS, mais com a vantagem de guiar o transporte pelos locais com 

menos fluxo de trânsito), Telegram (aplicativo de mensagens instantâneas), 

Netflix/Disney+/telecine/HBO (são alguns streaming de filmes, séries e documentários) e 

também os aplicativos como Teams/Google Clasroom/Kahoot (são alguns aplicativos 

utilizados para educação). 

A evolução a cada dia mostra que as ferramentas devem evoluir juntamente com o 

que a sociedade necessita, um exemplo era o e-mail nos anos 2000. As empresas tinham 

colaboradores e programas para verificar o conteúdo dos e-mails, pois muitos e-mails 

continham conteúdos não condizentes com o trabalho, nos dias de hoje o e-mail quase é 

unicamente utilizado para funções corporativas, uma vez que os aplicativos nos celulares 

recebem esses conteúdos que não condizem com o trabalho muito mais rápido.  

O smartphone é um bom exemplo da evolução tecnológica, vemos que os primeiros 

smartphones tinham a capacidade limitada de armazenamento, os chips das operadoras 

serviam como memória para guardar as informações da agenda do telefone, caso o usuário 

perdesse o chip perderia todos os seus contatos da agenda, hoje contamos com nuvens que 
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armazenam as informações como documentos, fotos, agendas telefônicas, etc. Caso o 

usuário perca seu smartphone, com o outro aparelho ele se conectará ao seu e-mail e 

realizará a recuperação de suas informações. 

O acesso à internet é cada vez mais rápido, hoje já podemos ver o nascimento da 6° 

geração da internet, no Brasil contamos com a 4° geração e estamos a caminho para 5° 

geração. Hoje temos o mundo em nossas mãos e cada vez mais as pessoas ao redor do 

mundo tem acesso a essa tecnologia. 

É possível controlar diversas atividades a partir do smartphone, por exemplo: verificar 

a imagens de câmeras em nossas residências estando longe dela, para isso basta que as 

câmeras e o smartphone estejam conectados à internet, hoje podemos automatizar além da 

indústria as residências, onde até o controle de consumo de energia pode ser verificada por 

um aplicativo. 

As contas bancárias que a poucos anos atrás tinham que ser movimentas 

presencialmente em agência bancárias, os bancos diminuíram gradativamente seu fluxo de 

clientes, pois com a conectividade todos podem realizar as atividades através de aplicativos 

e programas remotamente. Também identificamos que muitas pessoas ainda não “confiam” 

na era digital dos bancos, pois existem muitos golpes utilizando esses acessos online, mas 

por exemplo o caixa eletrônico é nada mais que um computador conectado à internet, mesmo 

estando na agência ou em outro local com conectividade, ele realizaria o mesmo trabalho.  

No ano de 2020 com a pandemia, foi necessário readequar nosso jeito de trabalhar, 

assim mensuramos o quanto a tecnologia digital poderia ser útil. Também as qualidades dos 

serviços de conectividade foram testadas, muitas tecnologias já existiam e foram 

aperfeiçoadas, outras foram criadas para auxiliar o trabalho remoto. Aplicativos tiveram que 

ser criados, exemplo: o banco estatal do governo que desenvolveu um aplicativo para auxiliar 

as pessoas que necessitavam receber o auxílio disponibilizado, mas mesmo com o aplicativo 

o que vemos são filas enormes em frente ao banco para receber o auxílio presencialmente. 

Na área educacional com o fechamento das instituições para o combate à disseminação do 

covid-19, quase todas as pessoas tiveram que se adaptar ao ensino remoto, onde 

professores, alunos e colaboradores das instituições de ensino tiveram que submergir no 

mundo da tecnologia digital, para conseguirem realizar suas tarefas que antes eram 

presenciais e agora são online.  

Muitos colaboradores encontraram dificuldade e ainda encontram para adentrar ao 

mundo virtual. Na saúde foram disponibilizados aplicativos e sites para o atendimento online 

com médicos, também outras formas de atendimento que eram presenciais, agora podem ser 

realizadas online. Um exemplo da conectividade é o desenvolvimento da vacina contra a 

covid-19, a troca de informação está sendo fundamental para a rapidez da criação de uma 
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vacina eficaz contra a doença, na história as vacinas eram criadas em média de 14 anos, no 

momento estamos vendo a criação de uma vacina em menos de um ano. 

  

A INFLUÊNCIA DIGITAL NAS ATIVIDADES DIÁRIAS  

  

 O crescimento da tecnologia digital mudou as experiências em várias áreas das 

relações humanas e comerciais, exemplos: 

Compras: as compras eram realizadas presencialmente, aonde o consumidor deveria 

ir até o local onde o produto estaria à disposição, agora o consumidor pode comprar 

diretamente pela internet, consultando o site da loja onde ele deseja adquirir o produto, 

também podendo realizar a pesquisa de preços. As compras são realizadas online e os 

produtos podem ser entregues no endereço indicado pelo comprador, serem retiradas nas 

lojas ou em pontos específicos. Sites de compras de produtos usados também tiveram um 

crescimento, outros sites abriram as fronteiras para compras em outros países, seria como 

uma pequena importação, mais ágil e com menos custo. Aplicativos de compra de comida, 

são utilizados cada vez mais, o usuário pode pesquisar qual alimento que lhe agrada e 

comprar, assim podendo acompanhar a preparação e a entrega. Um grande avanço das 

compras, as empresas podem adquirir qualquer produto e tecnologia todos os locais do 

planeta.   

Redes sociais: hoje as relações humanas em grupos, que no passado tinham somente 

atividades presenciais, contam neste momento com as redes sociais, que podem conter 

imagens e textos. Interligam milhares de pessoas por todo o planeta, hoje podemos 

acompanhar a vida das pessoas em tempo real, muitos usuários quase dedicam suas vidas a 

postar suas atividades nas redes, também as informações estão sendo disseminadas, isso 

mudou o modo de pensar sobre vários assuntos, isso trouxe uma grande avalanche de 

informações, algumas verdadeiras e outras falsas que hoje são chamadas de ‘fakenews’, 

essas são nocivas a sociedade, a notícias falsas podem acarretar até situações que levem as 

pessoas a cometerem erros.  

A exposição excessiva das atividades traz consequências nocivas aos usuários das 

redes, pessoas com intenções ruins, podem se utilizar de imagens ou opiniões para difamar 

outros usuários. A rede social traz junto com ela uma relação fria, pois já que as pessoas que 

utilizam expõem suas vidas não há necessidade de um encontro presencial. Exemplos são as 

famílias que tinham que viajar para se encontrar, pois residiam em localidades diferentes, com 

a rede social as pessoas já interagem basicamente a qualquer momento, então não tem 

necessidade de encontrar presencialmente a família. 
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  Serviços: a conectividade traz novas formas de utilizar serviços, como solicitar um 

cabelereiro em sua residência, ou contratar uma diarista para realizar a limpeza de uma 

residência, os serviços podem ir de cuidados com os pets até a manutenção da infraestrutura 

da residência, serviços como internet, luz e água, são solicitados via aplicativo, que também 

oferecem a manutenção do serviço.  

   Streaming: a televisão e o cinema eram apresentados através de televisores e telas 

de cinema, com o tempo algumas tecnologias foram sendo introduzidas, filmes eram lançados 

no cinema. Após o final das suas apresentações nos cinemas, os filmes eram gravados em 

VHS e depois disponibilizadas por locadoras, o usuário tinha que locar o filme e tinha um 

tempo para devolvê-lo. Da estreia do filme até a chegada no VHS para o uso doméstico, 

poderia levar anos, quando o filme já tinha passado nas telas dos cinemas e pelas vídeos-

locadoras, ele era apresentado nas televisões por assinatura e após nas televisões abertas, 

assim o usuário tinha horários específicos para assistir ao filme.  

O próximo passo foi o DVD, que era um disco menor que o VHS e chagava mais rápido 

as residências, mas junto com o DVD a partir da pirataria, pessoas gravavam o filme no 

cinema e o colocava no DVD e vendia no mercado paralelo do oficial, em meio a está realidade 

uma nova forma de assistir filmes foi apresentada os streamings, que disponibilizam a 

qualquer momento o filme, documentário, série, que o usuário deseje assistir. Então foi 

lançada as televisões Smarts, que se conectam com a internet e podem acessar qualquer 

conteúdo, com os aplicativos dos streamings instalados nas televisões, os usuários podem 

acessar e assistir a qualquer momento e por quantas vezes quiser o filme, documentário e 

serie que desejar. 

Livrarias e bibliotecas: com as novas tecnologias os livros físicos foram levados a outro 

patamar de utilização, eles foram digitalizados e disponibilizados online ou em leitores digitais. 

Algoritmos: são regras definidas a partir do que os usuários estão pesquisando, todos 

os usuários necessitam de e-mail, número de telefone, número de documentos, para 

realização de cadastros em sites ou aplicativos, assim o sistema está a todo momento 

monitorando as atividades. Quando um usuário pesquisa qualquer produto ou serviço em uma 

página de busca, o que vai acontecer quando ele entrar em suas redes sociais a propaganda 

do produto ou serviço irá aparecer automaticamente. O algoritmo cruza as informações de 

pesquisa do usuário para levar ao consumidor a receber informações sobre o produto ou 

serviço desejado. Esse tipo de ação é muito questionado, pois muitas ações influenciam os 

usuários a adquirir os produtos mesmo sem a devida necessidade, pois a informação é quase 

que introduzida dentro da mente dos consumidores. Estudos se baseiam na cognição, as 

propagandas são elaboradas utilizando várias técnicas de persuasão para que o consumidor 

compre quase que instintivamente e não raciocine o porquê necessita do produto.  
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Isso também acontece quando vamos ao algum local, pois os smartphones detêm a 

tecnologia do GPS, que pode demonstrar a exata localização de onde ele está, assim quando 

o usuário visita uma loja, logo em suas redes a propaganda desta loja irá aparecer. Também 

quando o usuário conversa próximo ao smartphone ou está se comunicando com outra 

pessoa, os seus dados são disponibilizados pelos algoritmos. Um grande exemplo são os 

aplicativos de vídeos, quanto mais o usuário assiste uma categoria de vídeos, cada vez mais 

esse tipo de vídeo será disponibilizado no seu aplicativo de vídeos. 

Notícias: com a maior conectividade temos cada dia mais o acesso rápido as 

informações, antes da internet as notícias eram vinculadas a jornais escritos, ou a noticiários 

apresentados em televisões, então a notícia poderia demorar a chegar ao leitor ou 

telespectador, levava meses, dias ou até horas de atraso, os jornais escritos quase foram 

extintos, existem raros que ainda publicam seus editoriais, com a tecnologia digital os 

expectadores recebem a notícia em tempo real, antes mesmo dos canais de notícias 

vincularem a informação. Mas com toda essa rapidez encontramos notícias falsas ou 

contendo equívocos, assim elas podem influenciar as opiniões dos usuários que estão 

recebendo esta notícia, isso pode acarretar várias atitudes que podem prejudicar empresas e 

pessoas. 

Tecnologia em projetos: tecnologia está gerando inovações como inteligência artificial, 

automação, realidade virtual e realidade aumentada entre outros. Na engenharia, arquitetura 

e construção não é diferente. Os softwares criados para esse seguimento contribuem 

aprimorando processos, desenvolvimentos de projetos e redução de custos em obras. 

As principais etapas do projeto que sofrem grande influência desses avanços 

tecnológicos é o design (projeto e concepção), pré-construção, construção, operação e 

gestão. Sendo que a maioria dos softwares foca na fase de construção. Ferramentas para 

medição e topografia, são algumas que com a tecnologia se tornaram mais ágeis e realizam 

o trabalho com rapidez e exatidão. Muitas soluções ajudam a acompanhar o trabalho na obra 

em tempo real, acompanhar para evitar possíveis incidentes e desperdícios através de alertas 

de segurança e controle de qualidade através de imagens e acompanhamento em tempo real 

da qualidade da execução do projeto. 

É comum que os profissionais envolvidos em projetos de engenharia, arquitetura e 

construção não pertençam a mesma empresa, não estejam fisicamente na mesma localidade 

e isso dificulta uma comunicação alinhada entre equipe. O compartilhamento de informações 

online, e das soluções desta área colaboram com a gestão de design, de contrato, 

performance e de documentos. 

Softwares de gerenciamento de projetos realizam a integração de áreas como 

contabilidade, financeiro, treinamento e recursos humanos, ajudando as empresas a visualizar 

informações importantes sobre orçamento, custos, atendimento ao cliente e cronogramas. 
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Além de tudo isso, a maior revolução da utilização de softwares para engenharia é o 

BIM (Building Information Modeling – Modelagem da Informação de Construção) que colabora 

com a interação simultânea entre todas as partes em todas as etapas de um projeto desde o 

estudo de viabilidade de realização do projeto até a pós-entrega. 

O BIM permite que se realize simulação de toda a obra em softwares específicos e em 

3D, incluindo informações relativas a todas as etapas do empreendimento incluindo desde a 

fase de estudo de viabilidade técnica e econômica até a operação do empreendimento após 

a construção. Isso possibilita identificar problemas de compatibilização entre os diversos 

projetos complementares, até entender o efeito de eficiência energética, acelerar o processo 

de orçamento, entre outras possibilidades, antes mesmo de iniciar a obra.  

  

O USO DA TECNOLOGIA NO EAD 

  

Atualmente tudo isso já é possível de acontecer através de softwares de última 

geração e o futuro dos projetos é chegar a um nível de planejamento de um empreendimento 

jamais visto até o momento. 

A tecnologia nos trouxe efeitos benéficos a educação, com a disponibilidade de 

ferramentas educacionais que antes era de difícil o acesso em algumas localidades, pois o 

Brasil que conta com dimensões continentais, muitas pessoas não tinham acesso à educação, 

assim a EaD (Educação a Distância) derrubou as fronteiras do acesso, as pessoas podem 

realizar seus estudos em qualquer localidade do país, ainda a educação está longe de atingir 

todas as pessoas, mas está caminhando para essa realização, a EaD teve um ótimo 

crescimento ano a ano, muitas pessoas ainda tinham receio de estudar a distância, pois ainda 

existia muito preconceito contra essa metodologia de educação, pensava-se que seria uma 

maneira de obter formação sem conhecimento. A educação a distância provou que otimizando 

o tempo, espaço e com novas plataformas de estudo, substituiriam a educação presencial, 

contando com laboratórios online, materiais, livros e aulas ao vivo, a formação dos estudantes 

provou ter excelência. Com a pandemia o quadro que se instalou no ano de 2020, mais do 

que nunca a EaD se tornou a formação necessária para o momento e as instituições tiveram 

que migrar para esta metodologia. Assim o futuro da educação já está presente na EaD. 

Na EaD os alunos ainda encontram algumas dificuldades, como a familiarização com 

as tecnologias, com as plataformas digitais e a organização do tempo. A familiarização com 

as tecnologias é um ponto de dificuldade, pois muitos alunos não têm conhecimento de como 

utilizar softwares para realização de suas atividades, quase todos os alunos têm acesso a 

smartphones e aplicativos de redes sociais, mas não tem conhecimento de programas como 

editores de textos para realizarem atividades como um artigo de TCC, assim quando as 



47 
 

atividades exigem o conhecimento de programas básicos de informática os alunos encontram 

muitas dificuldades.  

As plataformas digitais também levam tempo para que os alunos consigam 

desenvolver as atividades, pois como é uma nova ferramenta de estudo para o aluno, ele leva 

algum tempo para adaptação, a EaD é uma metodologia que estimula o aluno a ter autonomia 

para realizar seus estudos, então para realização o estudante deve ter uma agenda de 

estudos programada por ele, buscando o melhor tempo para realizar as atividades, os alunos 

também apresentam outras dificuldades, pois na EaD a leitura de todos documentos é 

imprescindível, ainda os estudantes não tem a cultura de ler as atividade e manuais 

disponibilizados, e ainda tem muito “medo’ de realizar as atividades e não atingirem a meta 

exigida, mas isso é uma cultura de anos que vem do ensino presencial, pois muitos alunos 

não foram estimulados a terem autonomia em seus estudos. Com a falta de estímulo a leitura 

na educação básica, alguns alunos também apresentam a dificuldade de interpretação do 

material disponibilizado. Para que esse quadro melhore a EAD está a cada dia se atualizando. 

Com plataformas cada vez mais instintivas, para que qualquer pessoa de qualquer idade e 

escolaridade consiga utilizar, também é investido em capacitações para os colaboradores das 

instituições de ensino, para cada vez mais desenvolverem materiais de fácil compreensão. 

A EaD chegou para ficar, pois é a metodologia de ensino que leva até ao aluno a 

educação, não existe mais a possibilidade de retroagir, a EaD é a educação que diminui o 

tempo do aluno de deslocamento até uma instituição de ensino, disponibiliza que o aluno 

estude em horários flexíveis, pois sem esses horários muitos alunos não conseguiriam realizar 

seus estudos, estimula a autonomia do aluno para encontrar informações e conhecimento 

além do que está disponibilizado nos portais das instituições, abre a oportunidade aos alunos 

cursarem com valores acessíveis, muitos alunos estão na instituição de ensino com idade 

considerada avançada, pois esse aluno encontrou na EaD a chance de poder realizar seus 

estudos, pois na época considerada correta, ele não teve oportunidade.  

A educação e a tecnologia já são parceiras por muitos anos, agora serão uma única 

forma de educação, a educação se fundiu a tecnologia, em qualquer lugar e em qualquer 

momento o aluno pode realizar pesquisas, estudos, provas, trabalhos, que antes só poderiam 

ser realizados através de livros físicos e a presença na escola. Professores estão cada vez 

mais online, pois eles podem acompanhar os alunos remotamente, enviam atividades pelos 

aplicativos, propõe metodologias de realização das aulas online estimulando a participação 

dos alunos. Na EaD o aluno além de desenvolver as atividades recebidas ele também pode 

aplicar o seu conhecimento em aula. O aluno saiu do status de ouvinte para o status de 

participante ativo nas atividades realizadas. 
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O AVANÇO TECNOLÓGICO E A ERA DO DESCARTÁVEL 

  

Como todo progresso que a humanidade tem vivenciado ao longo dos séculos, o 

avanço tecnológico pode ser considerado para a grande maioria das pessoas como um feito 

que trouxe a possibilidade para que todos possam aprender mais e evoluir não é verdade? 

Contudo, acreditar de maneira plena que esse acúmulo de informações propiciado pela 

tecnologia digital nos dias atuais deveria melhorar a vida daqueles que fazem uso dessas 

ferramentas, não pode ser considerado em sua totalidade como algo unânime.  

E por que não poderia? Para isso, faz-se necessário considerar alguns aspectos 

fundamentais que precisam ser observados diante desse contexto social, educacional e 

tecnológico. A história consegue evidenciar de maneira rica em detalhes que o ser humano 

vem sofrendo ao longo do tempo buscando transformação para que possa melhor se adaptar 

e condicionar a realidade que o cerca de maneira que lhe seja favorável para uma qualidade 

melhor de vida e que busque preservar a espécie. 

Quando se observa o contexto social da evolução humana, consegue-se perceber que 

o comportamento e as interações sociais são condicionados as influências sofridas por 

diversos fatores, dentre muitos que se podem abordar sejam emocionais, psicológicos 

econômicos e espirituais. De acordo com Santos (2020) relata que o mundo vive um 

afrouxamento nas relações sociais. Pelo fato de que se convive numa época em que as 

pessoas consideram boa parte das coisas e as próprias relações interpessoais como sendo 

descartáveis. 

Considerar o avanço tecnológico entre os anos 2000 até os dias atuais observando o 

contexto social, revela que alguns traços são bastante evidentes. Um fator relevante é a 

vulnerabilidade, visto que o ser humano tem sido instigado a ter interações com o mundo 

cibernético e com isso estando sujeito as oscilações que as redes sociais, bem como outros 

sites podem proporcionar. 

Outro fator considerável nesse contexto social/digital é que existe uma exposição 

enorme do que se pretende mostrar, e não quem realmente a pessoa é de fato. Nesse cenário 

virtual a diferença entre o que mostrar e quem a pessoa é, tem causado uma série de fatores 

passivos de discussões entre especialista na sociedade. Dentre eles faz-se propício 

mencionar o fator biológico. 

De acordo com Duque (2018) o corpo humano produz um hormônio chamado 

dopamina. Ele exerce um importante papel quanto a questão da recompensa, ou seja, toda 

atividade que gera prazer. E não tem sido difícil perceber que as pessoas estão cada vez mais 

buscando interações digitais que geram essas recompensas de prazer imediato.  

Viver bastante tempo imerso na internet tem causado o que podemos chamar de 

isolamento social real. Muitas pessoas atualmente preferem gastar horas na frente de um 
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smartphone e computador do que sair e encontrar amigos para manter relacionamentos reais. 

Para Lopez (2015) apud Young (2004, p. 405) existem pessoas que passam em média de 40 

a 80 horas semanais nas redes sociais. Considerando que a semana tem 168 horas, não é 

difícil de perceber que aproximadamente 80 horas é um tempo muito elevado utilizando uma 

ferramenta para acesso ao mundo virtual. 

Com isso não podemos desconsiderar a questão psicológica. Diversos fatores têm 

sido pesquisados referente ao uso contínuo das ferramentas digitais principalmente para 

acesso as Redes Sociais. De acordo com Lopez (2015) apud Young (2011) o usuário 

compulsivo dependendo do quanto ele acessa a internet, a partir do momento quando ocorre 

o afastamento, isto é, a abstinência, isso pode ocasionar desconfortos psicológicos e 

fisiológicos na pessoa.  

Dentro do aspecto psicológico ainda, podemos mencionar também a questão da 

excitação. O alerta proporcionado pelas notificações dos smartphones gera um desvio de 

atenção do que está sendo realizado no momento. É como se ocorresse um desligamento do 

córtex pré-frontal forçando seu cérebro a querer ver o que está acontecendo, mas não 

exatamente no ambiental em que você está. Com isso podendo ocasionar ansiedade e 

estresse. 

Nesse contexto tecnológico as redes sociais são extremamente sedutoras, visto que 

muitos de nós queremos (ou somos condicionados a) ver o que nos mandam através de uma 

publicação ou qualquer outra coisa. Podendo com maior frequência estimular uma ansiedade 

por querer cada vez mais receber esse tipo de interação. Conforme um site de saúde ao 

mencionar o psicólogo Hafeez (2019) da Universidade de Columbia nos Estados Unidos 

relata, “a notificação é capaz de enviar excitação para as terminações nervosas cerebrais. 

Elas podem provocar ansiedade, estresse e, no mínimo, hiper vigilância semelhante a que se 

destina a proteger-se de predadores”. 

Podemos perceber que nessa ‘guerra’ para chamar nossa atenção e esse excesso de 

interação, o desejo de querer cada vez mais, seja de forma consciente ou não, receber e 

participar dessa realidade virtual pode provocar o interrompimento de tarefas simples até as 

mais complexas que exige de nós uma atenção focada. 

Muitos especialistas atualmente defendem que os pais determinem uma idade mínimo, 

bem como, um limite de tempo para que os filhos possam acessar o celular ou tablet para 

exercer algumas atividades específicas, como também, o acesso as redes sociais por 

exemplo. Sem deixar de mencionar o fator de doenças que podem se desencadear nesse 

processo.  
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AS DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS CAUSADAS PELO EXCESSO DAS 

INTERAÇÕES DIGITAIS 

 

 Esse uso excessivo da tecnologia digital precisa ser levado em consideração quando 

pensamos no quesito saúde, seja mental, física e emocional. Como relata Heithaus (2018) 

cada vez mais que a tecnologia é acessada, maior será a chance dos sintomas ligados ao 

TDAH sejam desenvolvidos, bem como, quem já possui pode agravar ainda mais esse 

problema. 

Falamos da ansiedade, de problemas relacionados a falta de atenção, como também, 

do estresse e da hipervigilância provocados pelo estímulo das notificações. Além desses, 

podemos abordar ainda outros tantos que estejam relacionados ao uso excessivo da 

tecnologia digital. Mas atualmente chega a ser quase que impensável viver e construir nossa 

carreira profissional e pessoal sem o uso das ferramentas digitais. 

Podemos de fato falar e explorar de maneira positiva o uso tecnológico e com isso 

elaborar dissertações e teses que nos ajude e melhorar nossa performance profissional. 

Entretanto, também podemos abordar de forma vasta o quanto o uso excessivo pode nos 

prejudicar consideravelmente quando nos condicionamos de maneira dependente 24 horas 

dentro de ‘mundo virtual’. 

Imagine você perguntar para alguém, principalmente para as pessoas da última 

geração, como seria planejar a vida que elas tanto almejam ter, entretanto, considerando a 

possibilidade de construção sem o uso de ferramentas digitais no dia a dia, e aqui me refiro 

ao acesso ao mundo virtual. Acredito que pouquíssimas pessoas poderiam de fato desejar e 

planejar para ter esse tipo de planejamento de vida. 

Todavia, se nessa mesma pesquisa você perguntasse para as pessoas se o acesso 

excessivo da tecnologia - novamente me refiro a ficar conectado por um longo período na 

internet - faz bem para a saúde, seja emocional, física e psicológica, aproximadamente a 

grande maioria concordaria que não é saudável. Os pais poderiam dizer que gostaria que 

seus filhos ficassem menos tempo no celular, em contrapartida os filhos gostariam de passar 

mais tempo com seus pais entre tantas outras atividades que a vida poderia ser desenvolvida 

sem ‘estar conectados’, sem a necessidade de mencionar novamente os malefícios causados 

em nosso corpo por causa desse excesso. 

Ou seja, a complexidade da construção humana vem sendo desenvolvida ao longo 

dos séculos tendo que lidar com inúmeros dilemas. E que podemos observar atualmente é 

que acumulamos mais um, sendo este o da realidade virtual, o ciberespaço. Além de tantos 

outros que foram ‘mal resolvidos’ nesse desenvolvimento social histórico. 

Portanto, as evidências acerca desse tema estão em voga. Para Moromizato et al 

(2017) a questão excessiva do uso da internet, considerando o bem-estar psicológico é 
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colocado em xeque revelando o que é prejudicial. Qual o objetivo de levantar essas 

informações, bem como, questionamentos diante desse contexto tecnológico? Como bem 

mencionado no tema deste capítulo a ideia é trabalhar a educação na era das notificações. 

  

A EDUCAÇÃO E A FERRAMENTAS DIGITAIS 

  

Para abordarmos a questão da educação usando ferramentas digitais, faz-se 

necessário compreender em quem realidade estamos inseridos. Afinal, fica evidente que não 

basta o professor preparar uma boa aula, usando inclusive aplicativos digitais, enquanto o 

aluno tem a atenção voltada para sua rede social preferida. 

Ou seja, além de ter que conhecer bem o material que irá transmitir, o professor na 

atualidade precisa buscar mais e mais capacitação para que seu conteúdo didático seja 

atrativo. Não é possível desconsiderar a sedução das redes sociais, das propagandas e 

eventos que constantemente estamos sendo bombardeados.  

Para podermos considerar o uso de tais ferramentas digitais ao nosso favor, isto é, 

para ‘atrair a atenção’ do aluno de forma que ele se prenda no conteúdo transmitido, 

precisamos de fato nos capacitar conhecendo bem esses aplicativos e programas. 

Principalmente para que tanto o professor, tenha sua aula valorizada e com isso ele deseje 

utilizar ainda mais a tecnologia ao seu favor, e principalmente o aluno, pois ele será alguém 

que dará continuidade na transmissão do que aprendeu, utilizando quiçá as próprias 

ferramentas digitais com outras pessoas. 

Quanto a realidade da educação brasileira, será que todas as escolas, bem como, os 

pedagogos e professores, seja do ensino fundamental, médio e superior, tem acesso e 

condições para investir com qualidade na capacitação digital? O que podemos considerar a 

curto e médio prazo para realizar investimentos na educação? Essas e tantas outras 

perguntas precisam ser levadas em consideração para promover uma educação de qualidade 

e com isso possibilitar de fato que o Brasil cresça no que tange ao avanço educacional com 

ênfase no uso da tecnologia. 

Encontramo-nos em situação difícil como nação, visto que são muitas as deficiências 

que todos os dias o povo brasileiro enfrenta. Para intensificar um pouco mais esse cenário 

caótico, o ano de 2020 tem sido bastante atípico pela presença de uma pandemia que por um 

tempo considerável a sociedade não vivenciava. Crise econômica, política e ideologias 

entraram com maior evidência em nossas pautas de conversa e planejamento. 

É diante de quadro que tentamos construir com o uso da tecnologia, propostas que 

sejam viáveis para formação do aluno. Precisamos considerar qual modelo de ensino 

educacional seja o mais promissor neste momento. Com isso defender somente um modelo 

e desconsiderar outros não se mostra saudável. De acordo com Munhoz e Kraviski (2020, 
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p.139,140), atualmente não seja um momento muito coerente considerar as vantagens 

pedagógicas e didáticas de cada modelo de ensino. Visto que eles estão em elevada sinergia 

e estão potencializados por tecnologias em adiantada evolução. 

O cenário se mostra promissor para observar os erros e acertos desses modelos e 

com isso buscar saídas e propostas para consolidar novas ferramentas tecnológicas que 

visam dar o devido suporte como proporcionar pontes de inclusão para os menos favorecidos. 

Em pleno século 21 nos deparamos com realidades assustadoras e subdesenvolvidas 

que ainda se mantem claudicantes não possibilitando, mesmo que por enquanto, criar pontes 

de comunicação para a inclusão digital. Como menciona Munhoz e Kraviski (2020, p.140,141)  

 

Vivemos em uma era móvel e de revoluções móveis (nomeadas como 
disruptivas), a educação não pode fugir a ser adjetivada como tal. A 
aprendizagem móvel nos coloca à beira de transformações 
contundentes agora aceleradas em uma época de convivência com 
uma pandemia que deve deixar heranças (boas ou más) em diferentes 
áreas de conhecimento criadas pelo gênio humano. 

  

Afinal, se precisamos considerar todo esse processo de mudança na educação 

ponderando inúmeros fatores, então não podemos perder a oportunidade de saber trabalhar 

esse novo normal dentro do contexto educacional.  

E mesmo que não sendo todas as pessoas que possuem acesso à internet, a grande 

maioria já teve contato com algum tipo de acesso virtual. Qualquer adolescente e/ou jovem 

conhece como interagir com as redes sociais. E compreender a dinâmica de interação de 

cada uma, ou pelo menos as mais acessadas, é fundamental por exemplo para uma escola 

que deseja envolver os alunos, pais e professores para um processo de melhoria contínua. 

  

O DESAFIO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/APRENDIZAGEM 

DINAMIZADO  

  

Existem aplicativos que condicionaram seus usuários a criarem seus conteúdos com 

duração máxima de um minuto para elaboração do que se pretende apresentar. Com isso em 

mente já imaginou os professores prepararem seu material didático e apresentarem o 

conteúdo considerando um tempo extremamente limitado como esse? E ainda tendo que ser 

criativo e atrativo? Sem dúvida é um trabalho muito complexo não é verdade?! 

Os professores na atualidade de acordo com Moser (2020, p. 31) têm a possibilidade 

com as ferramentas digitais para aprender, reaprender e renovar a forma do ensino a 

distância. E porque não dizer também, o ensino não-presencial. Com isso considerar não 

somente o fato de como ensinar, mas também o que ensinar.  
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Para Santo e Trindade (2020, p.161) as abordagens são configuradas de uma forma 

que possa auxiliar preparando um modelo virtual de ensino que é chamado de “design 

instrucional/educacional” voltado para o desenvolvimento construtivista, bem como, para 

autonomia e a interatividade. Destacar esses processos de construção e adequação dentro 

da proposta de ensino a distância usando ferramentas tecnológicas precisa ser mais 

intencional dentro da realidade virtual. 

Falamos o quanto o professor precisa ser criativo e atrativo não é mesmo?! E o aluno? 

Precisa participar mais dessa realidade virtual interativa? Sim ou não? Sabemos que não 

temos uma resposta normativa para isso. Contudo, configura-se outro desafio para o docente 

ter que envolver de maneira que o discente queira participar voluntariamente do processo de 

ensino/aprendizagem.  

Todas as pessoas que participam de uma rede social, tem alguns comportamentos 

bem evidentes. Um deles é o de espectador, isto é, ele só entra para observar conteúdos que 

outros postam. Outro perfil de usuário é aquele buscam divulgar as coisas. Outro também 

marcante é o que promove conteúdo. Ou seja, todos esses perfis de usuários também se 

encontram nas salas de aula. A diferença é que o lugar (plataforma) de ensino mudou. 

É diante desse quadro que os pedagogos e professores precisam se reinventar 

buscando soluções de curto prazo para continuar promovendo o ensino. Quanto ao fato que 

essa parece ser uma realidade que ganha forças para ser concretizada, podemos pesquisar 

a existência de vários projetos em andamento buscando ser implementado.  

Quanto mais aperfeiçoamento digital ocorrer, maior será a possibilidade de interação 

entre professor e aluno através de aplicativos. De acordo Shuler, Winters e West (2014) 

melhorias contínuas têm sido realizadas em dispositivos móveis buscando proporcionar 

melhores experiências para favorecer o aprendizado. O livro digital é um exemplo, atualmente 

as ferramentas permitem muito mais do que simplesmente ler o conteúdo digitalizado, e sim, 

criar interações e possibilidades de colaboração no processo de interatividade. 

 É possível que em um futuro breve a realidade nas escolas brasileiras o acesso e 

interação através de startups seja mais viável como em países desenvolvidos. A realidade 

nesses países os aplicativos educacionais já permitem que os alunos possam realizar 

cálculos, redação e até mesmo criação de conteúdo. Um dado interessante foi que no ano de 

2011 foram baixados mais de 270 milhões de aplicativos pedagógicos, quase duas vezes 

mais do que em 2009 (SHULER; WINTERS; WEST, 2014).  

Inclusive a tendência é cada vez maior o uso das redes sociais como Facebook por 

exemplo, onde as pessoas podem compartilhar suas experiências e com isso ter a 

possibilidade de contribuir podendo ser aplicada aos MOOCs - Massive Open Online Courses 

(Cursos massivos abertos oferecidos de forma online), para facilitar a orientação aos 
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participantes iniciantes. Tudo isso viabilizado por tecnologias móveis. (SHULER; WINTERS E 

WEST, Op. Cit.). 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Por fim, algumas considerações quanto a educação nos tempos atuais. O que 

sabemos de fato é que a capacidade de criar, recriar, significar e ressignificar as coisas e 

conceitos nesse ambiente virtual/tecnológico, atualmente é tão grande que chega a ser 

assustador. Visto que a velocidade de concepção de novas tecnologias surge a cada dia, 

implica então que haja nos profissionais da educação, como também de outras áreas, uma 

capacidade de se adequar consideravelmente grande. 

Como abordamos aqui, a era atual para a educação vai pedir do professor que ele 

saiba conversar com o aluno dentro das plataformas digitais, como também, em saber como 

lidar com os desafios propostos para promover conhecimento, ou porque não dizer, orientar 

o aluno na busca do próprio conhecimento.  

Observamos também alguns aspectos do quão grande tem sido a sedução que as 

redes sociais têm causado, e o quanto que cada vez mais as pessoas estão conectadas 

revelando altos níveis de dependência, bem como, afetando a saúde emocional, física e 

psicológica das pessoas.  

Todo esse cenário acaba pedindo do profissional uma nova forma de encarar o ensino. 

E com isso, saber atrair e manter a atenção do aluno se revela sem dúvida um desafio a ser 

superado pelo docente. Novas demandas criam oportunidades e com isso é necessário 

buscar alternativas inovadoras. 

Vale destacar de maneira coerente que ainda temos um longo caminho a percorrer. 

Exigindo de nós uma cooperação mútua para desenvolver soluções viáveis e inclusivas. Pois 

o mundo tem passado por mudanças drásticas, e compreender as melhores oportunidades 

para desenvolver a educação juntamente cooperando com esse ambiente virtualizado nos 

fará enxergar as reais necessidades para criar e estabelecer esse novo normal na educação. 

São muitos dados e informações que precisamos colher para definir quais melhores 

propostas de ensino aplicar, e o que pode melhor ser usado nessa nova realidade virtual. 

Como também, desenvolver conteúdos que possam ser mais atraentes sem perder a essência 

educacional.  

É fato que o ano de 2020 foi atípico e que não imaginávamos o quanto teríamos que 

nos adaptar para continuar ensinando. Ainda é cedo para maturar uma resposta que seja 

cabal neste cenário mutável. O que nos pede que sejamos capazes de ser reflexivos tendo a 

capacidade de refazermos quase que da noite para o dia (e isso todos dias), assumindo novas 

tarefas para essa nova etapa da educação na era das notificações. 
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RESUMO 

 

O presente texto traz um recorte de informações a respeito do cenário de ressignificação das 

práticas pedagógicas, medidas adotadas pela Secretaria da Educação do Estado do Paraná. 

Possíveis reflexões acerca do desempenho do profissional da educação em contato com os 

novos desafios que as ferramentas  digitais  trazem, bem como  a organização de cursos e  

grupos de estudos  para ampliar a formação dos profissionais da  educação,  e as  ferramentas  

mais utilizadas neste primeiro momento de mudança  de cenário da educação  básica  em 

tempos de pandemia  e isolamento social. Para situar e elucidar   os assuntos, utilizamos  de 

pesquisa bibliográfica em títulos consagrados e  de consulta em notícias dos meios de 

informação digital. 

 

Palavras-chave:  Práticas pedagógicas. Ferramentas digitais. Formação.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Abrir os canais de comunicação com um mundo de mudanças constantes, e perceber 

nossas limitações não é nada fácil. Precisamos dispor de desapego e uma apurada consulta 

interior. Enxergar-se em meio a complexidade do mundo, no processo do aprender a viver. 

Adaptar-se às mudanças repentinas, e mesmo a mudanças que já se anunciavam. Demanda 

um movimento interno e externo de maneira rápida e ao mesmo tempo profunda. Para esta 
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tarefa, precisamos dispor de intelecto bem alicerçado, em conhecimento de mundo e de 

humanidade.  

Este ano de 2020, nos trouxe a pandemia causada pelo vírus covid-19 e com todos   

os protocolos para conter a disseminação do vírus, veio o isolamento social e a intensificação 

da comunicação digital, enfim muitas mudanças em nosso cotidiano foram necessárias, e 

aconteceram rapidamente. 

 Na educação, no processo de aprender para ensinar com a mediação das 

tecnologias da informação e comunicação (TICs). Por um lado, emergiram muitas 

limitações, e de outro um universo de novas possibilidades de criação e desenvolvimento 

de práticas educativas. Professores, e alunos viveram inicialmente uma imersão na 

chamada era da informação e comunicação digital. 

A busca por desenvolver metodologias com maior interatividade e apoio das 

tecnologias de audiovisual  e redes  sociais, vem tomando espaço em discussões e eventos 

de profissionais da educação. Nas últimas décadas vemos muitas discussões e pesquisas 

acerca de  como  criar  formas de ensinar e aprender em uma sociedade  mais  interconectada.    

O isolamento social, medida preventiva para conter a propagação do vírus, iniciou-se 

com os devidos protocolos anunciados, pelos meios de comunicação.  As mudanças 

repentinas na sociedade, nos trouxeram a necessidade de reinvenção. O trabalho do 

professor em sala de aula migrou-se para as redes e plataformas virtuais. Refletindo sobre a 

mudança cultural na linguagem, o estar presente foi substituído por estar online. No início, 

vivenciamos um impacto que causou muita agitação, angústia e incertezas para a sociedade 

como um todo. Para as instituições de ensino, famílias, professores e alunos, o primeiro 

semestre do ano letivo de 2020 foi marcado por investigação e flexibilização das atividades 

curriculares.  Tanto as instituições como os professores e alunos, tiveram em primeira 

instância a tarefa de aprender juntos como comunicar-se através das plataformas e das redes 

sociais. Momento de aprendizado mútuo. 

O estudante, viu-se obrigado a fazer uso das redes sociais para comunicar-se para 

além do entretenimento. O professor, viu-se desafiado a aprender. Aprender a desbravar as 

tecnologias de informação digital, descobrir plataformas de transmissão de suas aulas “lives”. 

Para o profissional da educação deste momento, tornou-se essencial conhecer e dominar 

novas ferramentas, que até então não imaginava que seriam indispensáveis para sua prática. 

 Às famílias, tiveram os afazeres escolares como parte de sua rotina diária, pais e 

mães foram desafiados a sentar com seus filhos para participar de aulas e resolver questões  

disciplinares. Muitos reaprendendo a estudar, falando metaforicamente, a escola entrou pela 
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porta da frente sem pedir licença, e se instalou na sala de estar, na cozinha no horário do 

almoço e jantar.  Enfim, neste primeiro momento um cenário caótico. Refletir sobre este 

cenário,como parte de um todo de mudanças, e pensar o mundo  neste movimento, sugere 

ponderar  sobre  o processo de  culturalização, pensar as partes com a presença do todo, 

próprio do processo de ensino-aprendizagem.  

Neste momento da intensificação, das tecnologias  digitais de informação e 

comunicação, em tempos de covid-19 e  isolamento social, buscamos no presente  trabalho,  

tratar de um recorte  do ponto vista  de pesquisas veiculadas nos meios de comunicação 

digital, vinculadas  ao processo  de desenvolvimento do professor e suas práticas, para esta  

nova forma de  trabalho docente.  

O trabalho remoto se instaurou como primeira medida na educação básica e com o 

passar dos meses foi  se consolidando  como uma  nova modalidade de trabalho, ainda que 

por tempo indeterminado.    Para situar   esta reflexão em tempo histórico, trazemos a leitura   

em pesquisas anteriores, em trabalhos de autores  consolidados, na pesquisa de novas  

tecnologias para a educação.  

 De maneira geral, buscamos neste texto, uma breve reflexão sobre a construção de 

conhecimento do profissional da educação, com a mediação das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) e suas práticas  pedagógicas  adaptadas às novas demandas. Nos 

propomos a pensar, como criamos uma forma de aprender a aprender para ensinar, mediados 

pela  tecnologia e racionalizar o momento e seus  acontecimentos, organizar logicamente 

nossos conhecimentos, nos parece  que demanda o pensar interconectado, juntar partes de 

um todo. 

A pesquisa aliada à prática, é um dos temas de maior profusão em tempos 

contemporâneos às tecnologias da  informação.  O mercado  tecnológico também pressiona 

para que seus produtos estejam cada  vez mais presentes  nas salas de aula. Considerando, 

estes dois  argumentos, podemos discorrer um pouco  sobre  as pesquisas  citadas. Tomando  

como ponto de partida para esta breve análise, buscamos  o apoio no  exemplar, escrito por 

três  pesquisadores  da área da  tecnologia da informação e comunicação, sob o  título “Novas 

Tecnologias  e Mediação Pedagógica”(2000), organizado pelo professor   doutor  José Manuel 

Moran,   encontramos reflexões  sobre a pesquisa no desenvolvimento pedagógico em novas 

tecnologias, como  a introdução  da informática e da telemática  na  educação.  Estes 

apontamentos críticos sobre a construção do conhecimento na sociedade da informação, 

compreende a inserção e utilização das tecnologias,  visando a aprendizagem e   o papel do  

professor  como mediador  pedagógico, bem como seu desempenho mediante  estes 

conhecimentos.  
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Para  tratar  um pouco do desenvolvimento humano, diante de um   mundo  de 

mudanças constantes, encontramos  apoio no  título  “Os sete saberes necessários à 

educação do futuro” (2000), escrito   por Edgar Morin, antropólogo, sociólogo  e filósofo  

francês.  O  título  em  questão, propõe  reflexão  sobre a educação de maneira  ampla, no 

que diz respeito aos acontecimentos  da humanidade e  também  as necessidades  individuais 

e coletivas, num processo contínuo e dialógico no  tecer  entre as ciências humanas e as 

ciências da  natureza. 

     Para  compor a reflexão prática, trazemos  artigos  da rede  de tecnologias  de informação, 

e em sites  que veiculam notícias contemporâneas, bem como em artigos oficiais  da 

Secretaria  de Educação do Estado do Paraná . 

 

OS  MEIOS E AS DEMANDAS DA COMUNICAÇÃO E DO ENSINO 

 

Revisando pesquisas das últimas décadas,  observamos  argumentos que emergem 

da  reflexão  sobre as mudanças nas formas de organizar  os processos pedagógicos, a fim 

de  motivar  professores a  ressignificar suas práticas. Estas pesquisas nos levam a  

possibilidade de alcançarmos  respostas aos nossos anseios contemporâneos. 

Percebemos  que  assim como acontecem  nos demais segmentos da sociedade, a 

educação   está sempre pressionada  a mudança na forma de ensinar e aprender, para 

transformar os caminhos da sociedade.   

 Com pesquisas  despontando  sobre práticas  no desenvolvimento  de  bons 

profissionais da educação em contexto  contemporâneo, uma das habilidades  indispensáveis  

é  o processamento  rápido de informações,  vindas de várias formas e por diferentes meios, 

além de  desempenharmos nossas  funções mais básicas através do pensamento lógico 

sequencial, a escrita  e a fala. Para o momento há necessidade de intensificar o 

desenvolvimento  da  hipertextualidade,  que propõe a  construção de  uma lógica ramificada. 

Em um passado não muito distante, do século XX, os meios de  comunicação como 

jornais, revistas, cartas privilegiam a linguagem escrita, articulada as imagens da fotografia, 

do desenho ou mesmo as ilustrações, o  rádio privilegiando a comunicação sonora, e a  

televisão  articulando  as  formas de comunicação e suas linguagens  distintas, trazem um  

ensejo para o desenvolvimento  da linguagem dos meios digitais e  das novas  tecnologias de 

informação. As  TICs chegam de forma  rápida e  avassaladora, trazem sua  leitura  

multimidiática  combinando informações  sonoras, imagéticas e escrita. A  produção e  a 



60 
 

escolha de  informações para prática pedagógica deve ser assertiva, pois uma linguagem 

pode reforçar ou anular outra dificultando a comunicação. Entretanto, este recorte no tempo, 

traz as funcionalidades de cada meio de comunicação nos permitindo refletir sobre   o 

aprendizado rápido que opera  hoje em nossos  meios. A produção da mensagem por 

diferentes  linguagens,   alcança  o maior número de inteligências, identifica um aprendizado 

estruturado na leitura de símbolos imagéticos, consolidando a informação de maneira rápida 

e objetiva, além da complementação da linguagem sonora.  Neste momento o professor  

precisa estar atento as conexões entre os meios  que produzem   riqueza à comunicação. A 

linguagem ramificada é muito utilizada  pela  Arte, é   uma construção de conhecimento  mais 

livre, com conexões mais abertas, passíveis de uma multiplicidade de  interpretações. 

 

Não podemos permanecer em uma ou em outra forma de lidar com a 
informação dos pontos podemos utilizar todas em diversos momentos, mas 
provavelmente teremos maior repercussão se começarmos pela multimídia, 
passarmos para hipertextual e, em estágios mais avançados concentrarmos 
na lógico sequencial( Moran, P.21.200) 

 

Antes  da pandemia da Covid 19,  a prática do professor aparecia com poucas 

incursões  nos meio de comunicação multimídia, com fim de objeto  mediador  pedagógico. 

Observamos  que  nossos  alunos da educação básica, nossas crianças e jovens, estão tão 

habituados a comunicação  mediada  pelas  tecnologias, e  a prática pedagógica por vezes 

faz movimentos  contrários a   este  fluxo. Seria um desperdício de tempo e de   potencial  

criador? 

 O  autor sugere que aprendemos mais e melhor quando intercalamos e integramos o 

sensorial  ao racional e emocional, ou ético  ao pessoal e o social, ou ainda que  consideremos 

todas as possibilidades de interação. Aprendemos descobrindo novas dimensões para um 

mesmo saber, consolidamos este aprendizado quando estreitamos as  relações entre o saber 

teórico e a experiência prática. “ Aprendemos mais quando estabelecemos pontes entre a 

reflexão e a ação entre a experiência EA conceituação entre teoria prática quando ama se 

alimentam mutuamente” (Moran,2000) 

 Tanto os profissionais da educação quanto os estudantes precisam de tempo e 

espaço  pessoal, para  acolher este momento.  Entretanto, sabemos que o momento acontece 

no  próprio devenir  
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PRÁTICAS E FERRAMENTAS ADOTADAS INICIALMENTE PELA SEED-PR 

 

 Com objetivo de responder algumas  de nossas dúvidas, a respeito das 

competências  digitais e seu desenvolvimento  na prática dos profissionais da educação, com 

o recorte  na educação pública do  Estado Paraná, pretendemos neste tópico, descrever um 

pouco do cenário vivido, no da  Rede estadual sob organização de sua Mantenedora 

Secretaria do Estado da Educação do Paraná.  

Das práticas experienciadas pelos profissionais da educação, bem como a 

organização da rotina pedagógica  mediada  pelas  novas ferramentas, seja pela ocasião  ou 

pela urgência, da pandemia da Covid 19, as aulas na Rede Estadual de Ensino  Básico do 

Paraná  foram paralisadas, como primeira  medida de isolamento social e de saúde pública 

para impedir, ou pelo menos diminuir, o contágio  pela  transmissão do chamado coronavírus. 

Após esta primeira medida, as aulas foram retomadas remotamente a partir do dia 06/04/2020. 

   A gestão atual adotou como estratégia de ensino a produção e disponibilização de 

aulas. Como uma organização que traz algumas semelhanças, com os processos da 

Educação à Distância (EAD). A organização se deu inicialmente com o uso da plataforma do 

Google Classroom.  

Segundo notícias do site da Secretaria, no início da pandemia houve organização de 

cursos de formação de professores, para o uso das plataformas. Em abril, primeiro mês de 

trabalho remoto, “cerca de 30 mil professores participaram de curso formação para trabalhar 

com a ferramenta do Google Classroom,transmitido pela youtube.”(SEED.2020).  

    De acordo com a mantenedora, os cursos foram propostos em três níveis, tratando as 

diferentes aprendizagem. Considerando a familiaridade  com os aplicativos  que cada 

profissional  apresentava. Desta  forma, atender  pretendia alcançar  com maior  eficácia a 

demanda diferenciados. “O Google ClassRoom é usado nas aulas online disponibilizado pela 

Secretaria de Estado de Educação a milhão de estudantes”(SEED.2020) O objetivo desta  

formação e outras que seguiram no decorrer  deste período, foi atender melhor a formação 

do profissional da educação  da rede pública. Algumas webconferências, também 

aconteceram, para tratar especificamente das ações metodológicas dentro da plataforma. O 

Google ClassRoom, está servindo como ambiente virtual de aprendizagem, para interação 

entre os professores e estudantes, em momento um ensino remoto. 

 As aulas gravadas foram desenvolvidas por uma produtora de conteúdos 

audiovisuais independente, contratada pela gestão. Neste modelo pensado pela 

mantenedora, às aulas são disponibilizadas em duas frentes. Em TV aberta e em um canal 

próprio da plataforma YouTube. Essas são as possibilidades para os estudantes 

acompanharem as aulas desenvolvidas por professores selecionados pela mantenedora. 
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Considerando as últimas notícias, parece que a mantenedora pretende continuar ampliando 

este formato de ensino-aprendizagem. Pois veicula edital de seleção para professores, que 

queiram gravar as aulas e produzir material para o Ensino Básico. “A Secretaria de Estado da 

Educação e do Esporte –PR, reabriu o processo de credenciamento para docentes 

interessados em fazer parte da equipe para produção das aulas a distância pelo Aula Paraná.” 

(SEED.04/11/2020)      

  Seguindo a organização de ensino remoto, no ambiente virtual de aprendizagem 

Google Classroon,  os materiais são organizados em slide acompanhados, pelas vídeo aulas, 

um arquivo da apresentação da aula em questão, e um formulário com atividade avaliativa, 

que também serve como contabilizador de presença do estudante. Percebemos uma 

organização interconectando atividades com o uso das ferramentas que estão disponíveis na 

suíte Google. O uso do Classroon vem junto a uma variedade de aplicativos, que foi adotada 

pela Secretaria de Educação do Paraná.  No ambiente do Classroon, devem acontecer as 

interações entre o professor, os conteúdos e os estudantes.  Outra plataforma de 

comunicação adotada para as aulas remotas foi o Google Meet, este aplicativo possibilita a 

realização de aulas remotas ao vivo, as  “live”. Contando também com alguns aplicativos já 

abertos para contas não pagas, como a agenda, mapas, notícias, grupos, bloger, tradutor, 

documentos, planilhas e apresentações, como o Word online, Excel online e o PowerPoint 

online, estes são conhecidos do pacote Office e usuais nos processos pedagógicos, mesmo 

antes da pandemia. Todos ligados ao Drive onde as produções podem ficar armazenadas em 

nuvem.  

Nesta G suíte usada pelos professores, estão disponíveis também outros aplicativos, 

como o Sites para criação intuitiva de páginas virtuais, que o professor pode desenvolver para 

sua aula, ou mesmo para toda uma disciplina. O Jamboard que funciona como um quadro 

interativo, possibilita a edição simultânea de uma atividade, o professor pode compartilhar 

com os alunos via e-mail e interagir durante a aula, para criar mapas mentais, atividades de 

desenho coletivo entre outras possibilidades de acordo com o conteúdo. Caso tenha mesa 

digitalizadora também pode desenhar.  O Podcast, como o nome diz é uma gravação do tipo 

radiofônico, que no G suíte apresenta uma variedade de assuntos que o professor pode usar 

em suas aulas, ou ainda criar áudios  através de  aplicativos de  gravação e edição no celular 

ou computador  como  exemplo o  Anchor aplicativo disponível em celular. Estas gravações 

podem ser disponibilizadas no Google podcasts.  

O Pixton, uma ferramenta que possibilita a criação de histórias em quadrinhos ou 

storybords, atende uma demanda inicial do desenho e também da formação estética do aluno, 

na disciplina de Arte. O MindMeister para criação de mapas mentais, organizando os 

conteúdos e interagindo também com os estudantes. O Forms para criação de formulários e 

provas objetivas ou discursivas, ferramenta muito usada para tarefas interativas, mesmo antes 

da pandemia. O Pear Deck para apresentações interativas em tempo real, a ferramenta 

permite ao criar uma atividade de múltipla escolha, e que pode ser utilizada tanto em aula 
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síncrona como assíncrona. Enfim, o G suíte é um conjunto de aplicativos que podem ser 

usados por professores e alunos em interação para ressignificar suas práticas, e que buscam 

dar maior alcance e interatividade nas aulas remotas, síncronas ou assíncronas.  

   Com tantas ferramentas de criação e interação, surgem novas demandas de 

aprendizagem e de trabalho para o professor construir, apropriar-se de novos conhecimentos 

com objetivo de mediar novas aprendizagens com tantas possibilidades de interação, o 

momento sugere a formação continuada.  

Desde o terceiro mês de afastamento social a mantenedora, fomenta estudos entre 

professores, oferecendo capacitações de forma contínua para todos os profissionais da 

educação, como proposta os próprios professores instruem uns aos outros “O grupo de 

estudos formador propõe práticas fazendo uso de tecnologias e metodologias educacionais e 

ativas” (SEED-PR.2020) O projeto tem como principal objetivo ressignificar as práticas 

pedagógicas curriculares. A imersão nesta postura investigativa em ferramentas digitais é o 

que propõe a sociedade da informação, curiosa e cada vez mais habilidosa. 

Considerando estas notícias, percebemos que as práticas estão caminhando para o 

aprimoramento do profissional da educação, e a organização para o formato ao Ensino 

Híbrido. 

 

O TEMPO, O DESEMPENHO E AS PRÁTICAS 

 

O tempo apresenta-se como um exigente administrador das demandas da vida me 

principalmente das demandas da vida funcional. Além do tempo, os meios neste caso, as 

tecnologias da informação e comunicação (TICs) apresenta neste contexto em que 

pesquisamos, pontos convergentes e divergentes que impactam no fazer pedagógico. 

Ressignificar a prática pedagógica, requer tempo para aprender a aprender para mediar a 

aprendizagem.  

 Outra questão importante e pouco debatida, deriva das demandas tanto físicas como 

mentais e intelectuais dos profissionais da educação dos limites que se impõem com o 

distanciamento social. O tempo de exposição às tecnologias digitais que também se tornou 

cada vez mais intenso. Por vezes esta relação, produz alto cansaço físico e mental, 

interferindo na produção e no desempenho profissional, organizar informações novas de todas 

as ordens, exige bastante do profissional e pessoal. 
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Para alguns o tempo é rigoroso exige muita organização e equilíbrio. Para outros o 

tempo apresenta-se como mediador para uma gestão exitosa.   As tecnologias digitais (TIC), 

que para alguns professores era algo distante de sua prática pedagógica diária, com o tempo 

mostrou que está mais presente do que se pode imaginar, a resistência em utilizá-las vinha 

de várias frentes; estrutural, material, ideológica, intelectual, técnica, social e emocional. A 

maioria dos profissionais resistiam em utilizá-la, mas neste momento de pandemia que se 

estende pelo ano de 2020, está proporcionando a descoberta e incursão em ferramentas e 

aprendizados distantes. Estamos aprendendo a aprimorar a nossa comunicação, 

considerando nossos anseios, frustrações e regozijos com esta nova modalidade de vida. É 

inevitável que muitas coisas são resolvidas com um click, certo! Este é um dos motivos que 

nos levam a sensação de que conseguimos realizar muitas atividades ao longo de nosso dia, 

entretanto precisamos estar atentos lembrar sempre de nossas demandas fisiológicas. 

Estamos o tempo todo querendo descobrir mais ferramentas, interagir com a 

criatividade, cada vez mais criatividade. A ideia de dominar as ferramentas do meio de 

comunicação digital, as redes sociais os aplicativos de interação nas redes, nos sugerem um 

modelo de profissional bem-informado, capacitado para este momento do mercado de 

trabalho. É importante ponderar sobre a dicotomia homem-máquina. Segundo Behrens 2002, 

é inevitável essa reflexão que o desenvolvimento científico e tecnológico nos leva. Um dos 

exemplos de alerta, é fator da saúde mental por exemplo, que vem apresentando sintomas 

de ansiedade crescente em nossa sociedade, a necessidade do domínio de muitas 

ferramentas digitais tornou-se uma busca primordial para o profissional da educação. Muitas 

vezes nos frustramos porque queremos realizar o maior número de atividades em nosso dia. 

Lutamos tanto com a inserção do uso de aparelhos móveis, em interações com alunos 

do ensino básico, não nos atentamos tratando metaforicamente, demoramos um pouco para 

escutar a voz de quem convive conosco a anos, e nós não percebemos sua presença e 

importância em nossa construção. As incertezas nos revelam contradições, nossa 

complexidade nos desafia a encarar armadilhas que pensávamos ter superado. Segundo 

Moran, uma breve revisão histórica com olhar voltado para a construção cultural, vemos que: 

    

“Os meios de comunicação, principalmente a televisão, vem nos 
acostumando a receber tudo mastigado, em curtas sínteses e com respostas 
fáceis. O acesso às redes eletrônicas também estimula a busca on-line da 
informação desejada. É uma situação nova no aprendizado. Todavia, avidez 
para respostas rápidas, muitas vezes, leva-nos a conclusões previsíveis, a 
não aprofundar a significação dos resultados obtidos, acumular mais 
quantidade do que qualidade de informação, que não chega a transformar-se 
em conhecimento efetivo de” (MORAN, p18. 2000). 
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Entretanto, mesmo que possamos estar correndo o risco de informar, mais no lugar de 

educar para a construção e apropriação do conhecimento efetivo. Precisamos, nos permitir a 

experienciar buscando aliar linguagens e formas de comunicação mais rápidas mais 

elaboradas e dirigidas, assim podemos caminhar para um resultado significante com 

satisfação e equilíbrio. 

Em meio a tantas mudanças e incertezas, avistamos   algumas certezas de que o 

ensino aprendizagem, a instituição escola, o trabalho do professor e a sociedade jamais será 

como era antes. O novo tempo chegou, para nos deslocar da zona de conforto, pensar neste 

momento de mudança na educação e em seus paradigmas, nas práticas educativas é pensar 

a mudança global e multidimensional. Quais perspectivas trazemos para o próximo ano? 

Considerando este levantamento de informações, percebemos que a pesquisa em 

aplicativos vem facilitar o desempenho e a flexibilização das atividades pedagógicas, com a 

promessa de aulas cada vez mais atrativas e interativas que movimenta este primeiro 

momento do novo formato de aulas remotas no Ensino   do Estado do Paraná. 

Entretanto devemos considerar, um outro aspecto de mudança que neste trabalho 

não abordamos, mas não podemos descartar para uma análise mais completa, que a 

mudança de paradigmas na educação exige, para além da formação de professores em 

competências digitais, exige também que as políticas públicas criem mais projetos para 

viabilizar acesso ao ensino remoto aos estudantes, para que com dignidade possam exercer 

seu protagonismo na construção de seu conhecimento.  Pois percebemos que o ensino básico 

depende muito de estrutura física escolar, pois nem todas as famílias dependem de estrutura 

material para prover este acesso aos seus filhos, e neste caso instituição escolar é provedora. 
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CAPÍTULO 04 
 

ESTILOS DE APRENDIZAGEM E O ENSINO REMOTO 

 

SIMÃO, Bruno Luis  

 

RESUMO 

 

Com o objetivo de melhorar a eficácia do processo de aprendizagem, encontramos muito 

pesquisadores e estudiosos em educação que identificam diferentes estilos de aprendizagem 

e como as pessoas lidam com novos conhecimentos. Dos estilos de aprendizagem existentes, 

iremos fazer uma conexão como o chamado de estilo de aprendizagem VAC, identificados 

pelo estilo visual, auditivo e cinestésico. O presente artigo apresenta uma reflexão sobre este 

estilo de aprendizagem com o modelo de aulas remotas que vem sendo utilizado em 

decorrência do isolamento pela COVIDE 19, através da educação a distância. Este estudo 

terá como ponto de partida as estratégias e materiais utilizados em aula, e que contemplam 

os diferentes estilos de aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Estilo de aprendizagem – VAC – Ensino Remoto. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Parte da expansão da educação em nosso pais está relacionado a expansão da 

Educação a distância, uma vez que apresenta um baixo custo e uma facilidade/flexibilidade 

de horários. O artigo 80 da lei 9.394/96 aponta que o poder público tem a tarefa de incentivar 

o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, nos mais diversos 

níveis e modalidades de ensino, porém é importante questionar o desafio de manter uma 

qualidade quanto as formas de aprendizagens em EAD, onde possamos encontrar uma forma 

democratizada através de propostas inovadoras, atendendo as expectativas doa alunos e dos 

docentes que hoje estão praticando aulas neste modelo virtual.  

A Associação Brasileira de educação a distância a Abed, aponta que a educação a 

distância teve inicio no ano de 1904, momento em que o Jornal do Brasil fez uma publicação 
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anunciando um Curso de datilografai por correspondência, porém a normatização das 

iniciativas de educação a distância só foram realizadas em 1998, através do decreto 2.494/98 

(Brasil 1998), que diz: 

 

os cursos à distância que conferem certificado ou diploma de conclusão do 
ensino fundamental para jovens e adultos, do ensino médio, da educação 
profissional e de graduação serão oferecidos por instituições públicas ou 
privadas especificamente credenciadas para esse fim. 

 

Ainda no decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005) diz que: 

  

Art. 1º caracteriza a Educação a Distância como modalidade educacional na 
qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação 
e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 
educativas em lugares ou tempos diversos. 

 

As “Diretrizes Nacionais de Educação e Lei Básica” promulgadas em 1996 apoiam a 

popularização do ensino a distância em locais de difícil acesso, de forma a realizar a 

integração social do conhecimento em todo o país. Nesse caso, por meio do uso extensivo 

das tecnologias da informação e comunicação (TIC), a educação a distância pode ser 

construída como um modelo de educação universal, na qual professores e alunos Separado 

fisicamente no espaço e / ou tempo. 

Com a ampliação das possibilidades de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) e ao espaço proporcionado pelo mundo virtual, novos projetos de educação a distância 

têm surgido a partir de diversas perspectivas acadêmicas. Neste caso, a qualidade e o modelo 

das atividades que serão oferecidas por qualquer instituição de ensino, estão sendo testados 

para discutir o nível de participação do aluno de forma autônoma, ou seja, o espaço no qual 

ele deve buscar todas as informações básicas, onde sua aprendizagem leva em consideração 

a diversidade de inteligências múltiplas da classe. 

Na educação a distância, é preciso destacar que toda instituição de ensino tem um 

modelo educacional próprio, mas ainda assim não tenho certeza se os recursos de ensino e 

materiais fornecidos na plataforma atendem as diversidades dos estilos de aprendizagem dos 

alunos. Em um ambiente educacional, existe grupos com características semelhantes, mas 

diferentes formas de processamento de informação, o que podemos nomear como diferentes 

estilos de aprendizagem. 



68 
 

Na literatura, os estilos de aprendizagem são apresentados de diferentes maneiras e 

em diferentes categorias. Dentre eles, podemos destacar os métodos visuais, auditivos e 

cinestésicos (VAC) baseados nos sentidos.  

Este método de ensino e aprendizagem multissensorial inicialmente focado no ensino 

de crianças com dislexia e alunos com algum tipo de deficiência, provam que métodos 

convencionais de ensino são inválidos, fornecendo assim uma perspectiva diferente para 

compreender e explicar preferências ou estilos de vida.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

As pessoas em geral não aprendem todas da mesma maneira, cada um possui suas 

peculiaridades na forma de apreender ou reter informações, alguns autores denominam isto 

de Estilos de Aprendizagem. 

Os estilos de aprendizagem podem ser definidos de diferentes maneiras, existem 

vários autores que já discorreram sobre este tema e também existem diversas maneiras de 

se dividir os estilos de aprendizagem. Para GADNER et al (1995) o indivíduo é dotado de 

múltiplas inteligências, sendo elas: lógico-matemática, linguística, espacial, 

corporal/cenestésica, rítmica/musical, interpessoal, intrapessoal e naturalista segundo ele 

cada um dos tipos de aprendizagem tem um papel importante no desenvolvimento do 

indivíduo. Para Gadner alguns indivíduos têm mais talento em algumas áreas do que em 

outras. Por outro lado, não seria possível haver alguém igualmente brilhante em todas as 

áreas. Por exemplo: uma criança poderia ser muito boa em fazer cálculos mentais porém não 

saber jogar bolinha de gude. Este seria um exemplo de uma pessoa que se destacaria na 

área lógico-matemática, porém não teria talento na corporal/cenestésica.  

Porém há ainda outras maneiras de se trabalhar com os estilos de aprendizagem. 

Antunes (1998) coloca que existem três canais sensoriais, que são o Visual, o Auditivo e o 

Cinestésico. Para ele o estilo de aprendizagem de uma pessoa é o reflexo de uma combinação 

de inteligências e também um reflexo de seu modelo dominante cerebral, ele ainda coloca 

que os estilos de aprendizagem são resultados do mundo da aprendizagem acelerada 

baseada nos três canais sensoriais. As pessoas podem aprender por meio destes três canais 

e cada tem predominância por um deles. 

• Estilo de aprendizagem visual: observação e leitura; 

• Estilo de aprendizagem auditivo: ouvi e fala; 

• Estilo de aprendizagem Cinestésico: tocar e fazer. 
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A abordagem multissensorial de aprendizagem e de ensino foi inicialmente focada no 

ensino de crianças disléxicas e outros alunos, para os quais os métodos de ensino 

convencional não foram eficazes. Os primeiros especialistas no modelo VAC reconheceram 

que as pessoas aprendem de diferentes maneiras como crianças de não poderiam mais 

facilmente aprender palavras e letras através da leitura (deficientes visuais) poderia aprender 

através da detecção dos formatos das letras com seus dedos (cinestesia). A teoria VAC é a 

favorita da comunidade de aprendizagem acelerada, e continua – embora não tão fortemente 

como deveria fazer – no ensino e na educação dos jovens.  

De acordo com o modelo VAC, a maioria das pessoas possui um estilo dominante ou 

preferido de aprendizagem, no entanto, algumas pessoas têm uma mistura uniforme e 

equilibrada dos três estilos que são: 

O estilo de aprendizagem de uma pessoa é um reflexo de sua combinação de 

inteligências e também um reflexo de seu tipo de cérebro e dominância para qual uma 

maravilhosa perspectiva é fornecida a seu modelo dominante cerebral.  

Os estilos de aprendizagem são resultados do mundo da aprendizagem acelerada e 

baseia-se no uso de três canas sensoriais: auditiva, visual e tátil (cinestésica) as pessoas 

aprendem por meio destes três canais e cada indivíduo, tem predominância (predominância, 

e não totalidade) por um desses três estilos: 

Estilo de aprendizagem Auditivo: Envolve a transferência de informação através da 

escuta: a palavra falada ou outros sons e ruídos.  É caracterizado pela aquisição de 

informações através de uma gravação mental. O pensamento se dá de uma forma sequencial 

em que a perda de uma palavra compromete o processo. É um sistema fundamental na 

aprendizagem de um novo idioma e da música. O aluno auditivo possui certa dificuldade em 

elaborar conceitos abstratos, aprendendo melhor quando recebe explicações orais e quando 

pode expressar se oralmente expondo o que aprendeu. 

Alunos com este estilo são capazes de se lembrar do que eles ouvem e preferem 

instruções orais, eles aprendem ouvindo e falando. Eles gostam de falar e entrevistar. 

Aprendem melhor quando o professor explica oralmente. 

Estilo de aprendizagem Visual, envolve a utilização de coisas para ser vistas ou 

observadas, incluindo fotos, diagramas, demonstrações, exposições, apostilas, filmes, flip-

chart, etc.  

É caracterizado pela aquisição de informações através da associação de imagens. Por 

exemplo, um aluno que aprende visualizando a página do livro em sua frente, onde ele 
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reconhece a disposição do texto, de imagens, gráficos etc. Quem desenvolve essa estratégia 

geralmente tem mais facilidade em armazenar grandes quantidades de informação.  

A partir da visualização de imagens, é possível estabelecer relações entre ideias e 

conceitos. Este tipo de aluno só será capaz de aprender se conseguir visualizar o que está 

sendo dito. Alunos visuais aprendem melhor quando lê ou vê a informação. Se prende mais 

a apresentações de transparências que as explicações orais. 

Estilo de aprendizagem Cinestésico: Envolve experiência física – tocar, sentir, 

explorar, aprender fazendo e experiência é caracterizada pela aquisição de sentimentos e de 

sensações do corpo. Relaciona se a pratica esportiva. É um sistema de aprendizagem mais 

lento que os demais, exigindo mais tempo para se aprender, mas, em contrapartida, possibilita 

uma aprendizagem mais profunda. Quando por exemplo se aprende a andar de bicicleta, 

dificilmente esse conhecimento é esquecido. O aluno Cinestésico aprende fazendo, tem uma 

grande habilidade em realizar experimentos e projetos e geralmente se apresenta inquieto em 

sala de aula.   

Os professores deveriam ensinar os alunos estimulando os três canais sensoriais, pois 

cada aluno tem a predominância em um destes estilos e se o educador estimular somente o 

canal predominante o aluno acabará ficando com defasagem nos outros canais receptivos. 

O estilo de aprendizagem que desenvolvemos ao longo de nossas vidas está intimamente 

ligado às estratégias que utilizamos para aprender, ou seja, nossa aprendizagem é 

condicionada pela estratégia que usamos para adquirir, selecionar e organizar informação. 

Os estudantes possuem suas próprias preferências ou estilos de aprendizagem e cabe 

aos professores adequar seus estilos de ensino de forma a preencher as expectativas dos 

alunos. O estilo de aprendizagem pode ser visto como a evolução entrelaçada e 

interdependente de características próprias do indivíduo: sua personalidade, a forma como 

ele processam as informações recebidas, suas preferências de interação social, o ambiente 

em que se dá o aprendizado e as preferências de aprendizagem. 

Gardner (1995) defende que os estilos de aprendizagem não são uma definição fixa 

para cada pessoa, pois todos nós desenvolvemos todos e, por isso podemos perfeitamente 

''navegar'' por diversos estilos de aprendizagem. Por exemplo quando pedimos aos alunos 

que façam a descrição de um trabalho de campo realizado, encontramos, no mesmo grupo, 

várias descrições diferentes. Cada aluno narrará o que lhe chamou mais atenção, ou seja, 

aquilo que estava em acordo com seu estilo de aprendizagem. 

Trabalhar pensando nos estilos de aprendizagem possibilita ao professor um novo 

olhar, mais crítico e observador, da realidade da sala de aula analisando os comportamentos 
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e percebendo as variadas formas de respostas de seus alunos a determinadas ações. Assim 

o professor fará um diagnóstico preciso do contexto em que atua, na busca de resultados 

eficazes. 

É importante também que o professor não fique preso aos estilos de aprendizagem 

como uma coisa mecânica e rotularia, pois esses estilos podem variar de acordo com 

estímulos apresentados em sala de aula e pode variar de uma disciplina para a outra, e a 

nossa maneira vai se aperfeiçoando ao passar do tempo de acordo com os estímulos que 

recebemos. 

Os sistemas de aquisição de informações também não são rígidos e imutáveis, todos 

nós desenvolvemos os três tipos, porém de maneira distinta, e esses sistemas de aquisição 

vão sendo desenvolvidos à medida que os utilizamos. 

Dentro do contexto da sala de aula, quando expormos os alunos a uma mesma 

explicação não podemos garantir que todos aprenderão/assimilarão a mesma coisa ou que 

terão compreendido de maneira igual a que dissemos. 

Alguns alunos se lembrarão do que foi dito, outros, do que havia escrito no quadro, e 

outros ainda, das sensações daquela aula. 

Não somente os alunos, mas também os professores possuem cada qual o seu estilo 

e sua estratégia de aprendizagem. Porém no caso de professores é preciso dizer a informação 

e escrever no quadro para que todos os alunos assimilem de forma completa. Por isso é tão 

importante que o professor conheça os estilos de aprendizagem de seus alunos, para que 

identifiquem a melhor forma de atingi-las.  

O aluno e seu comportamento de acordo com o seu estilo de aprendizagem: 

O aluno visual é organizado, ordenado, observador e tranquilo. Está sempre atento e 

é possível identificar suas emoções pelo seu rosto. 

O aluno auditivo fala sozinho, se distrai facilmente, possui habilidade com O aluno 

Cinestésico gosta de demonstrações físicas de carinho, gesticula muito, fala sempre as 

palavras. Domina as conversas se interessa por música e expressa suas emoções por seu 

tom de voz. 

O aluno Cinestésico gosta de demonstrações físicas de carinho, gesticula muito, fala 

sempre em um tom de voz baixo. Expressa seus sentimentos através dos movimentos do seu 

corpo. 
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Para GALLERT (2005), os professores precisam ser inovadores, pois cada pessoa 

possui um estilo de aprendizagem diferente, o papel do professor é saber lidar com estes 

estilos diferenciados em sala de aula aguçando a vontade de aprender dos alunos. Se cada 

professor tomar conhecimento dos estilos que predominam dentro de sua sala de aula, assim 

facilitará na hora da preparação de seus planejamentos escolares.  

 

SOBRE A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA/ENSINO REMOTO 

 

Na educação a distância e/ou ensino remoto, os processos de ensino ocorrem por 

meio da utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, nos quais alunos e 

professores realizam atividades educacionais em momentos ou locais diferentes.  

Na realidade que expõe novas necessidades e perspectivas de ensino, de planejar, 

criar, desenvolver e colocar em pratica é fundamental. O papel na criação de conteúdo 

(especialmente nas atividades remotas) pode coordenar e unificar os métodos de educação, 

tecnologia, comunicação e gestão da área do conhecimento, com foco na educação a 

distância e/ou ensino remoto. 

Behar (2009) discutiu a importância de estabelecer pilares de cunho pedagógico, 

epistemológico, tecnológico, organizacional e metodológico para atender as novas 

necessidades educacionais, baseados nas necessidades de alunos e professores com como 

um novo paradigma educacional. Ele cita que: 

 

“A educação está passando por uma mudança de paradigma, e com a 
introdução da educação a distância, tornou-se mais evidente, e claro que as 
práticas educacionais precisam ser atualizadas e, portanto, precisam ser 
atualizadas. Modo de ensino” (BEHAR,2009). 

 

Esses pilares atendem às novas necessidades de novos alunos e imagem do 

professor de acordo com o paradigma educacional inovador. Diante desse panorama, pode-

se entender que a cultura da educação formal está mudando, ou seja, temos hoje a  

decomposição do modelo de ensino padrão, mais especificamente a mudança do modelo 

presencial. Os próprios materiais como livros didáticos apropriados e estratégias apropriadas 

podem afetar motivação da aprendizagem. Cada meio tem suas próprias características, 

podendo ou não contribuir para a aprendizagem e a escolha depende da análise da equipe 

envolvida, na aplicação do material e interação de qualquer tipo de mídia como os planos de 

aula. 
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O uso das novas tecnologias, modificou o envio e a transmissão de informações e 

deixaram de depender inteiramente dos métodos tradicionais de comunicação. O progresso 

tecnológico promove um novo olhar sobre a produção, e no que se refere à distribuição e 

utilização de novos “materiais didáticos’, e também possibilita a integração de outras 

estratégias interagindo entre materiais impressos, audiovisuais, telecomunicações e 

tecnologia da informação (hardware e software). 

Utilizar a interatividade de ferramentas e aplicativos como meio privilegiado de 

integração entre professores e alunos e entre os próprios alunos, permitem coletar diferentes 

métodos e formas de comunicação juntos, considerem o estilo VAC e ganhem significado, o 

que é alcançado por meio das novas tecnologias e o processo educacional. 

 

APRENDIZAGEM 

 

Antes de descrever sobre os estilos de aprendizagem VAC, é necessário definir “o que 

é aprendizagem”. PIAGET (1978) afirma que a aprendizagem está relacionada a acomodação 

e desequilíbrio. Se o indivíduo está acomodado ele não está aprendo, mas se acaso entra em 

desiquilíbrio é por que está em constante aprendizado. Sendo assim podemos definir 

aprendizagem como: o processo pelo qual o indivíduo passa por mudanças permanentes em 

seu comportamentos. 

VIGOTSKY (1988) apud GALLERT (2005) elucida que a aprendizagem de um 

indivíduo inicia antes dele ir para a escola, por que o indivíduo desenvolve sua aprendizagem 

no seu dia-a-dia por meio de experiências e trocas com outros indivíduos, ou seja, para ele a 

aprendizagem está ligada pela cultura e pelas interações sociais de um indivíduo. 

Com certeza, existem dezenas de classificações de estilos de aprendizagem. cada Um 

deles enfatiza uma ou outra característica de uma pessoa.  

As famílias de estilo podem ser distribuídas continuamente, a partir de recursos, onde 

a decisão fisiológica é baseada em preferências adquiridas culturalmente. Claro, dependendo 

das características dos marcadores genéticos mais estáveis, em outras palavras, não é fácil 

mudar ao longo da vida.  

Características de aquisição cultural são desenvolvidas com base na experiência de 

vida pessoal. Isso significa que durante o aprendizado, podemos adquirir novas preferências. 

Como exemplo de família com base fisiológica, classificamos VAK, desenvolvido e baseado 
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nos teóricos Rita e Kenneth Dunn. Para preferências adquiridas culturalmente, nosso 

representante é Estilo de aprendizagem David Kolb. 

 

ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

 

Você percebeu que existem maneiras diferentes de aprender os conteúdos e assuntos 

mais diversos? Alguns alunos são observadores meticulosos, outros preferem  ouvir com 

atenção e são mais musicais, enquanto outros podem entender melhor enquanto explora um 

exercício, como esportes ou dança. 

Cada um deles tem uma estratégia diferente para resolver o problema e tirar uma 

conclusão e entender, absorver o conteúdo. Essas estratégias também são chamadas de 

estilos de aprendizagem, que segundo CERQUEIRA (2000, p.36), é: 

 

O estilo que um indivíduo manifesta quando se confronta com uma tarefa de 
aprendizagem específica. (...) uma predisposição do aluno em adotar uma 
estratégia particular de aprendizagem, independentemente das exigências 
especificas das tarefas. 

 

Os estilos de aprendizagem não são mais uma nova teoria de aprendizagem, mas 

podem ser considerados uma pesquisa que promove a compreensão de que cada um tem 

sua maneira de ensinar e aprender. Observe sua sala de aula e você verá que todos os seus 

alunos estão presentes e preparados para que seus professores entendam cada um deles e 

seus métodos de aprendizagem, métodos de assimilação, organizando o conhecimento para 

poder fornecer-lhes o mesmo conteúdo de diferentes campos por diferentes formas, para que 

todos tenham a oportunidade de absorver e aprender conteúdo. 

Nesse sentido, olhe para dentro de você e se pergunte: Qual é o meu estilo de 

aprendizagem? 

Buscando na literatura é possível observar que vários autores que estudaram estilos 

de aprendizagem, e desenvolveram diferentes tipos de teste para identificar o perfil de 

aprendizagem de um indivíduo, dente eles podem citar: KOLB, FELDER E SILVERMANN, e 

MYERS E BIGGS, SMITH MACRAE (2004) apud GALLERT (2005) define os estilos de 

aprendizagem como “a maneira em que um indivíduo experimenta o mundo e como este 

individuo processa e integra a nova informação.” Sendo assim este processo está relacionado 

na maneira em que o indivíduo observa o mundo ao seu redor.  
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ESTILO DE APRENDIZAGEM KOLB 

 

Kolb iniciou seus estudos em 1971, tendo como sujeito de pesquisa estudantes 

universitários, segundo este autor, fatores hereditários, experiências passadas e demandas 

do ambiente fazendo com que as pessoas deem preferência a certos estilos em detrimentos 

a outros.  

Para Kolb, o processo de aprendizagem é cíclico e passou por quatro estágios de 

desenvolvimento, chamados de ciclo de aprendizagem experiencial, que se baseia no ciclo 

de aprendizagem composto pelas seguintes etapas: 

 

 

 

Fonte: adaptado pelo autor 

O conceito de estilo de aprendizagem descreve as diferenças individuais na 

aprendizagem como base na preferência de gerenciamento do aluno para trabalhar nas 

diferentes fases do ciclo da aprendizagem. 

Neste sentido, aprendizagem exigirá que os alunos combinem esses estágios, que 

podem evoluir para um estilo que represente a personalidade do aluno (Lopes, 2002). Após 

esta pesquisa, o modelo de Kolb apontou dois aspectos diferentes da aprendizagem: 

percepção e processamento 

 

ESTILOS DE APRENDIZAGEM FELDER E SILVERMANN 

 

FELDER e SILVERMAN (1988, p. 674) sintetizaram o aprendizado em um processo 

de duas etapas: 1) a recepção de informações e 2) o processamento de informações. 

GALLERT (2005) cita em seu trabalho que, em 1987, Richard M. Felder e Linda K. Silvermenn 

defenderam quatro dimensões de aprendizagem: 

 

 

 

a) Experiência 
concreta: 

aprendizagem por 
meio de experimentos; 

b) Observação 
reflexiva: 

aprendizagem pela 
observação e avaliação

c) Conceptualização 
abstrata: através do 

pensamento, design e 
aprendizagem

d) Experiência ativa: 
aprender fazendo
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Fonte: adaptado pelo autor 

Para Felder e Silverman (1988), existem dois tipos de reconhecimento de estilo de 

aprendizagem Aplicação principal: ajudar professores a adotar um método que atende aos 

estilos de aprendizagem de todos os alunos e serve como um guia para orientá-los a 

compreender a diversidade na sala de aula. Se o professor encontrar muitos alunos cujas 

preferências são completamente diferentes de suas preferências, ele pode revisar sua 

metodologia. Já a segunda aplicação está relacionada ao aluno que, ao identificar o seu estilo, 

tem a possibilidade de buscar complementação para o que for necessário para melhorar o 

seu aproveitamento. 

 

ESTILOS DE APRENDIZAGEM MYERS E BRIGGS 

 

TREVELIN e BELHOT (2006) descrevem que Myers e Briggs estudaram a teoria dos 

tipos psicológicos e criaram o chamado MBTI (Tipo indicador Myers e Briggs) que é um tipo 

de teste usado para determinar o tipo de personalidade das pessoas e seus estilos de 

aprendizagem. 

GALLERT (2005) descreve que o MBTI uma medida por meio de 8 preferências de 

personalidades que todos os indivíduos usam em momentos diferentes. Estas 8 preferências 

são organizadas em quatro escalas sendo elas: 

• Extroversão (E) – Introversão (I), que define como o indivíduo se energiza. 

• Uso dos Sentidos (S) – Intuição (N), o que o indivíduo presta atenção. 

• Pensar (T) – Sentir (F), Como o indivíduo decide 
 

O ESTILO DE APRENDIZAGEM VAC 

 

A teoria do estilo de aprendizagem é útil para a construção do processo de ensino No 

âmbito da tecnologia digital, tendo em conta as diferenças e flexibilidade individuais, As 

atividades podem ser organizadas de acordo com a particularidade da educação a distância. 

Entrada
(visual/verbal) quando um indivíduo assimila 

melhor as informação em formas de 
símbolos, gráficos, gravuras; este retém as 

informações facilmente quando leem. 

Percepção
(racional/intuitivo) o 

indivíduo assimila 
melhor em forma de 

dados, fatos e 
experimentações. São 

detalhistas e 
impacientes, odeiam 
coisas repetitivas e 

adoram inovar. 

Processament
o

(ativo/reflexivo) o 
indivíduo prefere 

estudar em grupo; 
mas cada qual em 
seu caderno pois 

este é bem reflexivo.

Compreensão

(sequencial/global) 
o indivíduo aprende 
em forma sequencial 

em forma ampla 
para compreender 

os detalhes do 
conteúdo aplicado.
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A teoria VAC foi proposta por Fernald e Keller e Orton-Gilingham (1921). Ela assume 

que o aprendizado é feito por meio da visão, audição e sentidos cinestésicos (táteis), ou seja, 

a maioria dos alunos ter um estilo preferido para aprender o conteúdo de várias disciplinas, 

isso pode acontecer Uma combinação equilibrada de três estilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa abordagem, o modelo VAC foi adaptada do modelo baseado denominado VARK 

(VARK-LEARN, 2017), que entende a aprendizagem por meio dos sentidos.  

No estilo visual, os alunos preferem ver em vez de ouvir. Para eles, textos, imagens e 

os diagramas entendem as ideias melhor do que as explicações ou discussões orais. Ao 

explicar algo para alguém com um estilo visual, geralmente cria um a imagem psicológica 

apresentada. Os alunos visuais podem ser subdivididos em verbais, onde aprendem melhor 

lendo e escrevendo, ou seja, são fáceis de lidar com palavras gravadas visualmente, e os não 

verbais, que acham difícil de escrever, estão habituados a aprender através da linguagem 

gráfica, em fotos, ilustrações, vídeos, etc. 

Além disso, quando os alunos enfrentam desafios para criar seus próprios recursos 

visuais, o que os outros veem, eles aprofundam sua compreensão do assunto, questionando 

e determinando a relação entre o assunto e outros conhecimentos, expandindo assim sua 

capacidade de compreender a realidade. 

Já os alunos com estilo auditivo preferem a comunicação verbal, por isso apreciam a 

discussão em classe, geralmente movendo os lábios ou sussurrando ao falar. Alunos auditivos 

podem encontrar dificuldades em atividades de leitura e escrita porque depende 

principalmente de ouvir para processar as informações fornecidas pelo professor. 

Estilo Auditivo: Estudantes 
com estilo auditivo possuem 

habilidades de conhecer, 
interpretar e diferenciar os 
estímulos recebidos pela 

palavra falada, sons e 
ruídos, organizando suas 

ideias, conceitos e 
abstrações a partir da 

linguagem falada.

Estilo Cinestésico: 
Encontramos neste grupo 
estudantes que possuem 
habilidades de conhecer, 

interpretar e diferenciar os 
estímulos recebidos pelo 

movimento corporal.

Estilo visual: Neste grupo 
estão os estudantes que 
possuem habilidades de 
conhecer, interpretar e 
diferenciar os estímulos 

recebidos visualmente. A 
partir da visualização das 

imagens, é possível 
estabelecer relações entre 
ideias e abstrair conceitos. 



78 
 

Por outro lado, os alunos auditivos apresentam duas características consideradas 

positivas. Ambiente escolar e universitário: gosta de trocar ideias com os colegas. Portanto, 

estratégias que envolvam a expressão oral, seja na apresentação de conteúdos por meio dos 

professores, seja na sugestão de atividades aos alunos, tudo é valorizado pelas pessoas com 

estilo auditivo. 

E os alunos com estilo cinestésico aprendem e combinam todos os sentidos com 

preferência por toque e movimento. Quando há pouco ou nenhum estímulo, esses alunos 

tendem a perder a atenção. Então, quando eles estudam, os alunos cinestésicos geralmente 

andam e lêem, suas anotações e o uso de ferramentas como canetas e canetas marca texto 

também é comum, o mouse é utilizado para destacar as informações registradas em livros, 

artigos e sites. 

Eles também gostam de situações em que podem manipular materiais e conduzir 

experimentos. Portanto, atividades de laboratório, pesquisas de campo e visitas técnicas são 

bastante apropriado. 

Assim, faz-se importante aliar este modelo e buscar uma maior ressonância entre o 

conteúdo a ser entregue, usabilidade e a forma de "uso didático", as ferramentas digitais do 

dia a dia, aos aplicativos utilizados nas aulas remotas.  

Neste sentido objetivo aqui não é apenas focar em aprendizagem, mas também 

considerar que sua aplicabilidade seja eficaz na elaboração e adaptação de materiais 

didáticos ao método de ensino da educação a distância ou das aulas remotas, pois a interação 

entre alunos e materiais deve existir. 

Para Barros (2010) o uso da teoria do estilo de aprendizagem VAC ajuda a tecnologia 

educacional. Ele acredita que o uso da tecnologia, aliado aos princípios da teoria, pode fazer 

com que interfaces, ferramentas, recursos e aplicações multimídia satisfaçam. As 

características e preferências pessoais do usuário. Neste sentido a teoria do estilo de 

aprendizagem VAC Pode nos fornece muitas orientações para entender como aprender e 

ensinar em um ambiente virtual. 

Conteúdo multimídia e ambiente virtual por meio de exemplos práticos, Jogos, redes 

e ferramentas interativas continuam a inovar e demonstrar seu potencial digital na 

aprendizagem e realizar "nova aprendizagem interativa" integrando a tecnologia às atividades 

educacionais. 
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Quadro 1 – Características dos estilos VAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ALVAREZ (2000). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência das aulas remotas tem contribuído para o ensino e reflexão sobre 

estratégias e ferramentas de ensino e para uma reflexão sobre uma implementação nas aulas 

presenciais assim que tudo retornar ao novo normal. A relação bidirecional entre a educação 

a distância e a educação presencial, se apresenta com esta oportunidade, e pode despertar 

o interesse de educadores e alunos, em desenvolver novas capacidades e habilidades 

necessárias para o mercado profissional atual. 

Assim, a distinção entre conteúdo estruturado e desenvolvido para as aulas remotas, 

e levando em consideração atividades e formas interativas para obter conhecimento 
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específico, cujo resultado é uma aprendizagem eficaz do conteúdo, os alunos e o 

desenvolvimento de competências pedagógicas e discentes diferenciadas pode reforçar a 

experiência que muitos alunos e professores vem vivendo, e contribuí para o ensino de 

reflexão sobre estratégias e ferramentas de ensino.  

Apesar de todos os tipos de críticas conflitantes, pensar sobre estilos de aprendizagem 

diferentes pode beneficiar os professores e alunos, o modelo VAC de aprendizagem pode 

contribuir com o sistema educacional, e ainda pode ser usado como uma forma de inspiração. 

Sabemos que a tecnologia tem fornecido uma variedade de estilos de ensino, e 

gostaríamos de apontar algumas possibilidades que podem ser exploradas por muitos 

professores seguindo o modelo VAC de aprendizagem, nas aulas remotas e/ou EAD. 

Portanto, para tornar o ambiente de aprendizagem mais propício para as pessoas com estilo 

visual, é recomendado que o professor sempre use gráficos, ilustrações e outros recursos 

visuais. Que Inclua diagramas, mapas mentais, notas e resumos para ajudar os alunos a 

representar intuitivamente conceitos abstratos. Deixe espaços em branco no livro para que os 

alunos possam fazer anotações. Registre as perguntas por escrito para ajudar os alunos a 

prestar atenção nas aulas. Escreva os pontos principais do relatório oral em um slide ou utilize 

ferramentas digitais com Nearpod, Padelet, Canva, entre outros de uso gartuíto.mNa 

comunicação, use a entonação, o ritmo e o tom para enfatizar os pontos-chave que podem 

ser rapidamente registrados por escrito. Adicione ilustrações às mensagens de texto tanto 

quanto possível. Desafie os alunos a expressarem sua compreensão do assunto visualmente 

discutir. 

Para tornar o ambiente de aprendizagem mais propício para as pessoas com estilo 

auditivo, as sugestões ainda incluem: Use métodos socráticos para fazer perguntas aos 

alunos nas aulas. Ajude a orientar as informações a serem processadas. Deixe os alunos 

expressarem suas perguntas e comentários verbalmente. Incentive atividades que permitam 

aos alunos estabelecer um diálogo interno sobre os tópicos de pesquisa cobertos. Elabore 

projetos para atividades em grupo que incluam expressão oral, como brainstorming 

("Brainstorming"), jogos e pares ou trios. Convide especialistas para falar com os alunos. 

E por fim, para tornar o ambiente de aprendizagem mais propicio para as pessoas com 

estilo cinestésico, as sugestões incluem: Proponha algumas atividades para orientar a 

atividade física dos alunos. Use “marcadores” coloridos para enfatizar pontos-chave em slides 

e apresentações. Incentive os alunos a usar canetas para interagir com materiais escritos ou 

gráficos e funções digitais, como iluminadores. Desafie os alunos a transferir informações de 

um tipo de suporte para outro, por exemplo, grave narrativas escritas e solicite que expressem 
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discursos em forma gráfica, ou outras formas de registros podendo utilizar aplicativo como 

Canva. 

Apesar das muitas restrições, as pessoas ainda pensam que os adultos têm 

preferências aprendizagem relativamente estáveis. Nesse sentido, a teoria do estilo de 

aprendizagem VAC, fornece aos alunos várias possibilidades de aprender mesmo distantes. 

Também pode aumentar a consciência e a motivação das pessoas sobre si mesmas, sobre o 

próprio aprendizado e o aprendizado dos outros tornando-os capazes de desenvolver 

habilidades metacognitivas. Portanto, independentemente da classificação, você deve 

compreender o estilo de aprendizagem como uma forma muito eficaz de incorporar o princípio 

da aprendizagem, do planejar e executar ações educativas mais assertivas.  

É importante reforçar que, além do método VAC adaptado que foi referenciado nesta 

pesquisa, existem muitos outros métodos de aprendizagem para a aprofundar e que têm 

confirmado que esse conhecimento pode trazer benefícios para a educação. Para uma 

pesquisa futura, uma investigação mais ampla é necessária, questionários e entrevistas para 

entender quais estratégias e visões de ensino dos alunos e que podem ajudá-los a aprender, 

e quais são os mais usados pelos professores. Além de analisar outros fatores, como essa 

nova sociedade e cultura podem interferir no aprendizado.  

Ao futuro professor, é necessário a compreensão dos diferentes estilos de aprendizagem 

das crianças, pois essa é uma ferramenta vital para se reiterar a importância de adotar 

diferentes métodos de ensino e estratégias de ensino no ambiente escolar. Certamente é a 

mais eficaz para atender às necessidades dos alunos.  

Aos professores formados e futuros profissionais, este trabalho revela a importância de 

compreender o estilo de aprendizagem dos alunos para obter um plano de ensino e as 

estratégias de ensino mais adequadas, sempre buscando a qualidade do ensino e 

contribuindo para a formação de profissionais críticos e reflexivos. 
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CAPÍTULO 05 
 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM TEMPOS DE COVID-19: 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

    
 

MELLER, Fernanda Gusso 

TUCHINSKI, Rita de Cassia Turmann 

 
RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo central apresentar aspectos relevantes sobre o ensino 

na modalidade a distância (EAD), sua ressignificação no contexto atual da educação. Como 

objetivos específicos apresenta-se: Compreender a importância do uso de ferramentas 

digitais na EAD; entender a diferença entre ensino remoto e ensino a distância; identificar os 

desafios da EAD em tempos de pandemia. Falar de EAD é pensar na oferta de um processo 

de aprendizagem dinâmico e eficiente por intermédio de ferramentas tecnológicas. Pode-se 

dizer que a educação a distância funciona a partir de uma inserção virtual entre um estudante 

e um tutor EAD, separados por tempo e espaço. Partindo desse contexto, convém indagar, 

como superar os desafios do processo de ensino e aprendizagem, impostos pela prevenção 

a contaminação do coronavírus (Covid-19)? Na modalidade de educação a distância (EAD) 

tanto professor quanto aluno não estão no mesmo ambiente físico, todavia ambos se 

relacionam a partir de uma plataforma virtual de aprendizagem. No entanto, em meio a 

pandemia do Covid-19, foi necessário um novo olhar para o ensino a distância, professores 

se viram obrigados a reiventar sua prática pedagógica, pensando no incentivo dos educandos, 

os quais perceberam-se inseguros em meio a pandemia. Ressignificar o ensino em EAD não 

foi uma escolha e sim uma necessidade para suprir os inúmeros problemas encontrados tanto 

para professores como também pelos estudantes, o desafio de levar aos educandos um 

ensino com qualidade exigiu das instituições de ensino superior repensar a prática 

pedagógica, objetivando um processo de ensino e aprendizagem significativo, dinâmico, 

evitando a evasão no ensino superior.   

 

Palavras- chave: Educação a Distância. Ensino Remoto. Ressignificação. Aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como tema: Educação a Distância em tempos de Coronavírus (Covid-

19): Algumas Considerações. Para o presente artigo, foi realizado um recorte sob o olhar do 

trabalho da ressignificação da EAD em tempos de Covid-19. 

No atual contexto, as instituições de cursos superiores passaram por transformações 

significativas, sendo essas: expansão, diversificação, especialização e diferenciação dos 

sistemas de educação superior, influenciados pelas tecnologias e instigadas pela 

modernização e globalização, deram espaço a novos cenários e modalidade de ensino. 

 Tendo em vista que a educação a distância é uma modalidade de ensino flexível, 

Belloni (2008) afirma que a principal característica desta modalidade de ensino é a separação 

física entre professor e aluno, mediadas pelas tecnologias da informação e comunicação. Sob 

este aspecto, não há necessidade de se ter um professor presencialmente para que a 

aprendizagem aconteça, no entanto, faz-se necessário que a relação estabelecida entre 

professor e estudante seja mediada por meios tecnológicos. 

A educação a distância (EAD), tem hoje um papel de extrema relevância para a 

educação brasileira, a EAD traz uma possibilidade de aprendizagem jamais vista em outros 

tempos. É possível afirmar que o crescimento da educação a distância se configurou de forma 

mais assertiva, direta e estruturada a partir do avanço tecnológico e de sua acessibilidade 

para as pessoas, principalmente a partir do advento e popularização da Internet de banda 

larga no Brasil. 

No entanto, em meio a pandemia do Covid-19 foi necessário um novo olhar para a 

EAD, professores se viram desafiados a reinventar a sua prática pedagógica, usar de novos 

métodos tecnológicos, objetivando entregar aos estudantes um ensino com qualidade, 

dinâmico, estruturado. 

Sob este olhar, este trabalho justifica-se por destacar aspectos de relevância 

profissional, originalidade acadêmica e viabilidade de aprendizagem. Tal artigo está 

estruturado em três momentos: O primeiro trata de um viés histórico da EAD e aborda cada 

período de destaque dessa modalidade de ensino, trazendo também, a contextualização da 

educação à distância, sua definição e apresentação da importância do seu crescimento no 

decorrer dos anos. O segundo momento apresenta especificamente a ressignificação da 

Educação a Distância em tempos de Covid-19 contemplando aspectos referentes às 

necessidades e fragilidades do processo de ensino de aprendizagem na modalidade EAD.  E 

o terceiro momento apresenta-se de modo sintetizado as considerações sobre o ensino 

superior na modalidade de ensino a distância em tempos de pandemia. 
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BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

 

Para melhor compreendermos o contexto atual da educação a distância (EAD) é 

necessário nos remetermos a um breve passado, é preciso analisar o processo histórico de 

construção e evolução dessa modalidade de ensino. Por isso demarca-se o ano de 1728, em 

que Caleb Phillipps resolveu publicar no jornal de Boston Gazette, distribuído semanalmente 

por meio do correio, uma técnica referente a disciplina de taquigrafia que propunha 

compartilhar conhecimentos, mesmo para pessoas que morassem em outros locais.  

Em 1840, no Reino Unido, Isaac Pitman teve a iniciativa de ensinar taquigrafia 

utilizando-se do sistema postal inglês, pelo baixo custo e pelo grande alcance. Em Berlim na 

Alemanha, por volta do ano de 1856, Charles Toussaint e Gustav Langenscheidt criaram a 

primeira escola de línguas por correspondência.  No ano de 1891, Thomas Foster criou, na 

Pensilvânia, o Instituto Internacional por Correspondência.  

A partir desse contexto, verifica-se que a EAD não deu seus primeiros passos em 

instituições de ensino superior, como poderia se pensar. De acordo com tais iniciativas as 

instituições sentiram-se provocadas e então, a Universidade de Wisconsin e a de Chicago, 

nos anos de 1891 e 1892, iniciaram suas propostas de extensão para a comunidade não 

acadêmica.Vale destacar que foi entre os anos de 50 e 60 do século XX, que a educação 

programada deixou sua marca e influenciou as sugeridas de ensino a distância no mundo 

todo.  

Em meados de 1970, na Inglaterra surgiu a fundação Open University e segundo Litwin 

(2001, p. 15), a universidade“[...] mostrou ao mundo uma proposta com um desenho 

complexo, a qual conseguiu, utilizando meios impressos, televisão e cursos intensivos em 

períodos de recesso de outras universidades convencionais, produzir cursos acadêmicos de 

qualidade. Considerada na atualidade como a referência primeira na área, a Open University 

como destaca Mugnol (2009, p. 338) “contribuiu decisivamente para o desenvolvimento de 

métodos e técnicas que serviram para caracterizar os diferentes modelos de EAD existentes”. 

Posteriormente, surgiram a Universidad Nacional de Educación a Distância da Espanha 

(Uned), a Fern Universitãt, Alemanha, e a Télé-Université, no Canadá.  

Ainda sob uma vertente histórica, Mugnol (2009, p.337) explica que a inserção dos 

aportes tecnológicos possibilitou maior visibilidade para o desenvolvimento da EAD, 

destacando que no final do século XIX e meados do século XX, “a multiplicação de iniciativas 

em muitos países da Europa, África e América. Países como Suécia, Inglaterra, França, bem 
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como, Canadá e EUA e mais recentemente o Brasil, são considerados grandes propulsores 

da metodologia da educação a distância”. 

No Brasil, no que se refere a EAD, pode-se ressaltar que teve início com a oferta de 

cursos por correspondência, como os ofertados pelo Instituto Monitor e Instituto Universal 

Brasileiro. Pode-se citar também o Projeto Minerva, como um exemplo de curso promovido 

pela rádio, e o Telecurso, uma iniciativa da televisão (MUGNOL, 2009). 

Vale destacar que o Instituo Monitor foi a primeira escola do Brasil a ofertar educação 

a distância, a ideia era levar a possibilidade de às pessoas mais carentes ter uma profissão, 

mesmo morando em regiões distantes, desprovidas de outra forma de educação.  

Com o aparecimento das primeiras instituições educacionais destinadas ao ensino a 

distância no início do século XX e com o avanço significativo das tecnologias de comunicação, 

Mugnol (2009, p.338) destaca que “ocorreu um despertar do interesse de estudiosos e 

pesquisadores, que procuraram conceituar a EAD e descrever com segurança as suas 

metodologias”. 

Nessa vertente, o Instituto Universal Brasileiro iniciou suas atividades na EAD em 

meados do século XX, utilizando-se como meio de divulgação, revistas em quadrinho, 

fotonovelas, entre outras publicações populares. 

No ano de 1970, deu início o Projeto Minerva, sob o comando do Serviço de 

Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação. Tal projeto contou com a seguinte 

estrutura: 

 

1-Recepção organizada desenvolvia-se em rádio postos locais, onde 30 a 50 
alunos se reuniam, sob a liberação de um monitor, para ouvir a transmissão 
das aulas. O rádio posto funcionava em escolas, quartéis, clubes, igrejas e 
outros locais. 
2-Recepção controlada – os alunos recebiam controladamente a transmissão 
dos cursos, reunindo-se semanalmente ou quinzenalmente sob a orientação 
de um monitor, a fim de discutir ideias e dirimir dúvidas.  
3- Recepção isolada – os alunos recebiam emissões em suas casas 
(EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA VIA RÁDIO, 2011). 

 

Referente à televisão, observa-se que esta foi inventada na Inglaterra, em 1926 e 

chega ao Brasil apenas nos anos 50 do século XX, por intermédio do empresário, Assis 

Chateaubriand. Em 1952 nascia a segunda emissora em São Paulo, a TV Paulista. Esse foi 
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um período bastante difícil, pois, tudo era analisado e muitas vezes censurado pelo regime 

militar.  Em 1978, surge o primeiro projeto de tele-educação: o Telecurso 2º Grau. Sendo está 

a primeira vez em que uma rede comercial de TV apresentava um projeto educativo.  

 No ano de 1994 surge uma proposta para quem não havia concluído o ensino 

fundamental ou o ensino médio: o Telecurso 2000, o qual foi criado quando o país tinha 

aproximadamente 150 milhões de habitantes, no entanto 66 milhões tinham escolaridade 

inferior a 5ª série do ensino fundamental. Em paralelo a esse cenário tão diversificado, 80% 

dos domicílios do país possuíam aparelho de televisão. Dentro desse contexto, a Fiesp, 

contando com a experiência educacional de mais de 50 anos do Sesi e do Senai, e a 

Fundação Roberto Marinho, com a clara capacidade na produção de telecursos, uniram-se 

para ajudar a reverter esse quadro, esse foi então o início da evolução da EAD no Brasil. 

Frente a esse contexto, tornou-se indispensável que a TV para acompanhar tantos 

avanços, integre as diversas mídias para então lançar e estabelecer os conteúdos 

educacionais.  Dentro disso, o que se pretende é a socialização do conhecimento, de modo a 

contribuir efetivamente para a melhoria da qualidade do ensino do país. Nesta óptica torna-se 

central compreender o processo da educação a distância, bem como o contexto em que está 

inserida. 

 

O CONTEXTO DA EAD E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

Compreender a transitoriedade social que estamos vivendo, com a entrada de novas 

tecnologias e demais fatores econômicos, políticos e sociais, os quais contribuem para a 

mudança do tempo e espaço, é indispensável para os professores refletirem a utilização, 

ampliação e normatização da educação a distância dentro dos espaços escolares.  

Segundo Belloni, (2008, p. 19), 

 

[...] a EAD é entendida como uma modalidade importante dos sistemas de 
formação, da mesma forma que o uso intenso e inovador das tecnologias de 
informação e comunicação e a disponibilização de recursos educacionais 
(midiatecas, centro de recursos técnicos, monitorias e tutoriais) de forma 
ampla e democrática. 

 

Considerando um aspecto pedagógico inserido no cotidiano educacional, em 

consonância com Belloni (2008), a EAD oferece possibilidades para que os cidadãos tenham 

condições plenas para compartilhar o conhecimento, refletir, questionar e reformular ideias, 

valores, percepções e experiências, sem a real necessidade da presencialidade física, 
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superando assim, as tradicionais formas de educação, como por exemplo: a obrigatoriedade 

de professor e aluno no mesmo espaço físico, mas sem anular o essencial, o conteúdo 

propriamente dito. 

Ainda de acordo com Belloni, 

 

[...] nesta fase de ‟modernidade tardia” (grifos do autor), a intensificação do 
processo de globalização gera mudanças em todos os níveis e esferas da 
sociedade (e não apenas nos mercados), criando novos estilos de vida, e de 
consumo, e novas maneiras de ver o mundo e de aprender (BELLONI, 2001, 
p. 3). 

 

Para essa modalidade de ensino, faz-se necessário formar professores capacitados 

para o trabalho em equipe, utilizando-se da criatividade do conhecimento coletivo, e que 

tenham uma intensa interação com os educandos, mesmo com a distância espaço-temporal. 

Entretanto, devemos levar em conta que ainda não existe uma pedagogia própria para a EAD, 

é preciso construí-la em um processo mútuo, colaborativo.  

Ao enfatizar a questão do conceito de EAD, Moore e Kearsley (2007, p.2) afirmam que 

EAD é 

 

[...] o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente 
do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de 
instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições 
organizacionais e administrativas especiais. 

 
 

Observa-se que os autores, enfatizam o aspecto geográfico e as reivindicações 

específicas no processo pedagógico, com as próprias maneiras de docência e interação 

dessa modalidade de ensino, como também a necessidade de recursos imediatos que 

facilitem a comunicação, tendo em vista o processo ensino aprendizagem. 

A EAD tem uma forma particular de se trabalhar, assim não consiste em apenas copiar 

práticas educativas da modalidade de ensino presencial para os cursos a distância, pois existe 

a necessidade de metodologias específicas para os que atuam na educação a distância, 

visando  que o aprendizado ocorre em qualquer lugar e tempo de forma sistematizada, devido 

as inovações dos recursos tecnológicos, ainda é preciso a criatividade no momento de pensar 

nas atividades a serem propostas na educação a distância, pois são diferentes das atividades 

lançadas em momentos presenciais e exige outra postura por parte do docente, bem como 

dos alunos. 

De acordo com Vygotsky, o aprendizado de modo geral e o aprendizado escolar em 

particular, não só possibilitam como orientam e estimulam processos de desenvolvimento. 

Assim, argumenta: 
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[...] todas as pesquisas experimentais sobre a natureza psicológica dos 
processos de aprendizagem da aritmética, da escrita, das ciências naturais e 
de outras matérias na escola elementar demonstram que o seu fundamento, 
o eixo em torno do qual se montam, é uma nova formação que se produz em 
idade escolar. Estes processos estão todos ligados ao desenvolvimento do 
sistema nervoso central [...] (VYGOTSKY, 1988, p.116-1170). 

 

Nesse sentido, Vygotsky (1988) ainda identifica dois níveis de desenvolvimento o 

primeiro refere-se às conquistas já efetivadas, nível de desenvolvimento real ou efetivo, já o 

segundo, chama-se de nível de desenvolvimento potencial, o qual se relaciona às 

capacidades em vias de serem construídas, sendo este um enigma, pois ainda não estão 

totalmente construídas. Isto constitui que a dialética da aprendizagem que provocou o 

desenvolvimento real, motivou também desenvolturas que se encontram em um nível menos 

preparado que o já concretizado. Desta forma, o desenvolvimento potencial é aquele que o 

sujeito poderá construir. É possível afirmar que o conhecimento acertado do desenvolvimento 

singular envolve a estima tanto do nível de desenvolvimento real quanto do potencial.  

Nota-se, que o conhecimento apropriado do desenvolvimento individual abrange a 

importância tanto do nível de desenvolvimento real quanto do potencial. Assim, a 

aprendizagem é considerada, um aspecto indispensável e essencial no processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Pois, o desenvolvimento íntegro do ser 

humano depende do aprendizado que se atinge em um determinado grupo cultural que 

pertença, por meio da interação com outros cidadãos do seu meio de convívio.  

Ademais essas variações de atuação, nas condições apresentadas, promulgam-se em 

novas suposições formuladas pelos próprios educandos após as interações, mediações, 

reflexões. Condições parecidas podem ser notadas em diferentes momentos em torno da 

escrita e da leitura, envolvendo intervenções de adultos já com uma maior experiência, no 

âmbito escolar ou até mesmo fora da escola, em outros espaços de convívio. 

Dentro desse contexto, verifica-se, é o aprendizado que permite e mobiliza o processo 

de desenvolvimento. Segundo Vygotsky: “o aprendizado pressupõe uma natureza social 

específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles 

que as cercam” (VYGOTSKY, 1984, p. 99).  

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E ENSINO REMOTO  

 

O isolamento social, recomendado pelos órgãos de saúde pública, levou à suspensão 

temporária das aulas presenciais. E com o objetivo de manter as atividades e disciplinas, as 
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instituições recorreram a plataformas virtuais, em um modelo de ensino a distância, um grande 

desafio para os professores que não tinham o hábito de trabalhar com tais plataformas. 

A crise sanitária está trazendo uma revolução pedagógica para o ensino presencial e 

EAD, os profissionais da educação se viram desafiados a se reinventarem em meio ao uso 

de uma tecnologia contemporânea de informação e de comunicação. A mudança que levou 

aulas presenciais para um ambiente virtual, levantou muitas indagações aos docentes, 

utilizando-se de ferramentas tecnológicas, o fato de as não dominarem, gerou insegurança 

por parte destes, os quais tiveram que usar da criatividade para prender a atenção dos 

estudantes e motivá-los ao uso de ferramentas digitais.  

As aulas e atividades remotas vieram para suprir um momento de dificuldade, em meio 

a pandemia de Covid-19, ou seja, uma solução temporária para continuar as atividades 

pedagógicas, tendo como principal ferramenta a internet. As aulas remotas, surgiram com o 

objetivo de minimizar as possíveis fragilidades na aprendizagem dos estudantes, nesse 

momento em que se vive o isolamento social. 

Dentro desse contexto, não se pode considerar as aulas remotas como sendo uma 

modalidade de ensino, mas uma solução rápida e acessível para muitas instituições de 

ensino, utilizada em um curto período de tempo, diferentemente da EAD, que tem sua 

estrutura e metodologia pensados para garantir o ensino, mesmo que a distância. A EAD 

conta com metodologias específicas, como atividades de tutoria, ambientes virtuais de 

aprendizagem e tecnologias de informação e comunicação, as quais fazem a diferença no 

meio educacional na modalidade EAD.  Todavia, mesmo não seguindo os mesmos critérios 

de “como se trabalhar com EAD”, o ensino remoto não deixa de ser uma aproximação à 

modalidade e à nova forma de reinventar a educação.  
 “O enquadramento de todas essas relações em instrumentos virtuais de 

aprendizagem é danoso ao desenvolvimento dos alunos, não só porque a sociabilidade é 

prejudicada”. (AQUINO & SAYÃO, 2004). A um grande desafio para trazer aos educandos os 

conhecimentos prescritos pelos documentos curriculares se as mídias e seus familiares só 

debatem sobre a COVID-19, como colocar a educação como primeiro plano, visto que não só 

os docentes mais os familiares necessitam dedicar um maior tempo, atenção aos estudantes. 

É preciso ressignificar o ensino nesse período, mesmo que seja pelo ensino remoto.  

Porém, percebe-se que uma parte de professores tanto da rede pública de ensino, 

como privada, tem se equivocado no seu entendimento quanto ao ensino remoto e ensino a 

distância, como percebe-se em uma pesquisa aplicada a 135 professores atuantes na rede 

pública e privada de ensino, em que 20% responderam que ensino remoto e ensino a distância 

possui a mesma definição. É preciso rever o conceito de ambos para um trabalho significativo 
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no uso das aulas remotas. E 54% dos professores afirmam que se adaptaram a essa solução 

rápida de ensino remoto, porém cabe uma reflexão sob esses números, pois será que todos 

tem o entendimento e dominam o trabalho de forma remota. 

 E na percepção dos professores que responderam a pesquisa somente 39% dos 

estudantes conseguiram se adaptar ao ensino remoto. Eis a necessidade desses professores 

pensar em algo que estimule a participação e interesse desses alunos pelo ensino remoto, é 

preciso reinventar-se em meio a pandemia do Cvid-19. 

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E SUAS RESSIGNIFICAÇÕES NO ENSINO SUPERIOR 

 

A partir da LDB (Lei 9394/96), editada em 1996, a modalidade de educação a distância 

foi legalizada pelo artigo 80, no qual atribui-se ao poder público a função de “incentivar o 

desenvolvimento de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades e de 

educação continuada”. Com essa abertura, viabilizam-se diversas políticas de difusão, 

principalmente para a educação superior.  

Nesse contexto, pode-se afirmar que o Brasil nos dias atuais, experimenta uma rápida 

expansão da EAD, principalmente para o ensino superior, visto que o período é de 

experimentar novas técnicas, novas metodologias, que venham a suprir a fragilidade de uma 

modalidade de ensino que só cresce.   

A educação a distância tem se tornado cada vez mais uma possibilidade de atuação 

profissional ao professor que busca inserção no Ensino Superior; Sob o olhar de Amante, 

Oliveira e Pereira (2017, p. 139),  

 

[...] um dos grandes desafios que se coloca atualmente às instituições 

universitárias envolve alterar radicalmente a sua forma de desenvolvimento 
curricular, passando de um currículo baseado em conteúdos para um currículo 
baseado em competências, flexível e interdisciplinar. Nesse sentido, os 
contextos virtuais e os novos recursos de aprendizagem têm vindo a contribuir 
para o repensar das estratégias de avaliação. 
 

 Dentro desse contexto, o ensino a distancia está fundamentado na interação entre os 

professores e estudantes engajados num elo que determina o acesso que induz nesse 

processo de ensino e aprendizagem. Com a evolução da tecnologia, atualmente têm inúmeras 

possibilidades para que se garanta um ensino com qualidade e equidade dentro da 

modalidade EAD. 

Segundo Moran (2007, p.88): “Educar numa sociedade em mudanças rápidas e 

profundas nos obriga a reaprender a ensinar e a aprender [...]”. Mostra-se que a instituição 
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não deve ficar parada no tempo, não pode ficar isolada é chegada a hora de repensar o 

método pedagógico, englobando as novas tecnologias, pois um professor voltado para a 

contemporaneidade, sabe exercer o seu papel na era da informação e da comunicação, 

percebendo a relevância dessas ferramentas que está ao seu alcance, suas potencialidades, 

fazendo uso dessas para mediar o conhecimento. 

O tempo de pandemia pelo Coronavírus (COVID-19) trouxe uma ressignificação para 

a educação, nunca antes imaginada, nunca antes vista, pois de uma hora para outra, a rotina 

de professores e estudantes mudou, o convívio social ficou limitado, afetando o meio 

educacional, mas a modalidade de ensino a distância reinventou seus métodos, trazendo 

novidades, utilizando-se da criatividade para melhor atender as necessidades de seus 

estudantes. 

Com a pandemia do Coronavírus (Covid-19), mesmo no ensino EAD foi necessário um 

novo olhar, algo voltado para o incentivo aos estudantes, visto que esses se viram 

desmotivados em meio a um turbilhão de problemas, com tantas dificuldades e afastamento 

para se evitar a disseminação do vírus.  

Mesmo o professor que trabalha com o ensino superior, ensino a distância, se viu 

pressionado a reinventar suas aulas, com a Covid-19, exigiu-se do professor uma adaptação 

rápida. Os docentes perceberam a necessidade de repensar a forma de trabalharem os 

conteúdos, fazendo exibições de vídeos autorais, lives em redes sociais, uso de softwares 

independentes, tudo para suprir a necessidade imediata dos alunos, os quais sentiram-se 

sozinhos, sem apoio dos polos presenciais, fechados em decorrência da pandemia. Há que 

se considerar o processo de ressignificação da tarefa de ser docente nessa modalidade, 

diante das diversas demandas.  

Acredita-se que a educação exerce forte influência nas transformações da sociedade, 

então, acredita-se que a educação reforça a capacidade crítica do indivíduo e atesta o grau 

de desenvolvimento desta mesma sociedade (DIAS; PINTO, 2019). 

Portanto, com inteligência, integridade, competência e planejamento, pode-se 

aprender com a Covid-19, a transformar a sociedade, formar cidadãos conscientes, e 

melhorar a educação no Brasil, seja ela na modalidade presencial ou EAD. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muitos são os desafios apresentados no contexto atual, não somente diante da 

Educação a distância, mas frente a realidade dos estudantes na atualidade que trazem a 

necessidade de uma releitura da prática por parte dos docentes que precisam conseguir lidar 

com a velocidade da informação, os paradigmas, as transformações que desinstalam e 

mostram que as verdades e certezas não são definitivas e a necessidade de tecer significados 

e conhecimento para o contexto torna-se central para que o processo de aprendizagem se 

torne efetivo e real. 

         Sob esse olhar, o conhecimento torna-se meio e sujeito de todo esse processo, 

contempla na mesma rede o subjetivo e o objetivo em suas múltiplas facetas, ultrapassando 

as fronteiras disciplinares e ampliando no aluno a capacidade de construção de uma 

aprendizagem significativa. 

Sabe-se que todo professor que trabalha com EAD, necessita adequar-se, atualizar-

se, inovar, perante o seu trabalho efetuado na instituição de ensino, e em tempos de Covid-

19, essa atenção, essa dedicação do professor necessitam ser redobrada, bem como, 

mediante as constantes mudanças e avanços da atualidade, tornando-se assim um elemento 

de grande importância para efetivação de um ensino dinâmico e com qualidade, o qual venha 

fazer parte de uma sociedade mais justa. 

Ressignificar a educação durante a pandemia, foi algo desafiador, algo que mexeu 

com a comodidade de muitos professores que trabalharam na modalidade EAD, muitos 

tiveram que recorrer a uso de ferramentas digitais, nunca usada antes, objetivando despertar 

o interesse dos estudantes que se viram desmotivados a enfrentarem os desafios de estudar 

em meio a pandemia.  

Por meio da proposta de trabalho reflexivo sobre   a EAD em tempos de pandemia, 

pretende-se tecer um novo olhar em torno do papel do professor no ensino a distância, 

reinventando suas ações, suas estratégias, buscando implementar soluções diversificadas de 

amplo e fácil acesso aos estudantes e avalie sua prática pedagógica no período de 

distanciamento social. 
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CAPÍTULO 06 
 

A RELEVÂNCIA DA FORMAÇÃO DOCENTE E AS 

COMPETÊNCIAS DIGITAIS PARA A ATUAÇÃO DE 

PROFESSORES DO SÉCULO XXI 

 

OTTO, Giselly 

INOCÊNCIO, Kellin C M 

 

RESUMO  
 
 

O referido estudo “A relevância da formação docente e as competências digitais para a 

atuação de professores do século XXI”, soma-se à coletânea “Vozes da Pedagogia”, e reflete 

o resultado dos esforços e pesquisas que corroboram para a formação dos professores 

contemporâneos, sobretudo pelo movimento de ação e reflexão oriundas do grupo de estudos 

"Vozes da pedagogia e a formação docente: transitando entre a teoria e a prática nas 

articulações entre a EaD, semipresencial e presencial”. Para tanto, foi embasado a partir da 

problemática envolvendo a atuação docente, os desafios provenientes do uso das tecnologias 

e a formação docente – inicial e continuada. A fim de explanar as temáticas que envolvem a 

pesquisa, propomos como cerne desse processo o objetivo de compreender a relevância da 

qualidade dos cursos de formação de professores, bem como, da articulação existente entre 

a sociedade e a escola, exigindo do corpo docente uma constante reflexão de sua prática. A 

pesquisa foi conduzida e embasada nos princípios metodológicos da abordagem qualitativa e 

também das contribuições advindas das observações e dos diálogos ao longo da experiência 

profissionais das autoras. Os pressupostos teóricos que direcionaram o estudo baseiam-se 

em Freire (1975), Garcia (1999), Martins (2012), Veiga (2010), Kenski (2005), Gatti (2010) e 

Lévy (1996), que nos permitiram explorar contextos históricos e sociais que envolvem a 

relação professor e sociedade.  Para tanto, apresentamos como possíveis resultados desse 

estudo, a importância da formação dos professores, sobretudo no aspecto continuado, a fim 

de atender as expectativas sociais para com a formação dos sujeitos, além das determinações 

apontadas por meio das políticas públicas educacionais, superando os limites e desafios 

impostos pela sociedade contemporânea e tecnológica digital. 
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Palavras-chave: Formação de professores; competências digitais; qualidade educacional. 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Atualmente no Brasil, a formação continuada de professores ocupa maior espaço de 

discussão, principalmente pela proximidade com a prática educativa, favorecendo a reflexão 

a partir da ação. Contudo, as esferas sociais e, de igual modo, governamentais, atribuem a 

escola a responsabilidade da formação integral dos sujeitos em idade escolar atribuindo ao 

corpo docente os sucessos e fracassos dessa formação. 

Para tanto, o professor há muito deixou de ser formado para compreender tão somente 

o ambiente educacional e os direcionamentos metodológicos para com maestria direcionar o 

movimento de ensino e aprendizagem, devendo esse ter conhecimentos que vão além das 

enciclopédias mas, que seja capaz de acompanhar a contemporaneidade e apresentar aos 

estudantes um caminho prazeroso para que construam as aprendizagens e 

desenvolvimentos. 

Entretanto, o professor se depara com situações desafiadoras e que exigem do 

mesmo, que esteja constantemente em formação, a fim de o aproximar das realidades sociais 

possibilitando a compreensão da sociedade atual, bem como dos direcionamentos e 

normativas legais e de políticas públicas educacionais. 

Nessa perspectiva o trinômio escola, sociedade e corpo docente, enfatiza a instituição 

escolar como extensão das Universidades e dos cursos de Licenciatura, assumindo o caráter 

formador dos educadores e corroborando intensamente para o processo de melhorias dos 

direcionamentos metodológicos e pedagógicos, para tanto, nesse cenário, a utilização dos 

recursos digitais educacionais estão inseridos e, a  competência digital é percebida de forma 

relevante para a formação desse novo professor. Portanto, a intenção deste trabalho é 

contextualizar a formação docente inicial e continuada, observando a qualidade desses 

processos, além de apresentar alguns conceitos interligados à competência digital. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, refletimos acerca de pontos fundamentais 

que, como educadoras e formadoras de professores, nos permitem intensa reflexão, como a 

qualidade da formação inicial dos graduandos, sobretudo dos cursos de Licenciatura em 

Pedagogia, associados a compreensão de uma era digital e tecnológica que engloba 

diferentes esferas, entre elas a educacional.  Essas temáticas enfatizaram a problematização 

que dessa pesquisa: “Quais direcionamentos a escola realiza para a formação continuada de 

professores a fim de auxiliar a inserção da competência digital ao corpo docente? Diante 

desse questionamento objetiva-se descrever aspectos constitutivos da formação inicial e 

continuada dos professores. 
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 A metodologia da pesquisa teve caráter qualitativo e bibliográfico, embasada a partir de 

estudos anteriores que envolvem a temática da formação de professores, buscando 

compreender e estabelecer relações entre o objetivo proposto, os aportes teóricos e a 

experiência das autoras em suas vivências profissionais como pedagogas do Ensino Superior 

dos Cursos de Licenciaturas. 

 

FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL: NOVOS CENÁRIOS QUALITATIVOS E DIGITAIS 

  

A escola de educação básica tem se transformado no Brasil e essa condição caminha 

ao lado dos avanços sociais, políticos, culturais e digitais, que acontecem ao longo do tempo. 

Os artefatos digitais e tecnológicos adentram o espaço e a cultura da escola, que antes era 

restrito às salas e aulas de informática, descaracterizando, assim, a ampliação e 

emancipação do ensino do conhecimento científico, fragmentando os conteúdos das 

disciplinas e desconsiderando do cotidiano escolar com vista para a produção do ensino-

aprendizagem contextualizado. 

Entretanto, temos perfis socioeconômicos distintos que modificam a intensidade do 

uso das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) em ambiente escolar. 

Nessa perspectiva, algumas escolas contam com recursos distintos que podem ser 

computadores, tablets, lousas digitais e outros artefatos tecnológicos e, essa disparidade 

enfatiza a relevância do professor em atuar em cenários diversos. 

Essa diversidade exige um novo profissional, o professor do século XXI, que, 

obrigatoriamente, precisa desenvolver competências distintas, além das pedagógicas e 

curriculares, conforme ilustramos: 

 

 

Fonte: As autoras, 2020. 
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Nos atentando ao foco desse estudo, as competências digitais compõe esse novo 

professor que precisa se abrir a todo esse movimento atual que envolve não somente a suas 

aplicabilidades metodológicas mas, de igual modo, suas relações com a comunidade escolar 

e sua responsabilidade na condição de mediador no processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse cenário, a formação docente é primordial, promovendo condições ao docente de atuar 

na contemporaneidade.  

A formação docente inicial é ofertada por um número significativo de universidades, 

faculdades e centros universitários em território nacional e em diferentes modalidades. 

Entretanto, as instituições que ofertam cursos de licenciatura presenciais estão, nas últimas 

décadas, vivenciando uma realidade que aponta para a diminuição no volume de matrículas 

nesses cursos, bem como de permanência de seus estudantes. Essa realidade nos permite 

a outros movimentos de reflexão e, de certa forma, refletem a realidade de que apenas 2,41% 

dos jovens desejam seguir a carreira docente. 

Naturalmente que esse movimento está articulado a diversos fatores e não estamos 

aqui considerando as condições atípicas, socioeconômicas, da década de 2020 a partir da 

pandemia sars-cov-2 – porém, é relevante mencionarmos que as relações educacionais 

interferem nessa realidade. Assim, considerando a experiência desses estudantes enquanto 

partícipes da escola e o seu processo de escolarização, bem como a condição de acesso as 

tecnologias digitais que estão inseridos, são fatores preponderantes nessa realidade, e que 

corroboram para o afastamento dos cursos presenciais de formação inicial de professores 

mas, em contrapartida, podem promover uma aproximação aos cursos na modalidade à 

distância. 

Contudo, a formação inicial do professor precisa ser observada por diferentes ângulos 

e, entre eles, a relação dos cursos de licenciatura com a qualidade da educação básica. 

Nesse contexto, em períodos do século XIX, os cursos de licenciatura ofertados na 

modalidade à distância, eram desprestigiados e percebidos inclusive, como a origem da baixa 

qualidade docente. Entretanto, a realidade digital e social do século posterior gradativamente 

transformou esse cenário e se compreendeu que é preciso ir além para uma educação de 

qualidade. 

Assim, a procura pela Educação à Distância nos cursos de licenciaturas cresce no 

âmbito nacional, o que exige uma intensa busca no aspecto qualitativo e, de igual modo, da 

ampliação e promoção de pesquisas e políticas públicas que auxiliem esse movimento 

formativo que consideramos ainda ter um percurso longínquo a ser percorrido, pois 

 
1 Dados do relatório Política Eficientes para Professores, da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) do ano de 2018. Disponível em: 
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,so-2-4-dos-jovens-brasileiros-querem-ser-
professor,70002364548 
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acreditamos que os avanços ocorridos durante as últimas décadas não são suficientes para 

a demanda existente, devendo a mesma movimentar novas ações de políticas públicas 

educacionais, bem como a instalação de órgãos específicos para esta modalidade de ensino. 

No aspecto legal, a oferta da formação docente articulada a modalidade da Educação 

à Distância está prevista nas esferas Municipal, Estadual e Federal, como a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 9394/96, em seu artigo 62:  

 

§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério 
poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância. 
§ 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao 
ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias 
de educação a distância. (BRASIL, p.26, 2016) 
 

 E mais, 

 

[...] a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

 

Nessa perspectiva, associado a temática desse estudo, é relevante observarmos a 

formação de professores sob a ótica que associa sua atuação às competências digitais 

educacionais. Assim, é primordial enfatizarmos que o uso das tecnologias educacionais 

precisam ser demonstradas a partir da formação inicial do professor, a fim de que as mesmas 

auxiliem o futuro docente à compreensão da realidade educacional que está instalada, 

incluindo nessa ação a sua responsabilidade social em ser formador de pessoas, a fim de 

atender as necessidades sociais e educacionais da contemporaneidade. 

Entretanto, a inserção das tecnologias digitais da informação e comunicação no 

ambiente escolar está intrínseco ao exercício docente, bem como aos objetivos desejados 

quanto a formação dos estudantes e sua atuação na sociedade. Essa perspectiva nos remete 

a luz das ideais do pensamento de Lévy (1996) que aborda acerca da TIC na sociedade, 

devendo essa “ser vista como uma nova forma de pensar o mundo atual e, vem sendo 

incorporada aos princípios, valores, processos, produtos e instrumentos que mediam a ação 

do homem que, pela primeira vez na história da humanidade”. 

Isso posto, é perceptível que não há na formação inicial do professor do a 

possibilidade de se distanciar do uso das Tics e, de igual modo, ausentar os recursos digitais 

de sua atuação futura. Nesse cenário, é relevante que a formação docente se volte para a 

prática pedagógica em sala de aula, de modo efetivo e intencional, acompanhando as 

necessidades sociais. Nessa perspectiva, associamos essa condição envolvendo a formação 

inicial do professor ao pensamento de Garcia (1999, p. 81), 
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[...] preparar os candidatos para: a) o estudo do mundo, de si mesmo, e do 
conhecimento acadêmico ao longo da sua carreira; b) o estudo continuado 
do ensino; c) participar em esforços de renovação; e) enfrentar os problemas 
gerais do seu local de trabalho (a escola e a classe). A capacidade para 
aprender e o desejo de exercer este conhecimento é o produto mais 
importante da formação de professores. 
 

A atuação docente deve ir ao encontro do ensino e da aprendizagem com o intuito de 

contemplar conhecimentos específicos e interdisciplinar, atuando como mediador da 

construção e apropriação desses saberes, se distanciando de uma formação mnemônica e 

arcaica. Dessa maneira, a formação do professor deve buscar proporcionar atuar diretamente 

com práticas pedagógicas que proporcione a compreensão desse sistema educacional e da 

relevância de uma formação que leve o educando a ações emancipatórias, que tenha 

autonomia e que construa percepções e reflexões para interpretar a sociedade a qual está 

inserido. 

A sociedade contemporânea ainda coloca a escola como principal instituição 

mantenedora do conhecimento, responsável pela formação integral do indivíduo e, que 

envolve aspectos cognitivos, sociais, psicológicos, econômicos, culturais, históricos e 

políticos. Porém, para que a escola avance, faz-se necessário que as práticas pedagógicas 

da sala de aula propiciem melhorias na formação de alunos críticos, reflexivos e atuantes na 

sociedade. 

Freire (1975, p.77) considera que “a educação que se impõe aos que 

verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode fundar-se numa compreensão 

dos homens como seres vazios, a quem o mundo encha de conteúdo. Mas da 

problematização dos homens em suas relações com o mundo”. 

O professor, no exercício de sua profissão, necessita compreender que o homem 

passa a ser o sujeito do conhecimento e não o detentor desse, a imagem que deve prevalecer 

é do homem capaz de ampliar e socializar o conhecimento que lhe foi dado. Deve-se 

considerar a interdisciplinaridade aplicada à prática pedagógica da sala de aula, voltada à 

cultura escolar e ao contexto social com capacidade de modificar as relações internas e 

externas dos alunos, de maneira a contribuir para com a formação destes e, que perpassa 

os aspectos cognitivos e possibilita a compreensão da sociedade e da realidade ao entorno 

da escola. 

A formação docente precisa ser lapidada e, para isso, o professor deve aceitar e ser 

resiliente ao meio, às mudanças que esse tem apresentado, pois de acordo com Garcia 

(1999, p.11): 

 

A cultura escolar não existe de forma independente, e que se constitui a partir 
de relações sociais mais amplas, pode-se discutir as práticas que são 
construídas e reconstruídas no cotidiano da escola, pela ação de 
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professores, pais, alunos e também das pessoas que compõem a hierarquia 
do sistema escolar. 

 

A sociedade contemporânea e as tecnologias digitais promoveram transformações na 

escola, em sua cultura, seus diálogos e suas atuações, ou seja, modificou a práxis escolar. 

Nesse cenário atual é necessário assimilar as representações, apropriações e a instituição 

das novas tecnologias educacionais no espaço da escola, pois conforme Martins (2012, p.68) 

“[...]surgem novos referenciais culturais que exigem a necessidade do domínio de códigos 

diferentes para as leituras e interações com a realidade”. Martins e Maschio apontam que: 

 

a produção de uma mudança nas práticas pedagógicas da escola não é 
garantida pela introdução dos recursos nas práticas pedagógicas dos 
recursos tecnológicos no ambiente escolar e na utilização técnica de 
determinadas ferramentas. é necessário perceber como as diferentes 
tecnologias foram formalmente inseridas e sofrem apropriações no contexto 
escolar, a fim de incrementar os processos de ensino-aprendizagem 
produzindo novas formas de ensinar e aprender (2014, p.5). 

 

No entanto, ressaltamos que o movimento educacional contemporâneo e o uso das 

tecnologias digitais da informação e comunicação no ambiente escolar, exige que o professor 

tenha consciência da sua prática pedagógica a partir da nova dimensão comunicativa, 

educativa e tecnológica em conjunto com a organização do trabalho pedagógico dos 

protagonistas inseridos no espaço escolar. Freire (1996, p.14) enfatiza que, “formar é muito 

mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas”. 

Assim, acreditamos que a formação docente, sobretudo a inicial, deve ser repensada 

por diferentes âmbitos, a fim de proporcionar conhecimento digital ao professor, articulando 

essa condição as relações teóricas e práticas. Nessa perspectiva, nos aproximamos de uma 

formação de professores que seja comprometida com a realidade social e educacional da 

contemporaneidade, proporcionando ao docente maior conhecimento e segurança para 

superar os desafios metodológicos digitais. 

 

COMPETÊNCIAS DIGITAIS NA ESFERA EDUCACIONAL: NOVOS 

DIRECIONAMENTOS PARA ENSINAR E APRENDER 

 

Ao observarmos os cenários coletivos – como a escola, os grupos de lazer, as 

empresas, a comunidade, os centros religiosos e demais – constatamos como os recursos 

digitais estão relacionados com diferentes ações – presenciais ou virtuais. Entretanto, na 

década de 2020 em que o mundo vivencia uma condição de afastamento devido a pandemia 

do Coronavírus que, de maneira abrupta, a tecnologia e seus diferentes recursos se articulam 
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a condição de sobrevivência, as relações virtuais se intensificaram e foram promovidas pelos 

ciberespaços2. 

Diante dessa nova sociedade e da realidade posta, o conviver com a tecnologia e suas 

possibilidades e desafios digitais, são realidades inseridas no cotidiano de todas as pessoas, 

independente da atividade profissional que exerçam ou da faixa etária. Como podemos 

perceber por meio da pesquisa realizada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) 2020, 

as pessoas de diferentes classes sociais acessam a internet e estão inseridas na cultura 

digital,  

 

 

Fonte: Cetic (2019a). Elaboração: Todos Pela Educação 

 

Porém, é relevante mencionarmos que há atividades que exigem atualização 

constante, sobretudo para a compreensão da sociedade digital e dos recursos utilizados nas 

atividades diárias nesse cenário profissional. Assim, entre as diversas atuações, há o nicho 

dos professores que, de maneira intensa, estão imersos num contexto exigente quanto suas 

práticas metodológicas a partir do contexto digital. Entretanto, é possível perceber a 

preocupação desses profissionais para acompanhar as exigências educacionais digitais, 

conforme aponta o Ministério da Educação e Cultura: 

 

 

 Fonte: Cetic (2018b) e Inep (2017). Elaboração: Todos Pela Educação. 

 
2 Ciberespaço é um espaço existente no mundo de comunicação em que não é necessária a presença 
física do homem para constituir a comunicação como fonte de relacionamento 
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Com os índices apresentados, percebemos que o uso das tecnologias nas práticas 

metodológicas de professores, estão diretamente articuladas a formação continuada desses 

profissionais. 

Assim, a competência digital, pode ser entendida como o uso das tecnologias da 

informação e comunicação (TICs), bem como ao desenvolvimento de habilidades 

tecnológicas. A competência digital é primordial para o processo de ensino aprendizagem no 

ambiente escolar. 

 

Em 2006, o termo Digital Competence (Competência Digital) surge no 
relatório Competências-chave para a educação e a formação ao longo da 
vida, do Parlamento Europeu, em conjunto com a Comissão Europeia de 
cultura e educação [....] Dentre elas está a competência digital, definida como 
o uso seguro e crítico das tecnologias da informação para o trabalho, o lazer 
e para a comunicação (SILVA; BEHAR, 2019, p. 05) 

 

Pode-se considerar, como tecnologias da comunicação e informação, todo um 

conjunto de aparato tecnológico, presentes em todas as esferas, seja nas empresas, grandes 

indústrias, comércio, mercado de trabalho, em nossas casas, nas escolas, ou seja, presente 

nos mais diferentes e diversos espaços. 

Por meio da rede de internet, as tecnologias da comunicação e informação, se 

propagaram muito rápido. Através de softwares, hardwares, fóruns, chat, e-mail, aplicativos, 

smartfones, androides, programas, blogs, rede social, ou seja, por uma infinidade de meios, 

podemos nos comunicar e interagir, uns, com os outros. 

 

O avanço tecnológico das últimas décadas, garantiu novas formas de uso das 
tecnologias da informação e comunicação (TICs) para a produção e 
propagação de informações, a interação e a comunicação em tempo real, ou 
seja, no momento em que o fato acontece. Surgiram então, as novas 
tecnologias da informação e comunicação as NTICs [ ....] com a banalização 
do uso dessas tecnologias, o adjetivo “novas” vai sendo esquecido e todas 
são chamadas de TICs, independente das suas características (KENSKI, 
2005, p. 28) 

 

Para a área da educação, não é diferente, as escolas, também precisam e já fazem 

uso das tecnologias da comunicação e informação (TICs), por meio das competências digitais, 

tendo como foco principal o processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse contexto, os docentes, precisam cada vez mais, dispor das competências 

digitais para a sua prática pedagógica e didática diária. Por meio das tecnologias, pode-se 

facilitar, aprimorar e inovar o seu processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

 

A convergência das tecnologias de comunicação e informação e de 
comunicação para a configuração de uma nova tecnologia, a digital, provocou 
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mudanças radicais. Por meio das tecnologias digitais, é possível representar 
e processar qualquer tipo de informação. Nos ambientes digitais, reúnem se 
a computação (informática e suas aplicações), as comunicações 
(transmissão e recepção de dados, imagens, sons, etc) e os mais diversos 
tipos, formas e suportes em que estão disponíveis os conteúdos (KENSKI, 
2005, p. 33). 

 

Atualmente, percebe-se, que as competências digitais, dominam o mercado de 

trabalho, não sendo diferente nas escolas, onde estas, procuram profissionais cada vez mais 

capacitados e conectados as tecnologias disponíveis, para poder desempenhar cada vez 

melhor a sua função como professores, sempre no intuito de melhorar e aprimorar o processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos. 

Mediante essa condição, empresas e escolas, procuram cada vez mais, profissionais 

que dominem as ferramentas tecnológicas. Diante disso, observa-se a necessidade da 

competência digital para a formação de professores, onde visa desenvolver as habilidades 

tecnológicas e o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação (TICs). 

 

A tecnologia educacional está relacionada a prática do ensino relacionada 
nas teorias das comunicações e dos novos aprimoramentos tecnológicos, dos 
diversos tipos de comunicação e da integração de todos de todos esses 
componentes de forma conjunta e interdependente, por meio de atividades 
sociais e educacionais (MAISSIAT, 2017, p. 18). 

 

Por meio dela, é possível otimizar o tempo e os custos, entender o potencial interativo 

e os dispositivos eletrônicos, permite a reflexão a criatividade e a inovação melhorando a 

eficácia e eficiência do trabalho docente, em vista a busca de novas oportunidades, ou seja, 

é mais do que imprescindível os professores desenvolvem as competências digitais para a 

sua formação. 

O desenvolvimento das competências digitais, não é só importante para a formação 

de professores, como também para as escolas, pois é uma exigência da Base Nacional 

Comum Curricular BNCC para os professores. 

 

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.” (BRASIL, 2018) 

 

Por meio das competências digitais, os docentes têm a oportunidade de se expor a 

tecnologia, se integrar as ferramentas tecnológicas para inovar e aprimorar a sua prática 

pedagógica. Também por meio das competências digitais, os professores têm a possibilidade 
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de discutir e debater sobre as tecnologias de forma concisa com os demais envolvidos nesse 

processo tecnológico. Visando a garantia do crescimento pessoal e profissional com a 

atualização permanente dos meios tecnológicos e digitais. 

A formação de professores por meio das competências digitais deve promover meios 

para a compreensão do movimento digital na escola, agregando ao professor recursos digitais 

em suas metodologias e práticas pedagógicas diárias, bem como experiências e estratégias 

de ensino para o seu trabalho do dia a dia, ou seja, a tecnologia, vem como auxílio para o 

planejamento das suas tarefas diárias. 

 

A mudança que se pede para o professor na formação é uma mudança 
simples, mas um processo complexo, posto que se trata de mudanças  nos 
processos que estão incorporados, ancorados na cultura profissional que 
atua como filtro para interpretar a realidade (IMBERNON, 2009, p. 89-90) 

 

Nesse período global e tecnológico, os professores precisam se qualificar estando 

assim preparados para sua atuação com os estudantes, trabalhando diariamente com um 

arsenal digital e considerando que os educandos da sociedade contemporânea são curiosos 

e, em sua maioria, com habilidades tecnológicas, uma vez que são nativos digitais. 

É nesse cenário que enfatizamos a relevância da formação continuada desses 

profissionais que, por meio de capacitações e treinamentos, irão usufruir de maior 

conhecimento e construirão suas competências digitais para a sua prática pedagógica. 

Nessa perspectiva, as competências digitais docentes podem ser percebidas por 

diferentes ângulos, englobando a informação, a comunicação, a criação de conteúdos, a 

segurança na rede e a resolução de problemas, como explanamos na tabela: 

 

Competências digitais docentes 

Informação 

Navegar, buscar, selecionar, analisar, 

classificar, guardar, recuperar 

informações e recursos utilizados no 

trabalho docente. 

Comunicação 

Interagir por meio das redes sociais; 

Comunicar e compartilhar 

informações e conteúdos de cunho 

educativo; Participar de comunidades 

docentes; Colaborar com os materiais 
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em rede; Respeitas as licenças e a 

identidade digital. 

 

Criação de conteúdos 

Criar conteúdos educativos e 

compartilhá-los em rede; Editar, 

modificar, adaptar os conteúdos e, de 

igual modo, respeitar os direitos 

autorais dos mesmos. 

Segurança 

Proteger e atualizar os dispositivos de 

uso educacionais, conhecer e 

proteger as políticas de uso e 

privacidade, utilizar os materiais e a 

tecnologia de maneira responsável; 

Resolução de problemas 

Detectar, identificar e resolver 

problemas técnicos; Inovar e utilizar a 

tecnologia de maneira criativa; 

Identificar carências digitais na 

comunidade educativa e buscar 

soluções para essa problemática. 

 Fonte: As autoras, 2020. 

 

 Assim, ressaltamos que é necessário estimular as competências digitais para 

os docentes, muito mais que treinar ou capacitar para esse uso, pois, por meio desse 

reforço, que os profissionais da educação poderão compreender e oferecer um 

ambiente inovador e tecnológicos para os educandos, 

 

Costumamos partir da premissa de que nossos alunos dominam as 
Tecnologias Digitais e se articulam de forma tranquila em espaços virtuais 
fora da escola, trazendo para dentro dela seus hábitos e comportamentos. 
Isso tem se mostrado ponto de reflexão nos estudos contemporâneos acerca 
do processo de ensino. Ensinar e aprender, nesse cenário, é projetar para 
um contexto novo e em parceria com os próprios alunos, que chegam à 
escola com uma bagagem muito grande de conhecimentos digitais. No 
entanto, com tanta informação, eles necessitam do professor para orientá-los 
e desafiá-los na sua formação integral como seres humanos (MODELSKI; 
GIRAFFA; CASARTELLI, 2019, p. 04) 
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 Os professores em suas práticas pedagógicas cotidianas, precisam ser capazes de 

criar os recursos digitais, ou seja, promover efetivamente o uso da tecnologia para o processo 

de ensino e aprendizagem, buscando tornar-se um profissional tecnológico e digital a partir 

de suas práticas diárias, o que exigirá dele o mesmo movimento de reflexão e ação a partir 

do seus contextos de atuação e os recursos disponíveis. 

 O professor exerce um papel de transmissor, facilitador e mediador do conteúdo, por 

isso, é de suma importância, seja na formação inicial ou continuada, a integração com as 

competências digitais, a fim de articular a tecnologia com a sua prática pedagógica. 

 

A formação docente, mais uma vez ganha ênfase nos debates educacionais, 
articulada a ideia segundo o qual um dos meios de garantir a qualidade do 
ensino em nosso pais passa pelo investimento na formação inicial e 
continuada dos professores (VEIGA, SILVA, 2010, p. 09) 

 

  Nesse cenário supracitado, não vamos nos abster de mencionar que todo o 

movimento de formação docente a fim de auxiliar o corpo docente na construção das 

competências digitais, é percebida por alguns profissionais como um grande desafio, 

sobretudo, o de se perceber mediando sua prática pedagógica com os recursos tecnológicos 

e digitais. Exigindo desse profissional estratégias didáticas e práticas para o processo de 

ensino e aprendizagem, que consiste no uso e aperfeiçoamento por meio das competências 

digitais.  

 O professor, ao utilizar as competências digitais, todo o conjunto de aparato 

tecnológico e digital em sala de aula, tem a possibilidade de articular os processos de ensino 

e aprendizagem, integrando novas possiblidades a sua didática. Deste modo, se adaptando 

a cada situação vivida no dia a dia, podendo escolher qual método tecnológico trará os 

melhores resultados para o ensino. 

 
[...] Hoje, já não é mais possível separar tecnologia da educação. Já não é 
mais possível pensar as duas coisas de forma desvinculadas. Dependendo 
da tecnologia que você adote, os resultados do aprendizado serão diferentes. 
[...] a tecnologia não é mais neutra em relação a educação, nem vice e versa 
(MATTAR, p. 53)  

  

 Finalizando, afirmamos assim que as competências digitais na formação inicial e 

continuada dos professores são essenciais para o atual contexto educacional, tecnológico e 

digital em que a escola – pública ou privada – está inserida. Atualmente, não há como pensar 

em formação de professores extinguindo o desenvolvimento de competências digitais, é como 

pensar em formar professores para o século passado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A intensão desse estudo foi de representar parcialmente o cenário que envolve a 

educação e os docentes da sociedade contemporânea, demonstrando a relevância de uma 

formação inicial de qualidade e voltada para o conhecimento teórico, mas, de igual modo, de 

práticas metodológicas que procurem atender as demandas da sociedade moderna. 

Nessa perspectiva, caminhamos inicialmente por aspectos conceituais, 

demonstrando as diferenças que compõem a formação inicial e a formação continuada de 

professores, bem como, os pontos que se convergem para a atuação do educador como um 

mediador na construção do ensino e aprendizagem dos estudantes da educação básica no 

Brasil. De igual modo, apresentamos como cerne desse estudo, a importância da melhoria 

na qualidade da formação dos educadores que, segundo Gatti (2010, p. 1360), “é tão 

essencial para a nação e para propiciar, nas escolas e nas salas de aulas do ensino básico, 

melhores oportunidades formativas para as futuras gerações”. Em último enfoque, 

apresentamos dados oriundos de pesquisa realizada pelo Ministério da Educação e Cultura 

– Todos pela educação, que representa o contexto do professor e sua constante busca pelo 

aprimoramento no cenário digital e tecnológico. Assim, abordamos a competência digital e 

seus aspectos relevantes para a prática do professor do século XXI. 
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CAPÍTULO 07 
  

AS COMPETÊNCIAS DIGITAIS NECESSÁRIAS AO 

PROFISSIONAL DE PSICOPEDAGOGIA PARA 

ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA VIRTUAL COM ATITUDE 

PSICOPEDAGÓGICA EM TEMPOS DE COVID-19 

 

FRANÇA, Gustavo Thayllon  

CLARO,  Genoveva Ribas 

 

INTRODUÇÃO  

 

 Em virtude de novas configurações do mercado de trabalho e as novas demandas que 

os profissionais na área de Psicopedagogia, precisaram adotar, foi-se necessária a 

compreensão de adoção de novas nuances de aprendizagens por estes profissionais. 

 Neste sentido, surgem as competências digitais, que vieram corroborar com técnicas 

e práticas para manter o trabalho e a sociedade conectados em virtude da situação pandêmica 

mundial. 

 Neste aspecto, as competências digitais,  tornou-se a discussão do momento, 

principalmente por proporcionar um maior desenvolvimento profissional, no que tange ao 

compartilhamento de informações, inclusão de pessoas com deficiência na educação de 

forma mais assertiva, e no tocante ao profissional psicopedagogo foi capaz de fazer com que 

este profissional  incorporasse  novas tecnologias da informação e da comunicação nas 

experiências laborais, surgindo então o teleatendimento psicopedagógico. 

Este artigo, possui como objetivo principal, compreender quais as competências 

digitais e tecnológicas os profissionais de psicopedagogia precisam dispor para realizarem 

novos formatos de atendimento psicopedagógico em tempos de COVID-19, ou seja, o 

atendimento remoto. Neste aspecto, este objetivo, se desdobra em objetivos específicos, 

sendo: a) Compreender o que são e quais são as competências digitais; b) Qual a importância 

da psicopedagogia em tempos de COVID-19 para a aprendizagem dos sujeitos que aprendem 
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e c) Compreender quais as práticas e ferramentas necessárias para o atendimento 

psicopedagógico remoto.  

Como metodologia utilizada para a construção deste artigo, pautou-se em uma 

pesquisa do tipo bibliográfica e documental, onde adotou-se literaturas que abordagem a 

temática, como exemplo, Nádia Bossa, Maria Lúcia Weiss, bem como as Diretrizes propostas 

pela Associação Brasileira de Psicopedagogia, este material, foi separado com base na 

aproximação com o tema proposto, com o objetivo de construir o referencial teórico desta 

pesquisa, cuja abordagem se constitui de forma qualitativa.  

Este artigo, está organizado em duas sessões, cumprindo os objetivos gerais e 

específicos, sendo o primeiro, capítulo, abordar a conceituação das competências digitais, o 

que são e quais suas importâncias e relevâncias em tempos hodiernos de COVID-19. Já o 

segundo capítulo, traz, um breve histórico da psicopedagogia brasileira, bem como práticas 

de atendimento remoto nesta nova forma de atender os sujeitos que aprendem e que se 

encontram com dificuldades e transtornos de aprendizagem.  

 

COMPETÊNCIAS DIGITAIS: O QUE SÃO E QUAL SUA IMPORTÂNCIA EM 

TEMPOS HODIERNOS  

  

 Antes de mais nada, faz-se necessário a compreensão do conceito de competências, 

de acordo com o Dicionário Michaelis da língua portuguesa, Competências, “Aptidão que um 

indivíduo tem de opinar sobre um assunto e sobre o qual é versado” ou “Conjunto de 

conhecimentos” se competências se configuram como este conjunto  de conhecimento, pode-

se afirmar que competências digitais é o aprofundado conhecimento das tecnologias e mídias 

digitais para execução de algo, para exercer uma atividade.  

 Partindo deste pensamento, a Base Nacional Comum Curricular, estabelece a 

necessidade de um letramento digital, onde,  

 

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.” (BNCC, 2018) 

  

 Pensando por esta premissa, é necessário compreender que esta competência precisa 

ser ampliada não apenas para os estudantes, mas também para todos os profissionais que 

exercem funções na educação, professores, diretores, pedagogos e psicopedagogos, criando 
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uma relação dialética no processo de ensino e aprendizagem, portanto, define-se 

competências digitais de acordo com Calvani, Cartelli, Fini e Ranieri (2009, p. 186) 

 

selecionar e avaliar criticamente os dados e informação, para aproveitar o 
potencial tecnológico com o fim de representar e resolver problemas, e 
construir conhecimento compartilhado e colaborativo, enquanto se fomenta a 
consciência de suas próprias responsabilidades pessoais e o respeito 
reciproco dos direitos e obrigações. 

 

Ainda na definição de competências digitais Gutiérrez (2011) apud Silva (2018) 

esclarece que são,  

 

o conjunto de valores, crenças, conhecimentos, capacidades e atitudes para 
utilizar adequadamente as tecnologias, incluindo tanto os computadores 
como os diferentes programas e Internet, que permitem e possibilitam a 
busca, o acesso, a organização e a utilização da informação a fim de construir 
conhecimento. (2011, p.21)  

 

 Portanto, pensar em competências digitais é pensar em habilidades conceituais, 

práticas, técnicas, humanas que os profissionais da educação precisam desenvolver para 

atuação em tempos hodiernos de COVID-19, por este prisma, abaixo, apresenta-se uma 

figura com algumas competências que precisam ser desenvolvidas.  

Figura 01 – Competências Digitais (desenvolvido pelos autores)  

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2020) 
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 Todas as competências digitais, perpassam por um letramento digital, isto significa 

dizer que, precisamos utilizar essas tecnologias e essas competências para o melhoramento 

e reflexões, portanto,  

 

as competências que constituem o letramento são distribuídas de maneira 
contínua, cada ponto ao longo desse contínuo indicando diversos tipos e 
níveis de habilidades, capacidades e conhecimentos, que podem ser 
aplicados a diferentes tipos de material escrito (SOARES, 2006, p. 70-71). 

 

 Neste sentido, pensar em habilidades específicas é ressignificar as práticas atuais, isto 

significa dizer que o letramento digital são redes de práticas sociais,  que buscam subsidiar o 

entrelaçamento e apropriação “mútua e continuamente por meio de dispositivos digitais 

(computadores, celulares, aparelhos de TV digital, entre outros) para finalidades específicas, 

tanto em contextos socioculturais limitados fisicamente, quanto naqueles denominados 

online” (BUZATO, 2006 p. 16). 

 

A PSICOPEDAGOGIA E A ATUAÇÃO REMOTA: ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA 

VIRTUAL COM ATITUDE PSICOPEDAGÓGICA 

 

 A psicopedagogia enquanto Profissão, surgiu da relação entre saúde e educação, para 

minimizar problemas de aprendizagem e o dito fracasso escolar, contudo, ampliou-se muito 

para além disso, pautando-se em aspectos clínicos, institucionais, preventivos e terapêuticos.  

Neste aspecto, o campo de trabalho do profissional de psicopedagogia, avançou nas 

últimas duas décadas, tendo em vista que este profissional, não mais atua apenas com 

sujeitos com transtornos de aprendizagem, mas também buscam potencializar habilidades 

que o sujeito tem. Neste sentido Conselho Federal de Psicologia (2010) corrobora afirmando 

que,  

 

a Psicopedagogia é uma área de interseção entre a Psicologia e a Pedagogia, 
um saber constituído a partir das intervenções na educação, destas duas 
áreas em conjunto, envolvendo atividades que são da competência do 
psicólogo e do pedagogo. Ou seja, é uma especialidade no âmbito das duas 
áreas e que, portanto, exige a formação geral e básica em uma delas. 

 

Caminhado por esta perspectiva, a psicopedagogia, de acordo com Lemos (2007) 

possui um objeto de estudo específico, que se configura como o “estudo do processo de 
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aprendizagem humana, de forma preventiva e terapêutica” (p.73). Neste aspecto, na visão de 

acordo com Rubenstein (2001, p. 127), a Psicopedagogia tem por objetivo 

 

compreender, estudar e pesquisar a aprendizagem nos aspectos 
relacionados com o desenvolvimento e ou problemas de aprendizagem. A 
aprendizagem é entendida aqui como decorrente de uma construção, de um 
processo o qual implica em questionamentos, hipóteses, reformulações, 
enfim, implica um dinamismo. A psicopedagogia tem como meta 
compreender a complexidade dos múltiplos fatores envolvidos neste 
processo.  

 

 Pensando que a aprendizagem se pauta em diferentes aspectos, sejam eles, afetivos, 

emocionais, cognitivos e sociais, a pandemia do COVID-19, trouxe consigo diferentes 

nuances alterando a dinâmica de aprendizagem dos sujeitos, principalmente de crianças que 

estão em seu inicio de alfabetização, acarretando então diferentes sintomas de dificuldades 

de aprendizagem.  

 Para além do aparecimento de dificuldades no inicio do processo de alfabetização, já 

existiam sujeitos com dificuldades e distúrbios de aprendizagem que eram acompanhados na 

clínica psicopedagógica pelos profissionais psicopedagogos, isto significa dizer que as 

práticas de atendimento, precisaram ser ressignificadas, isto é, por mediação tecnológica.  

 O que fez com que os profissionais psicopedagogos, trouxessem os espaços 

psicopedagógicos para sua casa e o atendimento realizado de forma remota, ou seja, 

demandando destes profissionais o domínio e a aquisição de competências digitais e de 

tecnologias da informação e comunicação para continuarem a atender seus 

pacientes/sujeitos/estudantes. 

 Partindo desta perspectiva, o profissional psicopedagogo, precisa dominar asa 

competências tecnológicas, informacionais e o domínio das diferentes linguagens 

audiovisuais e multimidia, ou seja, é necessário a este profissional de acordo com Calvani, 

Cartelli, Fini e Ranieri (2009, p. 186)” Ser capaz de explorar e enfrentar as novas situações 

tecnológicas de uma maneira flexível, para analisar, selecionar e avaliar”.  

 Caminhando por este cenário, a Associação Brasileira de Psicopedagogia, no uso das 

suas atribuições e contribuindo para a prática profissional, desenvolveu diretrizes, para os 

profissionais utilizarem tecnologias da informação e comunicação bem como para o 

desenvolvimento das competências digitais para atendimento remoto, ou conforme 

denominado pela AABPp, ASSISTÊNCIA VIRTUAL COM ATITUDE PSICOPEDAGÓGICA. 

 Muitas discussões foram realizadas, para o estabelecimento destas diretrizes, tendo 

em vista a dificuldade de operacionalizar, bem como o conhecimento de tecnologias 

específicas para tal, gerando preocupações na qualidade do atendimento, portanto a ABPp 
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(2020)  afirma que para que ocorra essa assistência com atitude psicopedagógica, o 

profissional precisará “Diversificar as ferramentas que possibilitam a assistência virtual (áudio, 

vídeo, mensagem escrita e/ou contato telefônico) (p.1)” o que se compreende que o 

profissional, precisará ter um maior manejo das mídias e das tecnologias, para melhoramento 

do processo de atendimento.  

 Outro ponto que precisa ser discutido de acordo com a ABPp (2020)  é “Garantir a 

qualidade da tecnologia utilizada (som, imagem) que passa a ser uma variável interveniente 

no processo de comunicação a distância” (p.1) ou seja, percebe-se que o ponto nevrálgico 

está na garantia de um atendimento de qualidade, contudo isso perpassa também por várias 

atitudes e situações específicas, como exemplo, a infraestrutura que o psicopedagogo dispõe 

para atendimento, velocidade de internet, habilidades para operacionalizar plataformas de 

conferências, bem como a atitude psicopedagógica de atender e buscar formação específica 

para este novo formato que demanda competências específicas do mundo tecnológico.  

 Outra competência que precisa ser desenvolvida no Profissional que prestar o 

atendimento remoto  se pauta, na perspectiva de conhecimento das tecnologias que estão 

dispostas, tendo em vista que, está trabalhando com menores, portanto, precisará garantir a 

confidencialidade e segurança, dos dados pessoais, imagens, vídeo e áudio, ou seja, as 

conferências só poderão ficar gravados, caso os pais autorizem por escrito.  

 Portanto, a ABpp (2020) esclarece que,  

 

os serviços efetuados por meios tecnológicos de comunicação não se 
caracterizam como novos procedimentos, mas como uma modalidade de 
‘atendimento não presencial’, na intenção de suprir demandas do trabalho 
presencial e contínuo que teve que ser interrompido em razão da pandemia 
de Coronavírus (s/p) 
 

 Isto é, precisa-se entender as tecnologias como aliadas do processo psicopedagógico, 

para além disso, o psicopedagogo enquanto profissional da aprendizagem, precisa se formar, 

estabelecer e desenvolver competências digitais para a utilização crítica e reflexiva destas 

tecnologias tão atuais no século XXI, até por que, esta modalidade, veio para ficar e colaborar 

no processo psicopedagógico.  Neste sentido, Mantovani e Santos (2011) afirmam que,  

 

Essas tecnologias possibilitam uma comunicação em rede, emergentes do 
ciberespaço, promovendo novas formas de (re)construção dos 
conhecimentos, através de processos mais cooperativos e interativos, bem 
como a construção de novos espaços de aprendizagem, na medida em que 
modifica as representações de tempo e espaço e a relação do sujeito com 
seu próprio corpo e com a construção de sua própria história8 . Essas 
questões devem estar presentes na teorização didático-pedagógica e 
psicopedagógica que permeia os processos de ensinar e aprender. (p.295). 
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 Weiss (2008) afirma que a modernidade chegou nos consultórios de psicopedagogia, 

pode-se ir um pouco para além, os consultórios de psicopedagogia chegaram em nossas 

casas, em virtude da modernidade e dos tempos hodiernos do COVID-19, ou seja, o 

profissional Psicopedagogo munido de suas competências digitais, não devem reduzir na fala 

de Weiss (2008) “apenas, como simples página de livro didático ou mesmo "caneta 

eletrônica". (p.135) . 

 Da mesma forma que o Psicopedagogo precisa se formar e desenvolver competências 

digitais para este novo formato, principalmente no tocante ao uso de tecnologias, ele precisará 

desenvolver competências específicas, no tocante a intervenção psicopedagógica.  

 Neste viés, precisará desenvolver novas formas de pensar, de agir, de intervir com 

base na tecnologia, as atividades lúdicas e terapêuticas, precisaram ser adaptadas a esta 

nova realidade, orientações aos pais na preparação do material, agendamento de horários, 

tudo virtualmente, neste sentido, realmente o consultório de psicopedagogia adentrou a casa 

dos psicopedagogos. Para tanto, sugere-se um roteiro, para assistência virtual com atitude 

psicopedagógica. 

 

1) Conhecer a realidade do paciente/sujeito/estudante: Isso significa dizer, que o 

profissional precisa saber se este sujeito possui infraestrutura para o novo formato de 

atendimento; 

2) Infraestrutura: O profissional possui infraestrutura necessária para promover os 

atendimentos? 

3) Escolha dos recursos: O profissional precisará escolher, testar e validar os recursos 

que irá utilizar durante o atendimento; 

4) Inicio do atendimento: Informar que haverá confidencialidade e segurança no processo 

de atendimento e que informações não serão armazenadas no computador; 

5) Informar o tempo de duração e o horário de início e termino; 

6) Explicar antes, durante e depois como será o atendimento, quais os materiais os 

responsáveis precisaram dispor para o momento do atendimento. 

 

Estas dicas, servem de apoio e não de receita para o atendimento em novos formatos, 

tendo em vista que a realidade dos profissionais se diferirá em virtude da região, ou até 

mesmo da dificuldade ou transtorno de aprendizagem enfrentado pelo sujeito público-alvo do 

atendimento.  

 Os psicopedagogos, precisaram, sobretudo, conhecer e dominas competências 

digitais gerais e específicas para tornarem os atendimentos mais atrativos e efetivos para seu 

público-alvo, precisará ter engajamento profissional, conhecimento aprofundado aos recursos 
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digitais, precisará ensinar e aprender em contextos inovadores e ciberespaço, apoiar e 

incentivar o desenvolvimento destas competências em seus pacientes/sujeitos/estudantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 No próprio título das diretrizes de atendimento psicopedagógico proposto pela 

Associação Brasileira de Psicopedagogia, apresenta a palavra atitude, isto significa dizer, que 

já se configura como uma competência que o profissional precisará ter em tempos hodiernos.  

 Continuando neste pensamento, a atitude psicopedagógica, agora perpassará por 

meios tecnológicos, virtuais e síncronos, onde os atendimentos precisaram passar por uma 

reconfiguração, isto significa dizer, que modificações na formação do profissional de 

psicopedagogia também precisaram ser realizadas, principalmente no tocante ao domínio das 

tecnologias e pautando nas competências digitais.  

 Neste sentido, cumpre-se a necessidade de dizer que a assistência virtual com 

atitude psicopedagógica ressalta o papel da importância do profissional de Psicopedagogia 

em tempos atuais, bem como seu papel de constante atualização em tecnologias da 

informação e comunicação para atender demandas tão específicas.  

 Portanto, vale ressaltar, que os objetivos deste texto, foram cumpridos à medida que 

se elucidou os conceitos de competências digitais aplicados à psicopedagogia, bem como o 

fortalecimento do vínculo da aprendizagem e da psicopedagogia com as tecnologias 

contemporâneas e com as novas formas de ensinar e aprender em tempos remotos.  
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RESUMO 
 

O presente artigo tem como abordagem a relação das novas tecnologias com a contação de 

histórias. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica que fundamentou teoricamente esta 

temática, de modo a trazer para reflexão a importância das tecnologias como instrumentos 

para a aprendizagem, mais precisamente como proposta inovadora na contação de histórias. 

As articulações entre a teoria e as práticas pedagógicas se tornam evidentes na formação de 

competências digitais para docentes que buscam novas formas de ensinar e aprender. A 

contação de histórias evidencia aspectos importantes para o desenvolvimento da oralidade e 

a motivação para a aprendizagem da leitura e escrita, fortalecendo o processo de 

alfabetização e letramento. Também é possível fazer um resgate histórico da contação de 

histórias até a sua inter-relação com as novas tecnologias. As narrativas digitais e o 

Storytelling se destacam neste texto como possibilidades pedagógicas para a formação de 

competências digitais e trazendo inúmeros significados à arte de contar histórias. 

 
 
Palavras-chave: Alfabetização e Letramento. Tecnologias. Contação de histórias. Narrativas digitais. 
Storytelling. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia se faz presente no cotidiano das pessoas em diversos ambientes, sejam 

eles educacionais, empresariais ou em nosso dia a dia. No âmbito educacional percebemos 

que os alunos cada vez mais chegam à escola com diferenciadas expectativas, anseios e 
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necessidades, e tanto a escola como a sociedade precisam começar a pensar e oferecer 

respostas a essas demandas.  

No atual estágio de desenvolvimento econômico-tecnológico das sociedades 

modernas, as tecnologias da informação e comunicação vem impactando sobremaneira a 

forma com que o homem aprende, vive e desenvolve competências e habilidades. O termo 

“competências digitais” não é novo na Educação, mas ainda hoje é incipiente a discussão na 

literatura especializada brasileira, em que pese o recente crescimento das pesquisas sobre a 

importância do domínio das competências digitais para a educação, principalmente em face 

da atual pandemia. 

A adoção das competências digitais para o processo de alfabetização e letramento e 

na contação de histórias reveste-se de grande importância no sentido de tentar identificar os 

desafios, as dificuldades e os obstáculos na relação aluno-professor e ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto, Santos (2012, p.15) assevera que: 

 

A aprendizagem concebida apenas em ações como: transmitir ou depositar 
informação revela-se “pouco” para os alunos dessa nova geração. Eles estão 
envolvidos de forma efetiva no processo de ensino e de aprendizagem, por 
terem acesso a diversos tipos de tecnologia digital (televisores, micro-ondas, 
digital versatiledisc (DVD), aparelhos de vídeo) e equipamentos eletrônicos 
(celulares, computadores, netbooks, tablets, jogos, etc.) e por isso passam a 
questionar o modelo de escola vigente, por essa não atender a demanda 
crescente de novos conhecimentos que normalmente não encontram na 
escola. 

 

O presente artigo aborda a articulação necessária entre a teoria e a prática como 

proposta pedagógica, especificamente nas relações entre o lúdico e a aprendizagem 

destacando com isso a importância da interface das competências digitais na atual era da 

sociedade da informação. 

Essa reflexão tem como objetivo principal pesquisar sobre como as plataformas 

digitais contribuem sobre o processo de alfabetização e letramento, de modo a contribuir para 

o aprofundamento da eficácia dos processos formais que ocorrem durante a infância e o 

quanto isso influencia na formação do professor. 

Desta forma, faz-se necessário primeiramente conhecer o conceito de alfabetização e 

letramento para posteriormente verificar se as novas tecnologias e principalmente as 
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narrativas digitais podem se relacionar e contribuir para o processo de alfabetização e 

letramento. 

 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

Dentro do ambiente educacional se faz cada vez mais presente a necessidade de um 

olhar sensível ao processo de alfabetização, pois é a base de toda caminhada educacional 

do indivíduo. Tal procedimento consiste em um desafio diário enfrentado por professores, 

educadores, pensadores e escola, pois cada criança é um sujeito único e que possui 

características próprias de aprendizado e desenvolvimento.  

Historicamente o conceito de alfabetização se caracterizou como o processo de ensino 

e aprendizagem em que o indivíduo adquire a capacidade de decodificação dos sinais 

gráficos, transformando-os em sons, e a capacidade de decodificar sons e transformar em 

sinais gráficos. A partir do ano de 1980 esse conceito foi ampliado com as contribuições de 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky. 

Segundo as autoras mencionadas, a alfabetização não pode se resumir em grafemas 

e fonemas, ou seja, na decodificação e codificação da escrita. A alfabetização refere-se a um 

processo que começa a ocorrer desde o momento em que a criança tem o primeiro contato 

com a escrita, compreendendo-a como um sistema de representação.  

Na década de 1930, nos Estados Unidos, verifica-se o surgimento de um novo termo, 

qual seja, a Alfabetização Funcional, que consiste na ideia de que além do indivíduo aprender 

a ler e escrever, agora incorporava o uso da habilidade da interpretação no meio social. 

Posteriormente surge o termo letramento, o qual “substituía” a nomenclatura funcional 

para letramento. O referido termo vem sendo muito discutido na atualidade por parte da 

literatura especializada, e pode ser entendido como a busca em ampliar o conceito de 

alfabetização, compreendendo o uso prático da escrita no meio social, gerando um ato 

comunicativo. 

No entendimento de Bhola (1979), o letramento consiste: 

 

[...] não apenas o processo de aprendizagem de habilidades de leitura, escrita 
e cálculo, mas uma contribuição para a liberação do homem e para o seu 
pleno desenvolvimento. Assim concebido, o letramento cria condições para a 
aquisição de uma consciência crítica das contradições da sociedade em que 
os homens vivem e dos seus objetivos; ele também estimula a iniciativa e a 
participação do homem na criação de projetos capazes de atuar sobre o 
mundo, de transformá-lo e de definir os objetivos de um autêntico 
desenvolvimento humano. (BHOLA, 1979, p.38) 
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Magda Soares defende a ideia de que para um indivíduo participar ativamente na 

sociedade e não ser privado de exercer seus direitos plenos, não basta apenas saber ler e 

escrever, mas sim fazer o uso adequado dessas habilidades em sua vida pessoal e social 

(Soares, 2010). 

Vivemos em uma sociedade grafocêntrica, na qual o processo de alfabetização das 

crianças se inicia a partir do momento em que as mesmas começam a se relacionar com o 

mundo, por meio de observações de cartazes, placas, rótulos, revistas e do ato de observar 

os próprios adultos escrevendo e lendo. Este é o momento em que se dá início na criança o 

processo de alfabetização e letramento informais. Nesse sentido, Ferreiro (1996, p.24) afirma 

que: “O desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, em um ambiente social. Mas 

as práticas sociais assim como as informações sociais, não são recebidas passivamente pelas 

crianças”. 

Já o processo formal começa na Educação Infantil, momento em que o professor 

direciona os alunos a jogos, atividades e brincadeiras relacionadas à língua escrita. Sendo 

assim não é possível categorizar uma idade correta para o início do processo formal de 

alfabetização de uma criança por variados aspectos tais como, por exemplo, o contexto sócio 

cultural em que a criança está inserida, as condições de desenvolvimento proporcionadas 

pelas instituições de Educação Infantil, estímulos que a mesma recebe ou não, a maturidade. 

No entanto, quando uma criança começa a compreender a diferença entre desenhos, 

letras e números, pode-se dizer que ela está pronta para ser alfabetizada, pois já consegue 

relacionar a escrita como uma representação de letras. Acredita-se como parâmetro que se 

houver condições adequadas e estímulos constantes à criança, chegará a esta fase por volta 

de 5 a 6 anos de idade. 

Em que pese as considerações acerca da emergência e evolução da alfabetização e 

letramento, as diversas mudanças que ocorrem na sociedade contemporânea, provenientes 

das tecnologias da informação, veem contribuindo para [re]pensarmos a educação em um 

ambiente cada vez mais marcado pela presença das mídias digitais. 

Diante deste cenário torna-se essencial considerarmos a importância de professores 

bem preparados e formados para alfabetizar neste novo modelo de educação, momento em 

que as tecnologias se fazem cada vez mais presentes, dada a impossibilidade de exclui-las 

do contexto educacional. Ao contrário do que costuma vigorar, a ideia de que qualquer pessoa 

que saiba ler e escrever está apta a alfabetizar não é verdade. É necessário muito mais, o 

que só pode ser adquirido por uma formação específica. Assim, é preciso que gestores, 
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professores e o poder público unam-se para que haja a adequada formação inicial e 

continuada para os profissionais nesta fase tão importante. 

Corroborando com essa perspectiva, Falsarella (2004, p.50) por sua vez, apresenta 

que: 

[...] a formação continuada como proposta intencional e planejada, que visa 
a mudança do educador através de um processo reflexivo, crítico e criativo, 
conclui-se que deva motivar o professor a ser ativo agente na pesquisa de 
sua própria pratica pedagógica, produzindo conhecimento e intervindo na 
realidade. 

 

Um desafio diário para os professores em sala de aula, é tornar o seu ensino mais 

estimulante e eficaz. Uma das alternativas é unir aquilo que os faz sentir bem às atividades, 

aliando, o divertimento com a aprendizagem. 

 

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COMO PARTE DA APRENDIZAGEM 

 

Na antiguidade as pessoas se reuniam para contar histórias e lendas, reais ou não, e 

dessa forma eles disseminavam a sua cultura, compartilhando os seus hábitos e tradições, 

seja de forma oral ou escrita. Com o passar do tempo o homem descobriu que contar histórias 

era algo que conquistava as pessoas, gerando aos ouvintes, grande prazer nas narrativas.  

Na Idade Média os contadores eram respeitados em todos os lugares que 

frequentavam. Com o passar dos anos e com a modernização este costume de ouvir e contar 

histórias foi se perdendo, principalmente nos grandes centros urbanos. 

De acordo com Burke (1989), a antiga literatura era destinada a adultos e crianças, 

que eram considerados adultos em miniatura e deveriam ser preparados para atingir um 

pensamento maduro e realista. Dessa forma a literatura tinha as funções de instruir e mostrar 

os costumes da boa moral. 

A partir do século XVIII a criança começa a ser considerada como um ser diferente do 

adulto, passando então a ter necessidades e características próprias.  Deste modo: 
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(...) a criança passa a deter um novo papel na sociedade, motivando o 
aparecimento de objetos industrializados (o brinquedo) e culturais (o livro) ou 
novos ramos da ciência (a psicologia infantil, a pedagogia ou a pediatria) de 

que ela é destinatária (LAJOLO; ZILBERMAN,1991, p.17). 

 

Importante mencionarmos que até o século XVIII não era obrigatória a presença das 

crianças nas escolas. Contudo, diante das mudanças a respeito da valorização da infância, a 

escola passa a adquirir valor e se transforma em algo indispensável, fazendo que, mais tarde, 

a presença na escola se torna obrigatória (LAJOLO; ZILBERMAN,2003). 

Em que pese as variadas mudanças no âmbito escolar, momento em que emergia o 

“novo universo infantil”, a Literatura Infantil começou a se constituir como gênero e como um 

instrumento pedagógico, consubstanciando-se em um valioso recurso educativo. 

Em relação a Literatura Infantil, é possível observar os inúmeros benefícios que a 

história tem em relação à capacidade do indivíduo de estimular a imaginação, exercitar a 

memória, a inteligência, a sequência lógica dos fatos e favorece o ensino da língua, 

contribuindo para outros aprendizados diferentes. Além de todos esses fatores, a 

possibilidade lúdica das histórias, ajuda a superar as dificuldades da criança, levando à para 

o mundo da fantasia, onde ela cria e recria possibilidades sobre como agir diante das 

situações ou problemas. 

 

A partir de um conto narrado é possível trabalhar os conteúdos de linguagem 
oral e linguagem escrita, desde a sintaxe até a semântica. Podemos fazer 
novas leituras deste mesmo conto e traduzi-lo através de diversas 
linguagens, como a história em quadrinhos, reportagem jornalística, texto 
teatral, poema (BUSATTO, 2003, p.38). 

 

Desse modo percebe-se a importância de trabalhar as narrativas inserindo as 

tecnologias da informação ao longo do processo de alfabetização e letramento. Dada a 

inexorável presença dessas tecnologias em nosso cotidiano, é mister frisar que se trata de 

um processo cada vez presente e impossível de negar a sua presença em face da atual 

sociedade da informação do século XXI. 
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 A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E AS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

Saber contar histórias de modo a prender a atenção de quem ouve já é uma habilidade 

que precisamos desenvolver, principalmente com crianças pequenas. No âmbito digital, esse 

processo se tornou um dos maiores desafios na área educacional. Até mesmo profissionais 

que já são do ramo da comunicação precisam encontrar meio de se fazerem ouvidos. 

Atualmente, plataformas de vídeo e redes sociais possuem conteúdos diversos, produzidos 

pelos próprios usuários que querem, de alguma forma, deixar uma marca social.  

Em contextos escolares, como já mencionado, é muito comum o trabalho com 

contação de histórias, principalmente no segmento da educação infantil. Muitos educadores 

ainda não compreendem as possibilidades que a contação de história pode apresentar se 

inserida em meios digitais. Isto vale não apenas para educadores, mas também abre 

possibilidades para que crianças e adolescentes se utilizem destes recursos para desenvolver 

a oralidade, a criatividade e a imaginação em um mundo que já é familiar a eles: o mundo 

digital. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) trata de competências gerais a serem 

desenvolvidas nos segmentos da educação básica. Em uma das suas dez competências 

gerais, a BNCC estabelece que:  

 

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 (BRASIL, 2017, p. 
9). 

 

Aliar a contação de história à novas tecnologias pode ser uma forma de estimularmos 

o gosto pela leitura. Na educação infantil isso fica bastante evidente, principalmente para o 

desenvolvimento da oralidade. É para os segmentos do ensino fundamental e do ensino 

médio que esse processo se torna mais desafiante. Conforme a BNCC (BRASIL, 2017), é no 

ensino fundamental que os processos da oralidade se ampliam, que as crianças adquirem a 

habilidade de fazer perguntas lógicas e que começam a utilizar as novas tecnologias de forma 

mais abrangente, desenvolvendo projetos autorais e criativos. Em relação ao ensino médio, 

esse processo pode se tornar mais crítico e reflexivo e diferentes gêneros textuais podem ser 

adaptados. 



125 
 

Já para os educadores, existem diversos recursos que podem se apropriar para 

trabalhar com a contação de histórias, por exemplo, a produção e a divulgação de vídeos são 

muito utilizados. Nesse sentido, o professor pode criar um universo de cenários, tramas e 

objetos que podem servir de apoio. As histórias podem ser improvisadas, declamadas, 

dramatizadas ou mesmo lidas. Neste último caso, a imagem se torna elemento fundamental 

na história. 

Cabe analisarmos, nestes contextos digitais, quais as competências necessárias a 

serem desenvolvidas pelos contadores de histórias. Uma das questões primordiais para a 

contação de histórias deve ser a apropriação correta da alfabetização e letramento, conforme 

mencionada na primeira seção do presente artigo. Porém, existe um outro processo, a 

alfabetização digital, em que procedimentos realizados no formato presencial e síncrono 

precisam ser adaptados para uma linguagem digital e, muitas vezes, assíncrona. A contação 

de histórias possui em sua essência a interação com a história e isso nem sempre é possível 

em um vídeo gravado. Deverá então, o educador, estar ciente de interagir e estimular a 

discussão em chats e ambientes em que são permitidos comentários.  

É, portanto, fundamental que professores sejam formados continuamente para o uso 

das novas tecnologias digitais e também para a promoção de um novo tipo de comunicação. 

Nesse contexto, Maissiat (2017, p. 32) defende o argumento que: 

 

(...) é por meio da linguagem que o sujeito se expressa e tem a possibilidade 

de comunicar-se com outro sujeito. Com isso, o indivíduo é capaz de 

estabelecer relação com um de seus pares e se reconhecer nas relações 

oriundas dessas trocas.  

 

Sendo assim é preciso reconhecer a importância de meios diferenciados de se 

comunicar e isto é fundamental principalmente em ambientes digitais. Nestes ambientes a 

contação de histórias modifica-se dos padrões já reconhecidos tradicionalmente, deixando de 

ser apenas o monólogo do contador, para ser uma troca de experiências com os ouvintes ou 

com os leitores. Esta é a essência básica das narrativas digitais.  
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AS NARRATIVAS DIGITAIS 

 

A partir da compreensão do contexto em que a tecnologia se insere, percebemos que 

as narrativas digitais podem ir muito além do que narrar uma história por meios eletrônicos. 

Produções de vídeos e podcasts são recursos bastante utilizados. Mas as narrativas digitais 

podem incluir textos puros ou combinados com recursos multimídia como áudio, imagem, 

animação, sons, músicas ou vídeos contextualizados.  

Existem diversos aplicativos para dispositivos digitais, plataformas interativas e 

técnicas que possibilitam explorar todo o potencial dessas ferramentas e a criatividade do 

educador torna-se fundamental neste processo. Quanto mais interação o narrador conseguir 

proporcionar, mais expectativas positivas ele pode gerar no interlocutor. Prado et al (p. 1164) 

ressaltam a importância das narrativas digitais, correlacionando com as tradicionais: 

 

As novas tecnologias ampliaram as possibilidades narrativas, incluindo 
recursos de som, imagem e técnicas variadas; usualmente, a estas 
narrativas, dá-se o nome de narrativas digitais ou histórias multimodais. As 
narrativas digitais possuem alguns elementos estruturais, como enredo, 
narrador, personagens, espaço, tempo. De modo que a história, o que vai ser 
contado, assim como em tempos passados era feito no entorno da fogueira, 
as narrativas digitais harmonizam vozes, sons, textos, imagens, vídeos e 
diferentes recursos tecnológicos para elevar a experiência sensível do leitor 
e aproximá-lo o máximo possível da realidade. 

 

Uma narrativa bem feita pode trazer outras perspectivas para a aprendizagem de um 

conteúdo e com isso ampliar o universo cultural do interlocutor. Se queremos ensinar uma 

operação aritmética poderemos utilizar um recurso narrativo com objetos - como frutas - e 

fazer uma demonstração mais prática do processo. Em um vídeo, essa ação ganha novas 

proporções, pois é possível inserir sons, animações e músicas para torná-lo mais chamativo 

e interessante. Um recurso muito utilizado são as onomatopeias, os antigos programas de 

rádio se beneficiavam muita desta figura de linguagem. 

Uma outra perspectiva consiste na produção de um vídeo que se aproxime da 

realidade do interlocutor. Estabelecer um vínculo emocional quando se lê uma poesia vai 

muito além do declamá-la. Tanto a poesia quanto as narrativas com intuito de tocar o 

interlocutor e chamá-lo para uma reflexão podem ter um tom mais dramatizado, que possam 

sensibilizar o interlocutor. Há também a possibilidade de criar uma história com toques de 

suspense, que leve o interlocutor a ter curiosidade sobre o que o que vai acontecer depois. 
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Para isso, o narrador pode até solicitar que o interlocutor esteja em um local agradável, com 

pouco ou nenhum barulho para que a imersão na história seja mais efetiva.  

Nem sempre as narrativas digitais acontecem “ao vivo” em formato de lives. Muitas 

vezes o narrador utiliza meios que possibilitam gravar o áudio ou o vídeo. Neste caso, as 

interações não ocorrem de forma síncrona podendo até mesmo não acontecer com todos os 

interlocutores. Então, como tornar uma narrativa digital fascinante e envolvente? Um primeiro 

ponto a ser pensado é definir qual o público-alvo o respectivo narrador está buscando: contar 

uma história para um adulto é diferente de contar uma história para uma criança. Ao mesmo 

tempo, contar história para uma criança é diferente de contar uma história para um 

adolescente. E que aspectos são diferenciados? Além dos recursos de animação e sons ou 

ausência deles, deve-se considerar o vocabulário que será utilizado.  

A compreensão da linguagem é fundamental para o interlocutor se manter conectado. 

O uso de linguagem muito infantilizada para adultos pode tirar a credibilidade da narrativa e 

causar desinteresse. Da mesma forma, contar uma história para crianças com linguagem 

erudita e formal pode fazer com que elas não compreendam a mensagem. Por isso a 

importância da criatividade do narrador em desenvolver uma técnica que favoreça o interesse 

e a curiosidade.  

De modo geral as crianças adoram fazer parte das histórias e muitas vezes identificam-

se nos personagens. A personalização de histórias é um recurso que aumenta a autoestima 

infantil quando a criança percebe que um determinado personagem foi feito para ela. Muitas 

vezes, um personagem pode ter o nome comum de uma criança e características que ajudam 

ela a se conhecer melhor. Se determinada criança costuma ter pesadelos, a história pode 

envolver um personagem que tem o mesmo nome dela, mas que possui um final feliz e 

desejado para a mesma. Trata-se de uma mensagem que a contação de histórias leva ao 

interlocutor de forma reflexiva. Se a história foi gravada em vídeo ou podcast, a criança pode 

rever e ouvir quantas vezes quiser, de forma a se sentir mais segura.  

As narrativas digitais podem contribuir não só para o desenvolvimento das 

competências emocionais como também cognitivas. Por isso consideramos o assunto uma 

proposta pertinente para o contexto educacional. Alguns conteúdos didáticos podem ser 

abordados por meio de uma narrativa construída para aprimorar a aprendizagem. Recursos 

de dramatização como vestuário, cenário e linguagem podem ser utilizadas para contar um 

fato histórico. Ou mesmo para apresentar um conceito geográfico. Esta adaptação poderá ser 

feita em qualquer área do conhecimento desde que previamente planejadas sendo que os 

recursos de editores de vídeo podem tornar essa prática muito mais dinâmica. Esse trabalho 

não necessita ser feito essencialmente pelo professor, mas em conjunto com os alunos, que 
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desenvolverão habilidades tais como: direção, uso de recursos tecnológicos, locução, edição, 

oralidade, criatividade, além de se apropriarem do conhecimento científico proposto, que é o 

cerne da produção narrativa. Dohme (2013) ressalta que este é um trabalho que envolve 

pesquisa para adaptar ou criar as suas próprias histórias. 

 

STORYTELLING E A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS 

 

Apesar do termo em inglês, esta é uma expressão que nos últimos anos tem sido 

assimilado no vocabulário de muitos educadores no Brasil. Separando as palavras podemos 

atribuir o significado do termo story, como sendo história e telling do verbo tell, que significa 

“contar”, “narrar”.  

A referida prática consiste não somente em contar uma história, mas sim transmitir 

uma determinada mensagem imiscuída em uma narrativa de modo a gerar fascínio nas 

pessoas. Esta é uma técnica utilizada também em empresas para tornar-se um determinado 

produto mais familiar ao consumidor, de modo a fazer com que o consumidor se identifique 

positivamente com a mensagem e o conteúdo da história que está sendo contada. É uma 

técnica também utilizada no meio jornalístico para que a narrativa de um fato seja mais 

impressionante. 

  Não basta termos uma boa história, é preciso saber contá-la, e para isso devemos 

considerar muitos aspectos que já abordamos nas narrativas digitais. Neste sentido, é 

indispensável ressaltar que ela deve sensibilizar em relação aos aspectos emocionais. Por 

isso, ela pode ser uma importante técnica para aproximar os alunos dos conteúdos abordados 

no currículo como uma metodologia ativa, principalmente no que tange ao ensino EAD. 

O sistema de busca de artigos sobre Storytelling ainda está incipiente na literatura 

especializada brasileira em relação à sites estrangeiros (NEVES, 2019). É perceptível que os 

novos Youtubers ou Digital Influencers têm se apropriado desta técnica para passar suas 

mensagens, e nem sempre com objetivos pedagógicos. Por isso a importância de se observar 

em todos os tipos de mídias como essa prática tem se desenvolvido.  

Dentre os modelos midiáticos, além da produção de vídeos, para uso de Storytelling, 

temos os podcasts, nos quais o conteúdo é disponibilizado totalmente em áudio. É um recurso 

que pode ser utilizado para as narrativas digitais, mas é recomendável que o educador saiba 

usar a voz e mantenha uma entonação variada para não entediar quem ouve. Também é 

preciso falar de forma clara e objetiva, planejando com antecedência o roteiro do discurso. 
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Utilizar recursos de sons e música podem gerar suspense ou tornar a contação de histórias 

mais agradável. 

Outra possibilidade está na produção de e-books multimídia, utilizando recursos 

digitais como o Book Creator, que por sua vez possibilitam a inserção de produções como 

desenhos, vozes e vídeos. 

As novas tecnologias aliadas à criatividade podem gerar boas histórias. Palacios e 

Terenzzo (2016) ressaltam que boas histórias não podem ser rotineiras, elas devem conter 

acontecimentos emocionantes e improváveis, lugares pitorescos, personagens marcantes e 

conflitos inescapáveis. Mesmo com objetivos pedagógicos, esses componentes fazem a 

grande diferença no processo de contação de histórias. 

No Brasil essas perspectivas ainda não são realidade em muitas instituições. Os Blogs, 

em especial, a partir da Web 2.0, tornaram-se uma referência para a contação de histórias e 

narrativas digitais, pois promoveram uma sequência de postagens em que era possível tratar 

um mesmo tema em várias partes. Mesmo as redes sociais também são mais comuns para a 

prática de narrativas. 

 

Além dos Blogs, existem novas plataformas e redes sociais que promovem a 
troca de histórias. Por exemplo, Wattpad é uma rede social para leitores e 
escritores e se baseia no compartilhamento de histórias de todo tipo. As 
narrativas são escritas em formato de livro digital e podem ser lidas e 
comentadas por todos os usuários que formam parte da comunidade de 
leitores e escritores. Criada no ano 2006, é considerada hoje a rede social 
mais utilizada por escritores adolescentes (MADDALENA; SANTOS, 2019, p. 
316). 

 

Maddalena e Santos (2019, p. 316) destacam também a plataforma Storybird “a qual 

permite criar histórias e contos online e compartilhá-los nas redes sociais”. A vantagem desta 

plataforma é a inserção de ilustrações criadas por artistas independentes.   

À guisa de conclusão, verificamos que são inúmeras as possibilidades para a produção 

de uma narrativa digital. Aprender, pesquisar e compreender a funcionalidade de recursos 

permite que os educadores possam transformar dinamicamente a arte de contar histórias.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É possível verificar que as competências digitais é algo que se faz cada vez mais 

presente em nossa realidade. As crianças do século XXI sabem manusear muito bem tais 

tecnologias digitais, inclusive melhor que os adultos e, quando o professor consegue 

visualizar isso e adentra ao mundo tecnológico para utilizá-lo como meio de aprendizagem, 

ele facilita o processo de construção do conhecimento do aluno, uma vez que todos esses 

recursos já fazem parte da realidade da criança e ela aplica no processo de aprendizagem. 

Deste modo, é perceptível que cabe ao professor apropriar-se desses recursos para 

transformar a sua prática e auxiliar seus alunos nos processos de ensino-aprendizagem. 

Sendo essencial que os profissionais da educação compreendam que tais recursos, se bem 

conduzidos são facilitadores do ensino e não “rivais” da lousa e do giz, aceitando e 

incorporando as transformações tecnológicas. 

A evidência do storytelling se faz presente com inúmeras oportunidades que ela 

representa para a aprendizagem, no sentido de aliar o uso das novas tecnologias e as mais 

diversas experiências pedagógicas. A construção de narrativas digitais possibilita ao professor 

e ao aluno possibilidades criativas que podem ressignificar aspectos que envolvem a cultura, 

a sociedade e ciência. A apropriação da linguagem em diferentes mídias propicia a motivação 

para a construção de novos conhecimentos integrando-os aos conhecimentos sistematizados 

com intuito de promover novas experiências cada vez mais significativas. 
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CAPÍTULO 09 
 

ADAPTAÇÃO EDUCACIONAL EM MEIO A PANDEMIA DA 

COVID-19 

 

PRESTES, Luciane Aparecida de Souza 

 

RESUMO 
 
 

A COVID-19 é uma patologia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. No final do ano 

de 2019 na cidade de Wuhan na China, foi observado um conjunto de casos de pneumonia, 

nos quais foram identificados um novo tipo de coronavírus. A rápida disseminação do vírus 

decretou o estado de pandemia mundial. Diversas medidas preventivas foram decretadas, 

uma delas sendo o isolamento social, a qual afetou diretamente a educação. Foram 

selecionados artigos através dos descritores “educação na pandemia”, “avaliação 

educacional”, “saúde mental dos docentes” e “COVID-19” nos bancos de dados como SCIELO 

(Scientific Eletronic Library Online), PUBMED (base de dados da US National Library of 

Medicine), LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e 

BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde – BVS MS). A suspensão das aulas presenciais fez com 

que os docentes e acadêmicos se adaptassem ao ensino a distância, por meio de recursos 

tecnológicos. Múltiplos métodos avaliativos são empregados no ensino a distância, o que 

permite melhor compreensão da evolução do acadêmico. 

 

Palavras-chave: Educação na pandemia, avaliação educacional, COVID-19.  
 

INTRODUÇÃO 

  

A pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) que origina a patologia 

COVID-19, tornou-se um dos grandes desafios do século XXI. Os impactos gerados por esta 

pandemia atingem a economia, saúde e educação em um contexto mundial (BRASIL, 2020; 

BRITO et al., 2020). 

A COVID-19 é uma patologia infectocontagiosa transmitida através do aperto de mãos 

contaminadas, gotículas de saliva, espirro, tosse, objetos e superfícies contaminadas. Os 

sintomas apresentados por indivíduos infectados são: tosse, febre, dor de garganta, cansaço, 

dispnéia, hiporexia, anosmia, ageusia, astenia, náuseas, vômitos e diarreia. Há casos que 
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indivíduos infectados não apresentam sintomas, sendo assim, assintomáticos (BRASIL, 2020; 

BRITO et al., 2020). 

Decorrente do contágio da COVID-19, medidas de isolamento social foram 

empregadas por órgãos responsáveis a nível estadual e municipal. Com os decretos de 

isolamento em vigor, a área educacional utilizou os recursos tecnológicos para realização de 

aulas e atividades escolares de forma não presencial (OEMESC, 2020; PARANÁ, 2020ª). 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), o fechamento de escolas e universidades afetou mais de 90% dos estudantes em 

todo o mundo. A educação a distância empregada neste período de pandemia tende a agravar 

a desigualdade já existente, a qual é nivelada nos ambientes escolares presenciais, pois não 

são todos os alunos que possuem recursos para obter os equipamentos necessários para o 

aprendizado à distância (SOUZA, FRANCO, COSTA, 2016). 

O objetivo do presente estudo é apresentar a avaliação educacional adaptada ao novo 

cenário de pandemia causada pela COVID-19. 

A abordagem desta temática permite a maior compreensão dos profissionais da 

educação sobre a avaliação educacional em meio a pandemia, desta forma permitindo 

contribuir com novas metodologias de ensino a distância. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

COVID-19 

 

No final do ano de 2019, na cidade de Wuhan na China, foi observado um conjunto de 

casos de pneumonia, nos quais foram identificados um novo tipo de coronavírus. De forma 

rápida este vírus se disseminou, resultando em uma epidemia na China; posteriormente novos 

casos foram detectados em outros países do mundo. No ano de 2020, a Organização Mundial 

da Saúde nomeou a patologia causada pelo novo coronavírus como COVID-19 (doença de 

coronavírus 2019). A COVID-19 é classificada como coronavírus 2 da Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SARS-CoV-2) (WHO, 2020; BRITO et al., 2020; BRASIL, 2020). 

A COVID-19 é uma patologia infectocontagiosa transmitida através do aperto de mãos 

contaminadas, gotículas de saliva, espirro, tosse, objetos e superfícies contaminadas. Na 

tabela (tabela 1) pode-se observar os sintomas associados a esta patologia e a frequência 
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que se apresenta. Em casos assintomáticos existe a ausência de sintomas em indivíduos 

infectados. A pneumonia apresenta-se na forma mais grave da doença (BRASIL,2020; GUAN 

et al. 2020; HUANG et al. 2020; WANG et al. 2020). 

 

Tabela 1 – Sintomas e frequências apresentadas em casos suspeitos de COVID-19. 

Sintomas Frequência 

Febre Comum 

Cansaço Às vezes 

Tosse Comum (tosse seca) 

Espirros Raros 

Dores no corpo e mal-estar Às vezes 

Coriza ou nariz entupido Raro 

Dor de garganta Às vezes 

Diarreia Raro 

Dor de cabeça Às vezes 

Falta de ar Às vezes 

Fonte: Brasil (2020). 

  

EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA 

  

Com objetivo de reduzir a disseminação do novo coronavírus, foram adotadas práticas 

de distanciamento social, considerada eficaz por especialistas de saúde e importante medida 

a ser adotada pela população como um todo (AQUINO, 2020). Seguindo o Decreto Estadual 

nº 4.230/2020, foi realizado o fechamento total das unidades de ensino, como medida de 

combate a disseminação do coronavírus (PARANÁ, 2020b). 

O isolamento social afetou diretamente o sistema educacional, onde restringiu os 

estudantes dos mais diferentes níveis de ensino, bem como a sociedade como um todo, por 

conta das diretrizes adotadas pelos governantes e especialistas da saúde que impôs a 



134 
 

restrição de quaisquer tipos de aglomeração com objetivo de reduzir o contágio pelo vírus 

(OLIVEIRA e SOUZA, 2020).  

A pandemia exigiu que distintas áreas buscassem alternativas para suprir suas 

necessidades e driblar os impactos negativos. No contexto educacional, o ensino a distância 

é uma alternativa que vem sendo aplicada desde o ensino básico ao superior, em instituições 

públicas e privadas. Este recurso é realizado por meio do avanço tecnológico e múltiplos 

meios que permitem ser disseminados, como Youtube, televisão, redes sociais e aplicativos 

de mensagens. 

Em um levantamento realizado com mais de três mil Secretarias de Educação de todo 

o Brasil pelo Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) e a Organização da 

Sociedade Civil Todos Pela Educação apresenta as principais estratégias utilizadas no ensino 

a distância (gráfico 1 e 2). 

Os acessos aos recursos tecnológicos são outros fatores que por muitas vezes 

impossibilitam o aprendizado no ensino a distância. Um estudo realizado no ano de 2018 pelo 

Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação do Brasil 

apresentou que aproximadamente 30% das residências brasileiras não possuem acesso a 

internet e nem computador. A desigualdade social impossibilita o acesso ao conhecimento em 

alguns domicílios. 

Gráfico 1. Estratégias das redes estaduais. 

 

 

Fonte: Cieb (2020) e Todos pela Educação (2020). 
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Gráfico 2. Estratégias das redes municipais. 

 

Fonte: Cieb (2020) e Todos pela Educação (2020). 

  

Com o predomínio do ensino a distância diversos métodos avaliativos vêm sendo 

desenvolvidos e empregados para avaliar o conhecimento dos acadêmicos referente aos 

conteúdos ministrados em aula. Para definir um método avaliativo a ser aplicado, recomenda-

se o conhecimento mínimo e suas variáveis de uso. As avaliações feitas com questões 

objetivas ou subjetivas vem sendo usadas há décadas, na primeira o trabalho de elaboração 

é bastante minucioso já que existe um processo a ser seguido de enunciado, de comando, 

alternativas, distratores e gabarito. Na segunda, o sujeito pode se expressar colocando seu 

conhecimento de forma discursiva. Neste período de pandemia, foi necessário buscar outras 

formas de avaliação dos conhecimentos adaptando-se à situação. Diante do cenário, 

verificamos grandes mudanças, instauradas pela necessidade de se rever o atual processo 

legal de funcionamento e estrutura da EaD, para o atendimento às normas exigências no 

período específico da pandemia COVID-19. Tais mudanças exigem, ao mesmo tempo, 

(re)inventar novos processos que dialoguem: coma a legislação educacional brasileira, com 

as condições institucionais e regionais e ainda resguardar todos os envolvidos no processo 

de formação na modalidade a distância sem, no entanto, colocar nenhum destes em situação 

de risco e vulnerabilidade frente aos perigos da contaminação. (PASCHOALINO, Jussara 

Bueno de Queirós; RAMALHO, Mara Lúcia; QUEIRÓZ, Virginia Coeli Bueno de, 2020). 

Dentre os métodos mais utilizados para avaliação de conhecimento no ensino a 

distância destacam-se: utilização de fórum isolado ou associados a outras ferramentas, 

diários, wiki, chat, listas de discussões, listas de atividades, mensagens (e-mail), glossário, 

mapas cognitivos, entrevistas, monitoramento de participação em aula, testes objetivos e 

autoavaliação (MERCADO, 2008; AMARAL e ASSIS, 2009). 
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Atividade de pesquisa vem sendo aplicada de forma que compreende o procedimento 

racional e sistemático, com métodos de pensamentos reflexivos que necessita que realize a 

busca de respostas da temática previamente estabelecida pelo docente. A pesquisa permite 

a construção do conhecimento, uma vez que o acadêmico não irá memorizar a informação, 

mas buscar, avaliar, estruturar e posteriormente apresentar e/ou debater os resultados obtidos 

em sua pesquisa (SOLA, 2015). Abaixo um esquema da metodologia aplicada. 

 

Figura 1. Atividade de pesquisa como método avaliativo. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Faqueti (2002). 

  

A pandemia do novo coronavírus fez com que, de forma abrupta, a rotina de trabalho 

dos docentes fosse alterada, especialmente os profissionais que possuíam em seu quadro de 

trabalho somente aulas presenciais. As mudanças necessárias para redução do contágio do 

vírus fizeram com que esses docentes aumentassem sua jornada de trabalho com objetivo de 

se capacitar para o ensino a distância. O aumento da jornada de trabalho resulta em altos 

níveis de estresse, o que pode desencadear consequências maléficas na saúde desses 

profissionais. 
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CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE DOS DOCENTES 

  

A saúde mental do docente também é afetada em muitos casos, durante a pandemia. 

A autocobrança para atender as expectativas dos alunos e da instituição do ensino, pressão 

do manuseio das múltiplas tecnologias, planejamento e gravações de aulas acabam afetando 

a saúde mental desses profissionais, desta forma adoecendo-os (ARAÚJO et al., 2020; 

MCKIMM et al., 2020). 

Ao se discutir sobre o tema do novo Corona vírus não podemos deixar de pensar em 

uma questão urgente e importante que é a saúde mental dos docentes que estavam 

acostumados ao convívio com colegas de trabalho, com os alunos, familiarizados com um 

modelo educativo onde havia a interação pessoal e também o acesso a capacitações 

tecnológicas de forma direta e presencial sendo preparados para as inovações e ferramentas 

disponíveis. De repente sendo obrigados ao afastamento de tudo e de todos, viver em 

confinamento, tiveram que aprender o manuseio e a utilizar diversas plataformas para as aulas 

remotas, a buscar conhecimentos tecnológicos que muitos até então nunca tiveram acesso 

ou necessidade de usar, visto que em sua formação acadêmica não está incluída o uso das 

tecnologias. Diante das iniciativas da União, estados e municípios para o enfrentamento 

emergencial foi necessário implantar uma nova concepção de metodologias de aprendizagem 

através de plataformas digitais. 

A grande preocupação em se manter no trabalho, aprender, adaptar-se ao novo estilo 

de aulas, de vida, o aumento das demandas profissionais e domésticas, também a 

insegurança de não conseguir dominar as novas ferramentas de trabalho, gerou uma dúvida 

sobre a capacidade profissional e trouxe muito stress e ansiedade aos docentes. 

A adequação do espaço residencial em ambiente de trabalho teve que ser 

prontamente definida em curto espaço de tempo, mudando a rotina da casa, alterando assim 

todo o funcionamento do espaço. A preocupação em transmitir conhecimento com qualidade 

de forma a envolver e trazer aprendizagem ao aluno também foi motivo de preocupação. 

Segundo (PESSOA, Hortência Pereira; VIANA, Fábio Santos; AGUIAR, Mariana 

Manenti. SAÚDE MENTAL DE DOCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA: OS IMPACTOS 

DAS ATIVIDADES REMOTAS). Boletim de conjuntura (BOCA), Boa Vista, v. 3, n. 9, p. 26-

32, aug. 2020), os docentes em condições de mudanças são impulsionados ou obrigados a 

se adequarem às atribuições de um novo perfil profissional e, consequentemente, às 

exigências de novas performances para que as demandas sejam atendidas. O que, segundo 

BALL (2014), podem produzir incertezas quanto à forma de como o trabalho pode ser 
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organizado e gerar dúvidas na capacidade do profissional. O autor ainda aponta os 

movimentos de autovalorização e inadequação, além do sentimento de culpa, situações 

essas, que podem gerar um sofrimento mental nos docentes. 

A falta de convivência direta com outras pessoas, juntamente com toda esta pressão, 

a ansiedade e as péssimas notícias veiculadas diariamente, trouxeram consequências 

negativas à saúde mental dos docentes que além da determinação de trabalhar em home 

office também foram impedidos de realizar qualquer outra atividade de lazer e bem-estar fora 

do contexto residencial por muito tempo, e quando do relaxamento das medidas restritivas e 

protetivas, a grande maioria permaneceu com o receio de sair de casa para retomar qualquer 

outra atividade, o que prejudica muito o bom estado emocional. 

De acordo com (SILVA et al., 2020) um estudo chinês revela inúmeros docentes 

adoecidos mentalmente pela Covid-19, devido a transtorno depressivo leve, transtorno afetivo 

bipolar, ansiedade generalizada, transtorno de adaptação e síndrome de Burnout ou síndrome 

do esgotamento profissional. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Diante do cenário desafiador da pandemia COVID-19 no ano de 2020, constatamos 

que foram necessárias diversas adaptações nas redes de ensino em meio global. O avanço 

tecnológico se tornou um aliado durante a educação remota, proporcionando a continuidade 

dos estudos a distância, em meio a pandemia. Essa metodologia adotada por muitas 

instituições surge com a premissa de substituir o ensino presencial, possibilitando um grande 

marco na história das redes de ensino mundiais.  

Sabemos que em um cenário de pandemia o foco principal é a segurança dos 

indivíduos e o ataque ao agente causador, contudo devemos nos preocupar com o estado 

psicológico das pessoas abaladas com todo o cenário que se apresenta. Aqui falando da 

saúde mental dos docentes, se faz necessário uma atenção especial a estes profissionais e 

tomada de ações promotoras de saúde e bem-estar, assim como a discussão a respeito de 

uma articulação entre as exigências profissionais e a saúde mental dos profissionais de 

educação. 
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CAPÍTULO 10 
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA: 

VIVÊNCIAS, INDAGAÇÕES E REFLEXÕES 

 

ALVES, Vanessa Queirós 

COELHO, Karlla Tathyanne 

 

RESUMO 
 
 

 O presente trabalho visou analisar a Educação Infantil refletindo sobre a vivência de 

professores e pais em tempos de pandemia. O objetivo geral foi entender como se deu a 

dinâmica de comunicação, acompanhamento das atividades, planejamento e relação família 

e escola. O trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica e por meio de entrevistas, 

aplicadas em formato de questionário, envolvendo pais e professores, sendo os resultados 

analisados por meio da teoria do DSC (Discurso do Sujeito Coletivo). No desenvolvimento da 

pesquisa primeiramente abordam-se especificidades e características da etapa da Educação 

Infantil, posteriormente a análise e reflexão a partir dos questionários aplicados e por fim 

discute-se alguns aspectos que precisam ser repensados e planejados para o melhor 

desenvolvimento da Educação Infantil, tanto em tempos de pandemia, quanto de pós 

pandemia. Os resultados do estudo, revelaram em grande parte a dificuldade tanto por parte 

dos professores quanto dos pais em organizar suas rotinas e conciliar as demandas de 

trabalho e acompanhamento das crianças, além disso evidenciou-se  que se faz necessária 

uma comunicação mais eficaz entre família e escola e se pensar em alguns elementos que 

podem propiciar maior qualidade no processo de ensino- aprendizagem dessa faixa etária. 

 

Palavras-chave: Educação infantil; relação família e escola; pandemia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação Infantil neste tempo de pandemia do ano de 2020, traz à tona diversos 

questionamentos e reflexões, tendo essa primeira etapa da educação básica suas 

particularidades e especificidades, que exige um pensar sobre a práxis realizada, avaliar o 

que já vinha sendo proposto e planejar  o que virá a partir da análise das situações vivenciadas 

e o caminho que a educação precisa trilhar no período pós pandemia. Nesse sentido, o intuito 

do trabalho é entender: como se deu o encaminhamento didático- pedagógico da Educação 

infantil em tempos de pandemia? Como se desenvolveu a dinâmica familiar para a realização 

das atividades? Quais dificuldades foram evidenciadas por professores e pais? 

O trabalho, assim, justifica-se, pois se faz necessário refletir os marcos que esse ano 

deixou no contexto da escola e da família, repensar o que era proposto e planejar novas ações 

para que essa etapa de ensino tenha mais qualidade. 

É importante, desta forma, antes da análise dos aspectos específicos que a Educação 

Infantil se deparou no ano de 2020, relembrar algumas características e necessidades 

importantes dessa etapa de ensino. Portanto, em um primeiro momento serão relembradas 

características da educação infantil e sua concepção junto aos documentos norteadores, de 

âmbito federal. Posteriormente serão analisados os dados advindos das respostas dos 

questionários aplicados, e por fim serão abordados elementos que precisam ser repensados 

e discutidos por toda a comunidade escolar. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL: ENTRE DIREITOS DE APRENDIZAGEM E 

ENCAMINHAMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

A Educação infantil, que hoje compreende creche (0 aos 3 anos) e pré-escola (4 aos 

5 anos), sendo a partir dos 4 anos o ensino obrigatório, foi considerada a primeira etapa da 

Educação Básica a partir da LDB nº 9.394/96. Em 1998, foi lançado o Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil (RCNEI) muito utilizado até pouco tempo atrás. Ele foi 

publicado como parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), reúne objetivos, 

conteúdos e orientações didáticas. Nesse documento é possível identificar que o foco está no 

desenvolvimento integral da criança, vista como alguém que responde aos estímulos dos 

adultos, ou no caso da escola, responde ao estímulo dado pelo professor.   
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Em 2009, há o lançamento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEI). Elas vão surgir para orientar o planejamento curricular nas escolas. Um dos 

principais pontos são as interações, as brincadeiras, além disso, elas trazem como marco 

conceitual a indissociabilidade entre cuidar e educar. Diferente do RCNEI, quando a criança 

era vista como alguém que responde ao estímulo do professor, no DCNEI, o olhar será 

ampliado, a criança passa a ser considerada como um sujeito histórico, que possui os seus 

direitos. Esse documento, irá considerar também as interações sociais como elemento 

essencial para o aprendizado, tratando a criança em toda a sua complexidade e situa a 

educação infantil em relação ao desenvolvimento através dos princípios éticos, estéticos e 

políticos, com o objetivo de trazer subsídios de como a criança aprende. As DCNEI reforçam 

a importância do aluno para que ele tenha acesso ao conhecimento cultural, levando em 

consideração as interações e as brincadeiras e propondo uma articulação das diferentes 

linguagens para organização curricular e didática.   

Com a aprovação da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), em 2017, são 

retomados vários aspectos dos referenciais e das diretrizes, porém são ampliadas e 

detalhadas algumas questões, por exemplo, são elencados seis direitos fundamentais da 

criança, entre eles: conviver, brincar, explorar, conhecer-se, expressar e participar. Como 

ocorre o diálogo entre a Base e as Diretrizes Curriculares verifica-se que esses direitos estão 

articulados aos princípios éticos, políticos e estéticos das diretrizes curriculares.  

Sendo assim, a criança tem o direito de conviver com outras crianças e adultos 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro. Aprender o 

respeito em relação a cultura e diferenças entre as pessoas. Participar de situação em que 

possa interagir com os colegas, aprender a respeitar as regras e a pensar no outro. 

O direito de brincar deve proporcionar à criança, a ampliação e diversificação no 

acesso às produções culturais, sua imaginação, sua criatividade, conhecimento, experiências 

emocionais, corporais, cognitivas, sociais, entre outras. Esse direito deve ser proporcionado 

diariamente.   

O direito a participar ativamente do planejamento da gestão da escola, planejamento 

do professor, quanto da realização das atividades na vida cotidiana de forma que desenvolva 

a sua linguagem, seu conhecimento, se posicionando de decisões que dizem respeito ao seu 

desenvolvimento e que organizam o cotidiano coletivo.   

O direito a explorar, a BNCC propõe que a criança explore sozinha diferentes materiais 

concretos e simbólicos. Esse direito deve ampliar na criança seus saberes sobre a cultura em 

diversas modalidades.  
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O direito de se expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível. A criança deve se 

sentir segura para apresentar suas emoções, suas necessidades e sentimentos a partir de 

diferentes linguagens.   

O direito de conhecer-se e construir a sua identidade pessoal, social e cultural. Busca-

se contribuir para a construção de uma imagem positiva da criança e identificar os seus grupos 

de pertencimento e interações. Ou seja, 

 

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo 
uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas 
experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas 
na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. (BNCC, p. 38)  

  

A base, portanto, trabalha com o brincar e as interações como os dois eixos 

estruturantes do currículo na educação infantil. A criança aprende em situações de interação 

e aprende por meio de sua brincadeira.   

A BNCC, além disso, está estruturada em cinco campos de experiências, no âmbito 

dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de 

experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências 

concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos 

que fazem parte do patrimônio cultural. Sendo eles: O eu, o outro e o nós; •Corpo, gestos e 

movimento; •Traços, sons, cores e formas; •Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

•Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

Dessa forma, ao se pensar na Educação Infantil e nos direitos de aprendizagem da 

criança, para-se para pensar: Será que todas as crianças neste tempo de isolamento social 

tiveram esses direitos garantidos? Será que a escola conseguiu trabalhar em conjunto com 

as famílias e atingir os objetivos postos na BNCC para as crianças? Os pais compreendem 

de fato a importância da educação infantil para seus filhos? Conseguiram atender as 

propostas encaminhadas pelas escolas? Essas questões serão vislumbradas no próximo 

tópico, que aborda a síntese dos discursos de professores e pais. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL EM MEIO A PANDEMIA: VIVÊNCIAS E PERCEPÇÕES 

 

No intuito de compreender as indagações antes postas, a metodologia utilizada neste 

trabalho, teve por embasamento a perspectiva de “identificar o modo como em diferentes 
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lugares e momentos, uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler” 

(CHARTIER, 2002, p.17). Nesse sentido, buscou-se representações de alguns conceitos, 

abordando como determinadas ideias, percepções e interpretações das relações entre o 

processo educativo e o encaminhamento didático-pedagógico, são compreendidas pelos 

sujeitos que fazem parte do processo. 

 Dessa maneira, para que se pudesse entender como os professores e pais percebem 

e interpretam as questões vivenciadas na relação de ensino-aprendizagem foram produzidos 

questionários para que eles respondessem. Esse questionário foi disponibilizado para 

resposta de professores e pais de um Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) da região 

metropolitana de Curitiba, município de Pinhais, que atende crianças de 0 a 3 anos de idade, 

sendo que 17 professores  e 12 pais responderam ao questionário, por meio de um formulário 

no forms app que foi enviado via whatsapp no grupo de pais e professores da instituição.  

Além disso, esse mesmo documento foi enviado para o grupo de whatsapp de pais e 

professores de um Cei (Centro de Educação Infantil) particular de outra região metropolitana 

de Curitiba, município de Piraquara, que atende crianças de 3 a 5 anos de idade. Porém, a 

participação nas respostas foi pequena, sendo que somente 2 professores e 3 pais 

responderam ao questionário Porém, mesmo com pouca amostragem é possível perceber 

alguns elementos interessantes, podendo compreender como cada realidade trabalha de 

forma particular, pois sabe-se que cada instituição tem sua cultura escolar constituída, ou 

seja, formas próprias de conceber o processo de ensino -aprendizagem e tudo que compõe 

o universo escolar, que permanecem ao longo do tempo. 

 Assim, a partir de algumas mudanças que muitas vezes são impostas pelas 

circunstâncias, como esse ano de modo atípico, pela pandemia do COVID 19, a   forma como 

cada instituição encaminhou e reorganizou seu trabalho, de maneira implícita revela suas 

concepções e atitudes já imersas e constituintes da sua cultura escolar. 

 No auxílio para análise dos discursos dos agentes, também tendo por base o aspecto 

da representação, utilizou-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que consiste 

em uma ferramenta para tabular e organizar dados qualitativos, e foi desenvolvida no final da 

década de 1990 por Lefèvre e Lefèvre dessa maneira: 

 

Em termos metodológicos, o pensamento coletivo está mais validamente 
presente no indivíduo que no grupo, uma vez que o pensamento coletivo é a 
presença, internalizada no pensar de cada um dos membros da coletividade, 
de esquemas sociocognitivos ou de pensamento socialmente compartilhado. 
Para obter o pensamento coletivo, é preciso, então, convocar os indivíduos, 
um a um, o universo ou uma outra amostra representativa de uma 
coletividade, para que cada indivíduo possa expor seu pensamento social 
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internalizado, livre da expressão psicossocial do grupo, e para que o conjunto 
dessas individualidades opinantes possa representar, sociológica e 
estatisticamente, uma coletividade. (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005b, p. 20). 

  

  Tendo como referência a “Teoria das representações sociais” que evidencia que as 

pessoas ao emitirem opiniões, juízos de valor, o fazem a partir de um conhecimento que foi 

socialmente construído, de certa maneira, partilhado por um determinado conjunto social. 

Portanto, essas representações “são elaboradas pela atividade simbólica e psicossocial do 

indivíduo como ser social que apreende o seu ambiente e expressa o seu pensamento” 

(COSTA MARINHO,2015, p.93). 

 Por conseguinte, ao elucidarem as respostas individualmente, há de certa maneira, 

uma percepção de um coletivo transmitindo sua opinião, “o social falando na primeira pessoa 

do singular é o regime natural de funcionamento das opiniões ou representações sociais” 

(FIGUEIREDO, CHIARI, GOULART, 2013, p.131). 

Na técnica em si, os discursos são coletados, por meio de um software chamado 

DSCsoft, que foi desenvolvido com base na teoria do DSC e objetiva expressar, portanto, o 

pensamento coletivo. Para tanto, são extraídas desses depoimentos Ideias centrais (IC) ou 

Ancoragens e as Expressões Chave (ECH). Sendo as ECH “transcrições que revelam a 

essência do depoimento dos respondentes” (BRANDALISE, 2019, p.14). E a IC é a nomeação 

sucinta do sentido ou sentidos presentes nas respostas analisadas. Portanto, o DSC será 

formado pelas ECH que possuem IC de sentido semelhante ou complementar (LEFÈVRE; 

LEFÈVRE, 2005a, p. 20). 

À vista disso, adotou-se os procedimentos tomados por Brandalise (2015) para a 

sistematização do processo: 

 

• Transcrição literal das respostas dos sujeitos participantes da pesquisa; 

• Leitura de cada resposta para identificação das expressões-chave; 

• Seleção das expressões-chave presentes em cada resposta; 

• Identificação das ideias centrais das expressões-chave; 

• Reunião das expressões-chave de cada uma das ideias centrais; 

• Elaboração do DSC a partir das expressões-chave, contidas nas ideias 

centrais, encadeando-as narrativamente de modo que apresentem uma 

estrutura clara e coesa, a fim de expressar o pensamento coletivo dos sujeitos 

da pesquisa. P.14). 
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 Ao analisar os depoimentos dos professores do CMEI de Pinhais observou-se que a 

partir da indagação da maior dificuldade enfrentada em relação ao trabalho durante a 

pandemia, as ECH identificadas foram as seguintes: 

 

Sujeitos Expressões-chave (extraídas dos 

depoimentos dos entrevistados 

E31 Conciliar família, casa e trabalho ao 

mesmo tempo. 

E4 Elaborar uma rotina de trabalho para os 

afazeres diários 

E5 Conciliar tarefas escolares do filho e 

tarefas domiciliares com o trabalho. 

E9 Conciliar o trabalho com os afazeres 

domésticos 

E12 Organizar rotina de homeoffice com 

afazeres de casa e filho pequeno. 

 

 Nesse sentido, a IC decorrente das ECH seria a organização de rotina para o 

desenvolvimento do trabalho. Em relação à metodologia empregada para interação com as 

crianças todos colocaram envio de atividades nos grupos das turmas pelo whatsapp, chamada 

de vídeo, vídeo de contação de história e ligações. Para interação com as famílias as mesmas 

ferramentas foram utilizadas. 

 Quanto à participação das famílias nas atividades propostas, 14 das entrevistadas 

colocaram que há participação, porém pouca ou de uma minoria das famílias, algumas ECH 

foram identificadas: 

 

 

 
3 E significa: entrevistado. 
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Sujeitos Expressões-chave (extraídas dos 

depoimentos dos entrevistados 

E1 Não tivemos a participação que 

esperávamos, pois tivemos a 

contribuição de mais ou menos 30% das 

famílias. 

E3 Colaboravam mais no início. Agora 

reclamam da falta de tempo. 

E10 Apenas algumas, do total de pais apenas 

uma pequena parcela participa. 

E13 As famílias não respondem, não 

colaboram conosco que pensamos, 

refletimos, pesquisamos a melhor 

maneira de passar algo fácil que os pais 

consigam realizar em casa. 

E16 A porcentagem de participação é mínima. 

 

 Sendo assim a IC, dessa questão está na percepção coletiva de que a participação 

dos pais não foi como o esperado. 

 Entre as atividades propostas pelos professores para que as crianças realizassem com 

o auxílio dos pais as que se destacaram foram: circuitos psicomotores, construções de 

brinquedos, atividades com massinha, tinta, bolha de sabão, proposta de construção de 

cabaninhas, piquenique, atividades com espelho. 

 Em relação aos pontos positivos que essa época de isolamento social por conta da 

pandemia trouxe, foram elencadas as seguintes ECH: 

 

Sujeitos Expressões-chave (extraídas dos 

depoimentos dos entrevistados 

E4 Melhorei o domínio das ferramentas 

tecnológicas para o trabalho pedagógico. 
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E12 Ter inovado e adaptado a forma de 

trabalhar conseguindo alcançar a 

comunidade mesmo com o 

distanciamento. 

E13 Aprender a mexer em novas ferramentas. 

E15 Se reinventar. 

 

Nesse sentido, percebe-se que os professores no geral buscaram aprender 

ferramentas novas para tentar atingir da melhor forma as crianças e as famílias. Comentaram 

que aprenderam a usar aplicativos como canva, vídeos utilizando o kinemaster, edição de 

vídeos, e enviavam aos pais as atividades de forma criativa por meio desses aplicativos, 

exemplificando também objetivos de determinada proposta para os pais compreenderem a 

relação de ensino- aprendizagem imersas nelas. Dessa maneira, 

 

[...] as ferramentas não são apenas um complemento acrescentado à 
atividade humana, mas a transformam e, ao mesmo tempo, definem as 
trajetórias evolutivas dos indivíduos, cujas habilidades se adaptam às 
ferramentas em uso e às práticas sociais por elas geradas (LALUEZA; 
CRESPO; CAMPS, 2010, p. 47). 

  

 Dessa maneira, os professores perceberam a especificidade do momento e 

demostraram competência profissional, buscando alternativas para tornar o processo mais 

dinâmico diante da realidade imposta, o que evidencia [...] capacidade de compreender uma 

determinada situação e reagir adequadamente frente a ela, ou seja, estabelecendo uma 

avaliação dessa situação de forma proporcionalmente justa para com a necessidade que ela 

sugerir a fim de atuar da melhor maneira possível (ALLESSANDRINI, 2002, p. 164). 

 No que se refere aos pontos negativos desse momento, as ECH identificadas foram: 

 

Sujeitos Expressões-chave (extraídas dos 

depoimentos dos entrevistados 

E3 Não estar desenvolvendo meus 

planejamentos junto às crianças. 
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E6 Estar longe de nossas crianças. 

E10 É difícil trabalhar pelas crianças estando 

longe delas, não conseguimos 

acompanhar o desenvolvimento e há 

barreiras de vínculo. 

E 12 Não poder desenvolver as atividades 

junto com a criança. 

E 16 Não poder acompanhar de perto o 

desenvolvimento das crianças. 

E 17 Perder o contato físico com as crianças. 

 

 Dessa maneira, foram concebidos como DSC nos discursos dos professores : DSC 1- 

Dificuldade na conciliação da rotina de trabalho e múltiplas funções no tempo de pandemia; 

DSC 2- Aprendizagem de novas ferramentas e comunicação por whatsapp foram pontos 

positivos ; DSC 3- As famílias poderiam colaborar e participar mais; DSC 4- Estar longe das 

crianças não propicia uma avaliação integral do planejamento proposto. 

 Quanto ao questionário realizado com o pais dessa mesma instituição, dos 10 pais que 

participaram da pesquisa 9 consideram a comunicação com o CMEI ótima e 1 considera 

regular, entre as maiores dificuldades neste tempo de pandemia foram identificadas as 

seguintes ECH: 

 

Sujeitos Expressões-chave (extraídas dos 

depoimentos dos entrevistados 

E1 Conciliar trabalho, serviço de casa, 

atividades escolares. 

E4 Maior dificuldade é conciliar home office, 

escola e casa. 

E7 Rotina, tempo para fazer um trabalho 

bem feito com meu filho como as 

professoras fazem no cmei. 
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E 9 Tempo para dar conta de tudo. 

E10 Tempo e disciplina 

 

  A IC advinda dos sujeitos coletivos é a questão de tempo e organização. Articulado a 

isso ao questionar os pais se conseguem realizar as atividades propostas pelo CMEI, 8 deles 

responderam que às vezes fazem e 2 que sempre fazem. 

 Foi questionado aos pais também se na percepção deles houve algum atraso no 

desenvolvimento dos filhos em decorrência do afastamento do CMEI, 6 pais responderam que 

não e 4 que sim, sendo que dos que responderam sim somente um comentou que é por conta 

da socialização , que percebe que a criança está interagindo menos. 

 Quando indagado aos pais se eles acompanhavam os filhos nas atividades escolares 

antes da pandemia, 8 responderam que sim e 2 que acompanhavam às vezes. 

 Em relação à percepção dos pais sobre a importância da Educação Infantil para seus 

filhos, foram detectadas as seguintes ECH: 

 

Sujeitos Expressões-chave (extraídas dos 

depoimentos dos entrevistados 

E1 É tudo, por que é a base para 

desenvolvimento. 

E2 Muito importante principalmente na 

socialização 

E4 Muito importante. Pois ela ajuda a 

desenvolver a fala, os sentidos e a 

socialização. São os primeiros 

ensinamentos de uma criança, eles estão 

moldando nosso futuro! 

E9 Integração social, rotina, 

desenvolvimento intelectual, atividades 

frequentes 

E10 Auxilia no desenvolvimento da criança 

em todos os aspectos físico, motor e 
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principal e especialmente no que se 

refere a socialização. 

 

Depreendeu-se como DSC: 1- Dificuldade na organização da rotina com a criança o 

que gera a não realização de algumas atividades 2- A educação infantil é importante, 

principalmente na questão de socialização da criança. 

Na instituição privada os professores não tinham grupos de whatsapp das turmas 

como o CMEI, mas tinham como metodologia de trabalho a Plataforma, na qual eram 

colocados vídeos das várias áreas do conhecimento, enviado um portfólio impresso, a cada 

dois meses, com atividades para realização em casa e uma live feita uma vez na semana pelo 

google meet. Em relação às dificuldades enfrentadas se destacou a adaptação ao novo 

modelo das videoaulas e o fato de não saber como está sendo a receptividade das crianças, 

por não ter retorno quanto a isso. 

Quanto as ferramentas para contato com as crianças são pela plataforma e pela live e 

com os pais somente por meio do whats da secretaria do Cei. As professoras relataram que 

os pais têm de certa forma participado, mas o retorno é maior quanto ao portfólio impresso 

que é enviado às famílias.  As atividades nos vídeos que foram postados na plataforma plural 

também envolviam construção de brinquedos e jogos e propostas de atividades motoras. 

Como ponto positivo destacou-se o tempo maior para estudar sobre educação e negativo não 

poder avançar no conteúdo por não saber como está o aprendizado da criança. 

Os DSC evidenciados foram 1- O novo modelo de videoaulas não tem possibilitado 

saber como realmente está a participação e desenvolvimento das crianças. 2- O 

distanciamento da sala de aula dificulta o cumprimento dos objetivos e a elaboração de 

atividades para serem feitas em casa. 

Quanto à percepção dos pais da instituição, dos três que participaram da pesquisa 1 

considera ótima, 1 boa e 1 regular, 2 pais relataram que conseguem fazer as atividades 

propostas às vezes e 1 que consegue sempre. Dentre as dificuldades foram colocadas a falta 

de tempo para organização da rotina, habilidade para ensinar. Quanto às dificuldades no 

desenvolvimento, 2 pais relataram que não houve nenhuma e 1 disse que a criança não pode 

aprender letras e números, porém o desenvolvimento motor se deu de maneira normal, todos 

os pais relataram já participar e acompanhar a vida escolar de seus filhos antes da pandemia. 

E quanto a concepção de Educação Infantil e sua importância foram destacadas as seguintes 

ECH: 
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Sujeitos ECH 

E1 Socialização, familiarização com ingresso 

na vida estudantil. 

E2 É importante para desenvolver nas áreas 

de escrita, leitura, números, coordenação 

motora etc., pois serão realizadas 

atividades específicas para a idade dele e 

o desenvolvimento necessário. 

E3 É importante para o desenvolvimento 

integral da criança, socialização e 

aprendizado. 

 

 Como DSC destacou-se, por parte dos pais, que 1- A falta de tempo impede a melhor 

participação nas atividades da criança. 2- A Educação Infantil permite o desenvolvimento e a 

socialização da criança. 

 Ao analisar os DSC de ambos os sujeitos coletivos, professores e pais das duas 

instituições, percebe-se que a dificuldade central de todos foi organizar uma rotina adequada 

em casa para melhor realização das atividades, dos professores em relação ao trabalho e dos 

pais para acompanhar seus filhos. Nota-se também que em ambas as instituições há, de certa 

maneira, uma necessidade de maior interação e comunicação entre família e escola, pois o 

fato de não ter devolutiva sobre as atividades revela essa insuficiência.  

Além disso, é possível notar que a Educação Infantil realmente tem a especificidade 

do contato físico, da interação que tanto faz falta para os professores, como deve fazer 

também para as crianças. Dessa forma, percebe-se que  

 

em se tratando da educação infantil, a relação do professor com os alunos é 
constante, dá-se o tempo todo, na sala, durante as atividades, no pátio, e por 
essa proximidade afetiva é que se dá interação com objetos e a construção 
do conhecimento( MELLO; RUBIO, 2013,p.7).  

 

Os professores, portanto, demonstram sentir falta desses momentos, dessa presença 

física na relação de ensino- aprendizagem, pois a Educação Infantil traz ainda mais essa 

necessidade do contato para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 



153 
 

Quanto à representação de Educação Infantil, mesmo alguns pais percebendo a 

importância para o desenvolvimento integral das crianças, o aspecto de socialização foi o que 

mais se sobressaiu. O que, de certa forma, revela que é necessário avançar a integração com 

os pais para que entendam todos os aspectos da educação infantil e sua relevância na 

formação da criança. 

 Percebe-se também que seria necessário um maior diálogo entre escola e família a 

respeito das atividades propostas, talvez reuniões somente com os pais para ouvir as 

necessidades e dificuldades e tentar auxiliá-los na construção de uma rotina. Porém, ao 

indagarmos sobre isso não foi feita nenhuma reunião entre escola e pais em nenhuma das 

instituições, e não foram realizadas pesquisas qualitativas para se entender como estavam se 

encaminhando as atividades em casa, somente na instituição pública houve um questionário 

perguntando se estavam sendo enviadas muitas atividades e diante das respostas ao invés 

de as professoras enviarem todos os dias, passaram a enviar três vezes na semana. 

 Pensando nessas questões e em seus desdobramentos tanto no período de 

pandemia, quanto no que precisa ser refletido e reorganizado para o retorno presencial, no 

próximo tópico serão destacados alguns aspectos importantes de serem repensados e 

planejados. 

 

ASPECTOS PARA REVISAR, REPENSAR E PLANEJAR 

 

 Considerando todo o contexto vivenciado na Educação Infantil não só nesse ano 

atípico, mas em sua  total conjuntura, se faz importante e necessário discutir alguns tópicos, 

entre eles foram elencados : 1- O ensino híbrido na Educação Infantil; 2- Formação de 

professores; 3- Relação família e escola; 4- Políticas Públicas. 

 Em se tratando de Ensino Híbrido, é importante frisar que ele foi concebido como uma 

integração de tecnologias digitais no ensino, sendo que 

 

Falar em educação híbrida significa partir do pressuposto de que não há uma 
única forma de aprender e, por consequência, não há uma única forma de 
ensinar. Existem diferentes maneiras de aprender e ensinar. O trabalho 
colaborativo pode estar aliado ao uso das tecnologias digitais e propiciar 
momentos de aprendizagem e troca que ultrapassam as barreiras da sala de 
aula. Aprender com os pares torna-se ainda mais significativo quando há um 
objetivo comum a ser alcançado pelo grupo (BACICH; MORAN, 2015, s/p). 
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O Instituto Clayton Christensen, que estuda sobre o ensino híbrido nos EUA, 

em 2012, dividiu os modelos trabalhados em algumas categorias, como é possível 

visualizar na imagem abaixo: 

 

Figura 1: Modelos Híbridos 

 

 Fonte: Horn e Staker (2015. p.38). 

 

Os modelos 2, 3 e 4 são modelos que mudariam profundamente a escola tal qual é 

constituída. Porém, o modelo 1 é possível de ser trabalhado na Educação Básica, desde a 

Educação Infantil. 

No modelo rotação por estação, os alunos rotacionam em várias estações por um 

período determinado, sendo que ao menos uma dessas estações deve ter uma atividade on-

line. Essa atividade é comum de acontecer na Educação Infantil, conhecida por atividades 

diversificadas, porém no caso do ensino híbrido em uma das estações deve-se ter uma 

atividade on-line. Por exemplo, ao se trabalhar formas geométricas, é possível ter 4 ou 5 

estações, com blocos, legos, massinha, atividades de pintura de formas e em uma delas um 

jogo virtual no qual as crianças podem também montar atividades geométricas. Os 

professores podem propor esse tipo de atividade para que os pais realizem em casa com seus 

filhos. 
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  No modelo de laboratório rotacional acontece o mesmo procedimento do modelo de 

rotação por estações, porém a atividade on-line é realizada em um laboratório de informática, 

o que também é possível adaptar para a educação infantil caso a escola ou o cmei tenha um 

laboratório de informática disponível. 

    Na sala de aula invertida os alunos devem estudar em casa o conteúdo da aula e o 

tempo da aula presencial é utilizado para discussões e atividades práticas. Essa atividade é 

possível de adaptar , por exemplo, em um trabalho com projetos sobre animais, em que os 

alunos devem pesquisar sobre algum deles, o que comem, onde vivem e em uma roda de 

conversa eles podem expor o que pesquisaram e o professor articular o conteúdo a partir do 

que os alunos trouxeram.  

No modelo de rotação individual, os alunos rotacionam por estações, mas em horários 

individuais previamente definidos por um professor ou programa. Nesse caso, o professor 

pode elaborar um roteiro para cada estudante das atividades disponíveis que ele pode realizar 

durante a aula. A criança não é obrigada a passar por todas as rotações disponíveis, mas 

para aquelas que lhe chamem mais atenção ou tenham mais significado para sua própria 

aprendizagem. Essa é uma proposta interessante, pois auxilia na construção da autonomia 

da criança, na organização de seu pensamento e na sua capacidade de escolha. Além disso, 

permite ao professor perceber o que mais a criança se identifica e assim conhecê-la melhor. 

Todavia, é preciso destacar que o Ensino híbrido é muito mais do que uma tecnologia, 

uma sequência de atividades, é uma proposta que combina técnicas do ensino presencial 

com técnicas do ensino on-line. Trata-se de algo amplo, que perpassa por uma quebra de 

paradigmas, o qual identifica o local em que a escola está situada como o centro do ensino e 

aprendizado. 

Pensar em ensino híbrido é entender que o estudante é o sujeito ativo, o centro da 

aprendizagem. Nessa proposta, o professor é o mediador do conhecimento. É fundamental 

entender que o estudante aprende de forma diferente. Pode-se dizer que é uma 

personalização do ensino, a criação de ambientes personalizados de ensino e aprendizagem. 

O Ensino Híbrido na Educação Infantil, contudo, tem suas especificidades que diferem 

de outras etapas de ensino. Segundo a Organização Mundial da Saúde, crianças menores de 

1 ano de idade não devem ser expostas a nenhum tipo de tela. E segundo a Sociedade 

brasileira de pediatria, as crianças de 2 a 5 anos, devem fazer uso de telas por no máximo 1 

hora por dia.  

 Isto posto, significa que para as turmas de crianças até 2 anos a questão do ensino 

híbrido com uso de tecnologias é inviável, sendo que as atividades  propostas devem ser tanto 
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na escola quanto em casa, mais sobre a exploração dos espaços e dos sentidos por meio de 

diversos materiais, como proposto nos campos de experiência da BNCC. E no tempo de 

distanciamento dessas crianças da escola, é fundamental uma aproximação ainda maior das 

famílias com a instituição de ensino para saber que tipo de atividades são apropriadas e o 

que é possível realizar em casa para o melhor desenvolvimento das crianças. Também se faz 

necessário pensar que as atividades direcionadas às crianças de 3 a 5 anos, sejam planejadas 

com vídeos curtos e fracionados pensando em atividades combinadas, mesclando tecnologia 

com outros tipos de recursos, com tempo de realização adequado à capacidade de atenção 

e concentração das crianças. 

 No que concerne à formação de professores se faz mais do que necessário que tanto 

na formação inicial e continuada hajam mais estudos sobre a integração das tecnologias ao 

contexto educativo e as possibilidades de trabalho, mas esse aprendizado deve estar 

integrado ao currículo e não isolado dele, é preciso que futuros professores e atuais 

professores possam aprender de maneira ativa, criando propostas, planejamento e produtos 

relacionados à integração das TICs para que realmente apropriem esse conhecimento em 

suas vivências. Dessa forma, é preciso uma formação para competências digitais que consiste 

em um 

 

[...]conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes (incluindo habilidades, 
estratégias, valores e conscientização) que são necessários ao usar as TIC 
e mídia digital para realizar tarefas; resolver problemas; comunicar; gerenciar 
informações; colaborar; criar e compartilhar conteúdo; e construir 
conhecimento de forma eficaz, eficiente, apropriada, crítica, criativa, 
autônoma, flexível, ética e reflexiva para trabalho, lazer, participação, 
aprendizagem, socialização, consumo e empoderamento ( FERRARI, apud 
CANI,2020,p.407). 

 

 Na relação família e escola é preciso que as instituições colaborem na construção de 

uma cultura de participação dos pais, não somente para eventos, festas e apresentações, 

mas para conhecerem e participarem de projetos educativos, elaboração de propostas, 

formações sobre temas diversos que podem ser sistematizadas pelas escolas, além de serem 

convidados a compor de maneira ativa os órgãos colegiados da instituição. É preciso criar 

caminhos diversos de comunicação e principalmente de alteridade e empatia entre os sujeitos 

coletivos. Ou seja, 

 

Para que a escola consiga trazer os pais para dentro de seu espaço, é 
necessária a promoção da participação desse segmento na dinâmica do 
trabalho pedagógico desenvolvido pela instituição. Além disso, o 
estabelecimento de ensino deve demonstrar que, de fato, a participação dos 
pais na vida escolar de seus filhos é fundamental para o processo de ensino 
– aprendizagem desenvolvido pela escola (SOARES,2014, p.146). 
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 Nesse sentido, pode-se aventar que se os pais fossem mais próximos das instituições 

e integrados nas atividades planejadas, talvez esse ano fossem evidenciadas menos 

dificuldades na realização das propostas da escola. 

 Em relação às políticas públicas é necessário um investimento mais eficaz para o 

cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, para que o direito de acesso à 

educação infantil seja realmente garantido a todas as crianças. Além de que, é preciso pensar 

em recursos físicos e materiais que atendam as especificidades dessa etapa de ensino, 

estudando e planejando as particularidades de tempos e espaços que compõem o universo 

infantil e é claro não menos importante, a formação e valorização dos profissionais que 

trabalham com essa faixa etária. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Essa pesquisa teve como principal intuito refletir as questões da Educação Infantil nos 

desdobramentos evidenciados por meio da pandemia do Covid 19 no ano de 2020, buscando 

entender encaminhamentos e dificuldades de pais e professores de uma instituição pública e 

uma privada. 

 Percebeu-se com esse trabalho que uma das maiores dificuldades tanto de 

professores, quanto dos pais, foi se adaptar à nova rotina com as crianças em casa e 

organizar tempo e espaço. Evidenciou-se também que é necessária uma maior articulação 

entre família e escola, com uma comunicação mais efetiva e um entendimento maior de 

ambas as partes nos rumos e encaminhamentos da educação infantil.  

 Nesse sentido, também se concebeu como importante colocar e retomar alguns 

aspectos da Educação Infantil, como primeira etapa da educação básica, que agora por meio 

da BNCC estabelece os seis direitos de aprendizagem. 

 Por meio dos depoimentos notou-se que os pais percebem a questão da socialização 

como crucial na educação infantil, e de fato é, mas existem outros aspectos latentes que 

precisam ser melhor conhecidos e explorados, e foi nesse sentido que também discutiu-se 

neste trabalho alguns elementos que precisam ser repensados , reorganizados e planejados, 

como a questão do ensino híbrido na educação infantil e a relação família e escola. Não se 

sabe ainda como serão os desdobramentos e nem os impactos que se pode ter a longo prazo, 
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devido ao afastamento dessas crianças da escola, do convívio com seus colegas e 

professores. 

 Mas o que é possível é pensar desde agora em melhores alternativas para o 

aprimoramento das questões postas. Além disso, é necessário maior aproximação e empatia 

entre escolas, professores e pais e o entendimento de que o diálogo é sempre a melhor via 

para uma educação que almeja ser pautada no exercício da cidadania, e como pontua nossa 

Lei de Diretrizes e Bases, que essa educação realmente possa ser inspirada nos “ princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana”. 
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CAPÍTULO 11 
 

COMPETÊNCIAS DIGITAIS E A CAPACIDADE DO 

RECONSTRUIR-SE DOCENTE 
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 Ninguém nasce feito,  

é experimentando-nos no mundo 

 que nós nos fazemos. 

Paulo Freire 

  

INTRODUÇÃO 

  

No século XXI, as discussões sobre ter ou não competência é muito presente nas 

relações sociais e profissionais. Em diferentes ambientes é possível verificar a busca de 

desenvolvimento competente para realizar algo.Para Fleury (2000, p. 57) competências das 

pessoas é “saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar e transferir 

conhecimentos, recursos, habilidades, que agregam valor econômico à organização e valor 

social ao indivíduo”. Percebe-se que o pensamento sobre essa referência não está mais 

voltado somente ao ganho organizacional, mas ao crescimento pessoal dos participantes de 

um ambiente. Com o aumento da presença de recursos tecnológicos na vida em sociedade 

as relações sociais foram impactadas com a necessidade de desenvolvimento de 

competências para o uso de ambientes e instrumentos de tecnologia de informação e 

comunicação o que passou a ser chamado de competências digitais. De acordo com o 

relatório Science, teechnology and inovation Outloock (OECD, 2018), “o progresso 

tecnológico poderá acentuar as desigualdades econômicas e sociais, principalmente 

mediante a qualificação de mão de obra”. Torna-se assim, necessário que a escola e a 

universidade sejam campos de desenvolvimento de competências para que os estudantes se 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
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beneficiem com as inovações e fiquem preparados para sua atuação profissional.Há uma 

ampla discussão sobre as interpretações do que seja competências digitais (CD), mas é 

possível partir da conceituação geral, de que CDs é a forma como o sujeito lida com as 

tecnologias digitais da informação e Comunicação (TDIC) em seu dia a dia. As pesquisas 

sobre essa temática definem um rol de competências digitais necessárias para um mundo em 

que a tecnologia está muito presente. Com o aumento expressivo das tecnologias, diversos 

setores da sociedade, inclusive o setor educacional em seus diferentes níveis, modificaram a 

forma de viver, de se relacionar, de aprender e ensinar. E para lidar com todas as mudanças 

é exigido que o sujeito tenha competências digitais. Nos relatórios da UNESCO (2006) a 

competência digital é definida como uma das 8 competências essenciais para o 

desenvolvimento ao longo da vida (In Silva & Behar 2019). A competência digital vista sob 

esta perspectiva pode ser entendida como uma condição para o exercício pleno da cidadania 

numa sociedade com características cada vez mais tecnológica. Desta forma podemos 

afirmar que se o sujeito necessita de CDs para ser um cidadão atuante e participativo. Assim, 

como um dos espaços de formação e expressão cidadã é a escola ou universidade, cabe ao 

professor desenvolver cada vez mais competências digitais para as utilizar com objetivo de 

transformação da sua prática pedagógica e do desenvolvimento profissional usando da sua 

capacidade de reconstruir seus conhecimentos conforme fala Morin (2011, p.10) por meio da 

“seleção de dados significativos e rejeição de dados não significativos: Separa (distingue ou 

disjunta) e une (associa, identifica); hierarquiza (o principal, o secundário) e centraliza (em 

função de um núcleo de noções chave)”.  Para essa reconstrução ocorrer, investigar as 

competências digitais necessárias tanto para a formação como para a prática docente é um 

desafio a ser superado. Assim, o artigo objetiva discutir a presença da tecnologia em sala de 

aula e as competências digitais do professor. O processo de ensino aprendizagem está em 

constante mudança e demanda do profissional de educação novas competências, sejam elas 

simples ou complexas, exigindo que o professor aprenda e melhore sua prática 

cotidianamente. Como objetivo geral, o artigo visa refletir sobre o papel do professor frente às 

competências digitais em sua prática e como objetivos específicos investigar quais são as 

competências digitais necessárias para o professor em sala de aula, assim como discutir a 

necessidade da formação docente para a literacia digital. As transformações abruptas na 

forma de ensinar são visíveis e não há mais como desconsiderar a presença da tecnologia no 

âmbito escolar. A forma de aprender não é mais a mesma e é urgente pensar em novas 

metodologias para ensinar. O que é referido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial de professores para a educação básica, juntamente com a Base Nacional 

Comum quando enfatizam das tecnologias digitais como algo indispensável para a prática 

profissional do docente (BRASIL, 2019). A mesma legislação menciona que a prática docente 

deve utilizar das “[...] tecnologias digitais, os conteúdos virtuais e outros recursos tecnológicos 
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e incorporá-los à prática pedagógica, para potencializar e transformar as experiências de 

aprendizagens dos estudantes” (BRASIL, 2019). Ao investigar a temática e refletir sobre os 

relatos de professores quanto as dificuldades em aulas remotas no contexto da pandemia 

entendeu-se a justificativa desse estudo no quesito contribuir para a ampliação do 

conhecimento e aporte teórico atualizado para relacionar aos novos desafios da docência.A 

metodologia escolhida para o trabalho foi a bibliográfica utilizando uma abordagem qualitativa, 

tendo como arcabouço teórico as ideias de estudiosos da área e no documento da Base 

Comum Curricular Nacional. A pesquisa considerou que a tecnologia pode oportunizar um 

novo olhar para aprendizagem e nesta perspectiva oportunizar para que o docente perceba 

as necessidades individuais e coletivas dos estudantes, mas além disso, refletir 

continuamente sobre o uso dos recursos tecnológicos identificando suas competências 

digitais objetivando uma transformação na sua prática docente. 

  

CONCEITOS DE COMPETÊNCIAS DIGITAIS 

  

 Conceituar as competências digitais é importante para o aprofundamento dos desafios 

que se colocam para a formação de professores e atuação num mundo contemporâneo em 

que a tecnologia permeia as relações sociais, culturais, econômicas, exigindo um professor 

conectado às novas e urgentes necessidades de ensinar e aprender. 

Ala-Mutka (2011) identifica a competência digital como uma competência-chave 

transversal, pois permite a aquisição de muitas outras competências, como a linguística, a 

matemática, a aprender a aprender e a consciência cultural, sendo essencial para a plena 

participação na atual sociedade.  

Contudo, antes de apresentar os conceitos de competências digitais acreditamos ser 

relavante discutir primeiramente o conceito de competência de forma geral que é atribuído ao 

professor. Segundo Felipe Perrenoud  (1999. P7) competência é “uma capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem 

limitar-se a eles” (Perrenoud, 2000, p.7), para que seja possível agir de diferentes formas e 

em diferentes contextos conscientemente.  

A conceituação do termo competências vem sendo discutida nas diversas áreas e 

campos do conhecimento sobretudo na educação. Perrenoud (2000) conceitua competências 

como “ a capaciadade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de 

situação”, entende-se a partir dessa ideia que é para termos competências é necessário reunir 
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uma série de conhecimentos para enfrentar uma dada situação, um problema a ser 

solucionado. 

Ainda de acordo com o autor, uma competência para a execução de tarefas, não precisa ficar 

atrelada a mera aplicação de conhecimentos memorizados, mas envolve o conhecimento , a 

escolha de materiais e recursos  adequados à ação.   

Assim, a construção de competências é inseparável da ação. Em muitas profissões as 

competências são renovadas constantemente em detrimentos dos avanços tecnológicos, 

contudo na educação a competência aliada às tecnologias não provocou mudanças 

significativas na profissão do professor no decorrer da história.  

Perrenoud (2000), apresenta dez competências para o trabalho docente, são elas:  

 

1.Organizar e dirigir situaçoes de aprendizagem; 2. Administrar a progressão 
das aprendizagens; 3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de 
diferenciação; 4. Envolver os alunos e suas aprendizagens e em seu 
trabalho;Trabalhar em equipe; Participar da administração da escola ; 7 
Informar e envolver os pais ;8. Utilizar nvas tecnologias; 9 Enfrentar os 
deveres e os dilemas éticos da profissão;10. Administrar a própria formação 
contínua.(PERRENOUD, 2000, p.14)   

  

Diante das constantes mudanças em que o conhecimento e uso da tecnologia tornou-

se essencial na vida em sociedade, exige-se cada vez mais que o professor  domine recursos 

e tecnologia no exercicio de sua profissão, que tenha competência digital. 

O termo o termo Digital Competence (Competência Digital) surge em 2006, no relatório 

Competências-chave para a educação e a formação ao longo da vida, do Parlamento 

Europeu, em conjunto com a Comissão Europeia de cultura e educação. No documento são 

delineadas as  oito competências[1] essenciais para a formação ao longo da vida e dentre elas 

está a competência digital definida como o uso seguro e crítico das tecnologias da informação 

para o trabalho, o lazer e para a comunicação. Silva e Behar (2019)  

Baseado no trabalho da DigiComp Ferrari (2021) propôs a seguinte definição: 

 

Competência digital é o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes 

(incluindo habilidades, estratégias, valores e conscientização) que são 

necessários ao usar as TIC e mídia digital para realizar tarefas; resolver 

problemas; comunicar; gerenciar informações; colaborar; criar e compartilhar 

conteúdo; e construir conhecimento de forma eficaz, eficiente, apropriada, 

crítica, criativa, autônoma, flexível, ética e reflexiva para trabalho, lazer, 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=pt%2DBR&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Funinter-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fsonia_r_uninter_com%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F401a6a0c69c64237a2c1451b829be4e9&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=EAF3D19F-20C1-C000-3F27-6E4FF52379AD&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1623716909805&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=abe19929-c259-4334-a1cd-127652e996dd&usid=abe19929-c259-4334-a1cd-127652e996dd&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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participação, aprendizagem, socialização, consumo e empoderamento. 

(FERRARI, 2021, p.3-4) 

 

Um mapeamento organizado pela Comissão Europeia distingue as Competências 

Digitais em conhecimentos, habilidades e atitudes. Como indicam Silva & Behar (2019): 

 

Dentre os conhecimentos, estão: entender o funcionamento dos aplicativos 
do computador, os riscos da internet e da comunicação on-line, o papel da 
tecnologia como suporte para a criatividade e para a inovação, a veracidade 
e confiabilidade da informação online e princípios éticos e legais das 
ferramentas de colaboração. As habilidades são: o gerenciamento de 
informação, a capacidade de distinguir o virtual do mundo real e ver as 
conexões entre esses dois domínios, a habilidade para usar os serviços 
básicos da internet como suporte à criação e à inovação. Em termos de 
atitudes, tem-se: ser crítico e reflexivo com as informações. (SILVA & BEHAR, 
2019, p.11) 

  

Percebe-se que para além do domínio da técnica, a competência digital se caracteriza 

por utilizar adequadamente as tecnologias, na busca pelas informações, construindo seu 

conhecimento de forma ética, critica e reflexiva, contribuindo para a autonomia dos sujeitos 

em seu desenvolvimento sócio-econômico, profissional, acadêmico entre tantas outras 

esferas de relações que necessitam de aprendizagem e interação. 

 

TIPOS DE COMPETÊNCIAS DIGITAIS  

  

A fim de entendermos como as competências digitais podem promover mudanças 

significativas na educação e na formação de professores , abordaremos as  matrizes de 

referências da Comissão Europeia (Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores 

– DigCompEdu) e do Centro de inovação para Educação Brasileira (CIEB). 

As referências descritas na matriz Europeia em 2018, tem sido usada como uma 

importante ferramenta para a formação de professores na Europa com a justificativa de que 

como cidadãos: 

  

Os educadores precisam de estar equipados com essas competências para 
participar na sociedade, quer a nível pessoal quer profissional. Como 
exemplos, precisam de ser capazes de demonstrar a sua competência digital 
perante os aprendentes e legar o uso criativo e crítico que fazem das 
tecnologias digitais. 
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 O Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores apresenta as competências 

divididas em seis áreas distintas Lucas e Moreira (2018): 

  

Área 1: Envolvimento profissional -Usar tecnologias digitais para 
comunicação, colaboração e desenvolvimento profissional. Área 2: Recursos 
digitais-Selecionar, criar e partilhar recursos digitais. Área 3: Ensino e 
aprendizagem Gerir e orquestrar o uso de tecnologias digitais no ensino e 
aprendizagem. Área 4: Avaliação Usar tecnologias e estratégias digitais para 
melhorar a avaliação. Área 5: Capacitação dos aprendentes-Usar tecnologias 
digitais para melhorar a inclusão, a personalização e o envolvimento ativo dos 
aprendentes. Área 6: Promoção da competência digital dos aprendentes-
Possibilitar aos aprendentes usar tecnologias digitais de forma criativa e 
responsável para informação, comunicação, criação de conteúdo, bem-estar 
e resolução de problemas. (LUCAS E MOREIRA, 2018, p.16) 

 

 O Centro de inovação para Educação Brasileira (CIEB), propõe em sua Matriz de 

Competências Digitais do CIEB um conjunto de competências relacionadas ao trabalho 

docente, considerando a inserção das tecnologias digitais. a Matriz de Competências indica 

12 competências a serem desenvolvidas por professores para uso pedagógico das TIC, 

contemplada em três dimensões :  

  

Pedagógica – Efetivar o uso das tecnologias educacionais para apoiar as 
práticas pedagógicas do professor. • Cidadania Digital – Usar as tecnologias 
para discutir a vida em sociedade e debater modos de usar a tecnologia de 
modo responsável e ético. • Desenvolvimento e responsabilidade profissional 
– Usar as tecnologias para garantir a atualização permanente do professor e 
o seu crescimento profissional. (CENTRO DE INOVAÇÃO PARA A 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA, 2019, p.12). 

  

 A exposição das matrizes de competências digitais nos documentos europeu e 

brasileiro, apontam para a necessidade premente de pensar a formação inicial e continuidade 

de professores tendo em vista o contexto educacional que exige um repensar de práticas 

constantemente, sobretudo, garantindo assim as inovações e melhoria na qualidade da 

educação. Uma das primeiras atitudes a serem tomadas é promover a inserção  das TICs nos 

currículos e propostas pedagógicas das escolas. 

As tecnologias digitais provocaram mudanças na forma de pensar, de agir, na 

comunicação, no lazer, na aquisição de conhecimentos, na forma como agimos e pensamos 

e nos comportamos, vivemos em um mundo onde as tecnologias digitais são ubíquas, mas 

não significa que tenha competências para usar as tecnologias digitais de forma eficaz.  
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As competências docentes necessárias para a a escola do século XXI, trazem em seu 

bojo o uso das tecnologias digitais. Podemos constatar que as novas competências digitais 

exigem reflexão, sobretudo na formação inicial e na prática do professor que muitas vezes 

são pautadas em uma pedagogia tradicional, numa lógica mecanicista em que o professor é 

o detentor do saber e os recursos didáticos não permitem metodologias que envolvem a 

partcipação dos estudantes. Entretanto um novo desafio está posto, o de pensar novas 

práticas, que valorizam didáticas e recursos digitais que colaboram para novas 

aprendizagens. 

Portanto a reflexão sobre das novas competências dos docentes é fundamental pela 

necessidade de uma nova concepção sobre o papel do professor diante da cultura digital. 

Ensinar num tempo em que as transformações e inovações tecnológicas  acontecem de forma 

muito rápida, pressupõe uma nova postura do professor.   

A capacidade comunicativa envolve mais do que o domínio das tecnologias, mas 

necessita de uma compreensão dos aspectos éticos que envolvem as relações entre os 

participantes. Uma nova competência para lidar com as tecnologias na educação requer um 

diálogo constante. Para Amaral (2008, p.17) “a compreensão intelectual do meio digital, a 

leitura crítica de suas mensagens e a formação para seu uso livre e criativo”. Entende-se que 

não basta o uso das tecnologias para que a informação seja processada, que o docente faça 

as escolhas conscientes das tecnologias que utilizará em suas práticas.  

 

Portanto, ter consciência de qual tecnologia deve ser usada para se trabalhar 
um determinado assunto parece então ser uma competência importante que 
está relacionada não somente com o uso em si, mas também ao (re) 
conhecimento da tecnologia e suas potencialidades para se trabalhar um 
conteúdo específico. Dessa maneira, a expansão do repertório tecnológico 
de docentes não refere apenas ao domínio da técnica de diferentes 
tecnologias. (GARCIA; RABELO; SILVA; AMARAL. 2011, p.84). 

  

AS COMPETÊNCIAS DIGITAIS DO PROFESSOR   

  

Diante do exposto anteriormente sobre a conceituação de competências gerais e de 

competência digital, se faz necessário trazer à discussão as abordagens da legislação 

educacional sobre competências, para então apresentarmos as ideias acerca das 

competências digitais , entendendo que os conceitos estão articulados e precisam também 

ser analisados à luz dos preceitos legais que norteiam a educação brasileira e como isso 



166 
 

reflete na formação de professores , sobretudo para as tecnologias digitais que é nosso foco 

de pesquisa. 

A leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB9394/96) dispõe em seu artigo 

9º inciso IV –  que o conceito de competência encontra-se evidenciado a competência como 

responsabilidade dos entes federativos [...] em colaboração com os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e 

o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum.(BRASIL , 1996).  

E para reforçar esta orientação, no art.61 estabelece que a formação de professores 

deve atender às especificidades do desenvolvimento do educando. “ A formação de 

profissionais da educação, de modo a tender aos objetivos dos diferentes níveis e 

modalidades de ensino e às características da cada fase do desenvolvimento do educando[...] 

(BRASIL, 1996). 

As necessidades de mudança no conceito de competência pode ser evidenciado nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNS. ) que apontam a necessidade de romper com a 

proposta de currículos lineares, conteúdos estantes e a fragmentação do eixo de formação. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação Básica de 2013, em seu capítulo IV, 

artigo 57, evidencia a valorização do magistério quando afirma que: 

 

§ 2º Os programas de formação inicial e continuada dos profissionais da 
educação, vinculados às orientações destas Diretrizes, devem prepará-los 
para o desempenho de suas atribuições, considerando necessário: a) além 
de um conjunto de habilidades cognitivas, saber pesquisar, orientar, avaliar e 
elaborar propostas, isto é, interpretar e reconstruir o conhecimento 
coletivamente; b) trabalhar cooperativamente em equipe; c) compreender, 
interpretar e aplicar a linguagem e os instrumentos produzidos ao longo da 
79 evolução tecnológica, econômica e organizativa; d) desenvolver 
competências para integração com a comunidade e para relacionamento com 
as famílias. 

  

A educação entendida como um direito e um processo formativo contínuo e 

permanente, amplia a percepção em relação às competência do professor em relação à sua 

prática , é exigido que o professor seja capaz de articular os diferentes  saberes , ou seja, 

uma pratica ainda mais complexa que demanda uma formação inicial sólida e uma formação 

continuada para que as competências exigidas sejam tomadas como uma dimensão 

necessária para o desenvolvimento do compromisso ético e social. E neste sentido , Contreras 

(2000, p. 85) afirma que “podemos dizer que a competência profissional é o que capacita o 
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professor para assumir responsabilidades , mas que dificilmente pode desenvolver sua 

competência sem exercitá-la”.  

Outro documento norteador para a educação básica é a BASE Nacional Comum 

curricular (BNCC)  traz o conceito de competencias para o trabalho do professor e a define 

como: “mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 

cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho”. 

E, articulada com a concepção da BNCC, a Base Nacional Comum (BNC) para a 

formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica e define as competências 

que deverão ser desenvolvidas nos futuros professores, dispondo no Art. 4º que:  

  

as competências específicas se referem a três dimensões fundamentais, as 
quais, de modo interdependente e sem hierarquia, se integram e se 
complementam na ação docente. São elas: I - conhecimento profissional; II - 
prática profissional; e III - engajamento profissional. (BRASIL, 2019) 

  

 As questões relativas às competências dos professores emergem no centro do debate 

principalmente quando se questiona quais são essas competências e como o professor pode 

fazer o melhor uso das novas tecnologias e que  atendam às  necessidades básicas de 

aprendizagem dos educando que  não estejam sendo atendidas por meios educacionais 

convencionais. 

Diante dos avanços tecnológicos, o desafio para uma formação inicial e continuada 

que desenvolva as competências, que seja corrente e alinhada com as transformações é cada 

vez mais presente na vida dos professores. Mas é preciso refletir que não se pode agir de 

forma coerente com os próprios valores ou necessidades se houver carência de recursos e 

habilidades adequadas para atuar. A esse respeito Nóvoa (1997) afirma que: 

    

A formação de professores deve ser concebida como uma das componentes 
da mudança, em conexão estreita com outros sectores e áreas de 
intervenção, e não como uma espécie de condição prévia da mudança. A 
formação não se faz antes da mudança, faz-se durante, produz-se nesse 
esforço de inovação e de procura dos melhores percursos para a 
transformação da escola. É esta perspectiva ecológica de mudança 
interactiva dos profissionais e dos contextos que dá um novo sentido às 
práticas de formação de professores centradas nas escolas. (NÓVOA, 1997, 
p.28) 
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Nesta perspectiva podemos trazer para o centro das discussões o desenvolvimento 

de competências digitais para os professores que é uma exigência para que o docente possa 

compreender o novo desenho da educação tendo a tecnologia como aparato e que consiga 

fazer uso dos recursos digitais, alinhando seus saberes à práticas inovadoras que as TIC 

oferecem. (Dantas, 2005).  

O debate acerca das competências digitais dos professores passa pelo entendimento 

da relação entre tecnologia e a função docente. É certo que as novas tecnologias podem 

melhorar a prática docente, contudo a disponibilidade para o uso dos recursos digitais ainda 

não faz parte de forma ampla do universo docente. Desta forma surge a necessidade de 

ampliar este debate e discutir a relação entre os docentes e as tecnologias a partir da 

perspectiva das competências digitais. 

A tecnologia permite a flexibilização de escolhas e ritmos de aprendizagem ajudando 

os professores a atender às necessidades dos estudantes, contudo a simples inserção de um 

recurso como por exemplo o computador em sala de aula se o professor não explorar o 

recurso de forma criativa para o aprendizado dos estudantes, ou seja, é fundamental que a 

tecnologia seja integrada ao contexto educacional de forma a permitir que a prática do 

professor seja melhorada para garantir um aprendizagem efetiva e significativa por meio de 

seus conhecimentos e habilidades que vão além do manuseio da máquina.  

Assim, a partir do reconhecimento das TICs em sala de aula pelos professores, como 

aliada ao processo de ensino e aprendizagem, pode favorecer uma nova postura na forma de 

ensinar, de planejar novas metodologias que transforme a aprendizagem, reconhecendo as 

tecnologias como um fenômeno aliado ao desenvolvimento do trabalho pedagógico , e é claro 

sendo desafiadoras no sentido de transformação e valorização do processo de ensino e 

aprendizagem e das práticas pedagógicas, mas reconhece os limites e as dificuldades no seu 

uso no cotidiano escolar. Neste sentido, Champaoski e Mendes (2017) observam que: 

  

A tecnologia digital chega ao ambiente escolar como um convite envolvente 
e também desafiador para docentes e estudantes , crianças e adolescentes 
que frequentam o ensino fundamental. Uma geração que nasceu depois do 
surgimento dos dispositivos móveis digitais, ou seja , já nasceu na era da 
internet de alta velocidade. (CHAMPAOSKI E MENDES, 2017, p. 56) 

  

  Ainda segundo os autores Champaoski e Mendes (2017), no contexto das tecnologias 

digitais o professor experencia dois papeis, um de mediador do processo ensino 

aprendizagem e outro de aprendiz digital, ou seja, o professor seria um imigrante digital. 

Diante deste cenário o professor enfrenta um duplo desafio, ao mesmo tempo que precisa 
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aprender a usar e dominar as novas tecnologias, adaptando se ao mundo digital, compreende-

se como mediador do processo de aprendizagem dos seus alunos que já são nativos digitais. 

Os professores como mediadores da aprendizagem em um mundo interconectado tem 

que ser motivados a articular suas competências específicas nas áreas do conhecimento em 

que foi formado e atua com as competências digitais, no novo contexto tecnológico de ensino-

aprendizagem.  

Ressalta-se, no entanto, que diversos são os desafios diante da democratização da 

tecnologia e o seu uso em contextos educacionais. Em razão da falta de competência digitais 

dos docentes apesar de estarem inseridos em ambientes com acesso as TIC , o objetivo 

acaba sendo aprender a usar as ferramentas do que propriamente aprender ou ensinar por 

meio das tecnologias. 

É oportuno trazer para esta discussão as palavras do nosso patrono da educação que 

sabiamente afirmou Freire (1995, p. 58) sobre a formação profissional para a docencia 

“Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro horas da tarde, ninguém 

nasce educador ou marcado para ser educador”. Portanto, mesmo que as TICs sejam um 

importante instrumento para a prática pedagógica é necessário garantir primeiramente que o 

professor seja apoiado , formado para que atua de forma ética , consciente de que pode fazer 

as transformações necessárias na educação.  

  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Consideramos este artigo poderando que a defesa do uso das tecnologias em sala de 

aula e a competência digital do professor que realizamos tem o objetivo de colocar em 

discussão esta temática para que o uso de ferramentas não seja valorizado em detrimento 

das ações dialógicas que devem permear as práticas pedagógicas, assim como o professor 

que deve ser respeitado, valorizado, tendo acesso às tecnologias, à espaços de formação 

inicial e continuada de qualidade para que atue sendo capaz de utilizar as teconologias 

buscando o pensamento crítico , a criatividade e inovação.  

Identificou-se que o conceito de competências digitais foi se constituindo à medida que 

as TDICs provocaram transformação em todos os âmbitos da sociedade. Desde então, a 

complexidade tecnológica só fez emergir cada vez mais diferentes necessidades, já que 

possuir as ferramentas digitais não garante que o sujeito seja digitalmente competente.  
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Considerando a prática docente percebe-se na literatura cientifica a busca de 

instrumentos teóricos e práticos para ampliar a formação de recursos para sua 

profissionalização indo além do comum mas partindo para o uso de artefatos tecnológicos e 

mediação entre os estudantes e elementos de aprendizagem para que o conhecimento seja 

mantido como o centro do processo sem deixar de permitir que haja desenvolvimento social 

e cidadão por parte dos que aprendem e ensinam. 

A pesquisa trouxe a importância da observação crítica e reflexiva do momento da 

sociedade e dos impactos nas relações entre as pessoas e das mesmas com o aprendizado 

em um tempo de contato em ambientes digitais. 

Percebe-se o quanto o professor ainda é o grande centro de promoção das 

articulações nos processos que envolvem aprender e crescer nas questões teóricas aplicadas 

à vida. 

O saber docente e a prática pedagógica sempre estarão sujeitos ao movimento da 

sociedade, do mercado do trabalho, dos acontecimentos sociais, porém continuam sendo o 

centro de busca das respostas para os momentos de caos e dúvidas. Assim, essa pesquisa 

não se encerra, mas inicia em um tempo de grandes mudanças e novas expectativas nos 

caminhos que rumaremos para que a educação continue sendo a fonte fidedigna de 

aprendizagem e contribuição para a vida. 
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CAPÍTULO 12 
 

EDUCAÇÃO ON-LIFE: COMPREENSÕES TEÓRICAS 
NECESSÁRIAS EM TEMPO DE PANDEMIA 

          
RADVANSKEI, Sônia de Fátima 

STACHESKI, Viviane Schueda 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem o objetivo de refletir sobre os termos utilizados na educação na atualidade em 

relação a metodologias ativas e digitais e que, muitas vezes, não são compreendidos pelos 

professores. Além disso, possibilitar reflexões e compreensão da educação on-life 

desenvolvidos pelos pesquisadores Schlemmer e Moreira (2020). Para tanto, será utilizada 

uma pesquisa bibliográfica que focalizará autores que permitem essa aproximação da teoria 

com pesquisas e aplicações nas experiências reais. Schlemmer, professora e pesquisadora 

da Unisinos será usada como referência nas discussões dos conceitos; além de outros 

estudiosos que trazem essas discussões nas suas pesquisas. Observa-se que, embora há 

tempos sejam tratados assuntos sobre as tecnologias, pouco conhecimento teórico se tem 

sobre eles e a prática ainda está muito associada a seu uso como apoio à aprendizagem e 

não com o protagonismo merecido. A pandemia descortinou essa necessidade e aprendizado 

rápido e fez com que os professores reaprendessem a utilizar as ferramentas tecnológicas e 

se apropriarem dos termos utilizados como referência como: E-Learning, Gamification 

learning, pervasive learning, entre outros que fazem parte do contexto de aprendizagem ativa 

e tecnológicas do professor. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação on-life. Tecnologias Digitais. Ensino remoto. Multimodalidade 
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INTRODUÇÃO 

 

 Nas atividades cognitivas desenvolvidas pelos docentes e discentes as teorias são 

essenciais para que se possam adentrar, iluminar e dissecar as diversas faces das infinitas 

possibilidades de compreensões e análises da complexidade do real. Ou seja, ao utilizar 

teorias para explicações dos fenômenos da sociedade é imprescindível que elas possibilitem 

relações e tenham vínculos com a vida. Uma atenção especial é o cuidado de não ser 

seduzido demasiadamente pelas teorias a ponto de esquecer essa relação intrínseca de 

relacionar com o que de fato interessa ao pesquisador e que realmente possa elucidar os 

objetos de pesquisa para ter as compreensões necessárias nas explicações dos fatos e 

fenômenos. 

 Bakhtin (2016) nas suas pesquisas sobre os gêneros do discurso alertava os seus 

leitores para tomar o cuidado de não cair no “teoriticismo”, na beleza interna das construções 

teóricas e esquecer seus vínculos com a vida. Assim, há a necessidade de encontrar quem 

possa auxiliar os pesquisadores, professores e estudantes, ou interessados a trazer os pés 

de volta ao chão e compreender esse emaranhado de nomes que permeiam a educação 

atualmente, nas relações existentes entre as teorias e usos das tecnologias voltadas a melhor 

efetivação do aprendizado. Nas chamadas metodologias ativas alunos, professores e 

ferramentas ganham papéis centrais em seu emprego, porém diversos são os motivos que 

levam instituições educacionais a centrarem o cerne da aprendizagem nelas.  

 Nesse sentido, o enfoque desse artigo é a discussão a respeito das compreensões 

dessas terminologias e conceitos utilizados na educação, ou ainda, na relação ocorrida entre 

a tecnologia e o ensino. Para assim se entender o que propõe o atual conceito utilizado em 

muitas esferas educacionais conhecido por educação onlife. Percebe-se que na última década 

as teorias dos modelos de metodologias ativas e educação híbrida encontraram o caminho 

da sala de aula de todos os níveis e modalidades. Embora façam parte de um conjunto de 

esforços de reorganização, ressignificação ou outras palavras e conceitos que se relacionem 

com essas possibilidades de metodologias, todas primam pela inserção efetiva em sala de 

aula a vistas de melhoria no ensino tanto em relação as mediações, quanto em relação a 

atualização do ensino frente às demandas sociais.  Porém, o que se percebe é que nem 

sempre há clareza da importância do envolvimento com as tecnologias pelos profissionais 

envolvidos, pelos alunos e ou professores. E, nessa transposição didática para aplicação, 

utilização ou organizações das metodologias, ou compreensão na atualização das práticas 

dos professores acaba ocorrendo mais “teoriticismo”, acarretando, algumas vezes, resultados 

mais negativos do que positivos, pelos excessos de teorizações, formalizações ou minúcias. 
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 Enfatiza-se, portanto, que a escolha de autores é essencial nessa relação, ao mesmo 

tempo que alguns alertam sobre todo esse “teoriticismo”, possibilitam ir contra as 

fragmentações e os excessos teorizantes, na busca de explorar as potencialidades que elas 

oferecem ao leitor para compreensão da dinâmica da vida, em especial as nomenclaturas e 

funcionamento dos modelos híbridos e ativos para o fazer pedagógico, fazendo com que a 

vida continuamente desafie as teorias. 

 Quando isso acontece nessa esfera pedagógica, essa necessidade de encontrar quem 

auxilie e reequilibre as intervenções é essencial, Castells (1999) desde o final do século 

passado já debate sobre assuntos voltados às sociedades em rede. Lévy (2009) apresenta 

conceitos sobre cybercultura. Latour (1991), igualmente aos demais, apresenta conceito de 

hibridismo muito antes de estar em voga nas escolas. 

 Eliane Schlemmer e Antônio Moreira (2020) com as temáticas da educação voltada 

para as competências digitais e a educação on-life, possuem uma consistente trajetória 

teórica e pedagógica e trazem nas pesquisas densidade e o mergulho na vida. Os exemplos 

das pesquisas desenvolvidas não são de casos ou situações inventadas, mas estudos e casos 

em situações concretas de vivências e experiências, relacionando com a práxis pedagógica. 

Além disso, as discussões teóricas propiciadas não se reduzem à mera reprodução de 

conceitos e citações, mas ao contrário, são colocados em interação com outros pesquisadores 

no sentido de esclarecer certas questões e ampliar o escopo de compreensão dos leitores do 

tema. Schlemmer (2021) coordena um grupo de pesquisa GPe-dU (Grupo de Pesquisa 

Educação Digital – GPe-dU UNISINOS/CNPq), que é na área de educação digital, desde 

2004, mas ele existe desde 1998, quando iniciou a sua carreira na UNISINOS. As suas 

pesquisas são relacionadas desde ambiente virtual de aprendizagem até mundos virtuais em 

3D, agente comunicativo, realidade aumentada, realidade virtual, games com a parceria de 

Moreira (2020) da Universidade Aberta de Portugal. 

 Este artigo parte dos conceitos comumente ouvidos na educação para chegar a uma 

conceituação e definição da educação onlife e de alguns conceitos envolvidos como: E-

Learning, Gamification learning, pervasive learning, entre outros. Para tanto, será utilizada 

uma pesquisa bibliográfica que focalizará autores que permitem essa aproximação da teoria 

com pesquisas e aplicações nas experiências reais. Schlemmer, professora e pesquisadora 

da Unisinos será usada como referência nas discussões dos conceitos. 
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PARA INÍCIO DE CONVERSA 

 

 O Ensino a Distância não é algo novo, existe há muito tempo. Anteriormente por 

correio, por correspondência, depois pelo rádio, pela televisão, posteriormente por CD-ROM, 

até a entrada na era da internet. Fato que efetivamente revolucionou esse ensino, porque os 

ambientes virtuais de aprendizagem que surgiram com a Web 1.0, na década de 1990, 

potencializaram a interação mesmo em sistemas muito fechados. Quando era realizada a 

educação a distância pelo correio, inicialmente era enviado material de estudo, o estudante 

recebia em sua casa, fazia os exercícios, retornava, e assim o processo acontecia. Pelo rádio 

e pela TV também tinha essa mesma organização, era uma comunicação unidirecional e em 

massa.  

 Posteriormente, houve a evolução para o WI-FI, possibilitando às pessoas a 

aprendizagem em deslocamentos por meio dos seus dispositivos móveis. E nessa evolução 

surgiu a Nuvem, que transformou a maneira de armazenamento de dados, não precisa mais 

o uso de discos rígidos, pendrive, para gravar os arquivos em disquete. Atualmente, todas as 

informações, arquivos, vídeos, imagens, ficam armazenados na Nuvem, como as pessoas 

dizem: “põe na nuvem”. Então, tudo está na Nuvem e, consequentemente, “está seguro”.  

 Nessa mesma perspectiva, começa a surgir também uma segunda leva de ambientes 

virtuais de aprendizagem, como o Google Class, o Canvas, e outros tantos um pouco mais 

abertos. Abertos em que sentindo? Os alunos também podem ter um protagonismo maior 

mesmo que tenham essa ideia de um sistema mais fechado, percebe-se ainda um predomínio 

do professor e os trabalhos são restritos.  

 E mais recentemente com a internet das coisas, a famosa IoT (Internet of Things), 

permite não só a conexão entre pessoas, como acontecia nas outras evoluções da internet, 

mas agora entre lugares, entre objetos, entre a biodiversidade toda. Enfim, é uma 

conectividade a tudo aquilo que existe no nosso mundo.  Como salientam os autores Mota e 

Batista (2013) 

  

Em um futuro próximo, qualquer “coisa” (thing) poderá ser endereçada na 
grande rede. A Internet, então, tornar-se-á a Internet das coisas (Internet of 
things - IoT). As comunicações serão concebidas não apenas entre humanos, 
mas também entre humanos e coisas e entre coisas sem a interação com 
seres humanos (MOTA; BATISTA, 2013, p. 297). 
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 Como já ocorrido em outros momentos em que surgiram novidades, as conformidades 

das tecnologias e suas relações entre elas e entre elas e o homem geram confusões e 

entendimentos diversos nos ambientes pedagógicos, ora pela mudança paradigmática 

causada, ora pela variada nomenclatura. Para tanto, a seguir apresenta-se resumidamente 

alguns termos e conceitos utilizados e que fazem parte da proposta da educação on-life que 

será explicitada mais detalhamente no próximo item. 

 O primeiro termo é o mais conhecido, o E-Learning que é uma aprendizagem 

eletrônica, porém, vai além de conceitos e metodologias anteriormente empregados pela 

educação. A exemplo citam-se algumas das possibilidades: o immersive learning, que é a 

aprendizagem imersiva, por exemplo, que acontece em mundos virtuais, em RPGs, que se 

dá por meio do ingresso por avatar ou por personagem, e o sujeito, nesse processo, tem um 

ambiente modelado em 3D, um ambiente sintético, onde ele pode interagir. Gamification 

learning, é a aprendizagem baseada em gamificação, responsável por engajar os sujeitos aos 

jogos, porém estes, são baseados nas mecânicas e dinâmicas envolventes dos “games”, mas 

aplicados com objetivos traçados e planejados pela educação. 

 O Game-Based Learning é a aprendizagem baseado em jogos. O Mobile Learning, 

que é a aprendizagem com dispositivos móveis, em mobilidade.  O pervasive learning, que 

permite uma aprendizagem mais contextual, ou seja, esse conceito foi oficialmente cunhado 

por Dan Pontefract em seu livro Flat Army: Creating a Connected and Engaged Organization 

(Wiley, 2013)4. Nessa obra, o autor conceituou a aprendizagem generalizada como uma 

instrução que surge pela necessidade de se aprender em suas variadas vertentes, ou seja, 

pode ocorrer pela educação formal ou pelos contextos sociais e informais.  Por exemplo, o 

estudante pode estar no museu e possuir um dispositivo no celular que permite a interação 

com os elementos que tem naquele espaço, assim, o indivíduo aprende enquanto está em 

movimento e sensibilizado àquele contexto. Com relação a esse conceito, Schlemmer (2020) 

explica e traz exemplos nas pesquisas realizadas por seus alunos, como o desenvolvimento 

do projeto Fantasma no Museu, que foi um ARG, um Alternate Reality Game, no Museu de 

Ciência e Tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul.  

 Outro exemplo é o que aconteceu com o Pokemon Go, em que a pessoa com o 

dispositivo móvel sairia pela cidade, em determinados contextos aparecia por geolocalização 

os Pokemons e poderia caçá-los.  A isso está vinculado sensores, que são colocados no meio 

ambiente e através dos quais podem trazer informações sobre o que está acontecendo.  

 
4 Tradução livre: Flat Army: Criando uma Organização Conectada e Engajada (Wiley,2013) 
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 Nesse contexto, do mobile, do pervasive possui o que se chama de MPU, alguns 

chamam de MUP Learning, que envolve o aprender a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Com informações do ambiente físico e os objetos, os sensores, aqueles que podem estar 

incorporados ao dispositivo móvel traz informação, e em cenários de aprendizagem que sejam 

sensíveis ao contexto, com as principais características da multifuncionalidade, da 

conectividade, da personalização, da diversidade, da flexibilidade e da acessibilidade, e 

consequentemente, essa combinação potencializa a aprendizagem humana.  

 O Conceito Blended Learning já é uma proposta que hibridiza, que mistura um pouco 

daquilo que era educação à distância com a educação presencial, só que muito vinculado 

ainda a uma perspectiva metodológica. E aí surge também a educação online, que são os 

processos que acontecem todos de forma online.  Essas modalidades educacionais 

caracterizam-se pela separação entre professor e aluno presencial num mesmo espaço, para 

uma distância geográfica entre professor e aluno. Porém mantendo uma relação que continua 

sendo presencial, já que estão juntos a um mesmo tempo, com a diferença de que essa 

presença não se dá no mesmo espaço e a interação que ocorre entre os sujeitos precisa 

ocorrer dentro da plataforma escolhida previamente.  

 Outra possibilidade é a educação aberta, em que o aluno pode entrar em qualquer 

momento e cursar diferentes propostas. A priori passa a impressão de um modelo perfeito, no 

entanto há a ressalva de que os cursos ofertados já existem na modalidade presencial, 

portanto têm início, meio e fim. Destaca-se que no Brasil há uma universidade aberta, todavia 

não segue nem o conceito de universidade, já que os cursos ofertados nela ocorrem a partir 

de um consórcio de universidades presenciais, sendo assim, são ofertados em sua forma 

original, não tendo nenhuma adaptação para o ensino não presencial.    

 Surge nesse contexto todo o conceito de hibridismo, importante esclarecer que ele não 

se refere ao ensino híbrido, mas de uma educação híbrida, e o conceito de hibridismo refere-

se aos estudos de Latour (2004 e 2005), para quem o híbrido é justamente essa mistura de 

natureza, técnica e cultura. Esse autor salienta que os espaços nunca foram puros, ou seja, 

as relações entre homens e mulheres, máquinas, meio ambiente e seres vivos transformaram 

a natureza em cultura e a cultura em natureza de tal maneira que uma não pode ser explicada 

sem a outra, ou seja, vivenciamos o híbrido. 

 Nesse sentido, é possível perceber o hibridismo nos ambientes virtuais de 

aprendizagem por meio do emprego das linguagens, uma vez que os mundos virtuais 3D 

ultrapassam a aplicação da comunicação textual, comumente empregada nos espaços 

virtuais de aprendizagem, e usam além dela a comunicação oral, a gestual e a gráfica. Ao 

considerar o hibridismo no que tange em relação aos espaços, urge a necessidade de 
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clarificar que estes não são apenas geográficos ou espaços digitais, e sim, que no contexto 

de híbrido, não se vê a necessidade de priorizar um em relação a outros, já que se 

complementam mutuamente. Da mesma forma se observa em relação as modalidades de 

ensino, palavra empregada propositalmente no plural já que não se trata apenas da 

modalidade presencial física, mas também a presencial online. Logo, o formato online 

proporciona a combinação de todas as possibilidades citadas anteriormente. 

 Com este momento complicado em que o mundo vive na contemporaneidade, com a 

pandemia5, as pessoas estão impossibilitadas das relações presenciais em função do 

isolamento físico, porém não social. A tecnologia digital possibilitou a interação entre pessoas 

de lugares diferentes sem a necessidade do deslocamento físico.  Essa presença digital se 

dá, por exemplo, num perfil, numa mídia social, ou em um avatar no mundo virtual, ou ainda 

um personagem em um game. O que fora citado anteriormente são apenas exemplos de 

algumas formas encontradas pelas pessoas para que pudessem continuar tendo contato com 

quem lhes agrada. Porém, mesmo não sendo esperado por muitos, a situação da pandemia 

lançou um olhar sobre novas possibilidades de contato, de trabalho, de estudo e até mesmo 

de lazer proporcionados pelas tecnologias e suas diversas ferramentas de interação. 

 Há também o hibridismo em relação às culturas. Percebe-se que no espaço 

educacional não há uma única cultura e muitas vezes os professores desenvolveram-se numa 

cultura pré-digital e outros indivíduos que já nasceram na era tecnológica, então já estão mais 

integrados nessa cultura digital, e dentro dela tem uma variedade, tem cultura gamer6, cultura 

maker7, enfim, tantas outras.  

 Strey e Kapitanski (2011), em discussão explicam já em 2011 que: 

 

 
5 No início do ano de 2020 se alastrou pelo mundo o vírus coronavírus, denominado SARS-CoV-2, 
responsável pela doença COVID-19. Esse vírus se alastrou rapidamente e chegou ao Brasil no mês de 
março, logo, muitos setores empresariais, comerciais e educacionais tiveram que mudar suas formas 
de trabalho, para poderem atender às recomendações dos setores da saúde que se pautavam, 
principalmente no afastamento social físico. 
6 Desde os anos de 1980 os jogos eletrônicos ganharam popularidade no Brasil, porém com o evento 
da internet é que ganharam espaço. Além de influenciarem cada vez mais pessoas e setores de 
economia interessados nesse canal de entretenimento. Não obstante, foi gerada uma cultura, tida como 
cultura gamer que está relacionada a todos os envolvidos nesse segmento, direta ou indiretamente.  
http://omicult.org/emicult/anais/wp-content/uploads/2016/10/CULTURA-GAMER-
GAMIFICA%C3%87%C3%83O-COMO-PLATAFORMA-PUBLICIT%C3%81RIA-2.pdf.  
Acesso em 20/06/2021. 
7 A cultura maker tem sua origem datada nos anos 1960 proveniente do conceito “faça você mesmo” 
(do it yourself). Pode ser desenvolvida em diversos ambientes da sociedade, principalmente na 
educação. 
https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/cultura-maker-na-educacao/ Acesso em 20/06/2021. 
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Nunca se falou tanto em tecnologia como nas últimas décadas. Seu 
desenvolvimento tem permitido a existência não de uma nova ciência, mas de 
uma nova cultura. O progresso e as inovações tecnológicas provocam 
mudanças rápidas no modo de vida da sociedade, nas formas de educar e 
aprender, nas concepções de ensino e nas qualificações. Além de simples 
mudanças, essa chegada tecnológica tem se caracterizado como um 
fenômeno que muitas vezes, impõe à sociedade moderna hábitos e 
comportamentos diferentes, transformando a relação do ser humano com o 
outro, com o meio ambiente e consigo próprio. (STREY; KAPITANSKI 2011, p. 
55) 

 

  Então, toda essa relação configura-se no conceito de hibridismo de Latour 

(1991) já pontuado anteriormente, que é a de relacionar o processo educacional que tem na 

sua essência essa perspectiva. Nessa relação também estão os conceitos de 

multimodalidades, pois estão dentro do conceito de hibridismo, a teoria tem evoluído nesse 

conceito, focaliza-se justamente do imbricamento da modalidade presencial física com essa 

modalidade on-line, contemplando essas diferentes possibilidades que surgem justamente da 

apropriação com as tecnologias digitais.   

 Após essa breve reflexão sobre a influência digital direta ou indiretamente aplicada ao 

cotidiano da população atual e de como tem sido notada em tempos de pandemia, faz-se 

necessário discorrer a respeito da compreensão dos professores a ela. Isso se trata de ponto 

crucial para que de fato os reflexos positivos causados na educação por esse momento 

histórico, se perpetuem em prol de maior  geração de conhecimento aos estudantes de todos 

os níveis da educação nacional. 

 

TECNOLOGIAS DIGITAIS E A COMPREENSÃO DOS PROFESSORES 

 

 Nesse processo todo de desenvolvimento epistemológico, teórico, metodológico e 

tecnológico, pergunta-se: como é que os professores vão se movimentando em relação às 

tecnologias digitais e na compreensão e apropriação de todo esse processo?  

 Então, numa primeira apropriação, embora sejam trinta anos desde que começou a 

surgir a educação à distância via internet, quando se diz “ah, mas a pandemia pegou a 

educação de surpresa”, há muita complexidade nessa fala e ao mesmo tempo indaga-se, 

será? Há quanto tempo pesquisa-se e se comenta em tecnologias digitais? Os profissionais 

envolvidos com essa temática pesquisam e trazem situações e relações epistemológicas há 

mais de três décadas.  O que será que aconteceu nesse interim que houve essa falta de 

compreensão e apropriação dos conceitos na relação com a práxis? Não é uma relação fácil 
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a relação entre a compreensão de teorias e sua prática e apropriação na prática pedagógica, 

por isso considera-se ao mesmo tempo nova.  

 Castells (1999), um sociólogo espanhol, já nos anos de 1999 pesquisava e escrevia 

sobre a sociedade em rede 

 

Rede é um conjunto de nós interconectados. Nó é o ponto no qual uma curva 
se entrecorta. Concretamente, o que um nó é depende do tipo de redes 
concretas de que falamos (...) A topologia definida por redes determina que a 
distância (ou intensidade e frequência de interação) entre dois pontos (ou 
posições sociais) é menor (ou mais frequente e mais intensa), se ambos os 
pontos forem nós de uma rede do que se não pertencerem à mesma rede. 
(CASTELLS, 1999), p. 498 

 

 Então essa rede defendida pelo autor na época em que para o Brasil ainda parecia 

algo utópico, aos poucos foi ganhando notoriedade e espaço em todas as sociedades. As 

pessoas começaram a se interessar cada vez mais por produtos e serviços que possibilitavam 

que as distâncias físicas fossem encurtadas. Porém, nos ambientes educacionais, tudo isso 

caminhava a passos lentos e os recursos tecnológicos, quando usados, não passavam de 

meros auxiliares das metodologias tradicionais.   

 Percebe-se que quando os professores começam a trabalhar com as tecnologias 

digitais, num primeiro momento essa relação configura-se numa perspectiva de uso da 

tecnologia, enquanto usuário mesmo, utilizadas como ferramentas, ou recursos, ou apoio, ou 

seja, essa percepção é compreender que as tecnologias servem para de forma diferente fazer 

o que já vinha fazendo há tempos. Exemplo claro disso são as incansáveis vezes que são 

vistos professores encherem seus slides de Power Point como fariam no quadro de giz, ou 

seja, usam um recurso tecnológico, porém com a mesma estratégia de ensino.  

 Outra percepção nessa relação dos professores com as tecnologias é enquanto 

usuário-consumidor daquela tecnologia gera uma dependência. Álvaro Viera Pinto (1960), 

esclarece essa relação como uma consciência ingênua8 em relação às tecnologias na 

educação. Conforme o professor vai se familiarizando, começa a desenvolver uma relação de 

 
8 Consciência ingênua é aquela que – por motivos que cabe à análise do filosofo examinar – não inclui 
em sua representação da realidade exterior e de si mesma compreensão das condições e 
determinantes que a fazem pensar tal como pensa. Não inclui a referência ao mundo objetivo como 
seu determinante fundamental. [...] A consciência ingênua pode refletir sobre si, tomar-se a si mesma 
como objeto de sua compreensão, porém não chega a uma autoconsciência. A simples reflexão sobre 
si pode ser apenas introspecção. (VIEIRA PINTO, 1960, p.21) 



181 
 

apropriação, ou seja, ele vai se apropriando dessas tecnologias digitais enquanto tecnologias 

da inteligência, como salienta Pierre Lévy (2009).  

 Por que é que elas não são ferramentas? Porque elas são tecnologias que ampliam e 

potencializam as funções cognitivas humanas, como: raciocínio, memória e tantas outras. 

Então não são tecnologias como as que existiram antes delas. E nesse processo de 

apropriação, o professor também desenvolve um empoderamento e começa também a ser 

produtor nesse processo. Retomando Álvaro Vieira Pinto (1994), assim o sujeito desenvolve 

uma consciência crítica em relação às tecnologias na educação, assim explica: 

 

A consciência crítica, quando reflete sobre si (sobre seu conteúdo), torna-se 
verdadeiramente autoconsciência, não pelo simples fato de chegar a ser 
objeto para si, e sim pelo fato de perceber seu conteúdo acompanhado de 
representação de seus determinantes objetivos. Estes pertencem ao mundo 
real, matéria, histórico, social, nacional, no qual se encontra. (VIEIRA PINTO, 
1994, p. 60). 
 

 Essa apropriação das tecnologias pelo professor, apresentada nas pesquisas de 

Eliane Schlemmer e Antônio Moreira (2020) evidenciam a existência de um acoplamento 

enquanto agenciamento, em que o professor tem uma agência sobre as tecnologias, mas 

entende que essas também atuam nele. Tanto atuam, que hoje se não fosse as tecnologias 

digitais, as escolas e os professores não teriam como dar continuidade ao processo 

educacional, embora não seja para todos9. E essa relação Lévy (2009) também já discutia em 

na sua obra Cibercultura, que todo o desenvolvimento tecnológico, seja qual for, gera um 

processo de exclusão, por isso a necessidade de construir políticas públicas que minimizem 

esses contextos.  

 Nesse processo de acoplamento enquanto agenciamento, não mais numa perspectiva 

de uma teoria da ação, de uma ação humana sobre as demais entidades presentes no mundo, 

sejam elas as tecnologias ou a biodiversidade, mas de um ato conectivo, em rede. E esse ato 

conectivo ele é transorgânico, pois prevê também os ecossistemas, os não-humanos, 

justamente em função da internet das coisas, que potencializa essa conexão de tudo que 

 
9 Embora as tecnologias estejam presentes no dia a dia da maioria das pessoas, bem como seus 
pacotes de dados móveis para usá-las onde quiser, essa realidade ainda se vê bem distante de muitas 
pessoas dadas diversas circunstâncias, como: baixe renda, habitantes de localidades sem cobertura 
de internet e, até mesmo, comunidades que optam por não viverem conectadas.   
“O levantamento do IBGE mostra também que 12,6 milhões de domicílios ainda não tinham internet. 
Os motivos apontados foram falta de interesse (32,9%), serviço de acesso caro (26,2%) e o fato de 
nenhum morador saber usar a internet (25,7%)”.  
https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2021/abril/pesquisa-mostra-que-82-7-dos-domicilios-
brasileiros-tem-acesso-a-internet. Acesso e 29/06/2021. 
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existe no planeta. Nessa relação o professor passa a ser um co-produtor, a partir dessa 

conexão de inteligências diversas. 

  Ao relacionar com as inteligências diversas, há a inclusão também da inteligência 

artificial e nas outras formas de inteligência que existem no planeta. Só assim o sujeito tem 

uma consciência crítica, do ponto de vista humano, uma consciência de máquina que se 

chama, context awareness10, nessa relação de transubstanciação na lógica de tudo que existe 

no mundo hoje passar por um processo de digitalização. Ou seja, aquilo que é átomo é 

transformado em bitcoin, portanto, ele se transforma em informação, que pode ser 

manipulada, combinada, remixada, construída outras coisas a partir dela.  

 Nessas discussões apresentadas, relaciona-se com o contínuo da educação digital, 

em que de um lado tem a educação presencial enriquecida com o digital, ou seja, é a 

educação no espaço presencial físico, quando diferentes tecnologias em diferentes 

intensidades podem estar presentes. No outo polo a educação totalmente online, aquela que 

acontece só pela internet. E no meio disso então a educação híbrida e as suas infinitas 

possibilidades de variações que ela prevê.  Todo esse processo depende muito do contexto, 

do que é possível fazer, do que se tem no momento e vai se modificando.  

 

ENSINO REMOTO, E AGORA? 

 

 Todo esse contexto apresentado, já existia e existe. Mas com a pandemia – COVID 

19 o que aconteceu com muitas Universidades e escolas de natureza presencial-física, que 

tem uma tradição no ensino presencial-físico? Foi necessário mudar e realizar o ensino remoto 

emergencial, o nome já diz é de emergência, em função da pandemia. As Instituições 

seguiram exatamente as mesmas metodologias e práticas da modalidade presencial-física 

que são transpostas para os meios online. E foi observado, nessas situações, adolescentes e 

crianças dispostos quatro horas na frente do computador, assistindo lives ou aulas gravadas.  

 Ou seja, o uso da tecnologia manteve-se aplicado na perspectiva única de ferramenta 

de ensino, pelo fato de muitos dos envolvidos nos espaços educacionais não terem a real 

 
10 A consciência do contexto refere-se, nas Tecnologias da Informação e da Comunicação, à 
capacidade de levar em consideração a situação das entidades, que podem ser usuários ou 
dispositivos, mas não se limitam a eles. A localização é apenas o elemento mais óbvio dessa situação. 
Navegadores da Web, câmeras, microfones e receptores e sensores de Satélite de Posicionamento 
Global (GPS)   são todos fontes potenciais de dados para computação com reconhecimento de 
contexto. (G.Chen, D.Kotz: A Survey of Context-Aware Mobile Computing Research, Dartmouth CS 
Technical Report TR2000-381. E A.Harter, et al.: The Anatomy of a Context-Aware Application, Wireless 
Networks 1 (2001), citeseer.nj.nec.com/harter02anatomy.html 
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compreensão do potencial tecnológico. Logo, viu-se que instituições de ensino, professores e 

afins ainda desconhecem ou não confiam nas potencialidades das ferramentas e no 

protagonismo dos estudantes frente a elas para efetivação do processo pedagógico. Embora 

a grande maioria das escolas tenha acesso aos ambientes virtuais, urge a necessidade de 

que a virtualidade em rede, junto às tecnologias digitais, seja aceita e reconhecida enquanto 

potência para a efetivação da aprendizagem. 

 Schlemmer (2021), apresenta nas suas explicações sobre essas transformações de 

progresso e retrocesso nas tecnologias nesse momento atual o exemplo de uma borboleta. 

No início, na educação onlife uma borboleta (até a pandemia). Ao apresentar o ensino à 

distância a borboleta quase sai do casulo, ao discutir sobre as diversas possibilidades de 

combinação, a borboleta sai mais um pouco do casulo. Porém com essa pandemia, a 

borboleta volta para o casulo, por quê?  

 Houve um passo para trás, uma grande confusão, se aquilo que se estava sendo feito 

era educação à distância. Mas, não era educação à distância, o que estava sendo feito nas 

escolas e universidades foi o ensino remoto emergencial. Isso era o possível no contexto 

apresentado pela pandemia. Um ponto extremamente positivo apresentado, principalmente 

com as novas ressignificações das instituições de ensino e professores, é que a educação 

não parou, foi encontrada uma maneira de não parar, de não deixar os estudantes sem 

educação.  

 Então, que contexto foi apresentado pela pandemia? A sala de aula, o reduto dos 

professores, lugar em que se sentiam tão à vontade, só se via classes vazias e a procura de 

outras possibilidades que se têm com o mundo digital. Com a pandemia, nesse momento 

caótico para a sociedade, começam a surgir as diversas possibilidades de conectar os 

professores, grupos de apoio no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Todos os envolvidos 

em um movimento de solidariedade entre o mundo da academia, dos pesquisadores, dos 

professores de diferentes níveis.  

 Nesse primeiro momento, os docentes utilizam as mídias mais como uso, numa 

perspectiva muito instrumental de ferramenta. O que é que eu posso usar? O que é que eu 

posso usar para chegar no aluno? Então as lives foram a grande estrela desse processo, por 

Facebook, por YouTube, por Instagram, enfim, foram usadas as possibilidades que existem 

nessas mídias 

 Tampouco a expressão “estão me ouvindo?” se tornou presente no dia a dia dos 

envolvidos. Alunos telepresentes, outros representados por seus quadros com iniciais ou 

avatares de um lado, e de outro professores insistindo para que abrissem suas câmeras para 

também melhorar o seu bem-estar, já que a sensação “de quem que está comigo?”, estava 
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presente em todos os momentos. O processo educacional que os professores estavam 

desenvolvendo também lhes gerou insegurança, afinal, usaram o que tinham (instrumentos), 

como podiam (metodologia) visando atingir bons resultados (objetivos), e, mesmo que sem 

querer, aprenderam muito em um tempo tão curto. 

 Porém muitas instituições, em diferentes níveis, pararam efetivamente seus trabalhos 

educativos durante um tempo e muitas retornaram, sem essa mediação online, apenas com 

folhas impressas, devido às muitas realidades e contextos sociais diversos. Não tiveram 

possibilidade de nem passar por essa experiência, por esse processo de aprendizagem, que 

está sendo fundamental no contexto educacional da atualidade. 

 Independentemente de como esse tempo marcado pelos diversos episódios passados 

por instituição e profissionais da educação foi vivenciado, é fato de que as adaptações vividas 

levaram a todos a refletirem sobre a realidade que bate à porta há tempos – o trabalho com 

as tecnologias. Consequentemente, indagações sobre o futuro das metodologias de 

aprendizagem e sobre o protagonismo cada vez mais exteriorizado dos estudantes vieram à 

tona e assim permanecerão por muito tempo. Logo, o “como ensinar” dará espaço para o 

“como o estudante aprende”, eis a reflexão da atualidade. 

 

 EDUCAÇÃO ONLIFE 

 

 Desde que se iniciou o processo de transformação digital, a digitalização11, a 

transformação do mundo é evidente e necessária, cada vez mais o mundo físico, tal como o 

indivíduo a conhece e o mundo biológico vem se hibridizando com o mundo digital. E isso vem 

criando um novo tipo de realidade, uma realidade hiperconectada, na qual, principalmente os 

responsáveis relacionados com a educação precisam aprender a se movimentar. Hoje 

praticamente tudo que existe no mundo pode ser digitalizado.  

 Um exemplo muito prático dessa relação é quando se faz uma pesquisa sobre algum 

nome na internet e aparece muitas informações sobre a vida da pessoa, sobre as suas 

publicações, artigos, revistas, e afins, depende de seu escopo de trabalho. Ou quando se 

 
11 DI FELICE, Massimo (2016, p.11) “Assim, ao pensar o processo de digitalização, não devemos 
considerá-lo somente como um processo técnico segundo a tradição das ciências sociais, que pensa 
a técnica como instrumento, como algo externo ao humano. Tampouco devemos assumir uma 
perspectiva sociotécnica, isto é, como resultado de mediações sociais ou culturais entre sujeito, 
pessoas e tecnologia. A digitalização, como qualquer forma de tecnologia é também uma alteração da 
condição habitativa, isto é, é uma alteração da própria ecologia”.  
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pesquisa sobre algum produto e, ao menos se esperar em tudo o que for pesquisado na rede, 

aparece as propagandas daquele produto.  

 Atualmente, também nas entrevistas de emprego, se as instituições ou outras pessoas 

quiserem pesquisar sobre a vida de alguém, entram nos diferentes espaços digitais virtuais 

para observar o que mais aparece em relação a pessoa pesquisada nesse mundo. Então, 

isso faz parte da identidade atualmente, os indivíduos não são apenas o que se veem deles, 

mas são aquilo que produzem e compartilham nas mídias sociais e sites que utilizam. 

 O ser humano é um indivíduo de informação, consequentemente essa realidade 

hiperconectada é o conceito discutido por Luciano Floridi (2015)12, salienta esse autor que 

quase 99% da tecnologia atualmente é baseada na informação, compartilhada a partir dos 

celulares, nas redes sociais, além disso, há agências que recolhem essas informações a partir 

de satélites. Nesse sentido, é necessário discutir em uma ética relacionada à grande 

quantidade de informações que rodeia as pessoas não apenas aos computadores. 

 Nesse Manifesto, (Manisfesto The Onlife Manifesto: Being Human on the 

Hyperconnected Era”, em uma tradução livre, O manifesto onlife: o ser humano na era 

hiperconectada”), os autores e na figura de Floridi (2015), quem articula essa teoria, faz uma 

aproximação filosófica que corresponde à nova realidade resultante da união entre a 

Sociedade da Informação e da democratização da tecnologia, conceituada pelo especialista 

como onlife (uma relação de   online e life (vida em inglês)). Compreendem a tecnologia não 

mais na perspectiva de uma inteligência coletiva, que é vinculada só ao humano - numa visão 

antropocêntrica do mundo. Mas às tecnologias como forças ambientais, que permitem o 

repensar de quem o indivíduo é se modifique, que apresenta como os indivíduos interagem, 

como se socializam, qual a percepção que o indivíduo tem do mundo. Proporcionando, assim 

esse habitar atópico, que não é um não-lugar, mas o habitar atópico, esse habitar fluxo, em 

rede, que se expande, que se espalha. 

 Nessa perspectiva, Di Felice (2017) traz o conceito de transubstanciação, 

caracterizada pela sinergia de um apanhado de coisas diferentes, relacionando ao processo 

que transforma uma substância em outra. Na religião é a “Presença de Jesus Cristo na 

Eucaristia; termo usado para explicar a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue 

de Cristo” (Dicionário Online, 2021). Schelemmer (2020) traz um exemplo prático para 

 
12 Luciano Floridi é um pesquisador italiano conhecido por seu trabalho na área de Filosofia da 
Informação e da Ética da Informação. Atualmente é professor de filosofia e ética da informação e diretor 
do Digital Ethics Lab na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Foi editor e organizador do livro The 
onlife manifesto – Being Human in a Hyperconnected Era – publicado em 2015, resultado de uma 
pesquisa coletiva com quinze estudiosos da área da informação 
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compreender esse conceito. Um sensor é acoplado em uma árvore real, que busca a 

informação dessa árvore e transfere essa informação para um celular. Então, a partir desse 

momento uma árvore é transformada pelo processo de digitalização em bit, por meio desses 

dados, dessas informações, há a produção de outros conhecimentos. Não há perda de sua 

natureza de árvore feita de átomo, mas pelo processo de digitalização ela é transformada em 

dado, que transita pela internet e permite o indivíduo trabalhar com esse dado. Di Felice 

(2017), explica: 

 

O processo de digitalização, sobretudo nas suas dimensões mais recentes, 
social networks, internet of things e big data, parece expressar uma dimensão 
informatizada do agir, não mais material nem apenas relacional ou 
associativa. A informatização das coisas, das pessoas, do meio ambiente e 
do território transforma em bits e em informação as diversas entidades, 
criando uma alteração das naturezas das diversas substâncias e tornando-as 
concretas, isto é, portadoras de uma relação não agregativa nem articulada 
por um agir, mas “trans-substanciativa” (DI FELICE, 2017, p. 50).  

  

 Nesse contexto, então quando se relaciona a uma educação onlife, compreende-se 

em uma educação que é on-, que quer dizer ligada, conectada com a problematização do 

mundo presente. Foi o que aconteceu efetivamente com a educação frente à pandemia, um 

processo de educação onlife, num sentido mais amplo. Ou seja, a problematização do mundo 

presente que é a ausência da presença física nas escolas devido ao vírus Covid-19 fez com 

a educação buscasse formas de continuar acontecendo. Foi um processo que levou tudo para 

o on-life. Não houve a possibilidade trabalhar com o híbrido, que é o que está dentro dessa 

perspectiva on-life. Que não é nem só off-line e nem totalmente online, mas é on-life, na vida. 

 Observa-se que a educação, a partir das novas ressignificações da pandemia, terá 

mudanças significativas. Houve um aprendizado muito intenso e pode ocorrer com os novos 

estudos o pensar de novas formas de educação. Essa educação on-life é uma das formas, 

pois permite trabalhar com essas existências inteligentes, para além de uma teoria de ação, 

só compreendida pelo humano. Mas numa visão conectiva que ocorre entre atores humanos 

e não humanos, portanto, transorgânicos. A superação desse binômio entre sujeito e objeto, 

trabalha-se com o conceito de rede, de ato conectivo. A superação da centralidade, seja ela 

no professor, no conteúdo ou no aluno, porque rede não tem centro, rede é conexão o tempo 

inteiro.  

 Atualmente, observa-se que a formação de professores necessita uma outra 

perspectiva para que essa mudança possa acontecer. Desde a formação inicial do professor 

que estará lá na escola, até a formação dos professores do stricto sensu. Existem algumas 

experiências, mas elas ainda são bolhas nesse universo de transposição de práticas, de 
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metodologias, de pedagogias conectivas, que se dão em rede, em espaços de convivência e 

aprendizagem, híbridos e multimodais. Por se trabalhar com as problematizações do mundo 

presente, há a necessidade de se criar as metodologias inventivas, que não é a mesma coisa 

que metodologia ativa. As metodologias inventivas têm como sustentação a lógica de redes e 

a problematização do mundo presente. Então, tem essa perspectiva da inventividade dos 

processos, as práticas pedagógicas intervencionistas e gamificadas. Nessa perspectiva, 

possibilitar formações na relação com as metodologias inventivas e de práticas pedagógicas 

que sejam mais intervencionistas no espaço, no sentindo da co-produção, da co-

transformação e gamificadas, trazendo esses elementos de games para engajar os 

professores. 

 

FORMAÇÃO DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO ONLIFE: ALGUMAS 

POSSIBILIDADES   

 

Schlemmer (2020/2021) apresenta um exemplo de como pode acontecer essa 

formação dos professores para uma educação onlife, Na UNISINOS há um programa 

desenvolvido por essa autora, juntamente com seu grupo de pesquisa que está muito 

vinculado à exploração de diferentes tecnologias digitais e a produção disso num contexto de 

aprendizagem dos próprios professores. Ou seja, a perspectiva é que a partir do uso, o 

professor possa se apropriar dessas tecnologias até chegar num nível de acoplamento 

enquanto agenciamento. Para que isso aconteça, são necessárias diferentes abordagens 

metodológicas e de práticas que são desenvolvidas pelos professores das escolas públicas. 

Não é a apenas a metodologia ativa, mas a metodologia inventiva. Isso não quer dizer que 

não se possa trabalhar com metodologia ativa, só que ela não é a salvação da educação, 

assim como também não são as metodologias inventivas. A formação é trabalhar com a 

pesquisa, ampliando aquilo que se sabe, produzindo outras possibilidades, para construir uma 

educação de qualidade.  

Nesse processo todo da formação docente, Schlemmer (2021) trabalha naquilo que o 

grupo desenvolveu e que denominam de 5D da formação docente. Esse 5D são cinco 

dimensões. Seria a dimensão do professor enquanto sujeito da aprendizagem, a dimensão 

da prática pedagógica, as quais num processo formativo acontecem juntas, ou seja, não tem 

um processo formativo que antecede uma prática pedagógica. Existe um processo formativo 

que a prática pedagógica é elemento desse processo formativo para poder chegar mais perto 

desse professor. Tem a dimensão da socialização desse conhecimento para os pares, que é 
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diferente da prática pedagógica. Quando eu tenho que socializar com os meus pares o que 

aprendi, o tipo de questionamento que vem desses pares é diferente do tipo de 

questionamento que os alunos fazem, e isso potencializa enquanto docente. Tem a dimensão 

da sistematização do conhecimento, ou seja, professor produz teoria, professor produz 

conhecimento.  

Então, como é que a partir das outras dimensões que é: a dimensão enquanto sujeito 

da aprendizagem, dimensão da prática pedagógica, dimensão da socialização entre os pares, 

eu sistematizo e produzo o conhecimento disso? Que pode ser uma teoria, pode ser uma 

prática, pode ser um produto. Enfim, pode ser o que o grupo de professores quiser. E a quinta 

dimensão, que é a dimensão ecossistêmica, que é a dimensão da relação e para além daquele 

contexto da formação.  

Todas essas formações, essas dimensões é que consistem na formação do docente 

e as competências para uma docência on-life não são - ao contrário do que muitos possam 

pensar, as competências digitais. As competências digitais são uma das competências que o 

professor precisa desenvolver, mas ela não tem sentido se ela for isolada, porque é 

justamente na relação entre as competências específicas de uma área do conhecimento, as 

competências didático-pedagógico, as competências socioemocionais e as competências 

digitais, é que o professor se forma.  

Ou seja, essas diferentes competências têm que estar num processo de hibricamento, 

para que o professor consiga produzir algo novo. Essa educação híbrida, não só o presencial 

físico e nem só o online, mas são em diferentes momentos que não são marcados, que não 

têm tantos por cento de presencial, tantos por cento de online, que as coisas vão acontecendo 

nesse movimento entre Mobile Learning, Immersive Learning, Pervasive Learning, 

Gamification Learning, ou seja, todas essas possibilidades que permitem para a construção 

de espaços de convivência e de aprendizagem. E isso, obviamente, se vincula à questão da 

educação híbrida on-life. Nessa perspectiva de uma educação ligada, conectada com a vida, 

com a problematização do mundo presente, do tempo presente.  

Algumas práticas desenvolvidas com as alunas da atividade acadêmica, Ensino e 

Aprendizagem no Mundo Digital do curso de pedagogia do UNISINOS, também aberto para 

outras licenciaturas da universidade, que é uma prática vinculada à metodologia inventiva de 

projeto de aprendizagem gamificado, tem elemento de jogos, de gamificação, sendo assim 

hibridiza um pouco o livro e o filme do Senhor dos Anéis. Essa atividade inicia justamente 

dizendo para quem está participando “é perigoso, Frodo, sair porta à fora. Você pisa na 

estrada e se não controlar os seus pés, não há como saber até onde você pode ser levado”. 

Nesse convite para que saiam porta à fora, mesmo que tenham medo, carrega o sentido de 
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que é necessário sair do comodismo no qual se tem segurança, para poder explorar outros 

universos, e, assim, ir a lugares nunca pensados anteriormente. Em seguida há toda uma 

narrativa que conta como ocorreu o início da jornada, nela ocorre a interação com os 

personagens da própria história. Então os alunos passam a ser os “Hobbits”, e, como tal, têm 

a ajuda dos elfos e dos magos, que são também os teóricos, para desempenhar uma missão. 

Nesse momento aparece toda uma história, mas a narrativa vai sendo cocriada com os alunos. 

À medida em que os estudantes vão se movimentando, os elementos aparecem nesse “livro” 

colaborativo ou nesse “game book”, se dá para assim ser chamado. Diante disso aparece o 

mapa da Terra Média e ao clicar no ícone representativo de um vídeo, passará uma parte da 

narrativa instigando os jogadores, pois mesmo que tenha sido criado em 2019 permanece 

muito atual. 

A área de inteligência artificial é uma área que cresce muito, vem se desenvolvendo 

enormemente e pode auxiliar muito na educação, principalmente por meio de sistemas de 

mineração de dados e Learning Analytics, que são os sistemas que acompanham o sujeito 

nas diferentes interações que ele realiza. A partir do exposto, relaciona-se esse fato também 

com o perfil dos alunos da atualidade, pois ao ser acompanhado por um sistema de 

recomendação, é possível auxiliar os professores a fazerem suas mediações pedagógicas de 

forma mais eficiente, já que poderão personalizar o processo educacional. Então, certamente 

a inteligência artificial vai expandir ainda mais. Inclusive, há um tempo surgiu uma polêmica 

de uma instituição que estava demitindo professores, porque estavam usando agentes 

inteligentes. Portanto, muito cuidado. Se o professor entende que aquilo que faz pode ser 

substituído por um agente inteligente, é sinal que está num paradigma transmissível, de uma 

educação transmissível, a conteudista. A educação é um processo muito mais amplo que isso, 

muito mais denso que isso. Não é repasse de informação, não é transmissão de informação. 

E sim, vai crescer muito, está crescendo muito e vai crescer cada vez mais.  

 

DIÁLOGOS INCONCLUSOS 

 

 Este artigo com o objetivo de refletir sobre alguns termos utilizados na educação na 

atualidade em relação a metodologias ativas e digitais que, muitas vezes, não são 

compreendidos pelos professores possibilitou observar que muitos termos, conceitos e 

metodologias ainda não são efetivamente compreendidos pelos profissionais da educação. 

Os professores da educação básica com a pandemia COVID-19, com as atividades remotas 

emergencial no ano de 2020, foram obrigados, junto com a gestão escolar, organizarem e 
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aprenderem a utilizar as diversas mídias sociais, ferramentas e plataforma de interação para 

conseguirem propor estratégias metodológicas aos alunos. Na maioria das vezes estavam se 

familiarizando aos poucos com as tecnologias, e utilizavam quando realmente precisavam, 

muitas vezes não dependia somente dele, havia uma equipe que auxiliasse. A exposição, a 

vergonha, a falta de preparo para essa vida on-line ficaram evidentes, parece que a vida de 

“youtubers” e “tiktokers” que viam pelas telas dos celulares e computador, agora eram eles ali 

na ativa, sendo avaliados, criticados. Não foi fácil e muitos apenas enviavam áudios e 

utilizavam vídeos já produzidos por outros professores, devido à dificuldade de trabalhar.  

 Na prática, mesmo sem formação ou conhecimento formal das diferentes 

metodologias digitais, bem como, de vários nomes dessas interações e tecnologias como: 

Mobile Learning, Immersive Learning, Pervasive Learning, Gamification Learning, Google 

Class, Canvas, a escola não parou e os professores conseguiram de alguma maneira se 

reinventar e possibilitar estratégias de aprendizagem, mesmo que fossem pelas atividades 

impressas. Além disso, pode-se perceber que as tecnologias de interação, espaços, 

ferramentas digitais, todas essas possibilidades disponíveis nas redes para utilização 

poderiam contribuir para espaços de convivência e de aprendizagem 

 Nessa perspectiva de uma educação ligada, conectada com a vida, com a 

problematização do mundo presente, do tempo presente é que os professores se tornam 

pesquisadores e encontram alternativas nunca antes pensadas e utilizadas, porém, possíveis 

para aquelas situações, ou como a educação on-life preconiza, um professor inventivo, mas 

com possibilidades de conectividade.  

 A formação apresentada pela pesquisadora Schemmer (2020), uma formação 5D, 

possibilita essa formação para as tecnologias e em rede pautada nos nas 5 dimensões: a 

dimensão do professor enquanto sujeito da aprendizagem, a dimensão da prática pedagógica, 

a dimensão da socialização desse conhecimento para os pares, a dimensão da 

sistematização do conhecimento e a quinta dimensão, que é a dimensão ecossistêmica, a 

dimensão da relação e para além daquele contexto da formação. 

 Nessa proposta de formação, os professores trabalhariam em equipe, com suporte e 

pesquisa. Eliane Schlemmer e Antônio Moreira (2020) com essas temáticas da educação 

voltada para as competências digitais e a educação on-life, apresentam experiências 

consistentes com uma ampla trajetória teórica e pedagógica e trazem nas pesquisas 

densidade e o mergulho na vida. Os exemplos das pesquisas desenvolvidas por eles 

mostraram que é possível uma educação pautada nessas dimensões e levando em conta 

esse mergulho na aprendizagem. Não foram situações ou casos ou situações inventadas, 

mas pesquisas em situações concretas de vivências e experiências, relacionadas com a 
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práxis pedagógica. Além disso, as discussões teóricas propiciadas não se reduzem na mera 

reprodução de conceitos e citações, mas ao contrário, são colocados em interação com outros 

pesquisadores no sentido de esclarecer certas questões e ampliar o escopo de compreensão 

dos leitores do tema. 

 Apresenta-se também, embora há tempos sejam tratados assuntos sobre as 

tecnologias, pouco conhecimento teórico se tem sobre eles e a prática ainda está muito 

associada a seu uso como apoio à aprendizagem e não com o protagonismo merecido. A 

pandemia descortinou essa necessidade e aprendizado rápido e fez com que os professores 

reaprendessem a utilizar as ferramentas tecnológicas e se apropriarem dos termos utilizados 

com competência. 
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POSFÁCIO 
 

É certo que ainda temos muitos desafios para a educação no Brasil, com a pandemia 

do Covid-19, esses desafios ficaram ainda mais evidentes, mostrando-nos o quanto é preciso 

aprender, definir, conceituar. As linhas que percorrem as páginas desta obra é uma espécie 

de resumo do que temos a nossa frente. Muito mais do que procurar um novo olhar, ou um 

ressignificar o ensino, o esforço é mesmo o da criação: criar novas formas de ensinar e 

aprender com o suporte tecnológico que temos ao nosso alcance.  

 Na era das Tecnologias Digitais tudo está conectado, nossa maneira de interagir, 

nosso cotidiano, nossas vidas, nossos sonhos. Tudo se interliga no espaço/tempo entre o real 

e o digital. É o que Giddens (1991) chamou de relação de co-presença onde a cada hora, 

mais e mais pessoas se conhecem e se relacionam através do computador, numa sedução 

virtual. Para o autor, o tempo não é somente aquele marcado pelo relógio, mas as formas 

divergentes da estruturação das atividades diárias, movimentando trajetórias e ocupando 

espaços de vida. Nessa relação entre tempo e espaço se criam regionalizações, que acabam 

por tipificar as regiões em centrais e periféricas. Fazendo uma breve e singela analogia com 

a educação temos que o ensino à distância, neste momento de isolamento social, provocado 

pela pandemia da Covid-19 passa a ser o centro do modelo de ensino possível, enquanto que 

o presencial passa a estar em posição periférica.  

 Sabemos também que essa dependência das ferramentas tecnológicas veio se 

acentuando, chegando a pressionar a formação dos professores para a necessidade da 

adaptação e implantação das TICs no ensino. Morin (2001) é outro autor que destacou que 

nosso mundo transformou as relações sociais, no momento em que interagimos, lemos, 

fazemos compras, nos divertimos na frente da tela de um computador. Vários conceitos de 

tempo, espaço, de real e de virtual sofreram modificações e o que era considerado inovador 

pode ser hoje considerado tradicional.   

 Essa “tradição” pode ser percebida na ação proativa dos estudantes quando se trata 

da obtenção da informação, seu comportamento diante da informação colhida das redes 

sociais e da sua interpretação com a notícia é instantânea e ativa. Ele sai reproduzindo e 

defendendo ideias, muitas vezes, sem a reflexão necessária. Pode-se dizer que essa postura 

é um reflexo da transmissão e reprodução dos conteúdos do ensino tradicional. É o que Freire 

(2002) já alertava sobre a necessidade de rompermos com os modelos de ensino baseados 

na transmissão de informações, em que o conhecimento é repetido pelo professor e 

reproduzido pelo estudante numa memorização mecânica, não atingindo o aprendizado de 

forma real.  
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O ensino remoto parece que nos trouxe ao mesmo tempo, um modelo de ensino já 

superado que usa a transmissão e reprodução, com técnicas informacionais que possibilitam 

ultrapassar a postura passiva de receptor dos estudantes, para a de coprodutor do próprio 

conhecimento. Assim, os desafios e as necessidades de um momento de crise nos abriu uma 

janela de possibilidades para não somente transformar as metodologias de ensino, mas 

transformar a própria forma que entendemos o ensinar e aprender.  

Temos aqui, a cada capitulo desse livro, o registro dos passos que podem nos levar a 

essa grande e esperada transformação da educação, provocada pela necessidade de 

adaptação a pandemia da Covid 19. Do debate sobre o acesso e permanência na educação 

superior, passando pelos temas sobre tecnologias educacionais, ensino remoto, práticas 

pedagógicas, formação docente e competências digitais para ensinar e acompanhar o 

estudante. Todas essas temáticas foram trabalhadas em períodos anteriores, mas passaram 

a ser o centro do debate, porque se tornaram mais que necessárias, se tornaram a única 

forma de não deixar a educação parar.  

Encerro aqui essa análise com a reflexão crítica de que tudo o que ressignificamos e 

criamos de novo já estava a nosso alcance. Todo o debate sobre uma nova forma de ensinar 

para uma geração de nativos digitais, como cita Palfrey (2011) já estava posto.  E mesmo que 

no meio de uma onda de perdas, desencontros políticos, descrença da ciência, 

desvalorização profissional constante, nós que fazemos a educação desse país não 

esmorecemos um segundo sequer. Nossa prática sempre foi a da esperança e não tem autor 

melhor para representar esse momento histórico que vivemos que Paulo Freire quando diz 

que a “(...) necessidade da esperança e do sonho para a existência humana e a necessária 

luta para fazê-la melhor” (p.05, 1992). 

 

Jacimara Villar Forbeloni  
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