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APRESENTAÇÃO

Prezados associados, pesquisadores, professores, estudantes, leitores da nossa
RTE.
A Revista Tecnologia Educacional apresenta neste número, na sua maioria, artigos
com vários enfoques sobre a Educação a Distância e os novos paradigmas educacionais.
Alguns artigos são frutos da própria experiência, como também das novas concepções da
educação a distância, da atuação de professores no momento atual, de experiências
concretas e reflexões sobre a cultura digital.
Como se sabe, as circunstâncias causadas pela pandemia na educação presencial
provocaram inúmeras transformações positivas na maneira de construir conhecimentos. As
modernas formas na construção de conteúdos das disciplinas ofertadas em diferentes
plataformas digitais, online em tempo real ou não, demandaram mudanças significativas. A
intensiva utilização da tecnologia é um fato real e se percebe que há algum tempo a EAD vem
ganhando maior reconhecimento entre os professores e pesquisadores.
Vários artigos apresentados nessa edição destacam a relação entre a pandemia e a
modificação das relações de trabalho, da vida em sociedade, da economia e, principalmente,
do sistema educacional. A tecnologia é apresentada como um recurso tecnológico
fundamental para facilitar a comunicação, as interações sociais na educação e reduzir as
distâncias.
No ensino remoto, tema abordado em alguns artigos, várias metodologias ativas
podem ser usadas no processo de aprendizagem, tais como: Sala de Aula Invertida,
Aprendizagem Baseada em Problemas, em Projetos, Problematização, podendo ser
facilmente adequadas com pequenas modificações nos recursos e estra tégias para o
ambiente virtual.
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Nesta edição da RTE, apresentamos os artigos que contemplam trabalhos de
pesquisadores de diferentes faculdades, centros universitários, e universidades localizados
em vários estados. As temáticas dos artigos abordam de um modo geral os ambientes virtuais
de aprendizagem, reflexões que se referem à importância da educação a distância, as
metodologias ativas, as aulas remotas, a videoconferência, a prática docente no momento
atual e reflexões sobre a cultura digital.
Como sempre, convidamos a todos os nossos leitores a se filiarem à Associação
Brasileira de Tecnologia Educacional. Como nosso associado você terá descontos especiais
em nossos eventos e com nossos parceiros e um constante canal aberto para pesquisas e
relacionamento com pesquisadores nacionais e internacionais. Desejamos a todos uma
excelente leitura!

Lúcia Martins Barbosa
Editora da RTE

Rio de Janeiro, RJ, nº 228

jan/mar 2021
6

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

A TRANSIÇÃO ENTRE A TECNOLOGIA ANALÓGICA E A
DIGITAL: DESAFIOS À PRÁTICA DOCENTE
Luiza Alves Ferreira Portes 1
Luciana Cunha Lauria da Silva 2

Resumo:

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa que foi desenvolvida com alunos e
professores de diferentes cursos de graduação de uma instituição de ensino superior
do Rio de Janeiro. A presente pesquisa integra o Programa de Iniciação Científica
desta mesma Instituição e teve por objetivo compreender como os envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem na universidade (alunos e professores) concebem
e utilizam a tecnologia, particularmente as redes sociais, no processo educativo. Para
o alcance dos objetivos foram elaborados e aplicados dois questionários, um aos
docentes e outro aos discentes, onde buscamos identificar: 1) se estão inseridos em
redes sociais; 2) se fazem uso das mesmas com finalidades acadêmicas; 3) se
percebem que as redes sociais podem ser utilizadas como instrumento de apoio em
sala de aula e de melhoria do processo de aprendizagem. Para analisar as questões
suscitadas, foram utilizados o aporte teórico dos seguintes autores: Stuart Hall (2010),
por definir o conceito de modernidade e pós-modernidade que se encontra marcante
na sociedade atual. Morin (2013) que há anos, defende a teoria da complexidade e
critica o ensino fragmentado, defendendo a incorporação dos problemas do cotidiano
ao currículo e a interligação dos saberes. Articula-se a esses teóricos, os conceitos
postulados por Pierre Levy (2001), a Cibercultura e o Ciberespaço, entre outros.
Finalizando, apresentamos os resultados dessa pesquisa, que indicam algumas pistas
para a questão que vem inquietando profissionais da área da educação, ou seja, como
utilizar as redes sociais como fonte de conhecimento no processo de aprendizagem
em espaços universitários.
Palavras-chave: Educação analógica. Educação digital. redes sociais. prática
docente. desafios

1Doutora em Dificuldade de Aprendizagem e Psicanálise, pela Universidade Veiga de Almeida. Mestre em
Educação: dissertação em processos cognitivos na Alfabetização e Letramento - UERJ. Coordenadora e
Professora do Curso de Pedagogia a distância da Fundação Técnico Educacional Souza Marques - FTESM.
Assessora Pedagógica da Diretoria de EAD da mesma fundação.
Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3803555068184426; luiza.portes@ftesm.edu.br

Mestre em sistemas de Gestão com pesquisa na área Educacional pela Universidade Federal Fluminense,
professora de ensino superior, modalidade de ensino a distância na Fundação Técnico Educacional Souza
Marques – FTESM. Coordenadora Acadêmica de Ensino a Distância - CAED e Assessora Pedagógica da Direção
de EAD na mesma instituição.
Currículo lattes https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=14FD11B1E1D377517EA662C6B2F32446#;
luciana.lauria@ftesm.edu.br
2

Rio de Janeiro, RJ, nº 228

jan/mar 2021
7

p. 7 a 21

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

1. Introdução
Nas últimas três décadas do século XX, com a introdução do
microcomputador - meados dos anos 80 - e mais intensamente nos anos 90, com a
popularização da internet, houve a convergência das mídias, ou seja, a articulação da
Internet, TV digital e mídias tradicionais, tanto eletrônicas como impressas, onde
instaura-se o paradigma científico-tecnológico. A partir de tais avanços da ciência e
com surgimento das novas tecnologias, do computador e da internet, modificaram -se
a maneira pela qual concebemos o pensamento, rompemos com o modelo tradicional
de fragmentação do saber, que vigorou durante a Idade Moderna, que compreendia
que a soma das partes era maior que o todo (racionalização e método científico), ou
seja, acreditava-se que para compreender um determinado problema ou objeto de
estudo, era necessário dividi-lo e isolá-lo em pequenas partes, a fim de analisar-se
separadamente as suas propriedades até chegar a uma resolução do todo. Para Morin
(2013), o que existiu foi uma “mudança do enfoque das partes para o todo”, dando
lugar a um novo paradigma, entendendo que somente seria possível compreender-se
a dinâmica de um determinado problema, observando todas as suas partes
conjuntamente, sem mais haver uma separação. A sociedade pós-moderna se
instaura e entramos na era digital.
A partir desta visão o mundo passou a ser compreendido como uma complexa
rede de inter-relações, que estão conectadas e interligadas e não representam mais
partes isoladas do todo, portanto, deixam de ser fragmentadas. Desta forma, entendese que se eliminássemos uma das partes não seríamos capazes de compreender e
dar sentido aos acontecimentos. E, é esse pensamento holístico e integrado que se
expandiu na sociedade contemporânea, também chamada de sociedade do
conhecimento.
Neste cenário, a geração de novos conhecimentos deixou de ser vista como
algo fixo, imutável, com uma base sólida e estruturada e que levaria anos para ser
reformulada. A geração de novos conhecimentos passou a ser entendida como
conhecimento em rede, ou seja, produção que ocorre através de fluxos contínuos de
processos e eventos, significando uma teia onde tudo está interligado. Nessa teia de
fenômenos e acontecimentos, não há nada que seja primordial, primário ou
secundário, pois na sociedade do conhecimento, já não existe mais nada que seja
imutável ou fixo e qualquer alicerce está à mercê de ser reconfigurado. Neste sentido,
os recursos atuais da tecnologia e os novos meios digitais, tais como: a internet, os
sites educativos, as redes sociais, os softwares, entre outros, podem se tornar
instrumentos facilitadores do desenvolvimento de competências e, também,
proporcionar aos alunos uma aprendizagem mais significativa, dinâmica e menos
abstratas, facilitando o seu processo de aprendizagem.

Rio de Janeiro, RJ, nº 228

jan/mar 2021
8

p. 7 a 21

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

2. Tecnologias digitais na sala de aula: desafio aos docentes
A partir de tal constatação, a educação, que sempre se sustentou em um
paradigma racional-científico, onde tinha-se a compreensão de que o pensamento se
estruturava e se desenvolvia linearmente, tem seus alicerces abalados.
Neste momento, a educação passa a reconhecer que é de fundamental
importância a reformulação da forma de organização das informações na sua
concepção de ensino-aprendizagem, pois agora os saberes são produzidos em rede
e constituem-se em teias de saberes dinâmicos, flexíveis e trabalham de forma
integrada.
Diante do quadro descrito, a educação se vê diante de dois grandes desafios:
o primeiro, redefinir o seu papel de agende de formação, que de um sistema fechado,
isolado e estável passa a ser processada em um sistema aberto e em constante
transformação. O segundo desafio, compreender como o sujeito organiza o seu
pensamento durante o seu processo de aprendizagem.
O professor francês e filósofo contemporâneo, Michel Serres, em seu livro
“Polegarzinha”, descreve o quanto o comportamento das crianças e dos jovens de
hoje em dia se modificou com o uso da tecnologia (celulares, tablets, laptops) e da
própria internet. Eles são os chamados “nativos digitais”, pois, habitam o virtual com
extrema facilidade. Segundo o autor, o mecanismo cognitivo acionado pela crianças
e jovens ao fazerem uso da internet não se serve dos mesmos neurônios nem das
mesmas zonas corticais que ao utilizarem-se do livro tradicional. Para o filósofo, esta
seria a justificativa para os jovens de hoje estarem mais aptos a manipulação de
diversas informações ao mesmo tempo, pois “não conhecem, não integralizam e nem
sintetizam da mesma forma que nós, seus antepassados. Não têm mais a mesma
cabeça” (2013, p.19).
Serres demonstra que as crianças que nasceram imersas na tecnologia
também não habitam mais o mesmo tempo e espaço que seus pais e professores.
Elas vivem outra história, se comunicam e interagem de outra forma, não possuem
mais a mesma expectativa de vida, não percebem mais o mesmo mundo, convivem e
se comunicam em uma outra realidade totalmente diferente e até criaram uma
segunda língua, o “internetes”.
Acreditamos que estas questões nos remetem à urgência de se definir quem é
o sujeito da aprendizagem no século XX, e o do século XXI. Assim sendo, em relação
ao primeiro, de acordo com os princípios defendidos por Stuart Hall (2010), é um
sujeito que apresenta uma estrutura de pensamento idealizado pela cultura científica,
ou seja, se relaciona com o mundo, capta as informações e as organiza de forma
sequencial e linear.
Já o segundo, o sujeito da educação contemporânea, ao agir e interagir num
mundo em constante mudança e imerso nas tecnologias, o transforma e é
transformado. Logo, sua forma de pensamento e de representação de suas
experiências são fortemente impactadas por esta complexidade, não existindo,
portanto, linearidade e sequência ao organizar o pensamento. Os sujeitos
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contemporâneos não mais se submetem ao processo de representação mental
caracterizado pela cultura científica, que se estabeleceu no século passado. Portanto,
acreditamos que a ação didático-pedagógica do século XXI poderá ter mais êxito se
o professor ao elaborar suas estratégias de ensino, considerar todo o aparato digital
que faz parte do universo dos discentes na sociedade contemporânea. Mas, por outro
lado, o professor se vê diante de um grande desafio e se interroga: como reorganizar
a sua prática pedagógica e usar as tecnologias digitais disponíveis na sala de aula?
2.1 Tecnologias digitais, o que dizem os professores pesquisadores
Com base nos estudos de Serge Moscovici em Representação Social da
Psicanálise, recente pesquisa sobre a representação social de professor, o autor
demonstrou que mesmo com toda a fundamentação teórica adquirida em cursos de
licenciatura, o professor ainda no século XXI continua com práticas voltadas para a
transmissão da informação. Para Mattar (2007), pesquisador do uso das tecnologias
na educação, essa mudança de paradigma no cenário da educação exige mudanças
radicais das instituições, são necessárias novas estruturas, novos procedimentos,
novas tecnologias, novos modelos, novas culturas, novos planejamentos e novas
estratégias.
O crescente emprego das tecnologias de informação e comunicação na
educação aponta para uma necessidade de mudança na formação dos professores.
As novas tecnologias estão promovendo profundas transformações nas formas de
ensinar e de aprender, demandando reformulações significativas nas estruturas
curriculares dos cursos de formação de professores, bem como a introdução de novas
teorias de aprendizagem que estão surgindo como um novo campo de pesquisa na
construção do conhecimento. A exemplo, o Conectivismo3, que vem sendo estudado
por dois professores canadenses, George Siemens e Stephen Downes, desde de
2005. Para esses autores, as teorias de aprendizagens existentes no atual momento
(behaviorismo e construtivismo) não são o suficiente para compreender as
características dos indivíduos do Século XXI, bem como não são capazes de dar conta
das modificações trazidas pela tecnologia e de uma nova sociedade multifacetada,
organizada em redes de conhecimentos.
Portanto, é preciso oportunizar ao professor condições para dominar as
tecnologias disponíveis hoje, a fim de que ele conheça o seu potencial e passe a usálas na sala de aula e possa desenvolver uma prática pedagógica criando situações
aprendizagem que favoreçam a integração de mídias.
Cada vez mais os ambientes de aprendizagem colaborativos e a construção do
conhecimento coletivo vêm se destacando na educação. As salas de aula
convencionais, com um modelo centrado no professor, unidirecional, perdem espaço
para uma modelo compartilhado e altamente interativo. O grande problema é como
Teoria da aprendizagem para a era digital. “o conectivismo é essencialmentea asserção dequeoconhecimento
é enredado e distribuído, e que o ato de aprender é a criação de navegação em redes” (GeorgeSiemens,2008).
3
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mudar e quem está disposto a mudar. A preocupação com o espaço e o tempo deve
ser substituída por um compromisso cada vez maior com o aprender e o ensinar, num
ciclo que envolve professores e alunos na construção de uma nova concepção de
conhecimento. Segundo Barbosa “a construção do conhecimento há muito faz parte
de um conjunto de saberes trabalhados em instituições educacionais, mas acabam
incorporando-se aos discursos pedagógicos com pouca representação em práticas
cotidianas” (2003, p.116).
Lévy (2005) defende que a escola deve propiciar condições para a expansão
dos recursos informáticos nas instituições escolares para melhor adequar o ensino à
nova realidade. Hoje a tecnologia permite que o estudante acesse as fontes de
informação e a escola tem que repensar essas novas estratégias de aprendizagem.
Afirma ainda que o papel do estudante muda enormemente com o amplo recurso da
internet, do raciocínio linear, sequencial, exigido por métodos expositivos
convencionais, tem-se a possibilidade de se fazer uma série de interligações,
proveniente dessa nova forma de ter acesso ao conhecimento. Assim, a cons trução
do raciocínio não é mais linear, mas multidimensional. O autor denomina essas
tecnologias de “inteligentes”, porque possibilitam ao estudante outro modo de pensar,
outra forma de construção do conhecimento pautada numa lógica não linear, mas
hipertextual.
2.2 Novos paradigmas: a interatividade e as redes sociais
A interatividade é uma das características mais marcantes da sociedade
contemporânea e altamente conectada. A interatividade e o compartilhamento de
ideias, saberes, opiniões, propicia a criação de redes de conexões. A contribuição da
Web 2.04nos sistemas educacionais configura a construção coletiva do conhecimento,
fruto do conhecimento individual.
As redes sociais emergem juntamente com a criação do conceito da Web 2.0,
pois possuem como elemento essencial a interatividade ampla e simultânea,
colocando os sujeitos no centro do processo, em condições de intervir e interagir
amplamente, interdisciplinarmente, com a dimensão contextual e social. A utilização
das redes sociais, internet e intranet vêm revolucionando os sistemas escolares e
corporativos, subvertendo os vínculos sociais e profissionais estabelecidos, rompendo
assim com os paradigmas e abordagens unilaterais, aonde o sujeito era um mero
espectador.
No entender de Valente e Mattar (2007), é significativo o impacto da Web 2.0
na sociedade porque os usuários podem comemorar a facilidade de usar todo o
O termo Web 2.0 passou a ser utilizado para descrever a segunda geração da World Wide Web. Sendoesta,
uma tendência que reforça o conceito de troca de informações e colaboraçãodos internautas emsites eserviços
virtuais. A sua concepção se baseia na premissa de que o ambiente on-line é um espaço cada da vez mais
dinâmico, portanto, os usuários se tornam o elemento central, na medida em que interagem, colaboram e
intervenham para a criação e a organização de conteúdos. O que se difere da Web1.0,quepreconizava ousuário
como um elemento passivo diantedas informações que encontrava na in ternet.
4
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potencial de colaboração na internet como uma grande alavanca de apoio aos
trabalhos profissionais, acadêmicos e pessoais.
Há um conceito de Lévy sobre a inteligência coletiva em que ele ressalta:
“Ninguém sabe tudo, todos sabem alguma coisa, todo o saber está na humanidade”
(2005, P. 132). Da mesma forma, Morin (2013) vem, há alguns anos, aprimorando a
chamada teoria da complexidade e faz uma crítica ao ensino fragmentado,
defendendo a incorporação dos problemas do cotidiano ao currículo e a interligação
dos saberes.
Neste sentido, precisamos refletir sobre esse imenso potencial pedagógico que
as tecnologias representam principalmente diante de ferramentas inovadoras da
chamada Web 2.0, como por exemplo, temos o surgimento das redes sociais, que
podem ser usadas não só nos espaços educativos formais, mas também nas
empresas, que criam suas universidades corporativas.
Os recursos da Web 2.0 permitem que qualquer usuário trabalhe com o mesmo
material e com vários usuários simultaneamente, em qualquer lugar do mundo e
permite maior interação. Para Barbosa “o estudante não percebe a sua autonomia no
processo de aprendizagem apesar de a autonomia ser assunto explorado em seu
curso.” E conclui: “a educação consiste na transmissão pelo professor de saberes, de
prática de vida e de afeto” (2003, p. 116). Desse modo, a relação se dá na direção do
professor que transmite conhecimento para o aluno. Modificar esta orientação é uma
tarefa difícil de ser alcançada pelos professores, mas é preciso perseguir esse
caminho.
Fazendo uma interligação como pensamento de Recuero (2011) percebemos
que, a ideia da utilização de estrutura das conexões que as redes sociais e os recursos
da Web 2.0 apresentam, interfere diretamente na centralidade do indivíduo na internet
como mediador no processo de construção do conhecimento. Quanto mais a pessoa
esteja bem posicionada na rede, em relação aos demais, com mais contatos diretos,
ela poderá ocupar a posição de destaque que emerge do próprio grupo social. A
autora refere-se ao capital social como um elemento importante para a qualidade das
conexões.
2.3 A Pesquisa
As autoras desse artigo, desenvolvem pesquisas relacionadas à formação do
professor, pelo Programa de Iniciação Científica – PIC, desde 2008. Nestes projetos
estão envolvidos estudantes dos cursos de Pedagogia e Licenciaturas. Atualmente
ainda lhes chama a atenção os relatos que os alunos trazem do campo de estágio,
onde fica evidenciado nas falas dos professores da Educação Básica, a preocupação
recorrente destes educadores em como usar as tecnologias digitais como recurso e
apoio em suas aulas.
Esta constatação foi a motivação para realizar uma pesquisa com alunos e
professores universitários em 2015 e 2016. Nossa intenção foi procurar verificar se os
atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem na universidade, utilizam as
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tecnologias digitais como suporte em seus estudos e trabalhos acadêmicos. Em caso
positivo, como e com que frequência as utilizam.
Tomamos como ponto de partida as redes sociais. E, o motivo de tal escolha
foi ter observado no cotidiano da sala de aula, o quanto os alunos utilizam as mesmas.
Nosso objetivo foi verificar se seria possível utilizá-las como um recurso pedagógico
que pudesse contribuir para auxiliar o desempenho acadêmico dos estudantes. Nossa
hipótese era de que ao abrir espaço para discutirmos o uso das redes sociais como
apoio na sala de aula, poderíamos também repensar a prática pedagógica do
professor na contemporaneidade, procurando identificar o que precisa ou não ser
reformulado para atender as expectativas dos alunos e promover uma melhoria no
processo de ensino-aprendizagem.
2.4 Metodologia
A pesquisa foi realizada ancorando-se na metodologia de pesquisa bibliográfica
e do trabalho de campo, portanto, de cunho qualitativo e quantitativo. Inicialmente o
projeto foi estruturado para o ano de 2015, no entanto, devido à importância e
interesse pelo tema, estendeu-se até 2016.
Para tal finalidade, foram elaborados dois questionários a serem aplicados aos
estudantes e professores de diversas áreas da instituição de ensino superior. O
questionário para os alunos incluía 8 questões, sendo 1 (uma) dissertativa e 7 (sete)
objetivas, enquanto o dos professores, continha 9 questões, sendo 2 (duas)
dissertativas e 7 (sete) objetivas, onde buscavam compreender se ambos estão
inseridos em redes sociais, se fazem uso das mesmas com finalidades acadêmicas
ou para busca de novas oportunidades de trabalho, se percebem que as redes sociais
podem ser utilizadas como instrumento de apoio em sala de aula e de melhoria do
processo de aprendizagem e, sobretudo, qual seria o grande desafio para incluir as
redes sociais na educação do ponto de vista do professor.
Os questionários apresentam diferença na composição de apenas duas
questões, pois julgamos ser importante incluir uma questão dissertativa para os
professores, a fim de compreender os desafios que a inclusão das redes sociais
acarretam em seu cotidiano escolar, a saber: “Qual o maior desafio que encontra
atualmente para incluir as “redes sociais” em seu cotidiano de sala de aula?”.Incluímos
também uma questão que versava a respeito da formação dos professores, onde
procuramos saber se tinham tido contato com alguma disciplina de tecnologias
aplicadas à educação, mídias digitais ou informática educativa.
Os resultados apresentados a seguir representam a análise inicial dos dados
obtidos nesta investigação, em função disso, não serão explicitadas todas as questões
presentes no questionário aplicado aos alunos e professores. Pretendemos
aprofundar este estudo em trabalhos futuros.

2.5 Resultados encontrados
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Foi na tentativa de encontrarmos resposta para a inquietação dos professores
em relação a como reorganizar a prática pedagógica incluindo as tecnologias digitais ,
que resolvemos indagar e mapear o comportamento e opiniões dos professores e
estudantes universitários sobre a utilização das redes sociais.
Em 2015, o questionário foi aplicado em uma Instituição de Ensino de grande
porte, localizada no Rio de Janeiro, para 118 alunos distribuídos nos cursos de:
Pedagogia, Engenharia, Ciências Biológicas, Ciências da Computação,
Administração, Biologia, Nutrição, História e Letras. E em 2016, foi aplicado a 19
professores dos cursos de Engenharias (Produção, Civil, Elétrica, Computação e de
Petróleo e gás), Fonoaudiologia, Pedagogia, Direito, Psicologia, Finanças (Graduação
Tecnológica) e Ciências da Computação da mesma Instituição.
Percepção dos alunos sobre as redes sociais
Partindo da premissa que as redes sociais estão cada vez mais presentes na
vida de cada educando, foi possível constatar através da pesquisa de campo que 98%
(116) dos alunos entrevistados responderam que estão inseridos em alguma rede
social, enquanto apenas 2% (2) não está.
1- Você está inserido em alguma rede social?
2%

98%
Sim

Não

Gráfico 1

Desses indivíduos, 92% utilizam o Facebook ou Viber/Whatsapp como suas
principais redes sociais de comunicação diariamente, tendo estas redes a maior
concentração de público. Porém, ainda é presente uma pequena minoria, totalizando
2% dos entrevistados, que estão totalmente desconectados, alegando que a inserção
nas redes não acrescenta conhecimento, por tratar-se de informações fragmentadas.
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Redes sociais mais utilizadas por curso
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Gráfico 2

Na questão referente à frequência de utilização das redes sociais, 13% (15)
dos entrevistados responderam que utilizam frequentemente, enquanto 58% (68)
estão o tempo todo conectados. Apenas 12% (14) responderam que raramente fazem
uso das redes, conforme veremos no gráfico a seguir de utilização categorizado por
curso.

Frequência de utilização das redes sociais por curso
150%
100%

50%
0%

Raramente

Às vezes

Frequentemente

Sempre conectado

Gráfico 3

Através dos dados coletados, foi possível observar que a utilização das redes
sociais em nosso cotidiano está cada vez mais interiorizada em no contexto
educacional, isso foi possível verificara partir dos dados levantados em resposta a
duas questões, onde 93% (110) dos alunos entrevistados afirmaram que têm o hábito
de utilizar as redes sociais para grupos de estudos e trabalhos e 97% (115)
responderam que acreditam que as redes sociais de alguma forma poderiam
colaborar para o processo de ensino. Este alto percentual nos revela que os discentes
apresentam uma percepção positiva em relação ao uso das redes sociais como
facilitadoras no processo de ensino-aprendizagem.
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Redes sociais como colaboradoras no processo de ensino
por curso
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Gráfico 4

Um dado que nos chama a atenção, diz respeito a resposta dos alunos em
relação à questão: “Você acredita que seu (s) professor (es) incentiva (vem) a
utilização das redes sociais como parte integrante do processo de ensino?”, onde 53%
dos entrevistados disseram que há este incentivo por parte dos professores e 45%
responderam que não. Podemos perceber que os cursos de Pedagogia, Letras,
Ciência da Computação e Engenharia são os que apresentaram o maior índice de
incentivo a adoção.
Por outro lado, os cursos de Nutrição e também o próprio curso de Pedagogia
foram os que obtiveram o menor percentual de incentivo dos professores, sendo de
10% e 12% respectivamente. Este achado nos suscita uma reflexão, pois justamente
em um curso de formação de professores, esbarramos ainda com a resistência de
alguns professores para incluir novas tecnologias em sua prática pedagógica.

Incetivo do professor para utilização das redes
sociais
20%
10%

0%

Sim

Não

Gráfico 5

Percepção dos professores sobre as redes sociais
Outro dado relevante que nos chama a atenção, diz respeito as respostas
dos19 professores universitários entrevistados. Embora reconheçam que os discentes
utilizam as redes sociais, não só para relacionamentos sociais, mas também em suas
pesquisas acadêmicas,apenas 53% (10 respondentes) a incluem em suas propostas
educativas, enquanto 47% (9) não fazem uso.
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4 - Tem o hábito de utilizar as redes sociais para grupos de
estudos e trabalhos?

47%
53%

Sim

Não

Gráfico 6
A partir da questão “Você como professor acredita que ao utilizar redes sociais
como uma ferramenta de suporte às suas aulas, pode estar contribuindo para a
melhoria do resultado da aprendizagem de seu aluno?”, a investigação também nos
revela que 78% (14) dos professores entrevistados consideram que as redes sociais
podem ser utilizadas como uma ferramenta de suporte às suas aulas. Embora es te
número seja expressivo, ao comparar com as respostas dadas pelos alunos em
relação à inserção das redes sociais no cotidiano escolar, percebemos que é algo que
ainda não ocorreu efetivamente em sua prática, pois como vimos no Gráfico 5, o
quantitativo de professores que incentivam e adotam as redes sociais não
corresponde a maioria nos cursos vistos nesta amostra.
Tendo em vista a questão acima levantada, buscamos também compreender
quais seriam os desafios que as redes sociais ou as novas tecnologias im põem ao
professor em sua prática escolar, para isto, incluímos no questionário voltado ao
professor, a seguinte questão de resposta aberta: “Qual o maior desafio que encontra
atualmente para incluir as "redes sociais" em seu cotidiano da sala de aula?”.
Os depoimentos obtidos nos revelam que os docentes sentem falta de um
maior apoio institucional em relação à capacitação para o uso de novas tecnologias e
também de como adequar o seu conteúdo para as redes sociais, conforme veremos
a seguir:
Falta de apoio para isso. Necessidade de maior aprendizagem do
professor, em geral. Logo, uma questão institucional; tambémda base
acadêmica. Adequação do conteúdo. Acho muito pouco reflexivas e
críticas as posições das redes sociais, infelizmente.

Outro ponto de destaque diz respeito a como percebem as redes sociais e a
relação que os alunos estabelecem com as mesmas, onde demonstram que a rede
social serve apenas para entretenimento e leva os alunos a uma perda de foco e
dispersão.
O alunado possui dificuldade em entender a importância das redes
sociais como elemento de apoio, não como simplesmente mero
divertimento e relacionamento entre pessoas.
A perda de foco do alunado para o aprendizado. As ferramentas
dispersam os alunos para o tratamento de assuntos pessoais.
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Infelizmente os alunos, na sua maioria, acabam por priorizar suas
atenções aos estudos do cotidiano, como viagens e diversão, em
detrimento aos assuntos relacionados às suas formações profissionais
e o que é lecionado em sala.

É importante destacar que durante as entrevistas todos os docentes
ressaltaram que tinham consciência do desafio que as tecnologias colocam. Como,
também, que esta é fundamental para renovação das suas práticas em sala de aula.
Contudo, podemos perceber pelas respostas extraídas que, as novas
tecnologias, mais precisamente as redes sociais que são o foco desta investigação,
se apresentam ainda como um desafio ao professor, primeiro por não terem um pleno
domínio deste campo e um apoio da instituição em relação a como poderiam inserir
essas novas tecnologias para aprimorar a sua prática pedagógica, segundo por ainda
perceberem as redes sociais como algo voltado apenas ao lazer e não como uma
possível ferramenta de colaboração e novos meios de aprendizagens.
Por outro lado, o estudo nos aponta que os alunos e, também, os professores,
percebem que as redes sociais possuem o potencial para serem utilizadas como
ferramentas de apoio em sala de aula. Como vimos, na visão dos alunos estes novos
meios de comunicação e interação poderiam colaborar diretamente em seu processo
de ensino-aprendizagem.
Desta forma, os dados demonstram que a principal questão a ser repensada
pelas Instituições de Ensino para que a prática pedagógica possa ser reformulada
para atender aos anseios da sociedade contemporânea e deste aluno do Século XXI,
seria a necessidade de repensar a formação dos professores, com a inclusão da
capacitação e atualização contínua dos docentes, para que assim, possam ter um
espaço de reflexão e experimentação da sua prática, bem como, conheçam as
funcionalidades e potencialidades das novas tecnologias para que possam incluí-las
em seu cotidiano escolar de maneira consciente e coerente com os objetivos de
aprendizado que pretendem alcançar.

3. Reflexões finais
Como visto neste trabalho, estamos vivenciando um momento de profundas
transformações na sociedade, na forma como nos organizamos, nos relacionamos
com os outros e na maneira como ensinamos e aprendemos. Autores como Barbosa,
Mattar, Levy, Castells, Santaella e Recuero, nos demonstram que é necessário
reformular-se as formas de se ensinar para que estas estejam mais de acordo com o
paradigma atual, ou seja, uma sociedade em rede e altamente conectada, imersa em
um ciberespaço, que se conecta através da internet, e que Lévy chama de uma
“Cibercultura”, caracterizada por um “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais),
de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem
juntamente com o crescimento do ciberespaço” (1999, p.17).
Neste sentido, percebe-se que a educação na sociedade contemporânea,
permeada pelas novas tecnologias, apresenta alguns desafios em decorrência desse
Rio de Janeiro, RJ, nº 228

jan/mar 2021
18

p. 7 a 21

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

novo paradigma de se pensar o conhecimento como um sistema aberto, integrado e
que deverá desenvolver nos sujeitos múltiplas inteligências. Logo, vemos emergir, a
necessidade da promoção e diversificação da formação inicial e atualização
permanente dos professores, onde as Instituições de Ensino deverão reformular os
seus currículos para se adequar às novas exigências, bem como, devem incentivar e
promover a qualificação dos seus docentes. Por fim, é necessário também a criação
de condições para uma educação que se processe ao longo da vida, buscando-se
reconhecer que o conhecimento pode ser adquirido através de meios formais e
informais. Nesse sentido, ressalta-se que, as tecnologias digitais, presentes no
cotidiano das pessoas, tais como: o celular, a internet, o tablet, laptops, a TV digital,
os softwares, entre outros, devem ser exploradas para se extrair destas ferramentas
todo o potencial tecnológico. Como, também, que tais aparatos tecnológicos precisam
ser ressignificados para o uso no processo educativo, pois acreditamos que é dessa
ação que poderão surgir novos meios de aprendizagem e uma reestruturação da
prática pedagógica.

A TRANSIÇÃO ENTRE A TECNOLOGIA ANALÓGICA E A
DIGITAL: DESAFIOS À PRÁTICA DOCENTE
THE TRANSITION BETWEEN ANALOG AND DIGITAL
TECHNOLOGY: CHALLENGES TO TEACHING PRACTICE
ABSTRACT

The present work is the result of a research that was developed with students and
professors of different undergraduate courses of a Higher Education Institution of Rio
de Janeiro. The present research integrates the Scientific Initiation Program of this
same institution and aimed to understand how the actors involved in the teachinglearning process at the university (students and teachers) conceive and use
technology, particularly social networks, in the educational process. To achieve this
purpose, two questionnaires were developed and applied, one for teachers and
another for students, where we sought to identify: 1) whether they are inserted in social
networks; 2) make use of them for academic purposes; 3) if they perceive that social
networks can be used as an instrument of support in the classroom and improvement
of the learning process. In order to analyze the issues raised, the following authors
were used as a theoretical contribution: Stuart Hall (2010), for defining the concept of
modernity and postmodernity that is remarkable in today's society. Morin (2013), who
has defended the so-called complexity theory for years, criticizes fragmented teaching,
advocating the incorporation of everyday problems into the curriculum and the
interconnection of knowledge. It articulates to these theorists, the concepts postulated
by Pierre Levy (2001), the Cyberculture and the Cyberspace, among others. Finally,
we present a reflection with the results of this research, since they indicate some clues
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to the issue that is disturbing professionals in the area of education, that is, how to use
social networks as a source of knowledge in the learning process in university spaces.
Keywords: Analogue education. Digital education. social networks. Teaching.
practice, challenges
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
BARBOSA, Lúcia Martins. Revista Tecnologia Educacional. Rio de Janeiro, n.º
157/160, p. 116, 2003.
CASTELLS, M. A Sociedade em Redes. São Paulo: Paz e Terra, 2001.
DOWNES, Stephen. An Introduction to Connective Knowledge, 22 de Dezembro
de 2005. Disponível em: <http://www.downes.ca/post/33034>. Acesso em:
21/03/2015.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade–10ª ed. Rio de Janeiro:
DP&A, 2010.
LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo:34, 1999.
LÉVY, P. O que é o Virtual? São Paulo:34, 1994.
LÉVY, P. As Tecnologias da Inteligência: O Futuro do Pensamento na Era da
Informática.São Paulo:34, 2001.
MATTAR, João. Tutoria e interação em educação a distância. São Paulo: Cengage
Learning, 2012 (Série Educação e Tecnologia).
MATTAR, JOÃO e VALENTE, CARLOS. Second Life e Web 2.0 na Educação: o
potencial revolucionário das novas tecnologias. São Paulo: Novatec Editora,
2007.
MORIN, E., Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. São Paulo:
Cortez, 2013.
RECUERO, RAQUEL. Redes Sociais na Internet. 2ª ed.- Porto Alegre: Sulina, 2011.
SANTAELLA, LUCIA. A Ecologia pluralista da comunicação: conectividade,
mobilidade, ubiquidade. São Paulo: Paulus, 2010.
SANTAELLA, LUCIA. Navegar no ciberespaço. O perfil cognitivo do leitor
imersivo. São Paulo: Paulus, 2004.
SIEMENS, G. Aprendizagem e conhecimento em redes: mudar os papéis para
educadores e designers. Papel 105: Universidade da Geórgia IT Forum.
http://it.coe.UGA.edu/itforum/Paper105/Siemens.pdf. (2008).

Rio de Janeiro, RJ, nº 228

jan/mar 2021
20

p. 7 a 21

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

Como referenciar este artigo:
PORTES, Luiza Alves Ferreira; SILVA, Luciana Cunha Lauria da. A Transição entre a
Tecnologia Analógica e a Digital: Desafios à Prática Docente. Revista Tecnologia
Educacional [on line], Rio de Janeiro, n. 228, p. 7-21, 2021. ISSN: 0102-5503.
Submetido em: 10/06/2021
Aprovado em: 30/06/2021

Rio de Janeiro, RJ, nº 228

jan/mar 2021
21

p. 7 a 21

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE: MÉTODO COLABORATIVO
PARA AVALIAR A INCLINAÇÃO DE RAMPAS NÃO CURVAS NA
UFPB POR MEIO DE MODELAGEM DE APLICATIVO
Ramon Gomes de Lima Miranda 1
Mariano Castro Neto 2
Alisson Vasconcelos de Brito 3

RESUMO:
Este trabalho objetiva investigar as implicações que as rampas (não curvas) oferecem
para os processos de acessibilidade e inclusão de estudantes com deficiências no
Campus I da Universidade Federal da Paraíba. Trata-se de uma pesquisa aplicada
que utilizou requisitos funcionais e não funcionais. Esses requisitos permitem o
cadastro de novas rampas conectadas a uma base de dados, onde cada nível de
dificuldade terá um coeficiente específico dentro de cada intervalo. Dentre os
resultados deste estudo, destacam-se: contribuir para o desenvolvimento de novos
estudos sobre inclinação de rampas, proporcionando viabilidade técnica na
construção de rampas acessíveis, fortalecer a relação entre o que se planeja e o que
se executa com a finalidade de oferecer projetos mais alinhados com a realidade das
pessoas com deficiência, disponibilizar a instituição UFPB, bem como à sociedade,
um método colaborativo para modelagem de aplicativo que possa dirimir os problemas
de inclinação de rampas a partir da percepção do sujeito, dentre outros aspectos.
Como continuidade desta pesquisa, procurar-se-á à luz do método colaborativo
utilizado desenvolver, implementar e avaliar o aplicativo DERA.
Palavras-chave: NBR 9050. Percepção subjetiva. Aplicativo. Rampa.
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1. Introdução
As tecnologias digitais ocupam atualmente um espaço importante no cotidiano
das pessoas principalmente nas relações educacionais e nos processos de inclusão
social.
As pesquisas no campo tecnológico viabilizaram novas propostas para as
construções arquitetônicas e isso reflete em melhores condições para que estudantes
com deficiências usufruam dos espaços e ambientes, no contexto universitário, com
autonomia e segurança. Pode-se dizer que as tecnologias digitais possibilitam
acessibilidade para estudantes com deficiência e mobilidade reduzida nos mais
diversos espaços universitários.
De acordo com a Lei 13.146 (2015), acessibilidade se refere a ações que
proporcionam às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a possibilidade e
condições para utilizar espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações,
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem
como de outros serviços e instalações abertos ao público, que podem ser de uso
público ou privados de uso coletivo, seja na zona urbana ou rural.
No Campus I da Universidade Federal da Paraíba, como em outras instituições
de ensino superior, as rampas deveriam ser itens essenciais nas construções
arquitetônicas por possibilitar aos estudantes com deficiências acesso aos mais
variados espaços físicos. Em se tratando da concepção de espaços físicos , há uma
legislação específica no que se refere à construção civil, como a NBR 9050 (2015),
que orienta a concepção, o planejamento e a construção desses espaços para
proporcionar usabilidade, funcionalidade e acessibilidade às pessoas com
deficiências. Nesse contexto, a UFPB possui diversas rampas; algumas já estão
construídas, outras em fase de construção e outras estão em processo de
manutenção.
No âmbito da UFPB, o Comitê de Acessibilidade é o órgão responsável por
promover políticas e ações relacionadas à acessibilidade, bem como sua
institucionalização. Elaborando diretrizes para instrumentalizar os gestores para que
eles concebam, planejem e implementem ações inclusivas. Nesse sentido, a gestão
precisa atentar à funcionalidade, às ações e à vulnerabilidade no que se refere a
promoção de espaços acessíveis, neste caso, aos estudantes com deficiências.
Para promover espaços acessíveis no âmbito da UFPB é imprescindível
conhecer a percepção dos atores envolvidos (usuários) em relação ao planejamento
e execução. E neste caso, ter conhecimento se as rampas estão de acordo com as
recomendações da NBR 9050 (2015) e, se atendem às necessidades das pessoas
com deficiência.
Com base nessas observações e atento às transformações socioculturais no
tocante aos espaços acessíveis e inclusivos no Campus I da UFPB se problematizou
acerca da necessidade de investigar as implicações que as rampas oferecem para os
processos de inclusão de estudantes com deficiências no respectivo campus para o
desenvolvimento de novas condições do processo de ensino-aprendizagem que pode
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ser comprometido por um ambiente não acessível e, portanto, não inclusivo. Neste
sentido optou-se por iniciar a investigação a partir do seguinte questionamento: em
que medida um método colaborativo para calcular um novo padrão de inclinação para
rampas (não curvas) utilizando a percepção do usuário pode contribuir para a
promoção da inclusão e acessibilidade no âmbito da UFPB por meio de modelagem
de aplicativo?
O objetivo foi apresentar um método colaborativo para a modelagem de aplicativo com
dados de rampas (não curvas), visando à identificação da percepção dos usuários do
campus I da UFPB quanto à inclinação das rampas de acesso aos prédios.

2. Material e método
Trata-se de uma pesquisa aplicada que utilizou requisitos funcionais e não
funcionais. Esses requisitos permitem o cadastro de novas rampas conectadas a uma
base de dados com coeficientes específicos dentro de um intervalo ao qual a
inclinação da rampa pertence formando três bases de intervalos de inclinação 5% ≤ i
≤ 10%, de 10% < i ≤ 20% e de 20% < i ≤ 30%, ou seja, cada intervalo possui o mesmo
padrão para os níveis de dificuldade (1 a 6), sendo que cada nível de dificuldade terá
um coeficiente específico dentro de cada intervalo.
Em se tratando da percepção subjetiva do usuário considera níveis de
dificuldades com características de nenhuma, pouca, média, muita, máxima
dificuldade e nível insuficiente. Este último nível indica que não há qualquer
possibilidade de o usuário subir a rampa, atribuindo-lhes referências que variam de 1
a 6.
Assim, o aplicativo utilizará o método colaborativo de percepção subjetiva, ou
seja, o usuário é quem define o nível de dificuldade para subir a rampa; o aplicativo
utilizará a inclinação atual subtraindo-a pelo coeficiente do nível de percepção
atribuído a rampa, sugerindo que a inclinação da rampa seja ou não alterada. Com a
indicação do usuário sobre o nível de dificuldade o aplicativo emitirá dois relatórios,
um individual e outro geral. O aplicativo utilizará sempre o maior nível de dificuldade
para calcular a nova inclinação da rampa, isso evita que o objetivo do método seja
burlado, por exemplo, caso 99 (noventa e nove) pessoas com ou sem deficiência
tenham indicado os níveis 1, 2 e 3 que sugerem que a rampa não seja alterada e
apenas 1 (uma) pessoa indique os níveis 4 ou 5 ou 6 o aplicativo irá utilizar como
referência sempre o maior nível.
A criação de novas tecnologias pode proporcionar bem-estar para as pessoas
com deficiência, promovendo maior conforto, menos desgaste, autonomia, segurança
e usabilidade em ambientes que devem ser funcionais.
A intenção é disponibilizar à sociedade um objeto que melhore as condições de
uso das rampas a partir da perspectiva do sujeito e ao ambiente acadêmico um novo
método de cálculo para inclinação de rampas (não curvas) que pode ser discutido e
ampliado.
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No que se refere a validação, essa ocorrerá em momento oportuno, ou seja,
quando o aplicativo for desenvolvido. A validação poderá acontecer na forma de:
pesquisa sobre a necessidade de se criar um aplicativo com características
colaborativas buscando agregar valor à ideia; um Produto Mínimo Viável para simular
seu funcionamento; lançamento do Produto Mínimo Viável no mercado com sua
identidade DERA. Este trabalho tem como foco apresentar a metodologia do método
utilizado para determinar inclinações mais acessíveis aos usuários de forma
colaborativa.

3. Resultados: discussões da modelagem
A acessibilidade arquitetônica está intrinsecamente ligada a barreiras
arquitetônicas, sendo entre os tipos de acessibilidade a mais fácil de ser identificada
pelos aspectos de barreiras arquitetônicas, urbanísticas ou ambientais (CIANTELLI &
LEITE, 2016), pois podem se apresentar nas estruturas físicas dos espaços urbanos
e rurais, públicos e privados, dificultando ou facilitando o translado das pessoas que
acessam esses ambientes.
As barreiras arquitetônicas podem ser encontradas dentro e fora das estruturas
físicas, presentes em calçadas, escadas, rampas, banheiros, salas, ruas, etc., isso
implica um alto nível de limitação no livre acesso, visto que os acessos são
interligados, ou seja, para se chegar até à calçada precisamos ter acesso as ruas e
se as ruas estiverem desniveladas, com rachaduras ou buracos, o acesso a calçada
se torna difícil, e assim sucessivamente, acaba se tornando um ciclo de acesso
inacessíveis.
A lei 13.146 (2015), define barreira como toda ação que possa dificultar a
participação social do indivíduo, bem como o usufruto dos seus direitos à
acessibilidade, de forma que limite a liberdade de locomoção, expressão,
comunicação, acesso à informação de forma compreensível de forma segura. As
barreiras físicas são consideradas na dimensão urbanística existentes nas vias e
espaços, públicos e privados, de uso individual ou coletivo, e na dimensão
arquitetônica existente em edifícios públicos ou privados.
Dessa forma, é preciso difundir o conceito de acessibilidade arquitetônica em
todos os espaços físicos, isso requer sensibilidade e observância nos modelos de
acessibilidade nas construções. Todo o processo deve ser observado a partir da
regulamentação normativa que define quais aspectos devem ser implantados, esses
aspectos passam por escadas, rampas, balcões, banheiros, entre outros, projetados
para atender um público diverso, com limitações diferentes, essa é a função de um
projeto de acessibilidade, fazer com que todos ocupem o mesmo espaço de uma
forma confortável.
Nesse sentido, para Falcão e Soares (2011), a arquitetura utiliza a Análise Pós Ocupação (APO) como um dos principais métodos de análise, que tem participação
ativa dos usuários. Com a aplicação da APO os usuários podem apontar aspectos
positivos e negativos de um espaço, o que permite aos pesquisadores conhecerem
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os erros e acertos nas decisões dos projetos numa perspectiva vivenciada (VILLA,
SAMARGO & ARAÚJO, 2018). Falcão e Soares (2011) ainda ressaltam que a APO
utiliza métodos técnicos que envolvem “medidas de aferição, observações do
desempenho físico, observações do comportamento do usuário, entrevistas,
aplicação de questionários e as técnicas quantitativas e qualitativas” (FALCÃO &
SOARES, 2011).
A elaboração de um projeto voltado à eliminação de barreiras arquitetônicas
deve ser pensada para além das questões técnicas e antropométricas, deve abordar
questões multidisciplinares que componham características das necessidades
humanas as quais possam interagir com os componentes do ambiente propondo um
projeto arquitetônico planejado para atender a essas necessidades (FALCÃO &
SOARES, 2011).
Os acessos disponíveis nas edificações devem possuir pelo menos uma
entrada livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que proporcionem o acesso
ao interior dessas edificações. Muitas construções são pensadas sem a perspectiva
de quem as utilizam e acabam por deixar de fora desse projeto às necessidades de
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Percebe-se que algumas
construções passam por constantes reformas para se adequarem a essas
necessidades, pois foram pensadas apenas numa perspectiva arquitetônica e não
numa perspectiva de inclusão.
É preciso repensar os projetos arquitetônicos de forma que priorizem de forma
ordenada a acessibilidade, sejam em instalações ou mobiliários urbanos, não dá para
projetar esses espaços abordando apenas os requisitos normativos, compreender a
necessidade de cada indivíduo é essencial. O fato de garantir um espaço reservado
para o indivíduo sem que sejam observados distância entre a vaga e objeto a ser
observado, a vaga e o acesso ao objeto, o tamanho da vaga, são exemplos. Acentos
reservados a pessoas com deficiência visual distante das caixas de som, acentos para
deficientes auditivos distantes do intérprete de libras, cadeiras para pessoas obesas
não adaptadas, como dispõe o art. 12 da lei 10.098 de 2000, mas sem condições de
usabilidade e acesso, não solucionam o problema da acessibilidade.
Outros elementos devem garantir a acessibilidade: as marquises, os toldos,
elementos de sinalização, luminosos e outros elementos que tenham sua projeção
sobre a faixa de circulação de pedestres; as cabines telefônicas e os terminais de
autoatendimento de produtos e serviços; os telefones públicos sem cabine; a
instalação das aberturas, das botoeiras, dos comandos e outros sistemas de
acionamento do mobiliário urbano; os demais elementos do mobiliário urbano; o uso
do solo urbano para posteamento; as espécies vegetais que tenham sua projeção
sobre a faixa de circulação de pedestres; balcões; locais onde as urnas eletrônicas
estão localizadas para votação, elevadores com botoeiras sinalizadas em braile. São
muitos os elementos que devem garantir a acessibilidade evitando barreiras
arquitetônicas.
Segundo a ABNT NBR 9050 (2015), a acessibilidade deve ser observada em
todos os projetos, construções, instalações e adaptações dos meios urbanos e rurais,
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e nas edificações, por isso ela estabelece critérios e parâmetros técnicos que devem
ser observados para que a acessibilidade seja garantida nesses espaços. A Norma
ao estabelecer critérios e parâmetros técnicos, considerou as condições de
mobilidades e de percepção que deveriam estar presente nos ambientes, onde as
pessoas pudessem utilizar os espaços “com ou sem a ajuda de aparelhos específicos,
como próteses, aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento,
sistemas assistivos de audição ou qualquer outro que venha a complementar
necessidades individuais” (ABNT, 2015).
O objetivo da Norma é proporcionar autonomia, de forma independente e
segura, a utilização do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e
elementos à maior quantidade possível de pessoas, que tenham qualquer idade,
estatura ou limitações de mobilidade ou percepção.
Porém, de acordo com a Norma, nem todos os ambientes precisam ser
acessíveis como é o caso das áreas técnicas de serviço ou de acesso restrito, como
casas de máquinas, barriletes, passagem de uso técnico etc., contudo, ressalto que,
quando falamos de acessibilidade estamos falando de ações e atitudes que permitam
as pessoas com deficiência desempenharem suas funções participando de todo o
processo social que engloba uma sociedade, e por isso nenhum ambiente poderia ser
exceção em termos de acessibilidade. Já as edificações residenciais multifamiliares,
condomínios e conjuntos habitacionais necessitam ser acessíveis em suas áreas de
uso comum (ABNT, 2015).
Por meio de uma nota a ABNT NBR 9050 (ABNT, 2015), esclarece que para
serem considerados acessíveis todos os espaços, edificações, mobiliários e
equipamentos urbanos que vierem a ser projetados, construídos, montados ou
implantados, bem como as reformas e ampliações de edificações e equipamentos
urbanos, devem atender as disposições dessa Norma.
Sobre as inclinações de rampas, objeto desta pesquisa, os percentuais
descritos na ABNT NBR 9050 (ABNT, 2015), para inclinações de rampas, não
caracterizam informações suficientes para defini-los como um percentual aceitável,
tendo em vista que um plano inclinado leva em consideração outros elementos como,
por exemplo, a força, o peso etc. Não há indício expressos associando os parâmetros
antropométricos com os percentuais aceitáveis de acordo com a norma, logo não se
consegue definir se esses percentuais de inclinação são de fato aceitáveis ou se
tampouco as pessoas foram ouvidas para que sua percepção fosse considerada para
fins de inclinação acessível.
Dessa forma, apresenta-se um projeto piloto de um aplicativo que trabalha as
informações de inclinação a partir da percepção do usuário que gere um relatório em
conformidade com essas informações demonstrando um novo método para calcular
inclinações de rampas (não curvas).
A concepção do modelo para um aplicativo foi baseada na observação dos
elementos que compõe o método de cálculo da NBR 9050 (2015) para a inclinação
das rampas e suas adequações, que são altura e comprimento. Porém, outros
elementos foram acrescentados ao modelo de aplicativo, como a percepção subjetiva
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do sujeito e seus coeficientes, fazendo com que essa inclinação tenha características
associadas à necessidade do usuário.
Cada elemento utilizado na modelagem do aplicativo (altura, comprimento,
percepção subjetiva do sujeito, seus coeficientes) é responsável por desempenhar
funções específicas que são necessárias para que o aplicativo funcione, eles mantêm
uma vinculação com os demais aspectos funcionais e não funcionais. Sem esses
elementos o aplicativo perde sua identidade e seu objetivo.
Com relação ao público-alvo (Usuários), o aplicativo tem como foco as pessoas
com deficiência(s) e outros sujeitos que venham a utilizar a rampa. Dessa forma, é
possível combinar as informações sobre a percepção do usuário com as informações
inseridas no aplicativo, gerando um relatório com novas informações.
Os relatórios gerados nesse modelo de aplicativo poderão ser individualizados,
com informações de altura, comprimento e inclinação específica na percepção do
usuário e pode ser geral, com as mesmas informações do individualizados, mas numa
perspectiva de todos os usuários com uma inclinação mais acessível aos usuários.
Na modelagem do aplicativo não houve a necessidade de estabelecer que o
usuário faça um login para ter acesso, nem tampouco que esses usuários sejam
limitados, quanto mais informações sobre a percepção do usuário maior será a
amostra de dados. As informações sobre a identificação do usuário são irrelevantes
para o propósito do aplicativo. Foram definidos dois tipos de usuário: o usuário que
avalia a rampa e o usuário que gerencia o aplicativo.
O usuário que avalia apenas informará no modelo de aplicativo proposto, de
forma subjetiva, a sua percepção de esforço aplicado ao subir a rampa em referência.
Já o usuário gestor é responsável por cadastrar informações sobre altura e
comprimento da rampa preexistente para que ela possa ser avaliada. O usuário gestor
também terá a responsabilidade de emitir o relatório geral com as informações
geradas.
O modelo de aplicativo deverá conter dois objetos: centro e rampa. O objeto
“Centro” foi definido para que o “Usuário” indique a localização da rampa a qual ele
pretende opinar, ou seja, ao acessar o aplicativo ele deverá informar com precisão em
qual centro da Universidade ele está localizado, bem como a rampa, dentre as várias
que serão cadastradas, que ele está utilizando. Nesta pesquisa tomaram -se por base
dois centros de ensino: Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) e o Centro
de Ciências Jurídicas (CCJ) e duas rampas uma no CCEN e outra no CCJ, a rampa
principal do Núcleo de Pesquisa e Extensão de Combustíveis e Materiais (NPELACOM), e a rampa principal do CCJ, no rol da entrado do Centro, respectivamente.
O objeto “Rampa” é um subitem do item “Centro”. As “Rampas” são registradas
em cada “Centro” a qual ela pertence. Na tela inicial do aplicativo no ícone da pesquisa
foram utilizados dois ícones “Cadastrar rampa” e “Atualizar rampa”. Ao clicar no ícone
“Cadastrar rampa”, uma nova tela será aberta para que o usuário preencha os campos
com as informações necessárias quanto ao “Centro”, a qual ela pertence, “Nome da
rampa”, “Altura”, “Comprimento” e “Inclinação”.
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Sobre as perguntas e respostas, o aplicativo irá dispor de uma pergunta e duas
respostas. A primeira pergunta é sobre se “houve dificuldade ao subir a rampa”,
intercalado com uma resposta de “Sim” ou “Não”, em seguida o aplicativo pedirá para
o usuário definir o nível de dificuldade ao subir a rampa e ele opinará sobre seis
possibilidades de acordo com sua percepção: nenhum, pouco, médio, muito, máximo
e insuficiente. Sobre as possibilidades de respostas, a escolha destas seis opções é
por elas apresentarem diferenças mais sensíveis à percepção do usuário, assim a
diferença entre um e outro dará mais opções para o usuário opinar o mais próximo da
realidade percebida, não ficando restrito as opções comumente usadas: bom, médio
e ruim.
Cada possibilidade se refere a um nível de descrição acerca do esforço do
sujeito ao subir a rampa. Os níveis foram utilizados para identificar especificamente
as seis possibilidades. O aplicativo reconhecerá o coeficiente associado a um
determinado nível, que por sua vez, está associado a uma possibilidade de percepção.
O que será mostrado ao usuário serão as possibilidades e dentro dessas
possibilidades, de forma oculta, estarão os níveis que se correlacionam ao seu
coeficiente específico. Em cada descrição foi proposto um “nível” de esforço que
variam de 1 a 6, esses níveis são determinados numa lógica de que quanto maior for
o esforço, maior será o nível de dificuldade, conforme o Gráfico 1.
Os coeficientes estão associados ao nível de percepção do usuário e eles
variam de acordo com o intervalo de inclinação ao qual a rampa pertence. As
possibilidades de percepção nenhum, pouco, médio, muito, máximo e insuficiente, no
intervalo de 5% ≤ i ≤ 10%, expressam seus coeficientes, respectivamente, em 0; 0; 0;
0,5 ≤ co ≤ 5,5; 0,8 ≤ co ≤ 5,8; e 1,5 ≤ co ≤ 6,5 (co = Coeficiente); no intervalo de 10%
< i ≤ 20%, respectivamente 0; 0; 0; 0,5 ≤ co ≤ 15,5; 3,5 ≤ co ≤ 15,8; e 6,5 ≤ co ≤ 16,5;
e no intervalo de 20% ≤ i ≤ 30%, respectivamente 0; 0; 0; 3,6 ≤ co ≤ 25,5; 6 ≤ co ≤
25,8; e 9 ≤ co ≤ 26,5. Como pode ser observado nos quadros abaixo.
Quadro 1 - Intervalo 5% ≤ i ≤ 10%
Descrição
Nenhum
Pouco
Médio
Muito
Máximo
Insuficiente

Nível de Dificuldade
1
2
3
4
5
6
Fonte: Elaboração Própria.

Coeficiente (%)
0
0
0
0,5
5,5
0,8
5,8
1,5
6,5

Quadro 2 - Intervalo 10% < i ≤ 20%
Descrição
Nenhum
Pouco
Médio
Muito
Máximo
Insuficiente
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Quadro 3 - Intervalo 20% < i ≤ 30%
Descrição
Nenhum
Pouco
Médio
Muito
Máximo
Insuficiente

Nível de Dificuldade
1
2
3
4
5
6
Fonte: Elaboração Própria.

Coeficiente (%)
0
0
0
3,6
25,5
6,0
25,8
9,0
26,5

A descrição com os níveis de dificuldade de 1 a 3 apresentarão coeficientes 0,
pois não demonstram necessidade de alteração da inclinação da rampa, já os níveis
de 4 a 6 demonstram necessidade de alteração na rampa. Estes coeficientes
apresentam valores diferentes a depender do intervalo da inclinação da rampa. Então,
de forma gradativa, quanto maior o intervalo, maiores serão os valores do coeficiente.
A escolha dos valores de coeficientes utiliza a lógica de que quanto maior o percentual
de inclinação da rampa, maiores serão os coeficientes para que essa inclinação baixa
e possa apresentar características de usabilidade. Não importa quantos usuários
avaliem a rampa, o que importa é qual o maior nível de dificuldade identificado pelo
aplicativo.
O nível de dificuldade atrelado a uma rampa depende de cada sujeito, porém
quando o aplicativo capta a informação do usuário que definiu a rampa com o maior
nível de dificuldade isso permitirá que a nova inclinação, baseada no coeficiente
indicado para o nível de dificuldade atrelado ao intervalo ao qual a inclinação da rampa
pertence, baixe não apenas para esse usuário, mas para todos que tiveram uma
percepção com níveis menores. Logo, caso alguns usuários tenham definido a rampa
com níveis 4, 5 e 6, por exemplo, o aplicativo utilizará as referências do nível 6, tendo
como resultado uma diminuição na inclinação da rampa para um nível aceitável para
este usuário, mas também levará os níveis 4 e 5, dos demais, para níveis mais baixos,
provavelmente.
Gráfico 1 - Gráfico meramente ilustrativo.

Nível Atual

Após aplicação do método

7

Nível 6

6
5
4

Nível 5
Nível 4

2
1
0

5

4

3

Nível
1 1
USUÁRIO 1

6

Nível 3

Nível2 2

USUÁRIO 2

3

USUÁRIO 3

Fonte: Elaboração Própria.
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O Gráfico 1 exemplifica bem como funciona a estrutura do aplicativo ao utilizar
o maior nível de dificuldade, supondo que o usuário 1 apresente o maior nível de
dificuldade em relação aos demais: quando essa inclinação baixar, ela baixará para
todos, fazendo com que eles entrem numa classificação de dificuldade aceitável, ou
seja, não importando a quantidade de usuários, mas qual o maior nível de dificuldade
em relação a percepção subjetiva do sujeito.
Assim que o gestor cadastrar as rampas de um centro, indicando sua
inclinação, essa rampa estará disponível para ser analisada pelo usuário, O usuário,
então, deverá iniciar o aplicativo, selecionar o objeto “rampa”, identificar o centro, o
local no centro e o nome da rampa que já foi cadastrada. Em seguida, o aplicativo
perguntará se houve alguma dificuldade ao subir esta rampa, neste momento o
usuário executor deverá responder entre duas opções, sim ou não, caso a resposta
for “Não” o aplicativo entenderá que a única possibilidade sobre a descrição do seu
esforço será “nenhum” e desse modo não há nada a ser modificado, a inclinação
permanecerá com o mesmo percentual do qual ela foi cadastrada.
Se a resposta for “Sim”, então o aplicativo irá sugerir as outras cinco
possibilidades as quais o usuário deverá escolher entre elas apenas uma e assim que
o usuário determinar sua percepção em relação à rampa, o aplicativo irá registrá-lo
como um usuário em valor unitário, ou seja, uma pessoa registrou sua percepção,
duas pessoas registraram suas percepções e assim sucessivamente, recalculando a
inclinação da rampa através da equação.
Isso indica que o aplicativo permite que o gestor diminua a inclinação da rampa,
caso a base de dados identifique apenas os níveis de dificuldade de 4 a 6, mantenha
a inclinação ou a aumente caso a base de dados identifique apenas os níveis de
dificuldade de 1 a 3 durante um período determinado pelo gestor.
Independente de quantas pessoas utilizarem o aplicativo e registrarem sua
percepção, ele sempre irá registrar no relatório o maior nível de percepção relativo ao
intervalo ao qual aquele nível pertence. Dessa forma, o coeficiente que irá para a
equação será sempre aquele que pertence ao maior nível, assim quando o maior nível
de dificuldade for registrado ele irá prevalecer sobre os outros de menor nível. Quando
a equação utilizar o maior nível, o percentual atual da inclinação da rampa irá diminuir
e consequentemente, irá diminuir para os demais.
Os usuários, que registraram sua percepção em relação à rampa com níveis
de dificuldades menores que aquele usado pela equação, terá uma inclinação de
rampa ainda menor que aquele registrado quando a rampa foi cadastrada. Depois que
o aplicativo efetuar o cálculo, ele irá emitir um relatório particular e um geral. O relatório
particular poderá ser visualizado pelo usuário, assim ele terá um registro de qual
inclinação é suficiente para ele, podendo ele utilizar na construção de rampas em sua
residência. Já o relatório geral não poderá ser visualizado pelo usuário, apenas pelo
gestor para que assim ele possa analisar sobre quais medidas tomar.
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O objeto “Relatório” consolidará as informações processadas pelo aplicativo e
apresentará o resultado deste processo. O “Relatório” foi escolhido para demonstrar
como a inclinação da “Rampa” poderá ser redimensionada
O “Relatório” que é gerado sobre uma determinada rampa cessa quando a
“Rampa” anteriormente cadastrada for excluída do aplicativo. Com a nova inclinação,
sugerida pelo aplicativo, outra rampa poderá ser construída e se for cadastrada no
aplicativo, novas informações e novos relatórios serão gerados novamente.
As novas informações sobre a rampa construída com a inclinação sugerida pelo
aplicativo servem como um feedback sobre a eficácia dos elementos utilizados no
aplicativo: percepção subjetiva do sujeito e os coeficientes dos níveis de dificuldade.
O aplicativo poderá ser trabalhado em loop com relação as informações, ou seja, para
uma nova rampa uma nova informação.
Nesta fase serão demonstrados os componentes utilizados na modelagem para
que cada elemento demonstrado na fase de concepção fosse executado. Também
será demonstrado como o aplicativo constrói sua base de cálculo para definir a melhor
inclinação para rampas associando esta base de cálculo a um determinado intervalo.
Após cada uma das etapas serem finalizadas, o aplicativo deverá retornar a
sua tela inicial. O resultado da equação será informado na linha a qual a nova
inclinação corresponde, para novos intervalos de inclinação. Os novos intervalos, para
os relatórios particular e geral, variam de 0 < i ≤ 30, tendo em vista que se o percentual
da rampa for de 5% para inclinação e o usuário o considere como “muito”, “máximo”
ou “insuficiente” o aplicativo deverá baixar este percentual.
Depois de registradas as percepções o aplicativo fará o mesmo cálculo utilizado
no relatório geral, porém de forma individualizada, e emitirá um relatório individual,
para que aquele usuário tome conhecimento da melhor inclinação da rampa, tendo
em vista sua percepção. O usuário, então, finalizará o aplicativo o qual retornará a tela
inicial.
Quanto ao relatório geral, este será gerado por individualização de cada centro
e direcionado ao gestor responsável por monitorá-lo, contendo o menor percentual de
inclinação dentre as mais variadas percepções dos usuários. Este percentual de
inclinação estará disponível na estrutura do relatório geral no intervalo ao qual
pertence.

4. Considerações finais
O desenvolvimento desta pesquisa permitiu problematizar algumas
considerações relevantes para promover inclusão e acessibilidade no Campus I da
Universidade Federal da Paraíba, por meio de método colaborativo e percepção do
usuário em relação à inclinação de rampas (não curvas). Destaca-se a modelagem do
aplicativo DERA, como uma das contribuições desta pesquisa. Esse aplicativo tornase ferramental em potencial a ser utilizado para calcular um novo padrão de inclinação
para a concepção de rampas (não curvas) acessíveis no âmbito da UFPB e demais
espaços.
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Esta pesquisa evidenciou que o método utilizado na modelagem do aplicativo
DERA se mostrou eficaz na medida em que apresenta elementos que possibilita
acessibilidade na medição de rampas (não curvas) a partir da percepção do usuário
em relação à inclinação. Pode se dizer que o método utilizado para a modelagem do
aplicativo permiti usabilidade intuitiva e funcional, possibilitando comunicação e
integração de seus elementos de forma a identificar a necessidade do usuário em
relação à inclinação da rampa e emitir relatórios com os valores das respectivas
inclinações, altura e comprimento.
Este estudo identificou elementos que possibilitam caracterizar, problematizar
e propor soluções para problemas com inclinações de rampas não curvas, sob a ótica
da gestão e acessibilidade, que requer considerar aspectos fundamentais para a
concepção de rampas (não curvas).
Outra contribuição do método colaborativo que orientou o processo de
modelagem do aplicativo DERA; foi identificar elementos como: usuários, centros,
rampas, perguntas, respostas e relatórios (individual e geral) para apoio decisório da
gestão. Esses elementos são fundamentais para implementar as bases de
programação de cálculos, permitindo uma modelagem intuitiva e funcional que
identifique necessidades do usuário em relação à inclinação da rampa.
Os aspectos anteriormente discutidos evidenciam a importância desta pesquisa
no que se refere ao método utilizado na modelagem para o desenvolvimento de novos
estudos que possibilitem viabilidade técnica acerca de inclinação de rampas
acessíveis não curvas, tanto na UFPB como em outras instituições.
Dentre os resultados deste estudo, destacam-se: contribuir para o
desenvolvimento de novos estudos sobre inclinação de rampas não curvas e
viabilidade técnica na construção de rampas acessíveis; fortalecer a relação de
projetos acessíveis e alinhados com a realidade das pessoas com deficiência; a
necessidade de investigar as implicações que as rampas oferecem para os processos
de inclusão de estudantes com deficiências no respectivo campus a partir de um
método colaborativo para modelagem de aplicativo que possa dirimir os problemas de
inclinação de rampas não curvas a partir da percepção do sujeito, dentre outros. Como
continuidade desta pesquisa, procurar-se-á à luz do método colaborativo utilizado
desenvolver, implementar e avaliar o aplicativo DERA.
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INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE: MÉTODO COLABORATIVO PARA AVALIAR A
INCLINAÇÃO DE RAMPAS NÃO CURVAS NA UFPB POR MEIO DE
MODELAGEM DE APLICATIVO
INCLUSION AND ACCESSIBILITY: COLLABORATIVE METHOD TO EVALUATE
THE SLOPE OF NON CURV ED RAMPS AT UFPB THROUGH APPLICATION
MODELING

Abstract:

This work aims to investigate the implications that ramps (not curves) offer for the
accessibility and inclusion processes for students with disabilities at Campus I of the
Federal University of Paraiba. It is applied research that used functional and nonfunctional requirements. These requirements allow the registration of new ramps
connected to a database, where each level of difficulty will have a coefficient within
each interval. Among the results of this study, the following stand out: contribute to the
development of new studies on inclination, providing technical feasibility in the
construction of accessible ramps, strengthening the relationship between what is
planned and what is carried out to offer more aligned with the reality of people with
disabilities, make the UFPB institution accessible for the society, a collaborative
method for an application that can solve the problems of inclination of ramps from the
subject's perception, among others aspects. As a continuation of this research, we will
seek to develop the collaborative method used to create, implement, and evaluate the
DERA application.
Keyword: Architectural accessibility. Collaborative
modeling. Slope of the ramp (not curved).

methodology.

Application
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O SENTIDO DA PRÁTICA DOCENTE E A PÓS-MODERNIDADE
Ricardo Lemos Sainz1
Cinara Ourique do Nascimento 2

Resumo:
Vivemos numa sociedade caracterizada e constituída pela variação de seus conceitos,
paradigma, relações e neste universo em transição ou multiversos, está o Professor,
a Escola e a Educação. E é dentro desse contexto que permeiam nossas reflexões .
Nosso objetivo é provocar uma reflexão sobre as relações entre a pós-modernidade e
a prática docente, vivenciada no cotidiano da escola, bem como a influência e
pertinência, desta relação, a disrupção e ressignificação do processo de ensinoaprendizagem. Buscando contribuir para geração de conhecimento na área da
formação de professores desenvolvemos um texto na forma ensaística para fomentar
reflexões sobre o espaço relacional docente na sala de aula e sua interação com a
comunidade escolar e sociedade. Apresentamos ideias, críticas e reflexões teorizadas
que conjugam o sujeito professor, a escola e o processo educacional. Por fim, serve
como provocação a quem quiser se desacomodar, a quem deseja estar num processo
de dar-se conta em relação à docência e sua realidade.
.
Palavras-chave: Educação. Professor. Pós-modernidade. Espaço docente.
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1. Um dar-se conta
Ante as dificuldades propostas e colocadas pela sociedade pós -moderna e a
constante mutabilidade dos atores e espaços envolvidos no processo de formação de
professores, cabe-nos enquanto docentes ou gestores de instituições públicas de
ensino, buscar novos caminhos e práticas que permitam ressignificar o espaço
relacional docente ou seja os loci docente, no âmbito da sociedade.
Vivemos numa sociedade caracterizada e constituída pela variação de seus
conceitos, paradigmas e relações, tornando-se um organismo complexo e imerso em
um intrincado, veloz e inexorável processo de mutação e transmutação. Neste
universo em transição ou multiversos, está o Professor, a Escola e a Educação. E é
dentro desse contexto que permeiam nossas reflexões.
Como podemos atuar em uma Escola que não se configura mais como o único
espaço da informação e do saber? Como portarmo-nos ante uma realidade em que a
educação, per si, não se configura mais como único caminho seguro do sucesso e da
ascensão social? Como devemos agir diante de uma realidade que rompe ou desloca
o espaço de aprendizagem da escola e proporciona ao educando uma diversidade
de loci de aprendizado, muitas vezes mais dinâmicos e interessantes que este espaço
clássico? As respostas a estas e outras perguntas devem vir atreladas a uma reflexão
profunda sobre a condição pós-moderna e suas consequências sobre o processo de
ensino-aprendizagem.
Devemos refletir em nossas salas de aula e, em nossas práticas de ensino, a
complexidade da pós-modernidade e toda sua inconstância, de forma a proporcionar
um ambiente atrativo aos alunos desta era de transformações. Nas palavras de
Varela, Thompson e Rosch (2003), refletir sobre a própria experiência começa a ser
um início da sabedoria ou maturidade, pois “não existe conhecedor abstrato de uma
experiência que seja separada da própria experiência” (p.43). É na dinâmica
“relacional-operacional” presente no envolvimento de cada um com a educação, que
necessitamos repercorrer a trajetória acadêmica que vivenciamos para compreender,
ao final, nosso imbricamento enquanto sujeitos daquela experiência. A vontade de
descrever o nosso olhar sobre a docência nos mostra o quanto é apaixonante essa
profissão, pois [...] “se a experiência é o que nos acontece, e se o sujeito da
experiência é um território de passagem, então a experiência é uma paixão” (Larrosa,
2014, p.28).
O que nos leva a este momento? O conflito, a necessidade da reflexão, o
desacomodar. Não significa criticar a anteposição de ideias e práticas e, sim, olhar o
conflito de ideias como uma grande oportunidade para o crescimento individual e
coletivo, pois este nos leva a um processo de reflexão que para Maturana (2003) “é
um ato na emoção no qual se abandona uma certeza e se admite que o que se pensa,
o que se tem, o que se deseja, o que se opina ou o que se faz pode ser olhado,
analisado, e aceito ou rejeitado como resultado desse olhar reflexivo”. (p.31)
Ensinar verdades científicas, tão rapidamente mutáveis, no mundo da pós verdade, é colocar sempre em dúvida o que estamos a ensinar. A ciência e o
Rio de Janeiro, RJ, nº 228

jan/mar 2021
37

p. 36 a 52

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

progresso tecnológico transmutam tão rapidamente a realidade que é impossível
acompanhá-las no ambiente de sala de aula. O câmbio rápido dos paradigmas e
realidades nos leva ao encontro da célebre frase do filósofo Ortega y Gasset, que diz
“se ensinares, ensina ao mesmo tempo a duvidar daquilo que estás a ensinar”.
Ensinamos ciências da natureza, ciências exatas e da terra, portanto o primeiro
pilar destes saberes é o cartesianismo científico, pelo menos ante o senso comum.
Por isso, estas ciências fazem com que o empirismo puro e o positivismo ocupem um
amplo território de nossas práticas pedagógicas. Ocorre que na sociedade pós moderna o homem mudou, a ciência mudou e os nossos alunos mudaram e, estão
mudando instantaneamente, o que leva os profissionais da educação a uma
necessidade instantânea de revisão de práticas e atitudes em sala de aula.
Num período de transição, em que estruturações e desestruturações,
normatizações e transgressões, imbricam-se dialeticamente e, colocam-se como
desafios consideráveis à educação, é preciso que se compreenda a tessitura das
relações no ensinar e no aprender, bem como a heterogeneidade contextual em que
tais relações ocorrem. Neste enfoque, devemos pensar criticamente sobre conceitos
arraigados em nosso ser, pois são eles que nos constituem como atores desta
imbricada e complexa rede social que conhecemos como Escola.
Desafiar o status quo é mais do que função de um professor, deve ser uma de
suas profissões primordiais e essenciais, pois somente ao desafiar e romper com o
comum, com o cotidiano, deixando as zonas de conforto para trás, rompendo a solidez
das ‘verdades’, é que um docente ajudará a construir algo ao mesmo tempo duradouro
e instantâneo, sólido e diáfano, etéreo na acepção total da palavra, que é o saber
humano.
Lembramos aqui de Varela, Thompson e Rosch (2003), quando afirmam que
sofremos com “a crescente consciência da ausência de fundação” (p.242), ou seja,
passamos a vivenciar uma crise, uma negação daquilo que sempre acreditamos como
certo e absoluto, como os princípios sociais, políticos e religiosos que nos
acompanham por séculos. Os autores nos dizem que a nossa vida não está alicerçada
numa base sólida, certa e coerente, como sempre acreditamos, pois nos encontramos
num processo de conhecimento que emerge do “background “de um mundo que vai
além de nós, mas que não pode ser encontrado separadamente de nossa
incorporação” (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2003, p.223). Para eles a ausência
de fundação não deve ser vista como algo negativo, pelo contrário, ela deve servir
para entendermos como se encaixa a nossa experiência cotidiana no mundo em que
vivemos. E para o fato desta experiência ser a fonte motivadora para um devir da
busca de um novo caminho.
Para que o conhecimento possa ser utilizado na forma de progresso, é preciso
que se rompam estas bases. Ninguém é tão especial e suficientemente primaveril para
autogerar o conhecimento. Há que se estar aberto a polinização através de novas
ideias, de novas leituras, da revisitação, da reinvenção das práticas, possibilitando
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emergir outros mundos. Se negarmos essa possibilidade de enação3 , iremos apenas
reproduzir pensamentos de outros, tal qual clones que se repetem pela eternidade,
gerando o novo idêntico ao velho. E, cabe aqui, perguntar se este velho, que sofre a
autopoiese4, adequar-se-á ao tecido social da cibercultura que nasce, morre e renasce
diferente a cada instante. Logo, estamos num processo de observação, ou melhor,
nos constituímos nesse processo e passamos a atuar no caminho explicativo da
objetividade-entre-parênteses 5, entendendo que não existe uma única verdade, mas,
sim, muitas verdades relacionadas com os diferentes domínios que atravessam nossa
existência, a nossa experiência vivida.
Não se trata de um caminho inalterável seguido de uma única realidade e, sim ,
de uma conexão, uma conformidade particular de cada observador com suas
experiências. É preciso ter o desapego das certezas e aceitar realidades advindas
dessas observações. Maturana e Varela (2011, p.22) afirmam que o apego às
certezas é um impulso que nega a possibilidade de incluir as nossas experiências
“como uma compreensão efetiva do fenômeno do conhecimento”.
Quando estamos no conhecer estamos nos relacionando com uma
coordenação de coordenações de ações, ou seja, estamos na relação com o outro
que gera novas afirmações, novos entendimentos e compreensões sobre nosso viver.
Apoiados em uma escrita discursiva argumentativa e expositiva, o presente
trabalho nos permite delinear uma visão crítica das relações entre pós-modernidade
e a prática docente vivenciadas no cotidiano e sua influência e pertinência na
disruptura e ressignificação do processo de ensino-aprendizagem. Este trabalho
configura-se como um ensaio teórico que se apoia na teorização para expor ideias,
críticas, exercendo a capacidade reflexiva para compreender a realidade.
Nas palavras de Meneghetti (2011, p. 321) o ensaio é a “relação permanente
entre o sujeito e objeto, um vir-a-ser constituído pela interação da subjetividade com
a objetividade dos envolvidos”. E, por isso se desapega do aspecto formal
metodológico científico.
No entanto, na intenção de proporcionar uma leitura amigável com o leitor ou,
talvez, pela dificuldade de desapegar do rigor da academia, estabelecemos uma
escrita dividida em seções, numa exposição reflexiva e organizada de ideias, que nos
ajudou a trazer a relação entre o sujeito e o objeto (professor, escola, educação) na
busca da formação do conhecimento.
Trabalhando em uma sala de leitura de uma escola da Zona Leste da capital
paulista percebemos o quanto os alunos apreciam ler, especialmente nas séries
iniciais. Contudo, o hábito vai de fato, se tornando escasso nas séries finais do ensino
fundamental, quando o aluno está dividido entre outras atividades próprias da
adolescência. Todavia, basta surgir na prateleira alguma novidade do mercado
editorial – leia-se indústria cultural – para que este adolescente encontre um “tempo”
para ler, pois se um adolescente continua a ler, ainda que menos do que o fazia
Conceito cunhado por Francisco Varela que significa fazer emergir.
Referente a teoria da Autopoiese de Humberto Maturana e Francisco Varela.
5 Conceito de Humberto Maturana para a Teoria da Autopoiese.
3
4
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anteriormente, é um bom sinal, afinal ele está dividindo seu tempo com outras
atividades, mas não deixou de fazê-lo, ou seja, não abandonou a prática.

2. O sujeito da educação
Nesse processo de múltiplas realidades o conhecimento é construído a partir
das relações estabelecidas na interação de ações com o outro, mas para que se torne
realidade, na forma de aprendizado, é preciso que se rompam certas bases,
desapegando das certezas e verdades.
O professor é o artífice que professa o progresso e tem como ferramenta
principal o conhecimento, sendo sua oficina ou taller a academia. Portanto é aqui no
ambiente acadêmico que devemos mergulhar de corpo e alma neste embate de
ideias, discussões e construções de mundos que emergem no conversar.
Para Maturana (2006) é no entrelaçamento do nosso linguajar que surge o
conversar dinamizado por nossas perturbações, reflexões e questionamentos. Então,
não existem verdades absolutas, certezas meridianas ou dogmas incontestáveis em
educação. Existem, apenas, a inquietação d’alma, as noites insones e a incerteza de
nossas verdades ou a inveracidade de nossas certezas.
O trabalho docente se fundamenta ou existe em função de um único sujeito: o
discente (o estudante). Mas quem é este aluno, será o mesmo de 100 anos atrás, o
mesmo de 5 anos atrás? Não, a cada geração a humanidade modifica-se em ondas,
em fluxo e refluxo. As novas gerações constituem-se de um tecido dinâmico e em
rápida transformação acelerado pela tecnologia e pela cibercultura tão bem definidos
por Pierre Levy.
Neste multiverso, neste tecido composto pela cibercultura, pelo intrincado
tecido formado, deformado e reformado pelo fluxo de informação disponível no
ciberespaço e facilmente acessível pelas redes sociais. Nesta nova dinâmica, as
sociedades pós-modernas não são mais compostas pela espécie originalmente
conhecida como Homo sapiens – o Homem – somos, enquanto espécie, hoje, algo
muito mais complexo. Edgar Morin nos diz que,
“[...]é preciso ensinar a unidade dos três destinos, porque somos
indivíduos, mas como indivíduos somos cada um, um fragmento da
sociedade e da espécie Homo sapiens a qual pertencemos, e o
importante é que somos uma parte da sociedade, uma parte da
espécie, seres desenvolvidos sem os quais a sociedade não existe, a
sociedade só vive dessas interações[...] É importante, tambémmostrar
que, ao mesmo tempo que o ser humano é múltiplo, existe a sua
estrutura mental que faz parte da complexidade humana, isto é, ou
vemos a unidade do gênero e esquecemos a diversidade das culturas,
dos indivíduos, ou vemos a diversidade das culturas e não vemos a
unidade do ser humano” (MORIN, 2014, p. 215).

Para o autor o homem é um ser plenamente biológico e plenamente cultural,
isto ao mesmo tempo e no mesmo locus, constituindo-se como uma unidualidade
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originária, sendo super e hipervivente. Somos, grosso modo, um intrincado complexo
de diferentes pessoas em uma mesma pessoa. Enquanto espécie somos ao mesmo
o Homo sapiens e Homo demens (sábio e louco), o Homo faber e Homo ludens
(trabalhador e lúdico), o Homo empiricus e Homo imaginarius (empírico e imaginário),
o Homo economicus e Homo consumans (econômico e consumista), o Homo
prosaicus e Homo poeticus (prosaico e poético). Em suma, nossa espécie evoluiu e
segue evoluindo como um novo ser, o Homo complexus.
É este homem complexo, um ser que expressa todos os conflitos da alma
humana ao mesmo tempo que reflete a velocidade da ‘trans’formação6 do tecido
cultural pós-moderno, que encontramos, multiplicados por cada um dos indivíduos
múltiplos, ao ingressar em qualquer sala de aula. Portanto, se não considerarmos a
complexidade deste sujeito que se interpõe como nosso objeto de trabalho não
teremos como proporcionar-lhe nem instrução nem formação, muito menos formação.
Ante a complexidade e velocidade de transformação no multiverso da
sociedade pós-moderna o professor precisa compreender e aprofundar suas
percepções de forma a conseguir atender a todas as facetas destas múltiplas
personalidades dicotômicas. Senão corremos o risco de, como alerta Morin (2014),
acabar com a unitas multiplex 7 , com a unidade e diversidade simultâneas da espécie
humana.

3. A autonomia da cátedra ou autonomia do professor
A chamada autonomia do professor ou liberdade de cátedra constitui-se como
direito fundamental do professor e essencial à prática docente. Tanto que foi
assegurado na Carta Magna Brasileira. Historicamente há que se observar que a
inserção da chamada liberdade de cátedra no texto constitucional, pode até ser
considerado um exagero, mas o país, naquele momento, vinha saindo de um período
de sérias restrições de liberdades individuais. Isto coaduna e justifica o cuidado e o
zelo excessivo que fizeram com que a liberdade de cátedra se tornasse uma garantia
constitucional.
Aqui não há que se discutir a forma ou o instrumento legal que garante este
direito fundamental e, sim, que esta autonomia assegura os direitos fundamentais de
ensinar e de aprender, mantendo a sacralidade da sala de aula e das relações que ali
se formam e perpetuam. Não há como ensinar e, consequentemente, aprender sem
que exista a liberdade de fazê-lo. A ciências, ou melhor as diversas ciências, são
mutantes e, não existe uma verdade científica apenas. Existem diversas verdades,
cada uma atrelada as vivências de quem vê e, influenciada por fatos locais, históricos

Optamos por utilizar um neologismo que explicite o ato da transformação. O neologismo visa enfatizar esta
constante mutação.
7 Conceito sobre o qual Morin discorre no livro ‘Os sete saberes necessários a Educação do Futuro’de2014,e
que destaca como um dos riscos da educação moderna o fato de que esta poderá acabar coma unitasmultiplex,
com a unidade e diversidade simultâneas da espécie humana.
6
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e ideológicos. Portanto a liberdade de ensinar e de aprender está atrelada a estas
diferentes visões.
A liberdade de cátedra visa, exatamente isto, garantir que integrem os
processos de ensinar e aprender as diferentes visões e matizes sobre determinado
fato, conceito ou verdade. Não defendemos aqui um direito inalienável de ensinar
qualquer coisa ou aquilo que nos ‘der na cabeça’. Não constitui a liberdade de cátedra
o poder de ensinar conceitos errados ou que induzam a situações reprováveis
socialmente, como induzir ao crime.
A liberdade de cátedra visa tão somente garantir que seja possível discutir nos
8
loci de aprendizado o direito daquele que ensina ou conduz o processo ensinoaprendizagem (tutor, instrutor, professor, orientador, entre outros) de apresentar
diferentes visões e conceitos sobre uma mesma temática. Permitindo desta forma que
aqueles que com ele interagem (aprendizes, orientandos, alunos, trainees, etc.)
possam construir suas ‘verdades’ e interpretações do mundo.
Cabe destacar que estas garantias da liberdade (cátedra ou de ensinar) são
fundamentais a sanidade e bom funcionamento dos processos de ensinoaprendizagem e, por conseguinte, à formação futura da sociedade e do país.
[...] A liberdade de cátedra, pois, é um princípio que assegura a
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a
arte e o saber. Tem como finalidade a garantia do pluralismo de ideias
e concepções no ensino, bem como a autonomia didático-científica.
Permite que os docentes expressem, com relação à matéria ensinada,
suas próprias convicções e pontos de vista, sem que haja a imposição
de um ún co critério metodológico ou didático. Portanto, a liberdade de
cátedra é ter liberdade de escolha e de utilização de materiais, de
procedimentos didáticos e de instrumento de avaliação do processo
ensino-aprendizagem, dentro dos princípios psico-pedagógicos,
objetivando alicerçar o respeito à pessoa humana e, a construção do
bem comum. A liberdade de cátedra, desta forma, é indissociável do
contexto constitucional de 1988: permite que os docentes expressem,
com relação à matéria ensinada, suas próprias convicções e pontos
de vista, mas sem a imposição de uma ún ca teoria a ser seguida.
(FRANZOI, 2018, p.12)

É senso comum relacionar a liberdade de cátedra a atividade docente, ou seja,
limitar sua aplicação ao polo ativo do processo ensino-aprendizagem que é o
professor. Também, em termos espaciais, o conceito é delimitado ao locus tradicional,
compreendido pelo binômio Escola-Sala de Aula. Mas há que observar-se que este
conceito é muito mais amplo e abrangente englobando tanto o polo ativo do processo,
o professor, quem transmite o conhecimento, quanto o aluno que é quem recebe o
conhecimento. Considerando, também, que o polo passivo (o aluno) do processo traz
a capacidade de adquirir o conhecimento por si só através da pesquisa, ou seja, a
Vamos aqui superar a questão do locus de aprendizagem apenas no binômio Escola-Sala de Aula e, considerar
como espaço de aprendizagem todo o ambiente, presencial ou virtual, que permita a discussão e a construção
do conhecimento de forma ativa.

8
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liberdade de aprender e construir seu aprendizado, o que deve também ser
considerado nesta discussão.
Por último não podemos esquecer da questão, fundamental, envolvida pela
delimitação dos espaços de ensino-aprendizagem. Ou, na ruptura e, atual,
inexistência de limites espaciais dos chamados loci de interação e aprendizagem.
Vamos aqui superar a questão do locus de aprendizagem apenas no binômio EscolaSala de Aula. Devemos, nos tempos pós-modernos, superar estes conceitos e,
considerar como espaço de aprendizagem todo o ambiente, presencial ou virtual, que
permita a discussão e a construção do conhecimento de forma ativa pelos atores
envolvidos no processo. Por óbvio que se os limites dos loci de aprendizagem se
expandem ao infinito no universo da tecnologia e da cibercultura, também se
expandem os limites de aplicação da chamada Autonomia de Cátedra.
Ou seja, as novas concepções da liberdade/autonomia de Cátedra envolvem
não só a liberdade de ensinar, mas, também, a liberdade de aprender e as questões
que envolvem a superação/derrubada dos limites dos espaços de aprendizagem.
A liberdade de cátedra, por óbvio, não ampara as manifestações ideológicas
que desrespeitem a liberdade de consciência dos alunos e que não tenham correlação
com a matéria ensinada. Isto é, trata-se de um âmbito diferente daquele abrangido
pela liberdade de expressão. Essa liberdade ao mesmo tempo em que assegura aos
professores o direito de transmitir o conhecimento da forma que achar melhor, com a
metodologia que melhor se encaixe na sua disciplina, garante aos alunos a autonomia
de reclamarem os conteúdos, de buscarem um ensino melhor, e isso é assegurado
pela constituição (FRANZÓI, 2018).
A Educação Brasileira tem previsão constitucional. A relevância da educação
garantiu-lhe um capítulo na Carta Magna de 1988 – Capítulo II – Da Educação, Da
cultura e do Desporto – Seção I - Da Educação, entre os artigos 205 e 214 estão
definidas as diretrizes constitucionais que embasam a educação brasileira. A partir da
Carta Magna é promulgada a Lei 9394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
brasileira, que regulamenta as ações e políticas governamentais no âmbito da
educação brasileira. São estes os dispositivos legais basilares da educação nacional
e deles emanam um relevante número de normas, pareceres e resoluções de autoria
dos três níveis governamentais e de inúmeros órgãos a eles ligados.
A educação é um direito fundamental, estabelecido no artigo 6º, que
dispõe: “Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 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,
CRFB. 1988)
O artigo 205 da Constituição Federal de 1988 diz que a "[...] 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, CRFB.
1988). Do artigo 205 depreendem-se os pressupostos básicos da educação na
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Constituição: a educação é um direito de todos; a educação é dever do Estado; a
educação é dever da família; a educação deve ser fomentada pela sociedade.
A leitura do artigo constitucional nos permite inferir que os objetivos expressos
na Carta Magna visam garantir: o pleno desenvolvimento da pessoa; o preparo da
pessoa para o exercício da cidadania; e, a qualificação da pessoa para o trabalho.
Os demais artigos do capítulo disciplinam como se dará a divisão das
competências em termos de garantir este direito constitucional aos brasileiros.
O artigo 206 nos fala sobre a liberdade de aprender de ensinar sobre o
pluralismo de ideias a gratuidade do ensino a valorização dos profissionais da
educação e a necessidade da gestão democrática escolar. O artigo 207 dispõe sobre
a autonomia didático-pedagógica das Universidades.9
Observa-se que a liberdade ou autonomia de cátedra está referida ipsis literis
no inciso II do art. 206 da Carta Constitucional e, tem seu fundamento complementado
por parte do inciso III do artigo em comento.
Complementam os dispositivos constitucionais a lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, a Lei 9394 de 1996, que objetiva efetivar e regular na prática os
princípios constitucionais prescritos no capítulo da educação de nossa Constituição.
Junto com a LDB temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei
8069/1990 e a lei do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica –
Fundeb, Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e, os Planos Nacionais De Educação
- PNE, plano decenal que estabelece diretrizes, metas e estratégias que devem reger
as iniciativas na área da educação10.
O texto constitucional, com base no artigo 5º, indica a possibilidade de liberdade
educacional em sentido amplo, mas com certos limites. Já o Artigo 2º da LDB diz que
“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.” E, segundo o artigo 1º dessa mesma Lei: “A educação abrange os
processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana,
no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.” Mas pode-se observar
que a redação do inciso II do art. 206 da Constituição Federal dispõe o alcance desta
liberdade ou autonomia, in verbis “[...] II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber. [...]”.
Liberdade de aprender, liberdade de ensinar, liberdade de pesquisar e de
divulgar o pensamento. Vejamos a liberdade de aprender bem antes, inclusive, das
liberdades de ensinar e de divulgar o pensamento. Parece-nos óbvio que o
constituinte, em que pese compreender a necessidade da autonomia de cátedra, da
liberdade de ensinar, que como já destacamos é fundamental ao processo
educacional, também deu amplo destaque a liberdade de aprender. Podemos até
Tema bastante polêmico, pois, refere-se a autonomia de ensinar e não autonomia total e irrestrita como
querem aplicar os gestores destas IES, especialmente as IES públicas.
10 O atual PNE é o de 2014-2024 instituído pela Lei 13.005/2014.
9
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afirmar que ao colocar em primeiro plano a liberdade de aprender conferiu a esta
importância maior do que a da própria Liberdade de Ensinar.
Durham (2006), traz limites a chamada autonomia, quer em âmbito institucional
(Escola/Universidade) quanto no âmbito pessoal ou individual (professor).
Entretanto, a autonomia não confere uma liberdade absoluta. Instituições
existem, são criadas e reconhecidas socialmente para preencheremfunções
específicas e são estas que as legitimam. A autonomia de que gozam é
restrita ao exercício de suas atribuições e não tem como referência o seu
próprio benefício, mas uma finalidade outra, que diz respeito à sociedade.
Sendo as instituições de ensino e por conseguinte os docentes em sua
atuação, obrigados a cumprir as normas gerais da educação nacional e
impondo essas normas a elaboração dos PDIs, PPIs e PPCs, bem como o
cumprimento de diretrizes curriculares editadas pelo Conselho Nacional de
Educação - CNE. (Adaptado, DURHAM, 2006).

Os professores, portanto, também têm sua liberdade de ensinar limitada por
essas normas, planos e diretrizes, mas, obviamente, sem amarras ideológicas ou
religiosas. Portanto a liberdade de cátedra, tradicionalmente refere-se à liberdade de
ensinar enquanto liberdade docente, a liberdade do docente de professar, de agir em
sua atividade de ensino, sem amarras administrativas ou ideológicas, respeitando, é
claro, o currículo já determinado. A liberdade de ensinar também autoriza o professor
a utilizar métodos, metodologias, estratégias e instrumentos à sua escolha, dentre
aqueles legalmente e pedagogicamente autorizados e reconhecidos (o pluralismo de
concepções pedagógicas). Neste contexto, além das escolhas mais propriamente
ligadas à didática (metodologia de aula, recursos tecnológicos, avaliações) está
também incluída, a liberdade de escolha de textos e obras, desde que contenham o
conteúdo a ser ministrado e, no seu conjunto, permitam o acesso ao pluralismo de
ideias presente naquele campo específico do conhecimento, e que não contenham
material que endosse preconceitos e discriminações (RODRIGUES, 2012).
Mas a autonomia didática, a dita liberdade de cátedra, não permite ao professor
um fazer-agir livre de limites, sejam estes, éticos ou legais. Não pode se configurar
como um passe-livre, transformando o locus de aprendizagem em um octógno, pronto
para um Vale-Tudo ideológico. Mais que isto, pode-se afirmar que a liberdade de
cátedra não protege as manifestações valorativas, ideológicas e religiosas que
desrespeitem a liberdade de aprender dos alunos e, que não possuam correlação com
a matéria ensinada, bem como aquelas que professem preconceitos e discriminações
vedadas pela nossa ordem constitucional e legal (RODRIGUES, 2012).
Por isto a Carta Magna de 1988 garante, no mesmo inciso a liberdade de
aprender (do aluno), lado a lado, com a liberdade de ensinar (do professor), inclusive
precedendo-a. Tais liberdades, de forma alguma, podem ser compreendidas ou
interpretadas separadamente, tendo em vista que se trata de dois direitos e liberdades
umbilicalmente ligados. Assim, a liberdade de ensinar (a cátedra) não comporta a
decisão unilateral de vontade do professor, pois a imposição de conhecimento, por
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parte do polo passivo do processo ensino-aprendizagem, fere frontalmente
democracia do ensino.
Há que se caminhar e tratar paralelamente e de forma complementar o direito
de ensinar, ou do que e como ensinar, com o direito de aprender. O direito de ensinar
não pode se resumir ao que entendemos, como professores que é importante para o
aluno ou, ao simples atendimento de conteúdos curriculares, em geral distantes da
realidade do estudante.
Tampouco o direito de aprender não consiste em estudar somente aquilo que
o estudante quer ou julga importante. E, sim, no respeito dos limites da imposição
conteudista de conceitos e fórmulas. Mais que isto, a nova concepção de educação
deve comtemplar as diversas realidades que compõem o multiverso da realidade que
os atores do processo vivem. Tecendo interações dos conteúdos, competências e
habilidades com a realidade social em que estes se inserem.
Não pode mais o professor, na condição de ator “hiperssufuciente” deste
processo, impor sua visão pragmática seja no conteúdo, seja na forma. Cabe aqui,
sim, expor as diversas nuances das temáticas abordadas, suas fortalezas e
fragilidades, as diferentes visões de mundo e de ideologias, permitindo, pelo conflito
nascido do confronto no campo das ideias, a construção do saber no âmbito do polo
passivo, que é o aluno.
A liberdade de aprender também tem limites, mas seu principal objetivo é
garantir ao aluno, agente hipossuficiente neste processo, que tenha respeitado seus
limites e convicções políticas, ideológicas, religiosas ou de qualquer outro matiz.
Em resumo, quis o constituinte, por este dispositivo garantir que os processos
de ensino-aprendizagem não fossem maculados e transformados em mecanismos de
formação ideológica ou militante. A liberdade de cátedra protege o docente da
intervenção autoritária do Estado e de seus agentes. Já a liberdade de aprendizado
resguardo o aluno da doutrinação política, religiosa e/ou ideológica na sala de aula.
Garantindo-se desta forma a reciprocidade e a pureza do processo de
aprender/ensinar.
Há, neste ponto, mais algumas considerações importantes para serem feitas.
Partindo do entendimento de que todos somos observadores, pois nos constituímos
na linguagem “quando começamos a explicar o que fazemos, e já estamos na
experiência de observar, quando começamos a observar nosso observar.”
(MATURANA, 2006, p.126). Em nossa caminhada, na seara da educação, vimos
muitos colegas que apenas repetem conteúdo de um semestre para outro, imaginando
estar sempre com o mesmo grupo, desconsiderando que a cada grupo ou sala de
alunos tem uma realidade e uma história peculiar, que deve ser considerada no
aprendizado. Além de que as coisas mudam, evoluem, precisando ser atualizadas. E,
mesmo que o conhecimento fosse estático e imutável, o docente não pode
desconsiderar a mutabilidade do grupo de alunos, algo que, jamais, foi ou será
estático.
A liberdade de ensinar não comporta na opção de dar qualquer aula, nem
ensinar o que bem entender, pois o docente deve pesquisar, preparar a aula e,
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principalmente, refletir sobre quais objetivos busca com aquela aula. O que quer
ensinar, quais competências e habilidades visam reforçar ou desenvolver e quais
reflexões pretende provocar. A liberdade de ensinar não comporta desorganização,
relaxamento ou irresponsabilidades. O ato de ensinar requer a seriedade em primeiro
plano. As aulas devem ser dinâmicas, divertidas, objetivas, claras, de fácil
entendimento, sempre buscando correlacionar a teoria com a vida cotidiana do aluno.
A liberdade de ensinar não comporta o direito ao isolamento, nem a arrogância
de se achar o dono supremo da verdade, mas o educador deve colocar-se numa
posição de humildade e ter receptividade e acessibilidade aos alunos.
Precisamos refletir para construir uma proposta pedagógica que possa permitir
a correção de eventuais erros ao caminhar. O livre-arbítrio em ensinar não comporta
desestímulo, e nem que o docente seja condescendente com o desinteresse do aluno
e desista de incentivá-lo. O docente é o ponto referencial no aprendizado do aluno.
Esta discussão, embora um pouco longa, mostrou que as liberdades de ensinar
e de aprender são complementares e uma deve estar associada a outra sem que uma
supere a outra em termos de validade e valoração. Liberdades, em uma sociedade
pautada pelo Estado de Direito pressupõem responsabilidades e deveres que são
ditados pelo Estado através de leis, normas e regulamentos.
A estrutura coercitiva do estado, por este motivo, acaba sendo reproduzida na
sala de aula, onde muitas vezes o professor “encarna” o representante do estado
coator, na mais pura concepção de Foucault 11 . E, empoderado por esta percepção,
dita regras, conceitos e avaliações qualitativas e quantitativas, indicando, através de
seu pretexto ‘poder de cátedra’, quem pode prosseguir ou não nos níveis
educacionais, quem pode ou não exercer esta ou aquela atividade profissional.
Entendemos que o processo educacional, apoiado nas liberdades de ensinar e
aprender, é a ferramenta mais importante do processo ensino-aprendizagem e não
apenas uma ferramenta coercitiva que termina com a emissão ‘soberana’ de conceitos
qualitativos e quantitativos que, em suma, aprovam ou reprovam.
Há que se ter cuidado com esta visão, pois a liberdade de cátedra e a liberdade
de aprender nos garantem uma ferramenta imprescindível para a formação de um
cidadão autônomo e, através dele, para o alicerçamento de uma sociedade cada vez
mais ética, autônoma, independente e cidadã. Os limites impostos a lei e pelas normas
vão até o planejamento das ações pedagógicas, mas da porta da sala de aula para
dentro devem imperar os princípios autônomos que norteiam as ditas liberdades.
Parece-nos claro que a liberdade de cátedra, dentro dos limites da lei e,
considerado seu dualismo e complementariedade com a liberdade de aprender, é a
ferramenta fundamental e legal para o desenvolvimento de uma educação na plena
acepção da palavra. Ninguém deve interferir nas relações soberanas que se formam
e são levadas a cabo dentro da sala de aula, sob pena do comprometimento do
processo ensino-aprendizagem como um todo. Como nos ressalta Correa,
Interpretação e adaptação livre e, ressalte-se superficial e simplista, do pensamento de Foucault.
Especialmente baseada na obra Vigiar e Punir.

11
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Os resultados advindos da autonomia são evidentes: a qualidade da
dedicação ao ensino que nasce do trabalho feito por vontade e não
por obrigação; a busca espontânea de aprimoramento pessoal e de
alternativas didático-pedagógicas mais eficazes; a possibilidade de
preservação da convivência normal do professor com a turma de
alunos e, sobretudo, o pluralismo na expressão de ideias, que é algo
essencial para qualquer projeto pedagógico que seja verdadeiramente
democrático. (CORREA, 2011, s/n)

Dito isso, passamos a discorrer sobre os métodos pedagógicos a serem
utilizados em sala de aula e sobre as ferramentas avaliativas a serem aplicadas no
mesmo viés.

4. O caminho para aprender e ensinar
O planejamento pedagógico e a clareza na identificação das teorias, técnicas e
ferramentas pedagógicas a serem aplicadas é mais do que uma obrigação formal da
prática docente, é fundamental ao sucesso do processo educacional como um todo.
Ter clareza no que se faz e em como fazer é a receita do sucesso pedagógico e
reconhecemos isto, tanto que dispendemos preciosos momentos de nosso período de
descanso para traçar estas poucas linhas que servem de preâmbulo ao instrumento
básico do planejamento docente, os planos de ensino.
Distintas abordagens epistemológicas em torno do desenvolvimento das
ciências emergem de estudos, de discussões, de contraposições de diversos
cientistas, filósofos e educadores que se propõem a refletir sobre a natureza do
conhecimento científico.
Na visão positivista a resolução dos problemas está centrada nas questões
de falseabilidade e confirmação. Podemos dizer que a natureza do conhecimento se
centra na concepção do método, uma vez que é representativo ao se configurar num
caminho seguro para a ciência. Tratava-se de uma “investigação intelectual,
separando mente e matéria e acreditando na possibilidade de descrição objetiva do
mundo material, sem referência ao observador humano.” (BORGES, 2007, p. 31-32).
A concepção moderna dessa ciência, alicerçada nesse modelo de conhecimento,
trouxe-nos sustentação até os dias de hoje, e ainda é acolhida nas diferentes esferas
do conhecimento e do processo educativo. No entanto, novos pensamentos emergem
no debate que envolve a filosofia e a ciência, permitindo assumir que a ciência
dependente do sujeito – observador - enxergando uma relação estreita do ser humano
com sua racionalidade e afetividade.
É óbvio que estas são reflexões incompletas e até inconclusivas e, já
destacamos o lado bom disso, pois como disse Raul Seixas “...eu prefiro ser esta
metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo...”. É da
inquietação e da reflexão a partir do pensamento crítico que vai nascer nossa
convicção. Convicção esta, que em nossa opinião, sempre será incompleta e nascerá
para ser derrubada por outra convicção que a sucederá, assim sendo ad aeternu.
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Não cabem aqui maiores reflexões além daquelas já propostas, poderemos destacar
em três breves parágrafos algo que é complementara a tudo aquilo que foi dito até agora. E
como disse Erich Fromm “a intolerância deve ser banida da academia pois ama o controle e
mata a vida”. Ninguém é tão especial e suficientemente primaveril para autogenerar o
conhecimento. Há que se estar aberto a polinização através de novas ideias, de novas
leituras, da revisitação ou da reinvenção das práticas. Seres humanos que não se permitem
esta polinização e o florescimento destas ideias, apenas reproduzem as ideias que lhes foram
reproduzidas, tal qual clones que se repetem pela eternidade. Geram o novo idêntico ao velho
e, cabe perguntar se este velho que se autogenera adequar -se-á ao tecido social cibercultura
que nasce, morre e renasce diferente a cada instante. A nós profissionais do saber é preciso
a clareza de que no campo da intelectualidade não é permitido o divórcio da razão e da
sensibilidade.

5. Do ambiente ou dos loci de atuação
Nosso espaço laboral ou de trabalho, ou seja, o locus em que trabalhamos, é
a escola, com todas suas peculiaridades, carências e virtudes (entendo que espaços
físicos podem sim ter virtudes) e é nela que desenvolvemos nosso ofício quase que
em sua plenitude.
Cabe aqui ressaltar que práticas pedagógicas modernas, mas bastante
consolidadas pela sua aplicação reiterada, tem deslocado o eixo laboral da atividade
docente e da educação em si para outros ambientes além da escola. Esta ressalva é
deveras importante se considerarmos que o uso de diversas destas práticas
pedagógicas se desloca para o cenário virtual em que as ferramentas de ensinoaprendizagem, são diversificadas e, porque não dizer, muitas vezes desconhecidas
na nossa prática docente. E, nesse momento recorremos a Maturana e Dávila (2006),
como forma de não nos abduzirmos num estágio complexo e desconhecido que é a
tecnologia, nos validando de que ela pode ser orientadora do modo de viver dos seres
humanos, ampliando as habilidades operacionais em todos os domínios da atividade
humana, não incorrendo no erro de interpretação, de que as tecnologias são a solução
para todos os problemas do mundo.
Podemos aceitar o progresso tecnológico sem deixar suplantar nossa
existência como se fôssemos aderir a forças sobrenaturais de forma inconsciente. É
como se o autor estivesse nos dizendo: Calma! Vamos com cuidado. Ainda, somos
nós, seres humanos, que operamos e realizamos as transformações no nosso viver e
conviver, pois “as emoções não são virtuais porque correspondem ao ocorrer interno
do organismo como fundamento relacional” (MATURANA E DÁVILA, 2006, p. 37).
Mesmo com esse cuidado, não negamos a perspectiva da educação a distância
(EaD), do ensino híbrido, sala de aula invertida, entre outras como modalidades que
deslocam, invertem e até subvertem os conceitos clássicos de locus de ensinoaprendizagem, tidos como o espaço da escola. Estas práticas permitem levar o
ambiente de ensino-aprendizagem muito além das paredes e muros da escola,
rompendo com este vínculo enraizado da necessidade do espaço físico e, por óbvio,
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precisam, para sua efetiva aplicação, que sejam levados em conta outros vieses ou
visões em termos de práticas, de posturas docentes e discentes e de avaliação, entre
outras.
Por isso é importante destacar aqui que estas práticas comporão sim, nossos planos
de ensino e, levarão a proposições diferentes (e necessárias) e, talvez pouco tradicionais, das
práticas cotidianas de sala de aula, como metodologia, avaliação entre outras. Pois se
propusermos e, proporemos eventualmente, deslocar o eixo de aprendizado para, emalguns
momentos, transpor e transcender os muros da escola, também deveremos muitas vezes
transcender as práticas ditas tradicionais.

6. Algumas considerações finais
Esse ensaio está atravessado pelo entendimento de que, “[...] uma vez que
tudo o que é dito é dito por um observador a outro observador que pode ser ele ou ela
mesma, e o observador é um ser humano, [...] (MATURANA, 1997, p. 246). E o nosso
olhar de observadores descreveu um conjunto de situações cotidianas que tiveram
voz na afirmação de que as reflexões e as experiências vividas são parte de um viver
ontológico que revelam uma relação com o mundo e fazem partem de uma teia de
relações formais que contam histórias (CAPRA,1995) e que traduzem uma dinâmica
de influências que conjugam educação, indivíduo e sociedade.
Esse ensaio, apesar de muitas vezes conflitante, dicotômico e
propositadamente não conclusivo sirva para auxiliar aqueles que são ou serão
professores, na proposta de estarmos refletindo sempre na experiencia. Ele serve a
quem quiser se desacomodar, a quem deseja estar num processo de dar-se conta em
relação à docência e sua realidade.
Tudo o que foi dito são realidades de mundos que surgem ao viver, para além
de ter e transmitir experiências, produzem significado e, portanto, refletem um sentido
de conhecimento. A reflexão sobre a experiência do viver e conviver na linguagem,
nos permitiu estar num processo de pensar as relações com a educação, com o ato
de ensinar e de como o que nos acontece e nos toca faz sentido no mundo em que
vivemos.
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O SENTIDO DA PRÁTICA DOCENTE E A PÓS-MODERNIDADE
THE MEANING OF TEACHING PRACTICE AND POST-MODERNITY
Abstract:
We live in a society characterized and constituted by the variation of its concepts,
paradigm, relationships and in this universe in transition or multiverses, there is the
Teacher, the School and the Education. And it is within this context that our reflections
permeate. Our objective is to provoke a reflection on the relationship between
postmodernity and teaching practice, experienced in the school's daily life. And the
influence and relevance of this relationship, in the disruption and reframing of the
teaching-learning process. Seeking to contribute to the generation of knowledge in the
area of teacher training, we have developed a text in essay form to foster reflections
on the relational teaching space in the classroom and its interaction with the s chool
community and society. We present ideas, criticisms and theorized reflections that
combine the subject teacher, the school and the educational process. Finally, it serves
as a provocation to anyone who wants to get comfortable, to anyone who wants to be
in a process of realizing themselves in relation to teaching and in continuous reflection
through and in the teaching experience.
Keywords: Education. Teacher. Postmodernity. Teaching space.
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PANDEMIA : UM MANIFESTO E REFLEXÕES SOBRE A
ADOÇÃO REPENTINA DAS TICS E DA CULTURA DIGITAL
Ody Marcos Churkin 1

Resumo:
Pretende-se com este papel compartilhar algumas experiências e reflexões
sobre a cultura digital no ano de 2020 no auge de uma pandemia que assolou a
humanidade. Como objetivo principal deste trabalho, almeja-se demonstrar como
ocorreram aulas de filosofia para o ensino médio com a utilização da sala de aula
híbrida com as metodologias ativas suas possibilidades e perspectivas diante da
contingência mundial, como objetivos específicos comentar sobre a curadoria
tecnológica utilizada pelo professor, sua mediação no cenário virtual com um olhar
para a aproximação, acolhimento e empoderamento em uma circunstância ímpar, um
cenário dantesco, com segurança ontológica tornar estudantes protagonistas com as
tecnologias de comunicação e informação (TICS), não mais expectadores de
conteúdos e consumidores de produtos tecnológicos, ou seja, aprendizes no centro
das atenções na produção do conhecimento, entre as incertezas e a percepção da
infinitude. O problema da pesquisa, podem as TICs suprirem as demandas do ensino
aprendizagem no decorrer da pandemia? Justifica-se este propalado pela importância
de dar respostas as necessidades didáticas e metodológicas com o ensino virtual,
compreender a ressignificação da presença, entender o tempo e espaço virtualizados.
Para tal, buscou-se com referencial teórico autores como Santos, Feenberg e
documentos da UNESCO, sendo um trabalho de cunho metodológico bibliográfico,
documental, além de um estudo de caso, além do que, um olhar fenomenológico para
se alcançar o máximo da realidade.
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1. Introdução
Nos últimos meses vivencia-se uma contingência global, uma pandemia que
assombra a humanidade, ceifa milhares de vidas, se descortina na história um cenário
pelo medo e incerteza com centenas de milhares de óbitos. Houve uma ruptura nas
atividades, no cotidiano das pessoas, e dentro deste contexto surgiu a necessidade
de se descobrir, de se desenvolver as tarefas cotidianas, neste caso do ensino e
aprendizagem com o ensino remoto, segundo Santos (2020, p.8):
A pandemia é uma alegoria. O sentido literal da pandemia do coronavírus é
o medo caótico generalizado e a morte sem fronteiras causados por um
inimigo invisível. Mas o que ela exprime está muito além disso. Eis alguns
dos sentidos que nela se exprimem. O invisível todo-poderoso tanto pode ser
o infinitamente grande (o deus das religiões do livro) como o infinitamente
pequeno (o vírus). Em tempos recentes, emergiu um outro ser invisível todopoderoso, nem grande nem pequeno porque disforme: os mercados. Tal
como o vírus, é insidioso e imprevisível nas suas mutações, e, tal como deus
(Santíssima Trindade, incarnações), é uno e múltiplo.

Compreende-se que além da contaminação, há inquietações, digo, uma busca
para a imunização e humanização, há variáveis constantes que se manifestam pelo
vírus, e devido a intempestividade em relação ao combate, possibilita para que a
doença se supere, torne-se mais letal e abrace mais indivíduos, sem preterir ou
declinar para alguma faixa etária, formação, gênero e forma física.
O vírus alcança a todos, embora que, para uma parcela apresente-se de forma
sútil sem efeitos rígidos, no entanto para outros, dizima sem piedade, e aos que se
salvam, um legado de severas sequelas.
Dentro deste contexto se desenvolveu este relato e pesquisa, acredita-se que
seja pertinente mencionar o cenário sócio-histórico, enfim o tecido social vigente,
assim como os atores sociais.
Almejou-se construir um legado epistemológico, uma forma de se retratar
ontologicamente e antropologicamente esta contingência global para se demonstrar a
aproximação dos professores com seus alunos no ensino remoto, uma forma de
acolhimento virtual, reconhecimento na cultura digital, empoderamento e afetividade,
o mais próximo da realidade com focos diversos e distintos como um legado para
diferentes leitores em diferentes épocas.

2. Objetivos
Geral
Refletir sobre a atuação de professores da cultura digital, no cenário da
conectividade em sintonia com a BNCC, suas possibilidades e perspectivas diante de
uma contingência, a pandemia do COVID-19.
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Específicos
a - Demostrar o cenário sócio político e educacional da pandemia no Brasil,
em consonância com formação de um novo paradigma, tendo como principal
característica a conquista da informação imediata com as tecnologias de informação
e comunicação (TICS) em comunhão com a internet;
b- Refletir sobre as demandas requeridas pela Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) para ações e intervenções ontológicas, limites e implicações
pedagógicas no cenário digital e virtual, em especial a utilização do mobile
learning/BYOD e adoção das novas tecnologias de informação em um momento pré
pandemia e no decorrer da contingência mundial;
c - discutir sobre a importância da formação de professores no cenário das
conexões tecnológicas, da cultura digital, de um novo mindset, de uma rede global,
as demandas requeridas e sugeridas, assim como habilidades e competências;
d - Demonstrar a importância das políticas públicas consistentes e robustas no
cotidiano da educação.

3 - Metodologia
Para a construção dessa reflexão, após muitas ponderações a fim de se
escolher um caminho seguro e viável para se chegar a luz, separou-se e escolheuse a trilha qualitativa, pois não há um viés para a mensurações e quantificações
pertinentes para as ciências duras (GIL, 2017).
Escolha que favoreceu percorrer a trilha bibliográfica e documental e fazer
parte do planejamento metodológico, pois entende-se que contribuam para o
desenvolvimento do propalado, pois se analisou a BNCC e concluiu-se que mereça
ainda muitas considerações; entre livros, sites, artigos, assim como de documentos
da UNESCO, diante disso, com segurança acredita-se que se dispõe um conjunto
profícuo para se conquistar êxito dos objetivos planejados e propostos.
Enfatiza-se que a pesquisa documental, distingue-se em relação à pesquisa
bibliográfica, cujo fundamento está nas diversas teses de autores especializados, já a
pesquisa documental apoia-se em material que não recebeu tratamento analítico, ou
ainda que possam eventualmente ser reelaborado na medida em que integre o objeto
de pesquisa. (GIL, 2010, p.41).
Diante do exposto, e ainda mais para a construção deste papel, sentiu-se a
necessidade de formalizar e compartilhar um entendimento holístico, complexo e
sistêmico, para se evitar fragmentações na construção epistemológica, fato que
contribui para a fenomenologia ser uma opção para essa construção, explica Gil:
A Pesquisa fenomenológica parte do cotidiano, da compreensão do modo de
viver das pessoas, e não de definições e conceitos, como ocorre nas
pesquisas desenvolvidas segundo a abordagem positiva. Assim, a pesquisa
desenvolvida sob o enfoque fenomenológico procura resgatar os significados
atribuídos pelos sujeitos ao objetivo que está sendo estudado. As técnicas de
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pesquisa mais utilizadas são, portanto, de natureza qualitativa e não
estruturada. (GIL, 2010, p15).

Com o caminho delineado, planejado, espera-se que se possa deixar claros os
conceitos, assim como destacar os dados analisados, enfim demonstrar
desenvolvimento do processo epistemológico necessário para com a segurança da
impessoalidade e imparcialidade.
O intuito é de se chegar aos resultados com o máximo de informações
necessárias para se compreender a realidade e a verdade dos fatos e fenômenos, e
posteriormente compartilhar e refletir amiúde sobre um novo panorama e momento
que se apresenta e vivencia-se no ensino aprendizagem.
Diante de um estudo de caso, diante de uma pandemia e diante de uma
contingência e conjuntura ímpar, seja oportuno também seguir com YIN (2015), já que
se utilizou fontes como análise de dados, informação e produção de conhecimento:
entrevistas, documentação, observações diretas, registro em arquivos, artefatos
físicos e observações participantes. Buscou-se a utilização de todos esses elementos
no trabalho proposto.

4 - O período pré pandemia no ensino aprendizagem
Após quinze anos no magistério, no ensino de filosofia para o ensino médio e
ensino religioso no ensino fundamental de escolas públicas da região metropolitana
de Curitiba, em unidades muito distantes do centro, observou-se que além do
distanciamento físico, as benesses do Estado diminuem, chegam esvaziadas nas
periferias.
Fato que torna a cidade desigual, com várias facetas, e haja vista, com a
chegada da pandemia as feridas sociais se intensificam e são expostas, um
subterfúgio para se alarmar uma crise na educação, saúde, segurança pública, política
que já existia em um infortúnio conjuntural e estrutural, maquiada de uma contingência
global, Explica Santos (2020):
Mas quando se torna permanente, a crise transforma-se na causa que explica
tudo o resto. Por exemplo, a crise financeira permanente é utilizada para
explicar os cortes nas políticas sociais (saúde, educação, previdência social)
ou a degradação dos salários. E assim obsta a que se pergunte pelas
verdadeiras causas da crise. O objectivo da crise permanente é não ser
resolvida. Mas qual é o objectivo deste objectivo? Basicamente, são dois:
legitimar a escandalosa concentração de riqueza e boicotar medidas eficazes
para impedir a iminente catástrofe ecológica. (SANTOS, 2020, p.5)

E quando se trata de cultura digital, inovação, pensamento computacional, ou
seja, em termos de tecnologias, abre-se um abismo que afasta do aprendizado e
desenvolvimento de habilidades e competências tecnológicas conforme apontadas e
descritas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC):

Rio de Janeiro, RJ, nº 228

jan/mar 2021
56

p. 53 a 68

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

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, BNCC,
2018).

Com parcos recursos assim com pouca presença na formação tecnológica e
de curadoria para professores, não houve incentivos e planejamento para a inovação
no corpo docente e discente conforme prevê o documento da esfera federal e do novo
paradigma que se forma, sendo a informação ubíqua e a distância ressignificada.
Apesar de a imersão na cultura digital ser observada nos diferentes
segmentos da sociedade e de como as dinâmicas sociais foram
transformadas pelo uso das tecnologias, o segmento escolar ainda não se
equipara aos demais. (UNESCO, 2018,p.5).

Dentro deste contexto com participação em um mestrado profissional em
tecnologias na educação aos poucos a sala de aula híbrida começou a ser adotada,
ora as aulas eram feitas em um laboratório de informática, ora em sala de aula comum,
ora em um jardim e sala de projeções.
Quanto aos conteúdos, passados de forma física ora de forma virtual, nos
celulares e ou computadores e internet, pois havia a intenção de propor uma
adaptação, pois “a internet pode subsidiar a produção do conhecimento humano
quando usada com equilíbrio, responsabilidade e segurança para registro,
manipulação e exibição de dados e informações” (TONO, 2017, p. 24).
A ideia era a adoção a inovação, utilizar o mobile learning, pois observou-se
que a maioria dos estudantes apesar da pobreza possuem um celular, poucos com
acesso à internet, sendo assim a ideia de se desenvolver uma curadoria tecnológica.
As primeiras décadas do século XXI formam um momento ímpar, há de se
dizer que pode ser reconhecido com o da era da informação em que as
velocidades das informações fluem de forma surpreendente, e as
quantidades configuram-se além do imaginável, além da constante inovação
das tecnologias de informação e comunicação, mensurar não é tarefa fácil.
Fenômeno que transforma a sociedade, cria-se um novo mindset, ou melhor,
todos o segmentos humanos são influenciados pelo uso das TICS, vivenciase um ciber habitus e um ciber ethos, a estruturação de uma ciber sociedade,
há uma só linguagem, a virtualidade, um novo paradigma apresenta-se.
Mensurar tempo e espaço agora exige um novo viés, de forma exponencial,
entende-se que é um fenômeno lógico e virtual e deixou o mundo analógico.
Pois com a internet e as TICS, tornam a informação onipresente e onisciente,
conquista-se a informação de forma imediata, fluem em toda parte e pode ser
encontrada a qualquer hora, fruto das novas tecnologias, que modificaram
inclusive as ações de ensino e aprendizagem. (CHURKIN, 2020, p.1).

Além do que, percebeu-se que os estudantes estão apáticos ao ensino
tradicional, conteudista, copista. Estudantes estão muito afastados de seus
professores, não há interesse , não há participação, percebe-se que a era Escolástica
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está em seus dias finais e com a chegada da pandemia o fato está consumado,
presume-se.
No entanto quando o assunto envolve tecnologias de informação e
comunicação (TICS), mundo virtual, pensamento computacional, redes sociais,
gamificação observa-se um paradoxo, o niilismo transformação em ação, participação
e cooperação, desde que haja mediação e curadoria do professor.
Sendo assim, pensou-se por que não desenvolver um blended aos moldes de
HORN e STACKER (2015) no ensino aprendizagem, por que não mesclar os
conteúdos às tecnologias, com aplicativos e processos tecnológicos e por que não
utilizar as metodologias ativas, inverter um processo milenar, tornar o estudante
protagonista na produção de seu conhecimento. CHRISTENSEN, HORN e STAKER
(2013,p.7):
O Ensino Híbrido é um programa de educação formal no qual um estudante
aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino on-line, com algum
elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e ou ritmo do
estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física supervisionada, fora
de sua residência.

Sendo assim os primeiros passos na educação digital, no ensino híbrido
começou de forma simples, lenta e cautelosa ,foi escolhido um aplicativo para
gamificação e quizzes, o Socrative, a princípio as atividades foram elaboradas pelo
professor e posteriormente pelos próprios estudantes, a priori o aprendizado feito em
computadores e depois nos próprios celulares.
Planejou-se a participação dos estudantes e de seus familiares, a ideia era o
aprendizado romper os muros escolares, para ao longo da vida, e para a comunidade,
ir além da construção de um conceito, além da análise de um contexto, Smith e Ragan
(2005) “compreende-se que há dois pilares que sustentam a análise de contexto: a
necessidade de instrução e a descrição do ambiente de aprendizagem que será
utilizado”.
Uma forma ou possibilidade de contribuir para a cidadania e diversidade, com
problematizações, um dos desafios foi a profilaxia da saúde auditiva para os
estudantes, para a comunidade a perturbação do sossego, foi um sucesso, muito
envolvimento, depoimentos e participação.
Como resultado o entendimento que a educação pode promover uma forma
de ativismo. Compreendeu-se que a partir de um conteúdo formal há inúmeras
possibilidades e perspectivas para uma práxis no cotidiano do estudante e de seus
familiares, a práxis coletiva, o exercício da cooperação. Muito gratificante constatar
um pai e ou mãe de aluno utilizando o aplicativo utilizado pelo filho a fazer parte de
atividades escolares.
O desafio lançado, o problema do barulho na sociedade contemporânea, por
que pessoas ouvem som tão alto? Por que há tantos conflitos envolvendo perturbação
do sossego? O Barulho causa problemas para a saúde?
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E quanto a motocicletas barulhentas e carros com som altíssimo, incômodo e
perturbação do sossego, falta de empatia , falta de conhecimento? Conforme
Morrison, Ross e Kemp (2004) recomenda-se e incentiva-se levar em conta ‘a faixa
etária e o nível de maturidade dos participantes, neste caso, constituída de
adolescentes, assim como, não preterir ou declinar para a motivação e aspirações dos
participantes.
Mediar com inovações tecnológicas além de novos aprendizados, traz à tona
observar e ou constatar novas possibilidades e perspectivas em se revelar novas
competências e habilidades.
Talentos especiais, com mediação e curadoria de professores, permitem para
que os participantes tornem-se protagonistas na produção de conhecimentos,
inovações e iniciativas para agregar novas conquistas e facilidades, não apenas
consumidores de informações e/ou meros cumpridores de demandas.
Criar desafios não é uma tarefa fácil, e quando há a necessidade de ser
multidisciplinar, transversal, o exercício torna-se hercúleo. Eis uma demonstração: é
possível se conquistar silêncio em uma sociedade tão suscetível ao barulho, qual a
possibilidade de meditar conforme os ensinamentos das filosofias orientais? Explica
Lima (2011, p. 71), “Só um acompanhamento direto e personalizado do trabalho
poderá ser uma opção capaz de produzir aprendizagens relevantes e
significativas”.
É possível uma “profilaxia” para se conquistar os benefícios do silêncio como
o mobile learning, é possível se criar um game para alertar sobre a saúde auditiva?
Sobre o controle de ruídos e barulhos? Qual é o meu entendimento e minha
participação diante deste problema? Um exercício de auto avaliação “SELFIE”, que já
foi experimentada em escolas de 14 países (COMISSÃO EUROPEIA, 2018,p.6) .
Desenvolveu-se o projeto PSIU NA ESCOLA, uma atividade com o intuito de
aprender brincando e fazendo pesquisas na escola e nas próprias casas e na
comunidade com a intenção de se levar o aprendizado para além dos muros escolares
e para toda a vida do estudante. ,
A partir disto, levantou-se a seguinte hipótese, uma possibilidade da cultura
digital ser um caminho seguro e possível para se prevenir conflitos entre vizinhos. A
conquista de se alcançar um ouvir saudável com empatia sem causar danos a
terceiros.
De forma muita descontraída, os alunos relatam que recebem muitas faltas
devido os professores não os ouvirem, averiguou-se os principais motivos, o principal
o excesso de barulho e falta de atenção. Também surgiu a inquietação, o como medir
o som, motivo para ser apresentado o decibilímetro on line, por meio da internet nos
próprios celulares, motivo de muita euforia, curiosidade e expectativa. Conforme a
UNESCO (2016, p.35):
Precisamos de uma abordagem holística à educação e à aprendizagem, que
supere as dicotomias tradicionais entre aspectos cognitivos, emocionais e
éticos. Superar a dicotomia entre aprendizagem cognitiva e de outras formas
é cada vez mais reconhecido como elemento essencial para a educação. Isso
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é válido mesmo entre aqueles que se concentram na mensuração do
resultado da aprendizagem escolar. Recentemente, foram propostos marcos
mais holísticos de avaliação, que vão além de domínios tradicionais da
aprendizagem acadêmica, incluindo, por exemplo, aprendizagem social e
emocional, ou cultura e artes.

Os jovens estudantes ou pesquisadores questionaram sobre os limites que o
ouvido humano pode suportar, ponto de partida para o projeto PSIU. Disponibilizouse, um quizz on line , com o aplicativo SOCRATIVE, com situações e hábitos
envolvendo a saúde auditiva e barulho.
Constatou-se que a atividade extrapolou os limites da sala de aula, chegou à
comunidade de forma voluntária, os alunos assumiram as metodologias ativas,
tornando-se protagonistas e também seus pais, parentes e amigos interagindo. Eis a
Escola participando de eventos locais com efeitos globais, o além dos muros
escolares, o aprendizado para ao longo da vida.

5. O Ensino Aprendizagem na Pandemia
Nas instituições estaduais de ensino no estado do Paraná, no período pré
pandêmico já havia a possibilidade de se utilizar o Bring Your Own Device (BYOD)
para o professor realizar chamadas on line, assim como o lançamento de conteúdos
apresentados, observações sobre o contexto dos alunos.
Desta forma o diário de classe transformou-se em um aplicativo acessado por
celulares ou note books, ou em computadores, diga-se que para tal, há a dependência
da Internet. Explica a UNESCO (2014, p.72):
Conhecido como BYOD, o modelo vem causando uma mudança sem
precedentes na educação superior e no ensino a distância ao permitia que
mais alunos acessem os materiais pedagógicos através da tecnologia móvel.
Com o aumento do número de pessoas que têm acesso ou possui um
dispositivo móvel, as iniciativas BYOD mostram-se promissoras para alunos
de todos os cantos do mundo, embora possam ser radicalmente diferentes
nas diversas regiões e países.

As enormes e pesadas pilhas de livros do professor, “cabem” em um
smartphone ou note book, transformaram-se em uma facilidade, que podem ser
trabalhados de forma síncrona e ou assíncrona, estes unidos ao BYOD constituem se em novos conceitos, possibilidade e perspectivas para o cotidiano do ensino
aprendizagem.
Um device ou smartphone com aplicativo para se substituir as pesadas pastas
e mochilas, que ficaram aos poucos como uma lembrança de um “fardo” um legado
para história em uma fase de transição, uma passagem, uma mudança de paradigma,
embora muito a se fazer quanto a inovação, segundo pesquisa sobre gestão e
tecnologia na educação:
Os principais desafios apontados pelos gestores foram estes: • Falta de
infraestrutura, ou infraestrutura deficitária, de acesso, equipamentos, e
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logística de manutenção e suporte. • Falta de formação dos agentes
educacionais para o uso das TIC. • Curadoria ineficiente dos recursos digitais
para a aprendizagem. • Falta ou inadequação das ferramentas de gestão. •
Falta de políticas integradas e de longa duração (UNESCO, 2018, p 12).

A quem diga, uma esperança de melhoras, até mesmo fé, a crença em um
início para a inovação no cenário da educação, que vai além dos novos conceitos, vai
em direção a novos, procedimentos, processos, comportamentos em suma, um novo
ethos e habitus, um novo mindset ou cosmovisão:
O homem que adota um novo paradigma nos estágios iniciais de seu
desenvolvimento frequentemente adota-o desprezando a evidência fornecida
pela resolução de problemas. Dito de outra forma, precisa ter fé na
capacidade do novo paradigma para resolver os grandes problemas com que
se defronta, sabendo apenas que o paradigma anterior fracassou em alguns
deles. Uma decisão desse tipo só pode ser feita com base na fé. (KUHN,
2011, p. 201).

É visto que o professor, assim como a sociedade já utiliza a internet e os
devices para inúmeras necessidades e benefícios como expedientes bancários,
compras, cursos e serviços públicos, sendo assim por que esta inovação não pode
chegar à escola?
No início do ano de 2020, o mundo deparou-se com isolamento social, por força
da pandemia, a rotina do ir e vir, do ir e fazer repentinamente se redimensionou em
ficar e fazer. A presença se ressignificou, a barreira do espaço precisou às pressas
ser derrubada pelas tecnologias.
Deve-se ficar e fazer, como? Como alcançar os alunos? Como passar os
conteúdos? O tempo de aula virtual é o mesmo da física. O que se fazer com aqueles
que não dispõem das TICs, da internet, enfim como resgatar os excluídos digitais e
não torna-los esquecidos?
Eis a pandemia, e quanto aos professores. Como manter um cotidiano que já
se encontrava em crise, um sistema que se arrasta desde o período medieval, alunos
meros repetidores de conhecimentos.
Uma forma de copistas, sem nenhuma forma de protagonismo, que nos
últimos anos revelam-se em apatia ao método medievo, a contingência abalou os
pilares do ensino tradicional, precisou desta pandemia para se acordar?
Para se antecipar para um novo paradigma, visto que, em vários segmentos
sociais já está presente, cabendo à educação a procrastinação ou exclusão? Eis uma
breve justificativa:
A crise atual irá perpetuar ainda mais essas diferentes formas de exclusão.
Com mais de 90% da população estudantil mundial afetada pelo fechamento
de escolas relacionado à COVID-19, o mundo está prestes a sofrer uma
perturbação de grandes dimensões e sem precedentes na história da
educação. As diferenças sociais e digitais colocam os mais desfavorecidos
em uma situação na qual correm o risco de ter perdas de aprendizagem ou
abandonar a escola. Lições do passado – como as da crise do ebola –
mostraram que as crises de saúde podem deixar muitos para trás, em
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especial as meninas mais pobres, muitas das quais poderão nunca mais
retornar à escola. (UNESCO, 2020, p.6).

“A um modelo de comunicação escolar que se encontra desgastado tanto
espacial como temporalmente por processos de formação correspondentes a uma era
informacional na qual a idade para aprender são todas”. (MARTÍN-BARBERO, 2014,
p.121).
Muitos profissionais, como advogados, contadores e administradores já
trabalhavam de forma remota, e agora intensifica-se o efetivo sob o regime de homeoffice, seja pelos próprios computadores ou e pelo o BYOD, o uso do próprio celular.
Com a crise surge o desafio de se entender a presença, as relações de
comunicações, novas práticas com o meio remoto e virtual. Ao relembrar o período
pré pandemia, por exemplo em ônibus, calçadas, até mesmo sala de aulas, pessoas
a utilizar seus dispositivos, a consumir informações, seja seus e-mails, redes sociais,
por vezes professores solicitaram exaustivamente a seus alunos para guardarem seus
celulares.
Agora, exaustivamente que usem seus aparelhos, pois é a maneira que se
pode obter trocas informativas. É difícil de imaginar como as aulas e atividades, em
plena pandemia chegam e chegaram a cada lar.
Que situação estava e está o estudante diante do ensino aprendizagem no
ensino remoto, no mobile leraning, como estava e está o seu lar, seu ânimo e
disposição, é um exercício que exige empatia e intuição, pois no anseio de se ajudar
o efeito pode ser contrário.
Sem dizer os equipamentos que possuem, se contam com acesso à internet,
em muitos casos, ´só se consegue sinal distante de suas casas, em lugares mais alto,
enfim é necessário um olhar de curadoria também.
Em outras palavras, ao constituir seu meio, atribuindo-lhe a cada momento
determinado significado, a criança é por ele constituída; adota formas c ulturais de
ação que transformam sua maneira de expressar-se, pensar, agir e sentir. (OLIVEIRA,
2002, p. 126).
Compreende-se que o mobile learning desponta como uma inovação, mais um
marco do novo paradigma, com as TICS, mediação e moderação do professor o
aprendizado toma novos horizontes, transformações, explica Martins (2012):
A educação é um processo histórico, global é dialético de compreensão da
realidade, tendo em vista a sua transformação. A escola é um espaço onde
se desenvolve um processo de ação–reflexão-ação comprometido com
ações transformadoras. Nessa perspectiva, a ênfase do processo desloca-se
para práxis social e a questão central está na relação dialético da
compreensão -transformação. (MARTINS,2012, p.43).

Já que se pode comprar indefinidos produtos pela internet, marcação de
consultas, serviços bancários, enfim inúmeros segmentos sociais, que com a internet
das coisas formam uma quarta revolução industrial. Uma aula pode ser gravada,
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revista, e “reexplicada” por instrumentos como Google Meet, por exemplo muito
utilizado na pandemia, seja no âmbito estadual e municipal.
Alunos com este meio, puderam e podem produzir apresentações, ideias,
interpretações de textos, podem aprender, encenar, preservar e empreender com os
conteúdos, no caso do ensino aprendizagem com participação dos pais.
Se o acesso às TIC tem acelerado, de maneira até então impensável, a
capacidade de realizar operações, acessar informações e modificar padrões
de empregabilidade e o uso de vários serviços, as limitações quanto à
universalização da conectividade põe em evidência a ampliação do hiato
entre aqueles que dispõem de acesso e aqueles que não. Para isso, a
universalização da conectividade já representa uma estratégia para várias
instituições e para alguns governos. Trata-se de abordar um desafio que está
associado não apenas ao investimento e à oferta de serviços, mas que está
relacionado com os fatores de demanda desigual, que também dependem
das diferentes condições socioeconômicas, educativas, de emprego, etc .
Nesse sentido, seria conveniente que qualquer proposta de “não deixar
ninguém para trás” em matéria de conectividade e de seus potenciais
benefícios incorporasse uma estratégia coordenada de universalização,
centrada em grupos da população como as pessoas com deficiência,
populações indígenas e comunidades menos favorecidas. Os subsídios e as
facilidades para determinados grupos representariam medidas de caráter
imprescindível a quaisquer estratégias de universalização dos benefícios da
conectividade. (UNESCO, 2020, p.20).

Diante deste fenômeno, diante de uma ruptura nas relações sociais, onde os
atores sociais são os mesmos, os conteúdos são os mesmos, há um desafio a forma
de ensinar, como buscar melhores resultados, possibilidades e perspectivas frente a
uma transformação digital, há necessidade de um replanejamento, pensar como a
tecnologia pode ajudar e incluir. Feenberg (2015, p. 113):
A teoria crítica da tecnologia argumenta que chegou o tempo de também
estender a democracia à tecnologia. Logo, tenta salvar os valores do
iluminismo que têm guiado o progresso nas últimas centenas de anos, sem
ignorar as ameaças a que esse progresso tem levado.

Incentiva-se levar em conta, que com os smartphones é possível à ubiquidade
da informação, mas também com a facilidade que se tem com a “imediatez “da
informação, é muito fácil de se distrair e afastar-se de um foco, são ponderações sobre
a conectividade e a portabilidade. Segundo Hodges et al. (2020.p.6) com o uso de
TICS a ideia “ não é recriar um sistema educacional robusto, mas fornecer acesso
temporário a suportes e conteúdos educacionais de maneira rápida, fácil de
configurar e confiável, durante uma emergência ou crise”.
A escola com a crise não é mais a mesma, com a pandemia a crise toma uma
dimensão imensurável e quando se fala em retorno, incentiva-se que não haja um
retorno, interessante seria mudar o termo para que haja um salto para a inovação,
para o futuro. “Não nos cabe adaptar a tecnologia aos nossos caprichos mas, antes
pelo contrário, devemos adaptar-nos à tecnologia como a expressão mais significativa
da nossa humanidade” (FEENBERG, 2015, p. 217).
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Há facilidades com a informação imediata, em segundos pode se obter os
clássicos da literatura; é possível resolver equações, porém cabe ao professor a
mediação no processo entre o conceito e resultado. Conclui-se com a UNESCO
(2019, p.36):
Se o acesso às TIC tem acelerado, de maneira até então impensável, a
capacidade de realizar operações, acessar informações e modificar padrões
de empregabilidade e o uso de vários serviços, as limitações quanto à
universalização da conectividade põe em evidência a ampliação do hiato
entre aqueles que dispõem de acesso e aqueles que não. Para isso, a
universalização da conectividade já representa uma estratégia.

O desafio do professor, pais, políticas públicas é manter o foco do aluno nos
conteúdos lícitos, construtivos, instrutivos para se promover o bem comum,
cooperação, empatia, cidadania e respeito a diversidade. “o problema não está na
tecnologia como tal, senão no nosso fracasso até agora em inventar instituições
apropriadas para exercer o controle humano da tecnologia” (FEENBERG, 2009, p.48).
Um convite desafiador, aprender sobre novas técnicas, seja de gravações,
posturas, expressões, seja corporal, faciais tomadas, focos, aplicativos, há a
necessidade de aprender, um novo como fazer. Estímulo a curiosidade e iniciativa.
,

6 - Considerações Finais
Com a conectividade convida-se o professor entender sobre a curadoria
tecnológica, compreender sobre o melhor equipamento para determinado momento,
mensurar sobres limitações tecnológicas, mitigar sobre recursos, formatos,
compatibilidades, capacidades, limitações, edições na conectividade que em muitos
locais são precários. Além do que favorecer um ambiente de acolhimento, segurança,
que torne o aprendiz empoderado, reconhecido, afetividade na conectividade. Reforça
a UNESCO:
O desenvolvimento de novas tecnologias digitais resultou em um crescimento
exponencial no volume de informações e conhecimentos disponíveis, o que
os tornou mais facilmente acessíveis a mais pessoas em todo o mundo.
Dessa forma, tecnologias de informação e comunicação (TIC) podem exercer
um papel essencial no compartilhamento de conhecimentos e expertise a
serviço do desenvolvimento sustentável e com um espírito de solidariedade.
(UNESCO, 2018, p.28).

O “Wi Fi “em uma escola, lar seja material imprescindível, que o ensino possa
ser híbrido, ora sala de aula, ora na conectividade, ora em um laboratório, há
necessidade de se aprender novas habilidades, novas possibilidades e perspectivas
na educação. Uma ciber formação para os professores, gestores e funcionários
escolares. ,
Compreende-se que há a necessidade de uma cobertura de internet para
todos, que não haja exclusão. “No Brasil, estão registradas 276 milhões de linhas de
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celulares (...) esse convívio estreito com a tecnologia móvel criou uma série de efeitos
no cotidiano das pessoas. Os positivos já conhecemos muito bem”. (ABREU 2016, p.
264).
Já é intempestivo dizer que é necessário estratégias e políticas públicas para
viabilizar o acesso digital para todos, e em um país continental como o Brasil é tarefa
hercúlea, embora seja um dos países que mais compra devices no mundo, assim
como, figura como um dos maiores em números de usuários de internet,
Espera-se para a educação, que da mesma forma que um cliente de um banco
tem acesso aos serviços bancários cada dia mais sofisticados, intuitivos, viáveis e
seguros, assim como clientes comprem passagens áreas e até mesmo carros,
pacientes marquem e realizem consultas, recebam resultados de exames.
De fato, a educação pode contribuir para a tarefa mais desafiadora: a de
transformar nossa mentalidade e nossa visão de mundo. A educação é
essencial para desenvolver as capacidades necessárias para expandir as
oportunidades de as pessoas viverem de maneiras significativa e com
respeito à igualdade e à dignidade (UNESCO,2018, p.35).

Urge que professores tenham formação digital, tenham acesso as expertises
virtuais e digitais, formações educacionais para a conectividade. Que a informática,
filosofia da tecnologia façam parte da formação de professores com um aprendizado
da técnica aliado ao aprender ontológico.
PANDEMIA: UM MANIFESTO E REFLEXÕES SOBRE A ADOÇÃO REPENTINA
DAS TICS E DA CULTURA DIGITAL
PANDEMIC: A MANIFEST AND REFLECTIONS ON THE SUDDENLY ADOPTION
OF TICS AND DIGITAL CULTURE
ABSTRACT:
The purpose of this paper is to share some experiences and reflections on digital
culture in the year 2020 at the height of a pandemic that has plagued humanity. As the
main objective of this work, it aims to demonstrate how philosophy classes for high
school occurred with the use of the hybrid classroom with the active methodologies,
its possibilities and perspectives in the face of the world contingency, as specific
objectives to comment on the technological curation used by the teacher, his mediation
in the virtual scenario with a look at the approach, acceptance and empowerment in a
unique circumstance, a Dantesque scenario, with ontological security making students
protagonists with communication and information technologies (CITs), no longer
viewers of content and consumers technological products, that is, apprentices at the
center of attention in the production of knowledge, between uncertainties and the
perception of infinity. The research problem, can ICTs meet the demands of teaching
and learning during the pandemic? This is justified by the importance of responding to
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didactic and methodological needs with virtual teaching, understanding the
resignification of presence, understanding virtualized time and space. To this end, we
sought authors such as Santos, Feenberg and UNESCO documents with a theoretical
framework, being a bibliographic and documentary methodological work, in addition to
a case study, in addition, a phenomenological look to achieve the maximum of reality.
Keywords: Blended, Covid-19, Actives Methodologies, Pandemic, UNESCO.
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PARQUE TECNOLÓGICO DO ESTADO DE SERGIPE E AS
PRÁTICAS DE LETRAMENTO MULTIMIDIÁTICO DE
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE A
PANDEMIA DO COVID-19
Rita de Cassia Cardoso dos Santos 1
Rosângela Dória Lima 2
Ronaldo Nunes Linhares 3

Resumo:
A pandemia da Covid-19 modificou as relações de trabalho, a vida em sociedade, a
economia e o sistema educacional. As aulas presenciais foram suspensas
parcialmente em vários países, impedindo que milhões de estudantes continuassem
suas atividades. A mudança impactou a atuação dos professores, a dinâmica escolar,
o ensino presencial, o ensino a distância e o consumo das tecnologias digitais.
Procurando contribuir com soluções para essas transformações, o Sergipe Parque
Tecnológico – SergipeTec, em parceria com a Universidade Tiradentes – UNIT, por
meio do grupo de Estudo, Pesquisa, Educação e Comunicação – GECES, ofereceu
um conjunto de oficinas de formação de professores para o letramento multimidiático.
Este artigo visa analisar as contribuições o conjunto de oficinas que envolveu 110
professores de 30 escolas que atendem a mais de 8 mil alunos da rede municipal de
São Cristóvão. Trata-se de um estudo de caso, descritiva de natureza exploratória, de
métodos mistos, no enfoque de pesquisa quali-quantitativa, de acordo com a
complexidade do objeto. 42 professores responderam ao questionário, desse total, 25
relataram nunca ter participado de oficina de letramento multimidiático, 16 não tem o
hábito de usar as tecnologias na prática pedagógica, 14 afirmam ter dificuldade de
usar as ferramentas do Google, e por fim, os professores solicitam uma segunda etapa
dessa formação.
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1. Introdução
Em fevereiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde – OMS, anunciou o
registro do primeiro paciente com Covid-19 no Brasil. Em março, já com centenas de
casos confirmados, gestores de estados e municípios passaram a buscar maneiras
de manter a população em casa o maior tempo possível, evitando as aglomerações.
Escolas de todo o país foram um dos primeiros lugares atingidos pelas medidas de
restrição de isolamento com suspensão das aulas presenciais. A intenção era que
crianças e adolescentes não corressem o risco de contrair a doença e muito menos
de levá-la para suas casas contaminando pais e avós; (estes últimos, na ocasião,)
considerados pelas autoridades de saúde e especialistas na área, como grupos de
risco para uma maior contaminação pelo coronavírus). Em Sergipe, 2.126 escolas
públicas e privadas atenderam ao decreto do Governo do Estado com a suspensão
das atividades escolares presenciais. Na Educação Básica, 331.297 mil alunos foram
atingidos com as medidas. (Censo Escolar/INEP, 2018).
Quatro meses depois do início da pandemia, em julho de 2020, um
levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais e da Confederação Nacional
dos trabalhadores em Educação mostrou um quadro preocupante: quase 90% dos
professores no Brasil não tinham nenhuma experiência com aulas remotas. Para 42%
dos docentes ouvidos na pesquisa, as atividades seguiram sem treinamentos e 21%
disseram que é muito difícil lidar com as tecnologias digitais. O levantamento foi
realizado entre os dias 8 a 30 de junho e foram ouvidos 15.654 professores de todo o
Brasil, abrangendo a Educação Básica, Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Jovens e Adultos.
Procurando contribuir com caminhos em busca de alternativas para o novo
cenário que se colocava para milhares de alunos e professores, o Sergipe Parque
Tecnológico - SergipeTec, ofereceu, em parceria com a Universidade Tiradentes –
UNIT, por meio do grupo de Estudo, Pesquisa, Educação e Comunicação-GECES, e
o Centro Vocacional Tecnológico, uma proposta para formação de professores da
Educação Básica à Secretaria Municipal de Educação de São Cristóvão, composta
por um conjunto de oficinas para o letramento multimidiático.
O conjunto de oficinas é parte das atividades do GECES oferecidas aos
professores para que eles possam desenvolver nos alunos habilidades para o
exercício de uma leitura crítica das informações nos seus mais variados formatos,
inclusive o digital.
Nesse contexto, com quase dois meses de aulas presenciais suspensas, para
o retorno às aulas, a possibilidade viável foi o de direcionar as ações para o ensino
remoto, uma vez que havia a necessidade urgente de um planejamento para o
cumprimento de cronograma de aulas. Para isso, alguns aspectos foram considerados
a exemplo de: readequações do calendário escolar, das atividades, a não
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previsibilidade do retorno das aulas na modalidade presencial e a necessidade de
adequação do conteúdo na modalidade virtualizado (CUNHA, 2018) para professores
e alunos da rede de ensino. Nesse sentido, foi necessária a formação continuada para
professores da rede pública em relação ao letramento multimidiático, e principalmente,
na adequação metodológica para ministrar aulas on-line no cenário em que as
tecnologias digitais existentes encontram-se em diversas ferramentas tecnológicas
que puderam ser utilizadas como apoio ao trabalho docente, no sentido tanto de
enriquecer a prática pedagógica do professor, como de proporcionar aos alunos,
novas maneiras de apropriação dos conhecimentos, visando refletir criticamente sobre
o meio em que se encontram inseridos.
Os relatos feitos por muitos docentes em relação às dificuldades com o uso das
tecnologias digitais, muitas vezes, são fruto de uma formação não conectada a um
currículo que inclua nas suas habilidades e competências a Alfabetização Midiática e
Informacional - AMI. A Unesco (2013) aponta algumas competências centrais
importantes para os professores trilharem esse caminho: ‘A produção de conteúdo e
o uso das mídias devem promover uma pedagogia focada nos alunos, capaz de
estimular a investigação e o pensamento reflexivo por parte dos estudantes. A
aprendizagem prática é um importante aspecto da assimilação de conhecimentos do
século 21. A produção de conteúdo midiático proporciona uma via para que os
estudantes se familiarizem com a aprendizagem pela prática, por meio da produção
de textos e imagens em um ambiente participativo’.
Para o desenvolvimento profissional dos professores, A Unesco (2013) coloca
como uma das metas curriculares ‘Promover um enfoque de educação de professores
na aplicação das mídias e das fontes de informação para a aprendizagem continuada
e o desenvolvimento do professor’. E para que essa meta curricular seja atingida ‘os
professores devem ter as habilidades necessárias para usar as mídias e as
tecnologias no acesso às informações e devem adquirir conteúdos disciplinares e
conhecimentos pedagógicos de apoio ao seu próprio desenvolvimento profissional.
Este artigo analisa as contribuições destas oficinas que envolveram 110
professores de 30 escolas que atendem a mais de 8 mil alunos da rede municipal de
São Cristóvão. Justifica-se esta investigação em razão de o Parque Tecnológico ser
pioneiro na formação de professores em letramento multidiático no período de
pandemia, além de tornar-se relevante pelo seu caráter de abrangência social, cultural
e científico que contribui tanto para as questões ligadas ao ensino e a aprendizagem.
E, organiza-se em caminhos. O primeiro caminho trata da introdução que apresenta o
tema, o objetivo e a justificativa. O segundo caminho traz um breve resumo dos
conceitos de práticas de letramento. O terceiro caminho apresenta práticas de
letramentos multimidiáticos - metodologia. E por fim, o último caminho trata das
considerações finais.
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2. Caminhos para o Conceito de Práticas de Letramentos
A quantidade de informações que circula hoje no mundo deveria ser um fator
facilitador para a aprendizagem, (e muitas vezes é), mas se tornou para alunos e
professores um enorme desafio, principalmente no que se espera do papel desse
'novo' professor. As dificuldades que rodeavam a escola em relação à tecnologia
foram agravadas com a chegada da pandemia que acabou escancarando muitas
vezes o abismo entre aluno e o acesso aos meios tecnológicos, revelando um abismo
social e econômico. De acordo com a Pesquisa TIC Kids Online Brasil 2019 (Cetic.br),
4,8 milhões de crianças e adolescentes brasileiros, entre 9 e 17 anos, não têm acesso
à internet em casa e 58% dos jovens acessam à internet exclusivamente pelo celular
— isso pode restringir a capacidade do aluno na execução das tarefas.
Estudos, pesquisas e discussões a respeito dos multiletramentos na formação
dos professores, são debate nos espaços acadêmicos brasileiros, no entanto, em
função dos inúmeros desafios pelos quais os sistemas educacionais vêm passando
em razão da pandemia da Covid-19, foi crucial e necessário redimensionar a formação
de professores, tanto inicial quanto continuada para a prática do uso das tecnologias
digitais. Nesse contexto, houve mudanças na sociedade e, principalmente na forma
de se comunicar, o que acabou levando a novos caminhos para o ensino, uma vez
que a necessidade de aprendizagem já não era mais a mesma.
Os professores foram inseridos em novos hábitos e valores e principalmente
nas novas formas de interação entre o mundo real e virtual. É com base nessas
transformações que surge a teoria dos multiletramentos, que segundo Rojo (2012),
são práticas multiletradas que podem ou não envolver tecnologias digitais. Entretanto,
as práticas multiletradas a que nos referimos nesta discussão envolvem diretamente
as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), uma vez que, no
cenário de pandemia, devido ao distanciamento social recomendado, foram adotados
outros suportes para realização e interação das aulas, a exemplo das ferramentas da
plataforma Google.
Alguns autores, a exemplo do Baston (1998 apud XAVIER, 2009) defendem
que existem vários tipos de letramentos, isso é, que envolvem várias mídias e
sistemas simbólicos. Ampliando o conceito de letramento digital, por meio das práticas
sociais, gêneros discursivos e emergência de mídias digitais. Nesse sentido, mais
uma vez, Rojo (2012) afirma que os multiletramentos nos propiciam pensar, entre
outras coisas, como tecnologias da informação, os hipertextos e hipermídias podem
mudar o que se entende, na escola, por ensinar e aprender:
O conceito de multiletramentos aponta para dois tipos específicos e
importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades,
principalmente as urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade
cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituições
dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica. (ROJO,
2012, p. 13).
Rio de Janeiro, RJ, nº 228

jan/mar 2021
72

p. 69 a 82

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

Para Gagliardi (2012, p. 242) o conceito de multiletramentos historicamente
procura cobrir “a multiculturalidade característica das sociedades globalizadas e a
multimodalidade dos textos por meio dos quais a multiculturalidade se comunica e
informa”, e o considera conforme Rojo (2012 apud. por GLAGLIARDI, 2012), que o
“conceito de multiletramentos que avança em relação ao de letramento, não faz senão
apontar para a multiplicidade e variedade das práticas letradas”. É pertinente avaliar
como estes processos da nossa sociedade em rede envolvendo o uso das tecnologias
digitais tem afetado o desenvolvimento da aprendizagem dos indivíduos, não apenas
quanto ao aspecto cognitivo, mas também quanto aos valores morais e afetivos. Em
suma, os estudos sobre o Multiletramento Digital discutem contribuições para os
professores utilizarem efetivamente as tecnologias que já fazem parte das culturas de
referência do alunado.

3.Caminhos para Práticas de Letramentos Multimidiáticos –
Metodologia
OS caminhos para a prática de letramento multimidiático desta pesquisa
caracterizam-se como um estudo de caso de natureza descritiva e exploratória com
o propósito de estabelecer relação entre os dados analisados e objeto (GIL, 2008) e,
quanto aos procedimentos, como uma pesquisa bibliográfica inicialmente realizada
em publicações científicas com a finalidade de identificar aspectos relacionados à
investigação, de método misto, no enfoque de pesquisa quanti-qualitativa, de acordo
com a complexidade do estudo. Para (YIN, 2001. p. 32) “[...] o estudo de caso é uma
investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida
real, sendo que os limites entre o fenômeno e o contexto estão claramente definidos”.
O caso selecionado para análise das discussões foi o conjunto de oficinas promovido
pelo SergipeTec e as práticas de letramento multimidiático de professores da
educação básica durante a pandemia da Covid-19. Para tanto, o lócus desta pesquisa
foi o Sergipe Parque Tecnológico do Estado de Sergipe. Atualmente, o Parque atua
com programas e projetos inovadores no intuito de fomentar:
[...] a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico local e
regional, através do fomento de atividades de pesquisa e de ensino,
do apoio a empreendimentos de base técnica e industrial e da
implementação e consolidação de um parque tecnológico que
contemple a gestão compartilhada de recursos humanos, materiais
físicos e técnicos, voltadas ao desenvolvimento social, institucional,
econômico, da cidadania, da qualidade de vida e da promoção do
pleno emprego, nas áreas de: Cultura; Ensino, Treinamento e
Aperfeiçoamento; Pesquisa Científica e Tecnológica; Biotecnologia,
Assistência Social, Proteção, Conservação do Meio Ambiente,
Energia, Inovação e Organização Adequada do Território[...]
(SERGIPETEC, 2018).
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Entre os projetos, cabe destaque para o Centro Vocacional Tecnológico,
unidade do Parque onde foram realizadas as oficinas de multiletramento para os
professores de Educação Básica do municipio de São Cristóvão, em parceria com a
Universidade Tiradentes - UNIT por meio do grupo de Estudo, Pesquisa, Educação e
Comunicação-GECES. O CVT possibilita mudanças da realidade de jovens e adultos
que estão em busca da primeira qualificação, da capacitação ou da formação
continuada. O trabalho educativo do CVT promove experiências dos sujeitos com
ações vocacionadas, na oferta de cursos, oficinas, palestras, orientação social e
profissional, workshops, roda de conversas e entre outros que possibilitem e
desenvolvam a sensibilidade sobre o conhecimento teórico e científico entre a
formação e mercado de trabalho, experiência de ‘ressignificar’ a prática docente.
Portanto, no contexto de ressignificar as práxis do professor da Educação Básica,
apresentamos um quadro geral com a proposta de formação de letramento.
Figura 1 –Percurso Metodológico

Fonte: Autora, 2020.

O quadro acima traz uma descrição das etapas do planejamento. Após, a
mobilização – com divulgação nos grupos do WhatsApp dos professores, em seguida,
inscrição e desenvolvimento das oficinas. O projeto formação de professores foi divido
em três níveis. O primeiro nível refere-se às oficinas sobre Informática Instrumental –
nessa etapa os professores adquiriram conhecimentos básicos para o uso de
computadores em ambiente de Sistema Operacional. O segundo nível refere-se às
oficinas sobre Ferramentas Digitais, nessa fase os professores desenvolveram
competências no uso das plataformas digitais a exemplo do Google Meet e o Zoom,
bem como as ferramentas Google Forms, WhatsApp Web, Google Docs, Google
Drive. O terceiro nível refere-se às oficinas sobre Letramento Mutilmidiático, nessa
última etapa os professores participaram das oficinas totalmente online sobre o uso
do Instagram, Produção de Vídeo, uso do Padlet e Alfabetização na Pesquisa, nessa
etapa os professores desenvolveram habilidades para uso das tecnologias como
mediadoras pedagógicas.
Para dar início às atividades, foi enviado para os professores a inscrição online
do Google Forms. Nessa etapa, o professor se autoavaliou e fez a inscrição para o
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nível que melhor se encaixava. Após inscrição e as turmas formadas, a formação teve
início. O conjunto de oficinas foi realizada por um período de três meses, de agosto a
outubro do corrente ano. Em rodada de conversa, foi possível identificar além da
presença dos professores, um número significativo de coordenadores, diretores e
técnicos.
O conjunto de oficinas foi estruturada em três níveis como forma de possibilitar
a compreensão crítica dos professores acerca do seu papel em mediar o processo de
ensino e aprendizagem dos alunos nesse momento de aulas remotas, conforme a
BNCC (2019) afirma que “a tecnologia possui um papel fundamental na sua
compreensão e uso e são tão importantes que um dos pilares dela é a cultura digital
e como ela deve ser inserida no processo de ensino e aprendizagem.

4. Caminhos dos Resultados e da Análise da Experiência
O contexto desta produção baseia-se no projeto Formação Digital de
Professores, cujo tema é 'Práticas de Letramentos Multimidiáticos de professores da
Educação Básica durante a pandemia da Covid-19' realizado no SergipeTec e que
tem por objetivo analisar a contribuição para o desenvolvimento de competência do
letramento digital, em que se envolveram 110 professores da rede municipal de São
Cristóvão. Para coleta e análise dos resultados, foram aplicados dois questionários
utilizando a ferramenta do Google Forms; um antes da formação para traçar o perfil
do sujeito e outro no término com perguntas fechadas e abertas para analisar/refletir
sobre a prática transformadora do docente, conforme Rojo (2016) propõe na
pedagogia dos multiletramentos.
Como panorama apresentado, segue uma reflexão acerca do ponto de vista
dos professores em relação ao conjunto de oficinas de letramento multimidiático. Com
um questionário aplicado, foi possível traçar o perfil dos professores participantes da
formação. Dos 42 professores da Educação Básica que responderam ao questionário
obteve-se o seguinte resultado: 11,9% Educação Infantil;4,8% primeiro ano; 16,7%
segundo ano; 19% terceiro ano, 11,9% quinto ano e por fim, 33,3% representaram o
Ensino Fundamental Maior. Um fato relevante a ser destacado foi perceber, através
dos depoimentos, que o professor da Educação Infantil, geralmente não vê o uso das
mídias digitais inserido nessa etapa do ensino, mas, com a proposta metodológica de
aprender fazer fazendo. Essa concepção no pensamento do professor lembra a
proposta da Pedagogia dos Multiletramentos que visa o desenvolvimento da
capacidade de agência na construção de sentidos, com sensibilidade para as
diferenças, mudanças e principalmente na inovação, de acordo com Rojo (apud.
COPE, 2016; KALANTZIS, 2013, p.2) o que a faz uma pedagogia mais 'produtiva,
relevante, inovadora, criativa e capaz de transformar a vida' e o individual de cada
oficina principalmente com anotações sobre o que deve melhorar, considerando as
bases para uma pedagogia do multiletramento na formação continuada de docentes
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sobre informação e mídias. Quando questionados sobre se já tinham participado de
formação digital, o resultado foi o seguinte conforme mostra o gráfico abaixo.
Gráfico -1 Formação Digital

Fonte: Google Forms, 2020.

O gráfico 01 mostra que dos 42 respondentes, 25 professores relatam que
nunca participaram de oficina de letramento multimidiático. Esse é um reflexo direto
do depoimento dos professores que estão há mais de 25, 30 anos em sala de aula;
alguns inclusive já aposentados. Foi o que presenciamos durante a formação.
Segundo Silva (2012), na era tecnológica, o professor é constantemente desafiado a
se apropriar de novos conhecimentos, ditos informáticos, para atender às novas
demandas dentro e fora de sala de aula.
Foi solicitado para que eles atribuíssem notas de 1 a 5, em que - 1 é ruim; 3 é
mediano e 5 é excelente sobre o uso das tecnologias na prática pedagógica no
quotidiano. O gráfico 2 mostra o resultado.
Gráfico - 2 Uso das Tecnologias na Prática Pedagógica

Fonte: Google Forms, 2020.

O gráfico acima aponta que dos 42 professores, 16 atribuíram uma nota
mediana, ou seja, não tem o hábito de usar no dia a dia as tecnologias na prática
pedagógica. Esse resultado faz uma relação direta com a reflexão anterior, pois,
professores que nunca fizeram uma formação que consiste nas experiencias de
aprendizagem para desenvolver competências e habilidades para uma prática
inovadora. Esse é um recorte municipal, mas sabemos que pode representar parte do
cenário do sistema educacional brasileiro. Especialistas do meio acadêmico relatam
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que a pandemia antecipou de 5 para dois ou três meses a formação em massa dos
professores de toda modalidade de ensino em letramento multimidiático.
Rojo (2016) na Pedagogia dos Multiletramentos, em que faz uma análise crítica
sobre alguns fatores sobre etapas da aprendizagem, descreve que o fator Prática
Situada faça a compreensão crítica, ou seja, o conhecimento consciente, embora não
haja garantias de que cada aprendiz desenvolva a criticidade e prática reflexiva no
processo de colocar o conhecimento em prática. Sendo assim, uma avaliação deve
ser sempre aplicada para desenvolvimento e não julgamento.
Os professores foram questionados sobre possível dificuldade de
aprendizagem em relação ao conjunto de oficina. O gráfico aponta o resultado:
Gráfico 3 – Dificuldade de Aprendizagem

Fonte: Google Forms, 2020.

O questionamento acima foi aplicado com o propósito de se saber em qual
oficina os professores tiveram mais dificuldade, não com a intenção do julgamento,
mas com o propósito de incluir intervenções ativas para fundamentar atividades de
aprendizagem. Nesse contexto, Rojo (2016) lembra que as etapas, os esforços
colaborativos na relação professor-aluno visam permitir que o aluno seja capaz de
cumprir tarefas mais complexas do que poderia fazer sozinho. No contexto de incluir
intervenções ativas para fundamentar atividades de aprendizagem, buscou-se dar voz
aos professores, ouvir e entender a subjetividade do anseio de cada um. Ao ser
questionados sobre uma nova etapa da formação digital, o que você sugere? Com
uma diversidade de sugestões, foi possível dividir por subcategorias com um olhar
reflexivo, conforme mostra o quadro 1 abaixo.
Quadro 1 – Visão do professor para desenvolver Competências e Habilidades para uma
Pedagogia Multimidiática

Sub-categorias

Caso ocorra outra etapa do curso, o que você sugere para
a formação digital?

Ferramentas Google

Google Forms intensificar mais o curso na parte do uso através
do Google Formulário

Tempo

Mais horas nas oficinas. Que fosse presencial. A terceira etapa
presencial. Mais tempo, e pessoas para auxiliar nas aulas
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práticas. Que o curso seja mais duradouro, o tempo foi pouco.
Uma maior durabilidade para estimular a prática dos docentes.
Criação de apresentação Fazer cartazes para as mídias digitais, para uso nas aulas
Produção de vídeo

Mais atividades com edição de vídeos; Gravação de vídeo
Produção de vídeos com personagens; mais edição de curso.
Ampliar construção de vídeos; repetir a formação sobre vídeo.

O uso do Padlet

Aumentar os dias de oficina no Padlet. O uso do Padlet; mais
informações sobre Padlet. Intensificar mais o curso na parte do
uso através do Padlet

Produção de podcast

Produção de podcast Oficina sobre o uso dos podcast. Como
podemos utilizar o podcast nas aulas remotas

Instagram como mediação Aumentar os dias de oficina no Instagram. Intensificar mais o
pedagógica
curso na parte do uso através do Instagram
Fonte: Google Forms, 2020.

O quadro acima mostra uma síntese e nos permite sistematizar a identificação
de subcategorias que emergiram acerca da questão subjetiva, possibilitando análise
profunda no rigor científico. Portanto, vale ressaltar que a análise não se esgota na
categorização das respostas (BARDIN, 2010). A primeira subcategoria alcança uma
reflexão acerca das ferramentas da plataforma Google, que durante a pandemia,
deixou acessível para os professores mediarem suas aulas. Entendemos que a prática
da mediação tecnológica possibilita tirar o estudante do lugar de receptor passivo por
meio das ferramentas que o apoiam na construção do conhecimento.
A segunda subcategoria ‘Tempo’ mostra que, havendo outra etapa de
formação, haja maior duração nas oficinas para efetiva transformação da prática
docente do professor. Segundo (TARDIF, 2000) falar de prática docente em sala de
aula é falar de um saber-fazer do professor repleto de nuances e de significados.
Implica falar que os professores possuem saberes profissionais cheios de pluralidade
que vem à tona no âmbito de suas tarefas.
Da terceira e a última subcategoria, ‘Criação de Apresentação’, ‘Produção de
vídeo’, ‘O uso do Padlet’, ‘Produção de podcast’, ‘Instagram como mediação
pedagógica’, é uma síntese das oficinas que os professores participaram. Aqui
podemos observar que a prática docente foi transformada, pois levou o professore a
refletir sobre sua ação no seu campo de ensino. Os professores perceberam que é
preciso retornar ao começo, à Situated Practice, mas agora em uma ‘re-prática’, em
que a teoria se torna uma prática refletida (ROJO, 2016).
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5. Considerações finais
O ponto de partida deste artigo foi apresentar as Práticas de Letramentos
Multimidiáticos de Professores da Educação Básica do Município de São Cristóvão
em Sergipe, durante a pandemia do Covid-19. O conjunto de oficinas para o
letramento multimidiático foi ofertado no Sergipe Parque Tecnológico em parceria com
a Universidade Tiradentes - UNIT por meio do grupo de Estudo, Pesquisa, Educação
e Comunicação- GECES juntamente com Centro Vocacional Tecnológico. O objetivo
foi analisar as contribuições destas oficinas que envolveram 110 professores de 30
escolas que atendem a mais de 8 mil alunos da rede.
No bojo do artigo, apresentamos os caminhos metodológicos para a realização
do conjunto de oficinas para uma pedagogia multimidiática, em que estruturamos as
oficinas em três níveis como forma de possibilitar a compreensão crítica dos
professores acerca do seu papel mediado pelas tecnologias digitais, no processo de
ensino e aprendizagem dos alunos nesse momento de aulas remotas.
Com a análise foi possível perceber que, dos 42 professores que responderam
ao questionário, desse total, 25 relataram nunca ter participado de oficina de
letramento multimidiático, 16 não tem o hábito de usar as tecnologias na prática
pedagógica, 14 afirmam ter dificuldade de usar as ferramentas do Google. Muitos dos
professores que relataram nunca ter participado de nenhuma formação na área do
letramento multimidiático está em sala de aula há mais de 25 anos.
Outro fato que vale a pena ser retomado é em relação à questão aberta que
buscou dar voz aos professores, ouvir e entender a subjetividade do anseio de cada
um. Aqui foi possível observar a prática docente transformada, quando relataram que,
havendo uma outra oportunidade desse tipo de formação, ‘oficina de letramento
multimidiático’, sugerem é que haja mais tempo de duração, mais profundidade, mais
prática e entre outros pedidos.
É nesse contexto, que os professores perceberam que é preciso retornar ao
começo, mas agora em uma ‘re-prática’, em que a teoria se torna uma prática refletida
conforme (ROJO, 2016). Para os professores, desenvolver habilidades para o
exercício de uma leitura crítica das informações nos seus mais variados formatos,
inclusive o digital. São desafios que a atividade remota forçou a sair da zona de
conforto.

TECHNOLOGICAL PARK IN THE STATE OF SERGIPE AND THE
MULTIMEDIA LITERACY PRACTICES OF BASIC EDUCATION
TEACHERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Summary:
The Covid-19 pandemic changed labour relations, life in society, the economy, and the
education system. Classroom classes were suspended partially in several countries,
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preventing millions of students from continuing their activities. The change impacted
the performance of teachers, school dynamics, classroom education, distance learning
and the consumption of digital technologies. Seeking to contribute solutions to these
transformations, the Sergipe Parque Tecnológico - SergipeTec, in partnership with
Universidade Tiradentes - UNIT, through the group of Study, Research, Education and
Communication - GECES, offered a set of teacher training workshops for multi-media
learning. This article aims to analyse the contributions of the set of workshops that
involved 110 teachers of 30 schools that serve more than 8 thousand students of the
municipal network of São Cristóvão. This is a case study, descriptive of an exploratory
nature, of mixed methods, in the focus of quali-quantitative research, according to the
complexity of the object. 42 teachers answered the questionnaire, out of which 25
reported never having participated in a multimedia workshop, 16 did not have the habit
of using the technologies in pedagogical practice, 14 claim to have difficulty using
Google tools, and finally, the teachers request a second stage of this training.

PARQUE TECNOLÓGICO EN EL ESTADO DE SERGIPE Y LAS
PRÁCTICAS DE ALFABETIZACIÓN MULTIMEDIA DEL PROFESOR
DE EDUCACIÓN BÁSICA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19
Resumen:
La pandemia de Covid-19 cambió las relaciones laborales, la vida en sociedad, la
economía y el sistema educativo. Las clases presenciales fueron suspendidas
parcialmente en varios países, impidiendo que millones de estudiantes continuaran
sus actividades. El cambio impactó la actuación de los profesores, la dinámica escolar,
la enseñanza presencial, la enseñanza a distancia y el consumo de las tecnologías
digitales. Buscando aportar soluciones a estas transformaciones, el Parque
Tecnológico Sergipe - SergipeTec, en colaboración con la Universidad Tiradentes UNIT, por medio del grupo de Estudio, Investigación, Educación y Comunicación GECES, ofreció un conjunto de talleres de formación de profesores para el
aprendizaje multimedia. Este artículo busca analizar las contribuciones del conjunto
de talleres que involucró a 110 profesores de 30 escuelas que atienden a más de 8
mil alumnos de la red municipal de San Cristóbal. Se trata de un estudio de caso,
descriptivo de naturaleza exploratoria, de métodos mixtos, en el enfoque de
investigación cualitativa, de acuerdo con la complejidad del objeto. 42 profesores
respondieron al cuestionario, de ese total, 25 relataron nunca haber participado de
taller de Letramento multimidiático, 16 no tienen el hábito de usar las tecnologías en
la práctica pedagógica, 14 afirman tener dificultad de usar las herramientas de Google,
y finalmente, los profesores solicitan una segunda etapa de esa formación.
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METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO EM AULAS REMOTAS
USANDO PLATAFORMAS DE VÍDEOCONFERÊNCIA
Gabriella Queiroz da Silva Vilela 1
Marina Santiago de Mello Souza 2

Resumo:
Este trabalho tem como objetivo descrever metodologias ativas de ensinoaprendizagem que podem ser implementadas e adaptadas para as aulas remotas em
tempo real em plataformas de videoconferência. Diante do fechamento das
instituições de ensino superior durante a pandemia de Covid-19 foi necessária a
substituição das aulas presenciais por atividades remotas para continuidade do
período letivo. A readequação das metodologias de ensino até então empregadas
presencialmente foi inevitável, bem como a utilização de diversas tecnologias de
informação e comunicação digital que possibilitam a comunicação assíncrona e
síncrona. Dentre as metodologias que podem ser usadas no ensino remoto, temos as
metodologias ativas de ensino-aprendizagem que criam um conhecimento
interdisciplinar, interessante, motivador e contextualizado para o aprender de forma
fundamentada e efetiva. A implementação das metodologias ativas: Aprendizagem
Baseada em Equipes, Sala de Aula Invertida e Mapas Mentais podem ser facilmente
adequadas com pequenas modificações nos recursos e estratégias para o ambiente
virtual utilizando plataformas de videoconferência.
Palavras-chave:

Metodologias

ativas.

Aulas

remotas.

Plataforma

de

videoconferência.

1. Introdução
No final de 2019 surgiu uma doença respiratória aguda causada por vírus em
Wuhan na China. A Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a Covid-19
como Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em janeiro
de 2020, em conseguinte classificou como pandemia em março de 2020. A pandemia
Especialista em Anatomia e Fisiologia - UCB-RJ e Métodos Ativos na Docência -UNINTER.Graduada emCiências
Biológicas pela UCB-RJ - Universidade Castelo Branco. Tutora da Faculdades Integradas Vital Brazil -FVB-RJ.
Contato: gabriella@fvb.edu.br. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2706001013021106
2
Doutora em Radioproteção e Dosimetria - IRD/CNEN. Mestre em Fisiopatologia Clínica e Experimental pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Graduada em Ciências Biológicas pela UERJ.Docenteda Escola
de Medicina Souza Marques - FTESM, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro -PUC-Rio,Universidade
Iguaçu -UNIG e Faculdades Integradas Vital Brazil - FVB-RJ. Contato: marina@fvb.edu.br Lattes:
http://lattes.cnpq.br/6713939987321718
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de Covid-19, cujo agente etiológico é o vírus Sars-Cov-2, se espalhou rapidamente
pelo mundo e ocasionou enormes mudanças sanitárias, econômicas e sociais
(MARQUES; SILVEIRA; PIMENTA, 2020). Ocasionou também mudanças no
funcionamento de serviços públicos e estabelecimentos privados, o fechamento do
comércio e de instituições de ensino escolar e superior afim de conter o contágio da
doença (ARRUDA; SIQUEIRA, 2021).
Em decorrência do fechamento das instituições de ensino, o Ministério da
Educação (MEC) decretou a Portaria nº 343/2020 que dispôs sobre a substituição de
aulas presenciais em meios digitais durante a pandemia para normatização em março
de 2020 (MEC, 2020). Em dezembro do mesmo ano, o ministro da educação
homologou o Parecer nº19/2020 do Conselho Nacional de Educação estendendo a
permissão de atividades remotas no ensino superior até dezembro de 2021(CNE,
2020). As instituições de ensino superior (IES) precisaram se adaptar para fazer uso
de diversas ferramentas e tecnologias de informação e comunicação digital (TICD) a
fim de dar continuidade às aulas. As instituições usaram ferramentas de comunicação
assíncrona como ambientes virtuais de aprendizagem, videoaulas gravadas e fórum.
Usaram chat e plataformas de videoconferência para atividades síncronas (ARRUDA;
SIQUEIRA, 2021). As plataformas de videoconferência (p.ex.: Teams, Zoom,
Hangouts, Meet) (GOOGLE, 2021a, 2021b; MICROSOFT, 2021; ZOOM, 2021)
possibilitaram a adequação da aula presencial ao ensino remoto (FERREIRA,
BRANCHI, 2020).
Nesse contexto o ensino remoto foi usado de forma contingente e provisória
para dirimir os efeitos da pandemia no período letivo. Os docentes necessitaram de
capacitação e/ou instrumentação para utilização diferentes ferramentas, TICD e
plataformas de videoconferência. Além disso, precisaram de determinação,
compromisso e motivação para se adequar as mudanças e ao uso dessas tecnologias.
Os docentes foram compelidos a se reinventar e mudar a metodologia de ensino
utilizando diferentes estratégias pedagógicas em um ambiente virtual (BARROS;
VIEIRA, 2021).
A vivência do processo de ensino-aprendizagem nesse contexto híbrido de
maneira súbita exigiu a participação colaborativa das IES, equipes de tecnologia e
informática, equipes pedagógicas, docentes e estudantes. Houve a necessidade de
reestruturar e remodelar as aulas presenciais expositivas para o ambiente virtual
remoto (FERREIRA; BRANCHI; SUGAHARA, 2020). Ainda, o perfil do estudante tem
se transformado intensamente nas últimas décadas exigindo expectativas de
capacitação e performance elevadas (BARBOSA; MOURA, 2013).
Diante desse cenário, torna-se premente a necessidade de transformação do
modelo tradicional de ensino para preparar o estudante para um mercado de trabalho
que exige conhecimento interdisciplinar e transdisciplinar em um mundo conectado
com inúmeras tecnologias inovadoras. Diante disso, as metodologias ativas de
ensino-aprendizagem são imprescindíveis para criar uma aprendizagem
interdisciplinar, interessante e contextualizada para que o estudante seja capaz de
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participar ativamente, perguntar, pesquisar, debater, solucionar problemas, elaborar
projetos e aprender de forma fundamentada e efetiva (BARBOSA; MOURA, 2013).
Perante o exposto acima, o objetivo deste trabalho é descrever três
metodologias ativas de ensino-aprendizagem que podem ser empregadas e
adaptadas as aulas remotas em plataformas de videoconferência.

2. Metodologias Ativas de Ensino-aprendizagem Aplicadas
Remotamente
Diante das mudanças de cenário que a educação vem sofrendo nos últimos
anos, as metodologias ativas surgem como uma proposta de ensino-aprendizagem
que difere do ensino tradicional aplicado nas instituições. Estas mostram que é
possível o estudante sair do papel de mero espectador da aula e ser responsável pela
construção do seu conhecimento, tornando-se protagonistas do seu aprendizado
(GEMIGNANI, 2012; PAIVA et al., 2017). Apesar do propósito inovador trazido pelas
metodologias ativas, estas ainda foram criadas e pensadas em moldes da educação
tradicional, baseando-se no processo de ensino-aprendizagem presencial (SANTOS
et al., 2018), dificultando sua aplicação em aulas remotas. Isto torna necessária a
adaptação das metodologias ativas com os aplicativos e softwares de
videoconferência, bem como a sua adaptação associação a estes recursos, pois
ajudam as metodologias ativas a cumprirem com o seu objetivo (OLIVEIRA et al.,
2015).
A aprendizagem baseada em equipes (ABE), como é conhecida aqui no Brasil,
traduzida do inglês Team-based learning (TBL) é uma das metodologias ativas
existentes e que foi desenvolvida para ser aplicada presencialmente. Trata-se de uma
estratégia educacional criada nos anos de 1970 por Larry Michaelsen, cuja elaboração
tem o intuito de promover o aprendizado em equipes, visando o desenvolvimento de
habilidades no aprendizado como cooperação, criatividade, avaliação e capacidade
de gerenciamento. Para aplicar a ABE, é importante dividir a turma de forma que os
grupos sejam bem diversificados, pois o intuito é fazer com que todos participem
igualmente da atividade, sem sobrecarregar apenas um membro do grupo. São
necessárias três etapas: preparação, garantia de preparo e aplicação de conceitos
(BOLLELA et al., 2014; MICHAELSEN et al., 2008).
A primeira etapa da ABE é chamada de preparação. Nesta etapa, cada
estudante precisa se preparar previamente ao trabalho em grupo, de acordo com o
que foi acordado com o professor na aula anterior, como fazer a leitura de um artigo
científico, assistir um documentário ou realizar um experimento. É responsabilidade
de cada estudante cumprir às tarefas pré-determinadas, para que sejam capazes de
cooperar e garantir bom desempenho para a equipe (MICHAELSEN et al., 2008).
A segunda etapa da ABE é a garantia de preparo. Nesta etapa, os estudantes
serão avaliados individualmente e em grupo. A 1ª fase é a avaliação individual
(Individual Readiness Assurance Test – iRAT), composta por até 20 questões múltipla
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escolha, a qual abrange os conteúdos das tarefas previamente selecionadas para
estudo pelos estudantes. As questões devem ser respondidas sem nenhum tipo de
consulta, apenas levando em consideração o conhecimento do discente e seu estudo
prévio. As respostas devem ser escolhidas como o seguinte exemplo: supondo que
cada questão tenha 4 alternativas como resposta (a, b, c, d), ao todo, a questão vale
4 pontos. O estudante pode apostar os 4 pontos em apenas uma alternativa, como a
letra C. Assim como ele pode distribuir a pontuação caso tenha dúvida sobre qual
alternativa pode estar correta, apostando 2 pontos na letra A e 2 pontos na letra D.
Sendo assim, é possível que o estudante faça diversas combinações, desde que ao
todo a soma da distribuição dos pontos totalize 4. A 2ª fase é a avaliação em grupo
(Group Readiness Assurance Test – gRAT). Nesta fase os estudantes irão realizar a
mesma avaliação feita individualmente, sendo que em grupo e também sem qualquer
tipo de consulta (MICHAELSEN et al., 2008). Os estudantes irão discutir as
alternativas e trocar informações para escolher a alternativa certa. Nesta fase, é
importante a adoção de um mecanismo capaz de dar um feedback imediato aos
estudantes sobre qual alternativa está correta, como o uso de um cartão de resposta
com raspadinhas, por exemplo, onde o estudante tem a possibilidade de raspar as
alternativas e encontrar a correta rapidamente (BOLLELA et al., 2014).
Ainda na segunda etapa, depois da 2ª fase (fase de grupos), os estudantes têm
a possibilidade de questionar a alternativa assinalada como correta. Esta parte é
chamada de apelação, e deve seguir algumas diretrizes: ser feita por todo o grupo
através do preenchimento de um formulário, com todas as informações necessárias
para validar a apelação, referências bibliográficas e sugestão de um novo formato de
resposta. Após esta última fase, o professor concede seu feedback a todos os
estudantes de uma só vez, a fim de elucidar qualquer dúvida e fazer observações
pertinentes aos assuntos relacionados à atividade (BOLLELA et al., 2014).
A terceira etapa da ABE é a aplicação de conceitos. Esta última etapa muito
importante, pois permitirá a solidificação do conhecimento por parte dos estudantes,
trazendo a teoria à prática através de discussões e resoluções de situações problema.
Esta etapa deve organizada levando em consideração 4 princípios básicos,
conhecidos, em inglês, como os 4 S’s: significant, same, specific e simultaneous
report. O primeiro “S” correspondente à palavra significant, traduzido no português
para “problema significativo”, a equipe é responsável por solucionar situações que
pode vivenciar em sua trajetória profissional. O segundo “S” de same, no português
traduz-se para “mesmo problema”, todas as equipes irão obter a mesma situação
problema e terão o mesmo prazo para discussão. O terceiro “S” de specific, traduzido
para “escolha específica”, os estudantes buscam por respostas breves. O último “S”
condizente ao simultaneous report, no português traduzido para “relatos simultâneos”,
é quando todas as equipes irão mostrar as suas respostas ao mesmo tempo. Nesta
última parte, o objetivo é que todas as equipes defendam suas respostas, criando um
ambiente de debate saldável entre as equipes (BOLLELA et al., 2014; KRUG et al.,
2016; MICHAELSEN et al., 2008). Durante toda a atividade, o docente atua como um
mediador, não sendo mais o transmissor das informações. Sua função é justamente
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mediar o processo de ensino-aprendizado dos estudantes, bem como fomentar as
discussões à cerca do tema, encorajando a construção do conhecimento por parte
dos estudantes (LIMBERGER, 2013).
Todas essas etapas criadas e desenvolvidas por Michaelsen et al. (2008),
foram pensadas para o ensino presencial. Logo, para que a ABE seja aplicada no
ensino on-line, algumas adaptações são indispensáveis, como a utilização de um a
plataforma de videoconferência que tenha a possibilidade de dividir os estudantes em
grupos. O Zoom Cloud Meetings é um exemplo de plataforma e aplicativo de
videoconferência que tem a opção de organizar reuniões com todos os estudantes
simultaneamente no menu principal, e também de dividir a turma em diferentes salas
(na mesma reunião), bem como manejá-las conforme o avançar da atividade (ZOOM,
2021). Outro aspecto importante a ser modificado, é a forma como as avaliações são
aplicadas. Uma opção é o professor montar a avaliação no PowerPoint, onde cada
questão ocupará um slide e transmiti-las, uma por vez, através do compartilhamento
de tela via Zoom. Esta ferramenta permite que o docente, como anfitrião da reunião,
mostre a tela de seu computador para que os outros integrantes da reunião a vejam
também, sendo capazes de visualizar todos os comandos realizados pelo professor
(ZOOM, 2021).
A primeira etapa (preparação) não precisa ser modificada, uma vez que
depende apenas de o estudante cumprir com o combinado na aula anterior, de
preparar-se para a atividade a ser desenvolvida. Já na segunda etapa (garantia de
preparo), na 1ª fase, correspondente a avaliação individual, todos os estudantes
devem permanecer no menu principal do aplicativo aguardando a visualização das
questões. Por meio do compartilhamento de tela feito pelo professor, os estudantes
serão capazes de ver uma questão de cada vez e terão um tempo pré-determinado
para fazer cada questão, como, por exemplo, 1 minuto e 30 segundos. No final deste
tempo, o professor irá passar para a próxima questão, e assim sucessivamente até
que tenha finalizado a 1ª fase. Na 2ª fase da segunda etapa, referente a avaliação em
grupo, o professor irá dividir os estudantes em equipes, separando-os em diferentes
salas dentro da plataforma. Uma vez criada a equipe, o docente enviará o documento
contendo as questões para um estudante de cada grupo e este compartilhará com os
demais colegas para sua resolução em conjunto. O professor deverá estipular um
tempo para os grupos fazerem a avaliação, para que, no término deste tempo, ele
consiga enviar um outro arquivo contendo as respostas das perguntas para os grupos
(feedback das respostas) (KRUG et al., 2016).
Para a fase de apelação, o grupo, ainda reunido, pode fazer levantamentos
bibliográficos e discutir entre si, caso não concordem com alguma resposta da
avaliação. Caso entrem em um consenso e queiram refutar alguma alternativa, devem
sinalizar o interesse de apelação ao professor, para que este possa fazer suas
considerações ao final da atividade.
Na terceira etapa, ainda separados em grupos, os estudantes conseguem
realizar 3 dos 4 S’s: significant (problema significativo), same (mesmo problema) e
specific (escolha específica). Nesta parte, o docente é responsável por dar as
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coordenadas para os todos os grupos para que possam ser capazes de continuar
desenvolvendo a tarefa juntos. O último S, condizente ao simultaneous report (relatos
simultâneos), deverá ser realizado apenas quando o professor fechar todas as salas,
trazendo os estudantes ao menu principal do Zoom, pois é quando os estudantes
apresentam suas respostas simultaneamente e as defendem. Por fim, após todos os
grupos argumentarem sobre as suas escolhas e suas respectivas justificativas, o
professor mediador transmite seu feedback final aos estudantes, inclusive sobre as
possíveis apelações, finalizando a atividade.
A sala de aula invertida (SAI), do inglês flipped classroom, é uma proposta de
ensino criada por Jonathan Bergmann entre 2006 e 2007, cujo objetivo é fazer com
que o estudante utilize o seu tempo extraclasse para estudar o tema da futura aula,
através do material previamente encaminhado pelo docente. Deste modo, o espaço
da sala de aula, fica reservado para os estudantes tirarem suas dúvidas e para o
docente aprofundar o conteúdo através de atividades pertinentes ao tema a ser
desenvolvido em classe (PALHARES, 2017).
De acordo com Bollela (2017):
“Não existe uma única forma de organizar uma atividade
utilizando a estratégia da sala de aula invertida. De modo geral, o termo
é empregado sempre que se disponibiliza uma aula previamente
gravada, seguida por momentos presenciais de discussão e trabalho
em grupo.”

Contudo, a aprendizagem invertida possui 4 pilares principais, proveniente do
acrônimo da palavra FLIP: F (flexive environment), L (learning culture), I (international
content), P (professional educator). O fato de ter ambientes flexíveis (flexive
environment) de estudo, que é o primeiro pilar desta metodologia, diz que o estudante
pode escolher quando e onde estudar, trazendo liberdade ao estudante. A cultura de
aprendizagem (learning culture) traz responsabilidade ao estudante, pois por mais que
ele tenha a liberdade de escolher quando quer estudar, o processo de ensinoaprendizagem ainda depende dele. Traduzido para conteúdo dirigido (international
content), o terceiro pilar do método é a cargo do docente, que verificará quais são os
conteúdos a serem enviados aos estudantes para estudo e como poderá aprofundálos em sala. Já o pilar do educador profissional (professional educator), também é de
incumbência do docente, pois terá importante papel durante as atividades a serem
desenvolvidas na classe, estimulando o raciocínio e a interatividade entre os
estudantes (SCHMITZ, 2016).
Desta forma, pode-se dizer que a sala de aula invertida é dividida em 3 partes:
antes, durante e depois da aula. O 1º momento (antes da aula) depende do docente
enviar os recursos didáticos necessários para o estudante, uma vez que deve enviálos com antecedência para que o estudante possa estudar com calma. Logo após o
envio do material, é de responsabilidade do estudante estudar e anotar as dúvidas
para o momento em sala de aula (SILVEIRA JUNIOR, 2020). Esta etapa é um grande
desafio, pois é necessário comprometimento por parte do estudante antes do encontro
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em sala de aula, uma vez que influenciará diretamente no seu desenvolvimento
durante as atividades em sala (BOLLELA, 2017).
No 2º momento (durante a aula), é importante que o docente inicie o encontro
buscando o feedback dos estudantes, para avaliar se eles cumpriram com o
combinado e se possuem alguma dúvida. Após essa etapa, o docente passa algumas
tarefas para serem feitas pelos estudantes (p.ex.: dinâmicas de grupo, questionários,
enquetes, etc) visando o aprofundamento do conhecimento, a interação, a
proatividade e o raciocínio (SILVEIRA JUNIOR, 2020).
No 3º e último momento (após a aula), o docente analisa a experiência obtida
durante a aula com os estudantes e faz apontamentos pertinentes, além de anunciar
o próximo conteúdo a ser abordado. Nesse momento, os estudantes podem fazer uma
revisão do material estudado anteriormente, e construir um relatório sobre as
atividades feitas na sala de aula (SILVEIRA JUNIOR, 2020).
Ao contrário da ABE, a sala de aula invertida foi criada levando em
consideração a possível utilização dos recursos tecnológicos existentes da época.
Visando o ensino-aprendizado do estudante antes mesmo de chegar à sala de aula,
através do uso de aulas gravadas por áudio ou por vídeo, por exemplo
(SCHNEIDERS, 2018). Mas apesar de ser uma metodologia ativa recente e ter mais
familiaridade com os recursos tecnológicos atuais, algumas modificações precisam
ser feitas para poder ser encaixada em uma aula remota.
Como na ABE, para a adoção da sala de aula invertida será necessário a
utilização de uma plataforma videoconferência. O 1º momento não necessita de
adaptações, tendo em vista que precisa apenas do envio do material didático para o
estudante pelo docente.
O 2º momento, que seria realizado em sala de aula, deverá ser realizado
remotamente via videoconferência. O que irá mudar nesta fase é a plataforma a ser
utilizada, pois se a intenção do docente for dividir os estudantes em grupos ou fazer
algum tipo de atividade mais específica, terá que utilizar programas de acordo com o
seu objetivo. Já o 3º momento não precisa de modificações, tendo em vista que cabe
ao docente fazer suas respectivas observações sobre a atividade realizada, e ao
estudante de revisar o conteúdo abordado.
Criado por Tony Buzan nos anos de 1970, o mapa mental se apresenta como
uma metodologia ativa de ensino que se adapta aos mais diversos conteúdos
programáticos tratados em sala de aula, podendo atuar diretamente no ensinoaprendizagem (LOUREIRO, 2021). De acordo com Buzan (2019), o mapa mental é
definido como uma solução gráfica que representa um conjunto de ideias a partir de
uma ideia central que colabora com a organização de pensamentos, conceitos,
informações, memorização, soluções de problemas e etc.
Ainda segundo Buzan (2019) “para fazer um mapa mental, é preciso uma folha
em branco, canetas e lápis coloridos, um cérebro, mente aberta, imaginação e um
tema para explorar.” Para ele, um bom mapa mental requer três características
principais: uma imagem do assunto central a ser desenvolvido, ramificações a partir
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deste tema central (e que possa se ramificar ainda mais) e uma palavra-chave. Para
tanto, as dividiu em 7 diferentes etapas.
A 1ª etapa é o desenho do assunto central. A ideia é que na folha em branco,
com a ajuda de ao menos 3 lápis coloridos, seja feita uma ilustração referente ao tema
que se deseja desenvolver, uma palavra que facilite ainda mais a associação também
pode ser acrescentada. O objetivo desta parte é fazer com que a imagem a ser
desenhada estimule a imaginação e traga ideias sobre as ramificações que devem ser
feitas na segunda etapa. A 2ª etapa é criar uma ramificação a partir do desenho/tema
central objetivando ramificar o tema central. Algo interessante a ser abordado nesta
etapa, é a ordem de importância, onde o tamanho da ramificação poderá dizer sua
relevância, criando uma espécie de hierarquia entre os tópicos a serem criados. Na
3ª etapa tem a finalidade de acrescentar uma palavra à essas ramificações criadas.
Outra opção é fazer um desenho ao invés de utilizar uma palavra. O objetivo é criar
tópicos correlacionados ao tema principal. Na 4ª etapa adiciona-se ramificações aos
tópicos. A finalidade é fazer com que brotem cada vez mais ramificações, sempre com
palavras ou ilustrações pertinentes ao assunto abordado, expandindo o mapa mental.
Na 5ª etapa cria-se outra ramificação principal a partir do tema central, e como feito
anteriormente, adicionam-se mais ramificações com base neste tópico criado. Na 6ª
etapa é outro momento de expansão do mapa mental, adicionando ainda mais tópicos
e ramificações. Observar o mapa como um todo é importante, para fazer com que
surjam novas ideias que possam ser incluídas. Na 7ª e última etapa, ligam-se os
tópicos que são condizentes, a partir de linhas ou setas. O propósito é conectar o
mapa como um todo, fazendo com que o assunto trabalhado, tenha conexão entre
seus respectivos tópicos e ramificações (BUZAN, 2019).
Como observado, o mapa mental também foi criado como uma metodologia
voltada para as aulas presenciais fazendo uso de papel e canetas. Mas, para ser
aplicado em aula remota são necessárias algumas adaptações. Todo o passo-a-passo
para a criação do mapa mental permaneceria a mesma, apenas a forma como seria
abordado e implementado na aula remota seria diferente.
Assim como nas metodologias ativas citadas anteriormente a utilização de
plataformas de videoconferência também seria necessária. Além disso, os estudantes
poderão fazer uso de softwares e aplicativos específicos para o desenvolvimento de
mapas mentais. O Lucidchart (2021) e o Mind Meister (2021) são exemplos de
programas que fazem mapas mentais on-line e/ou através do seu download. O
docente seria o responsável por dar o tema central na aula anterior e os estudantes
seriam responsáveis por fazer o mapa mental a partir do uso destes programas e os
mapas seriam avaliados individualmente. Outra possibilidade é dividir a turma em
grupos. Desta forma cada grupo seria responsável por fazer um mapa mental como
um tema diferente da aula, ou até sobre o mesmo tema, pois assim o professor poderia
avaliar a capacidade de raciocínio e criatividade de cada grupo. Na aula subsequente,
o docente utilizaria os mapas mentais elaborados pelos estudantes como base para a
explanação do conteúdo a ser abordado.
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3. Discussão
A utilização de diversas TICDs, aplicativos e plataformas digitais online tornouse crucial desde o início da pandemia de Covid-19 para a continuidade das atividades
letivas em decorrência do fechamento das IES (ARRUDA; SIQUEIRA, 2021). As IES
privadas fizeram a transição do ensino presencial para o ambiente virtual com formas
de comunicação assíncrona e síncrona quase que imediatamente, e posteriormente
alguns cursos optaram pelo ensino híbrido. No entanto, o mesmo cenário não foi
observado nas IES públicas no Brasil (BARBOSA; VIEGAS; BATISTA, 2020).
Segundo Barbosa; Viegas e Batista (2020), as circunstâncias causadas pela
pandemia na educação provocaram inúmeras transformações positivas na maneira
de lecionar. As modernas maneiras de transmissão dos conteúdos das disciplinas
ofertadas em diferentes plataformas digitais online em tempo real ou não demandaram
mudanças abruptas na relação entre ensino e aprendizado por parte dos docentes .
Essas mudanças exigiram a capacitação, instrumentação, atualização do docente
para utilizarem as TICDs. Conforme Gessinger et al. (2016), essa capacitação foi
positiva para o docente e estudante, tendo vista as novas exigências do atual mercado
de trabalho cada vez mais tecnológico e interconectado mundialmente.
Em um trabalho desenvolvido por Sugita et al. (2020) foi observado que
docentes de um curso de medicina não precisaram desenvolver novas competências
pedagógicas e que estas foram apenas adaptadas para a realidade do ensino remoto
emergencial. No entanto, foi observado em um trabalho desenvolvido com docentes
do curso de farmácia que apenas 15% dos docentes tinham experiência prévia com
ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) e que a maioria apresentou dificuldades
para lecionar no AVA (ROSSETO et al., 2020).
Após a capacitação e instrumentação para utilização das diferentes TICDs e
plataformas digitais online foi necessário que o docente adaptasse as aulas
presenciais ao ensino remoto. As aulas expositivas foram tranquilamente substituídas
por aula remotas em plataformas de videoconferência, onde o compartilhamento de
tela da apresentação de slides do Microsoft® Power Point® tomou o lugar do quadro
negro ou lousa branca (BARROS; VIEIRA, 2021). Mas, sabemos que as metodologias
ativas de ensino-aprendizagem trazem inúmeras vantagens diante de aulas
expositivas passivas. Segundo Berbel (2011), as metodologias ativas suscitam no
estudante a motivação autônoma, o engajamento, a curiosidade científica e a
persistência no estudo essenciais para formação profissional.
Para a implementação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem em
aulas remotas são necessárias algumas adaptações, pois estas metodologias foram
pensadas e elaboradas para o ensino presencial. É possível implementar o método
ABE com comunicação síncrona utilizando plataformas de videoconferência que
tenham a possibilidade de separar os estudantes em salas na mesma reunião, além
disso é necessário fazer pequenas adaptações das 3 etapas para o ambiente virtual.
Contudo, o trabalho de SILVA, 2020 relatou aplicação do método ABE na disciplina
de Bioquímica no curso Medicina sem utilizar plataformas de videoconferência durante
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a pandemia. Silva (2020) precisou modificar muito as 3 etapas do método usando
questionário do Google Forms que foi disponibilizado no Google Classroom, criação
de grupos no What’s App e solicitando o envio das apelações por e-mail.
A realização da sala de aula invertida remotamente é possível fazendo o uso
de plataformas de videoconferência para o 2º e 3º momento da metodologia. Porém,
um relato de experiência da implementação da SAI em diversas disciplinas do curso
de Enfermagem de uma IES privada foi feito da seguinte forma: o material didático a
ser estudado foi postado no AVA (1º momento), enquanto o 2º momento foi realizado
com atividade síncrona via Google meet (plataforma de videoconferência) ou atividade
assíncrona via fórum (SIMÕES et al., 2020).
O emprego do Mapa Mental pode requerer além das plataformas de
videoconferência, a utilização de softwares e aplicativos específicos para elaboração
de mapas mentais. Por conseguinte, o uso desses softwares e aplicativos demanda o
download dos mesmos e tempo para aprender a usar os aplicativos. Ainda pode haver
problemas de compatibilidade com o sistema operacional dos equipamentos
(BARROS; VIEIRA, 2021). Em um relato de experiência da aplicação do mapa mental
nas disciplinas de Álgebra e Aritmética e Cálculo Diferencial Integral I no ensino
remoto emergencial foi descrito o recebimento de diversos modelos de mapas
mentais. Foram usados inúmeros recursos tecnológicos para elaboração de mapas
mentais em formato digital, bem como foram enviadas fotos de mapas mentais
manuscritos (MORANDINI; REZENDE; LEITE, 2020). Isto significa que é possível
aplicar o método e flexibilizar a forma da elaboração que melhor se adequa ao
estudante.
A utilização das TICDs e plataformas de videoconferência possibilita as aulas
remotas em situação emergencial, mas carrega adversidades da comunicação online
como o acesso à internet e equipamentos tecnológicos (p.ex.: notebook e computador
desktop) (ARRUDA; SIQUEIRA, 2021). Segundo IBGE (2019), aproximadamente
82,7% dos domicílios brasileiros tem acesso à internet, contudo a maioria desses
domicílios estão localizados em áreas urbanas e em regiões mais desenvolvidas do
país. No entanto, Nhantumbo (2020) relatou a dificuldade de estudantes no acesso à
internet no momento das aulas remotas em tempo real.
Além disso, o uso de diferentes TICDs, plataformas e aplicativos requer o uso
de equipamentos que suportem downloads, instalações e conexões online (ARRUDA;
SIQUEIRA, 2021). Quase metade dos estudantes (46%) acessam as aulas remotas e
AVA por meio de telefone celular (ÚLTIMO SEGUNDO, 2020), ainda é costumeiro
observar estudantes dividindo celulares com parentes e instituições de ensino dando
suporte tecnológico ou imprimindo as atividades acadêmicas. Outras dificuldades
encontradas no uso de celular em aulas remotas são problemas de compatibilidade
de arquivos, softwares e fontes somado ao reduzido tamanho da tela para assistir as
aulas e/ou ler textos (BARROS; VIEIRA, 2021).
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4. Considerações finais
A Pandemia de Covid-19 mudou extremamente a vida da população no mundo
inteiro, acarretando impactos sociais, sanitários e econômicos. Diante desse cenário,
as aulas presenciais nas instituições de ensino superior públicas e privadas foram
suspensas, e em decorrência houve a autorização da realização de atividades letivas
não presenciais utilizando-se TICDs. A utilização de aulas remotas possibilitou a
interação entre docente e estudantes em tempo real em um ambiente virtual.
A utilização de uma ampla variedade de TICDs acarretou a necessidade de
capacitação e/ou instrumentação docente para o entendimento e uso dos diferentes
softwares, aplicativos e plataformas digitais. Além disso, os docentes precisaram
modificar as estratégias de ensino-aprendizagem usadas em aulas presenciais para
uma adequação ao ensino remoto.
Apesar das metodologias ativas de ensino-aprendizagem terem sido pensadas
e elaboradas para serem realizadas em aulas presenciais com uma intensa interação
interpessoal, é possível fazer alterações para ajustar às aulas remotas. A interação e
comunicação podem ocorrer com a utilização de plataformas de videoconferência que
viabiliza o encontro em tempo real por voz e/ou vídeo de várias pessoas ao mesmo
tempo. A implementação das metodologias ativas: Aprendizagem Baseada em
Equipes, Sala de Aula Invertida e Mapas Mentais podem ser facilmente adequadas
com pequenas modificações nos recursos e estratégias para o ambiente virtual
usando plataformas de videoconferência.

METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO EM AULAS REMOTAS USANDO
PLATAFORMAS DE VÍDEOCONFERÊNCIA
ACTIVE TEACHING METHODOLOGIES IN REMOTE CLASSES USING VIDEO
CONFERENCE PLATFORMS
This work aims to describe active teaching-learning methodologies that can be
implemented and adapted for remote classes in real time on vídeo conference
platforms. With the closing of higher education institutions during the Covid-19
pandemic, it was necessary to replace presential classes with remote activities to
continue the academic period. The readjustment of teaching methodologies used in in
presential classes was inevitable, as well as the use of various information and digital
communication technologies that enable asynchronous and synchronous
communication. Among the methodologies that can be used in remote learning, we
have active teaching-learning methodologies that create an interdisciplinary,
interesting, motivating and contextualized knowledge for learning in a reasoned and
effective way. The implementation of active methodologies: Team Based Learning,
Inverted Classroom and Mind Maps can be easily adapted with small changes in
resources and strategies for the virtual environment using vídeo conference platforms.
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