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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO E SUAS 

TECNOLOGIAS: análise acerca das políticas públicas da educação brasileira 

 
Ellen Dayse Sousa Alves dos Santos1 

Cristine Fernanda da Silva Costa2 

Diego Carvalho Viana3 
 

 

RESUMO 

Nos últimos anos, a educação brasileira tem buscado se adequar as necessidades e 

interesses da sociedade a partir das transformações ocorridas nas relações sociais, 

políticas, econômicas, científicas e tecnológicas. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), o ensino médio tem o propósito de consolidar os 

conhecimentos adquiridos ao longo das etapas anteriores da educação básica, com a 

finalidade de preparar o aluno para prosseguir o que foi aprendido em níveis mais 

elevados, além da qualificação para o mercado de trabalho e a prática da cidadania. 

Devido a alta evasão dos alunos e ao baixo índice de desenvolvimento das 

aprendizagens, houve a necessidade de mudar o modelo educacional vigente, 

priorizando uma aprendizagem significativa e efetiva para os jovens de acordo com 

suas aptidões pessoais. Entre as mudanças tem-se a ampliação da carga horária dos 

estudantes na escola, a qual pode ser ofertada de 20 a 30% na modalidade de ensino a 

distância associado aos recursos tecnológicos digitais. Nesse contexto, este estudo 

objetivou analisar as políticas públicas de educação voltada a implementação de 

tecnologia de educação à distância a nova configuração do ensino médio. Para tanto, 

foram aplicadas diversas técnicas metodológicas que melhor se adequassem a 

temática do Novo Ensino Médio e a educação distância e suas tecnologias. Utilizou-

se uma abordagem qualitativa de revisão bibliográfica de livros, artigos, bases de 

dados eletrônicas Scientific Eletronic Library Online (SciElo), Domínio Público, 

Google Acadêmico e Ministério da Educação, além de outros trabalhos científicos 

encontrados online capazes de prover o embasamento teórico necessário a respeito do 

tema abordado. De acordo com as informações obtidas através da pesquisa é possível 

afirmar que se deve atuar de forma atenta para que essa nova reformulação do ensino 

médio com relação a educação a distância e o uso das tecnologias digitais não 

retroceda ao formato de educação bancária e torne-se uma versão online dessa última. 

A educação a distância no ensino médio precisa ser trabalhada de maneira eficiente 

conciliando o aprendizado adquirido nessa modalidade com o restante de ensino 

presente previsto na regulação do novo ensino médio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Novo Ensino Médio; Educação à distância; Tecnologias; 

Políticas públicas 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos últimos anos, a educação brasileira vem buscando se adequar as 

necessidades e interesses da sociedade a partir das transformações ocorridas nas relações 

sociais, políticas, econômicas, científicas e tecnológicas. A Constituição Federal Brasileira de 

1988, no Artigo 205 expõe a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família, 

a qual será promovida e incentivada em parceria com a sociedade (BRASIL, 2019). De acordo 

 
1 Licenciatura de Formação Pedagógica pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Maranhão 

(IFMA). E-mail: ellen-dayse@hotmail.com; 
2 Núcleo de Estudos Morfofisiológicos Avançados (NEMO), Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), São 

Luís, Maranhão, Brasil. E-mail: cristinefernandas@gmail.com; 
3 Núcleo de Estudos Morfofisiológicos Avançados (NEMO), Universidade Estadual da Região Tocantina do 

Maranhão (UEMASUL), Imperatriz, Maranhão, Brasil. E-mail: diego_carvalho_@hotmail.com.  
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com os preceitos constitucionais, a educação é fator fundamental para o desenvolvimento pleno 

da pessoa, bem como para sua preparação e habilitação para o exercício da cidadania e 

capacitação para o mercado de trabalho (RANIERI; ALVES, 2018).  

A educação, sendo direito descrito na Carta Magna, refere-se à Educação Básica que 

compreende a Educação Infantil, Fundamental e Médio das crianças de 4 anos até os jovens de 

17 anos (BRASIL, 2019)4. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), o ensino médio, última etapa da educação básica, tem por finalidade a consolidação dos 

conhecimentos adquiridos ao longo das etapas anteriores da educação básica a fim de preparar 

o aluno a prosseguir aos estudos em níveis mais elevados, além da qualificação para o trabalho 

e a prática da cidadania (BARBOSA, 2016). 

O ensino médio, desde sua implementação na educação básica, vem sofrendo mudanças 

significativas na qualidade e oferta. Contudo, segundo Lopes (2017), embora as políticas 

públicas nacionais estejam preocupadas na expansão do ensino médio estabelecendo metas a 

serem atingidas, ainda encontramos desafios para essa etapa da educação, como a valorização 

e qualificação dos professores, infraestrutura física da instituição, organização do currículo 

adequado à região, investimentos públicos realizados, um olhar singular para cada ano que 

compõe o ensino médio e a evasão escolar, entre outros. 

O abandono do ensino médio compreende uma das principais e mais complexas 

problemáticas no contexto educacional da educação básica no Brasil, visto que muito das suas 

causas transcende o espaço escolar, como a gravidez na adolescência, falta de transporte e 

incapacidade física de frequentar a escola e, na maioria dos casos, a necessidade de ajudar 

financeiramente em casa, como explana Lima (2014). Entretanto, existem questões que estão 

relacionadas diretamente a escola, como a oferta de educação de qualidade que atendam 

expectativa do aluno, o que acaba influenciando sua permanência nas aulas, outro ponto que 

merece destaque é a grande defasagem ao longo da vida escolar do aluno, onde o mesmo chega 

ao ensino médio sem as aptidões necessárias para que conclua com segurança e autonomia seus 

estudos e, por último, o fator sócio- emocional enfrentado na adolescência que podem ser 

encontrado dentro ou fora da escola (AURIGLIETTI, 2014). 

Diante de tantos desafios que o ensino médio vem enfrentando ao decorrer dos últimos 

anos, sobretudo, com o alto índice de abandono e evasão escolar, falta de identificação da 

juventude com a atual estrutura acadêmica e não adaptação curricular conforme a realidade da 

escola, observou-se a necessidade de reformular essa etapa da educação básica, o que passou a 

ser chamada de Novo Ensino Médio. Segundo Ferreira e Semis (2017), o baixo desempenho 

dos alunos dado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o qual está 

estagnado desde 2011, associado aos resultados negativos do Brasil no Programa Internacional 

de Avaliação de Alunos, ao mesmo tempo que a proposta já se encontrava em discussão no 

Congresso Legislativo Brasileiro, impulsionaram ainda mais a necessidade de mudanças.  

O Novo Ensino Médio fundamenta-se na premissa de maior autonomia e protagonismo 

do educando. Nessa nova reformulação curricular, o aluno passa a ser o principal definidor do 

seu próprio caminho, ou seja, da sua trajetória do ponto vista profissional a partir da escolha de 

áreas de conhecimentos que se relaciona as suas aptidões naturais, considerando os documentos 

que norteiam e regulam a educação. Para Oliveira (2019), a nova legislação educacional 

brasileira promoveu a maior modificação estrutural da Educação no Brasil, tanto em caráter 

curricular quanto político para a fomentação da educação em tempo integral. 

 
4 Dentre os inúmeros preceitos constitucionais estabelecido na Lei 9.394/96, o Título III- Do Direito à Educação 

e do Dever de Educar no Art. 4º estabelece o dever do Estado com a educação escolar pública ressaltando a 

educação básica obrigatória e gratuita entre as faixas etárias de quatro (04) a dezessete (17) anos, sendo organizada 

nos ensinos pré-escolar, ensino fundamental e ensino médio. 
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Dentre as várias adaptações do novo ensino médio está a ampliação da carga horária 

curricular de 2400 horas para 3000 horas, ao longo dos três anos dessa etapa da educação básica, 

com prazo de adequação para estados e municípios de até cinco anos ao que foi previsto na 

reforma (BRASIL, 2018). De acordo com Chagas (2018), poderá ser considerado como parte 

da ampliação da carga horária atividades escolares ou acadêmicas como cursos, oficinas, 

estágios supervisionados, atividades de extensão, iniciação científica, aprendizagem 

profissional, participação em trabalhos voluntários entre outras práticas pedagógica orientadas 

por professores, podendo ser realizadas na modalidade de ensino presencial ou a distância.  

O desenvolvimento da educação a distância está diretamente ligado as transformações 

e aperfeiçoamento dos meios tecnológicos, informativos e comunicativos, bem como os 

aspectos comportamentais da sociedade. Para Viera (2011), as práticas educacionais 

fundamentadas na utilização das tecnologias proporcionam, além de soluções educacionais para 

determinadas situações, o melhor aproveitamento dos processos de ensino e aprendizagem. 

Nessa perspectiva, os avanços da Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) 

e as inovações nas práticas educacionais do ensino a distância vem rompendo diversas barreiras, 

como as de conciliar os estudos com rotina diária, entre outras dificuldades que, por vezes, 

impossibilitavam a formação acadêmica, profissional e cidadã do aluno, como, por vezes, 

ocorrem no ensino presencial. Assim, conforme descrito no Guia de Implementação do novo 

ensino médio, o aluno pode cursar de 20 a 30% da carga horaria total através da educação a 

distância (BRASIL, 2018).  

Em vista disso, o presente estudo busca analisar informações acerca da utilização das 

tecnologias digitais de informação e comunicação na promoção de educação à distância no 

ensino médio, sob uma abordagem acadêmica a fim de compreender como a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional e a Base Nacional Comum Curricular discorrem sobre a 

possibilidade de educação à distância no ensino médio alicerçadas no uso das  tecnologias 

digitais para garantir a qualidade de ensino como preconizados nesses documentos. 

 

METODOLOGIA 

 

A escolha do método de pesquisa deve estar relacionada ao objeto do estudo 

(FEFERBAUM; RABELO, 2019). Nesse sentido, aplicou-se aqui diversas técnicas 

metodológicas que melhor se adequassem a temática do Novo Ensino Médio e a educação 

distância e suas tecnologias.  

Existem na literatura diversas técnicas de pesquisa e coleta de dados, que sendo 

utilizados tanto isoladamente ou de maneira combinada auxiliam a organização e na 

confiabilidade da pesquisa. Desta forma, empregou aqui uma investigação analítica de 

fundamentada em uma pesquisa bibliográfica de natureza básica e caráter qualitativo com um 

objetivo exploratório.  

Gomes (2013) expõe que a pesquisa bibliográfica se constitui em conhecimentos de 

biblioteconomia, documentação e bibliografia com intuito ampliar o grau de conhecimento do 

pesquisador por meio do contato direto com o que já se produziu e registrou com relação ao 

tema estudado. Ao analisar essas finalidades pode-se inferir que a pesquisa bibliográfica pode 

ser realizada em nível de pesquisa exploratória, quando apenas se quer ter maiores 

conhecimentos ou uma certa familiaridade sobre um assunto; oferecer informações mais 

precisas ao investigador no momento da construção de problemas ou questões de pesquisa e 

fundamentar na análise e discussão de resultados de pesquisas empíricas (GIL, 2018). 

O estudo foi realizado por meio de uma revisão integrativa bibliográfica de livros, 

artigos, de bases de dados eletrônicas Scientific Eletronic Library Online (SciElo), Domínio 

Público, Google Acadêmico e Ministério da Educação, além de outros trabalhos científicos 

encontrados online capazes de prover o embasamento teórico necessário a respeito do tema 
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abordado. Os termos de busca foram definidos como Novo Ensino Médio ou “New High 

School” combinados respectivamente à Educação a Distância e Tecnologias Digitais ou 

“Distance Education” e “Digital Technologies”. A pesquisa desses termos ocorreu no título dos 

trabalhos publicados, resumo e palavras-chave. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Dos diversos documentos bibliográficos encontrados concernentes a temática do Novo 

Ensino Médio e a educação distância e suas tecnologias, selecionou-se e utilizou-se nesta 

revisão bibliográfica 38 biografias, as quais escolhidas de acordo com a relevância para a 

presente análise. Assim, partindo das ideias principais de cada texto, pode-se construir as 

análises principais deste estudo. 

 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 

Ao longo dos últimos anos, especialmente na última década, a educação e todos os 

âmbitos que se relaciona a esta, vem sendo o objeto principal de várias discussões. Um dos 

aspectos que muito se discute é a qualidade da educação no que concerne as políticas públicas, 

uma vez que a educação compreende um importante e complexo processo presente na 

construção dos aspectos próprios e inerente ao homem e a sociedade (FETTER; LEMES; 

ZITIKOSKI, 2016). 

Dentre as inúmeras políticas públicas educacionais, Novo (2019) destaca a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) como a mais importante lei brasileira que diz 

respeito a educação, pois abrange e regulamenta todo o sistema educacional, desde a educação 

básica ao ensino superior e ao ensino público ao privado.   

A primeira versão da LDB resultou de uma sucessão de discussões públicas com 

diversos setores da sociedade sistematizados pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública, o que levou a sancionamento desta em 1961, pelo então presidente João Goulart, como 

Lei 4.024/61, a qual Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e também determinava o 

ensino em dois ciclos, sendo o primeiro do ensino fundamental e o segundo ensino médio e 

profissional (BOLLMANN; AGUIAR, 2016). Diferentemente do que ocorria antes, onde a 

Educação Brasileira apenas tinha uma pequena passagem na Constituição Federal de 1934, 

onde está passou a vista como o direito de todos (TEIXEIRA; VESPÚCIO, 2014). 

A segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 5.692/71, trouxe em 

sua espinha dorsal a obrigatoriedade da formação profissional gerando muitas discussões acerca 

do chamado segundo grau (ensino médio), pois determinava que os programas que ensinam 

fossem adaptados a esse novo modelo de educação, conforme Beltrão (2017). Essa nova 

interpretação da LDB foi homologada no regime militar durante o governo do general Emílio 

Garrastazu Médici, em 1971, a fim de desfazer a dualidade no ensino que ocorria na lei anterior. 

A mesma passou a exigir de todas as instituições de ensino a profissionalização de seus 

estudantes do ensino médio, causando significativos debates entre as classes sociais, sobretudo, 

as classes mais favorecidas, pois não era interesse da elite que todos tivessem a mesma 

qualidade de ensino (RODRIGUES, 2012). 

Em vista disso, criou-se a Lei 7.044/82, que tornava facultativa a oferta da educação 

profissional, o que levou de acordo com Caiano (2019), há uma grande evasão nas escolas 

públicas, visto que para os alunos do ensino público o que importava naquele momento era a 

profissionalização para o mercado de trabalho. Em contrapartida, houve-se um aumento no 

número de escolas particulares que aderiram a profissionalização dos seus alunos 

concomitantemente a grande curricular do ensino médio, fazendo com que os alunos das classes 

média e alta, que já tinham melhores condições financeiras, também se destacassem e tivessem 
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mais oportunidades de trabalho (TELES; MOTA, 2020). 

A terceira versão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, 

sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1996, a qual é usada até o 

presente momento, encontra-se organizada em 96 artigos e divide a educação em dois níveis: a 

Educação Básica, que corresponde a educação infantil até o ensino médio de crianças e 

adolescentes, e o Ensino Superior. Esta, conforme os documentos oficiais, regulamenta a 

educação e todos seus aspectos, inclusive a obrigatoriedade e gratuidade da oferta de ensino na 

educação básica (BRASIL, 2019).  

Para Sena (2020), um dos importantes marcos que concebe esta última versão da LDB 

é a reflexão acerca um conjunto comum de conhecimentos e habilidades para o currículo do 

ensino fundamental e médio e uma parte diversificada, em razão das características locais5 , 

bem como, as mudanças para aplicabilidade do ensino médio fundamentada em um núcleo 

comum, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 6, disposta em cinco itinerários 

formativos e estruturada por meio da oferta de diversificados composições curriculares, 

conforme a sua importância para região associado a possibilidade dos sistemas de ensino.  

 

Base Nacional Comum Curricular 

  

Em um país de dimensão continental, como o Brasil, dificilmente o conteúdo curricular 

escolar trabalhado é o mesmo em todo o território, uma vez que as regiões possuem 

características geográficas, históricas, culturais, sociais e econômicas diferentes, o que 

influencia diretamente na qualidade de ensino. Em vista disso, surgiu a necessidade de construir 

e unificar uma base curricular comum a todo o território nacional (TRICHES, 2018).  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), segundo Ferreira (2020), é um 

documento de cunho educacional que regulamenta o conjunto de aprendizagens fundamentais 

que todos os educandos deverão desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 

Básica, garantindo o direito à aprendizagem e desenvolvimento pleno dos alunos. Esta pode ser 

caracterizada, de acordo com o Ministério da Educação´(MEC), como um recurso de política 

educacional para promoção do desenvolvimento da aprendizagem de todos os personagens 

envolvidos na educação, seja os alunos, os professores ou mesmo, escola, onde se encontram 

os objetivos de aprendizagem, também conhecidos de direitos de aprendizagem (TODOS 

PELA EDUCAÇÃO, 2018). 

Thadeu (2020) descreve a BNCC não como currículo conforme falado e divulgado. 

Mas, sim um objetivo, o qual espera-se através do trabalho didático, pedagógico e escolar, 

alcançar e manter-se, no entanto, as escolas a fim de atingir esse objetivo precisarão construir 

metas e objetivos curriculares próprios, fundamentados nos preceitos educacionais da Base 

Nacional Comum Curricular. 

Conforme os preceitos estabelecidos pela Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional 

é dever do Estado estabelecer competências e procedimentos para os diferentes níveis de ensino, 

desde a educação infantil, ensino fundamental e médio, orientando os currículos escolares e 

seus conteúdos a fim de assegurar a formação básica comum, bem como uma educação de 

qualidade a todos (BRASIL, 2019). 

 
5 O Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que os currículos da educação básica 

devem ter núcleo nacional comum de conhecimentos e habilidades, a ser complementada, em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade e dos fatores que a constituem (BRASIL, 2019). 
6 O Artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define uma Base Nacional Comum Curricular a 

ser trabalhada no ensino médio composto por cinco itinerários formativos: I- linguagens e suas tecnologias; II- 

matemática e suas tecnologias; III- ciências da natureza e suas tecnologias; IV- ciências humanas e sociais 

aplicadas; e V- formação técnica e profissional (BRASIL, 2019). 



 

 

14 

Apesar de fazer parte do Plano Nacional da Educação, contido na Constituição Federal 

de 19887, foi somente em 2014, que passou a se discutir a necessidade de uma Base Nacional 

Comum Curricular por meio de diversos debates sociopolíticos e educacionais com 

representantes de variados governos, gestão e sociedade, a qual esta última contribuiu 

significativamente na construção da primeira versão da BNCC através de concepções 

educacionais de cerca de 45 mil escolas. A segunda interpretação da Base Nacional Comum 

Curricular, estabelecida em 2016, teve a participação de todos os estados da Federação através 

da atuação de professores e alunos em seminários organizados pelo Congresso Nacional de 

Secretários de Educação e União dos Dirigentes Municipais de Educação. Em 2017, foi redigida 

uma terceira e última versão da BNCC fundamentada em informações levantadas em 

seminários regionais e entregue Conselho Nacional de Educação, a qual foi homologada pelo 

MEC e passou a ser válida em todo o território brasileiro (SILVA, 2018). 

Além de nortear os currículos das escolas, a Base Nacional Comum Curricular salienta 

a necessidade do aprimoramento de competências escolares de âmbito geral para que o aluno 

possa ser capaz aplicar os conhecimentos adquiridos na escola em seu cotidiano. Para Silva 

(2018), outra orientação de fundamental importância descrita na BNCC relaciona-se 

diretamente a aprendizagem e o desenvolvimento socioemocional dos educandos para que estes 

consigam lidar com situações sociais e emocionais em espaços fora dos muros da instituição. 

 

Educação à Distância e suas tecnologias 

 

Em uma sociedade em ininterrupta e incansável transformação, a educação é posta como 

um dos principais pilares de sustentação dessa metamorfose. Paradoxalmente, a educação 

também é modificada a partir dos aspectos sociais na qual estar inserida, moldando-se conforme 

as manifestações da sociedade (ALVES, 2020). O ensino a distância surgiu da necessidade da 

transmissão de conhecimentos para outrem que não estejam no mesmo espaço-tempo. Este 

remota desde os períodos mais antigos da civilização passando a se adapta aos mais diferentes 

momentos da humanidade, ou seja, incorporando e apresentando característica própria de cada 

período histórico do homem (VILLELA; MESQUITA, 2018). 

Nas últimas décadas, a educação, e tudo que se relaciona a esta, tornou-se o objeto 

principal de várias discussões, não somente para os alunos e professores, como também para 

profissionais de variados áreas e contextos, desde o social, político, econômico e cultural, 

levando o desafio de romper o sistema tradicional através da implementação de nova 

tecnologias educacionais ao longo dos anos, a um importante espaço no ambiente de estudos 

(VILAÇA; ARAÚJO, 2016). 

A educação a distância, nesse panorama, compreende a modalidade de ensino e 

aprendizagem que se encontra em constante evolução, comparado com as demais as 

modalidades tradicionais de ensino, devido a fundamentação dos seus processos didáticos e 

pedagógicos serem associados aos recursos tecnológicos, informativos e comunicativos de 

suporte digitais e de rede disponíveis, os quais também estão em contínuo desenvolvimento 

científico-tecnológico (LOPES; PEREIRA, 2017). 

É nesse sentido que, de acordo com Serafim e Sousa (2011), as teorias e práticas 

educacionais ligados as tecnologias da informação e comunicação possuem maior visibilidade 

na educação devido a diferenciação que estas apresentam em relação métodos tradicionais de 

ensino que somente utiliza-se da escrita e meios impressos, uma vez que as tecnologias na 

educação possibilitam o uso de ferramentas e mídias digitais que favorecem maior 

 
7 O Artigo 210 da Constituição Federal Brasileira de 88 estabelece a fixação de conteúdos mínimos para Educação 

Básica, especialmente o ensino fundamental, com a finalidade de assegurar uma formação básica comum associado 

a valores socioculturais nacionais e locais. 
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dinamicidade na didática através de objetos, espaços e instrumentos alicerçados na internet 

proporcionando, assim, maior criação, comunicação, expressão, interação, informação e 

colaboração entre os envolvidos nos processos de aprendizagem. 

 

Novo Ensino Médio 

 

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o objetivo é aproximar os alunos das 

transformações do mercado de trabalho, possibilitando uma formação mais atualizada. Nos 

últimos, anos a educação brasileira não tem dado autonomia intelectual aos alunos, visto que a 

maioria desses conclui o ensino médio sem se apropriar das competências adequadas ao ano de 

conclusão, isso sem contar o número significativo de evasão dos estudantes, gerando um grande 

problema social. Esses problemas revelam que a educação brasileira não está indo bem, pior 

estagnou, segundo o Ideb do ensino médio. 

Para tornar o ensino médio mais atraente que proporcione mais oportunidade ao Jovem 

é um dos grandes desafios do país pensando em otimizar a última etapa da Educação Básica é 

que o governo Brasileiro em fevereiro de 2017 através da Medida Provisória nº 748/2016 

trazendo em seu interior mudanças significativa para o ensino médio as mudanças afetam 

diretamente e indiretamente todos os envolvidos na educação (aluno, professor, gestores, 

comunidade e outros) Como modelo mais flexível que foca na aprendizagem adequada a 

necessidade e ao projeto de vida dos Estudantes 

Com a finalização do documento da base Nacional comum curricular BNCC foi 

homologada por Mendonça Filho. 02 de abril de 2018 é que as instituições de ensino públicas 

e privadas deverão alinhar seus currículos a este documento. O documento define que a carga 

horária do novo ensino médio terá o total de três mil horas. Dessas, 1.800 serão destinadas ao 

currículo comum e 1.200 aos itinerários formativos (Tabela 1). 

 
Tabela 1. 

O que muda Antigo ensino médio Novo ensino médio 

Carga horária  800 horas anuais  1000 horas por ano 

 Disciplinas       Português,  

Matemática,  

Biologia,  

Física,  

Química,  

Filosofia,  

Geografia,  

História,  

Sociologia,  

Educação Física,  

Artes,  

Língua Estrangeira e Literatura. 

Obrigatórias: Língua Portuguesa, 

Matemática e Inglês.  

 

 

Cinco áreas do conhecimento: 

I – Linguagens e suas tecnologias;  

II – Matemática e suas tecnologias;  

III – Ciências da natureza e suas 

tecnologias;  

IV – Ciências humanas e sociais aplicadas;  

V – Formação técnica e profissional. 

Língua Inglesa  Não obrigatória  Obrigatória nos três anos de curso 

 Turno Matutino, Vespertino ou Noturno  Proposta de escola em tempo integral. 

 

Segundo a tabela o ensino médio vem sofrendo mudanças na oferta das disciplinas, 

sendo obrigatórias língua portuguesa, matemática e inglês e as demais serão tratadas como área 

de conhecimento: linguagens e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da 

natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas; formação técnica e 
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profissional. A carga horária continuará sendo de 2400 horas não exceder a 1200 horas para 

base Nacional comum curricular as demais 1200 horas o novo modelo trará a formação técnica 

e profissional dentro da carga horária do ensino regular   o aumento da cargo será feita de forma 

gradual, ampliando para 1000 horas anuais em que o aluno ficará na escola no mínimo 5 horas 

por dia, vale lembrar que a ampliação da carga horária não pode confundida com o tempo 

integral do aluno na escola, o qual é de 7 horas diária esta tem carga horaria de 1400 horas, 

respeitando inclusive o prazo necessário para a conclusão do documento da base. Segundo 

Mendonça Filho, então ministro da educação no governo do Michel Temer, este modelo de 

educação tirará o aluno de zona de vulnerabilidade (BRASIL,2019). 

Com o intuito de cumprir a carga horária proposto pela implementação é que o ensino 

médio poderá ofertar até 20% das aulas a distância no ensino regular e 30% das aulas à distância 

no período noturno com isso os estudantes poderão continuar com as 4 horas em sala de aula e 

1 hora de aula a distância e no ensino médio noturno o aluno poderá complementar a distância 

não ultrapassando 1 hora e 12 minutos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com surgimento da internet possibilitou a aplicabilidade do ensino à distância, porém o 

termo A distância pode ser minimizado pelas chamadas videoconferência, fórum de discussão, 

bate-papo e uma série de aplicativos que são utilizadas como elo entre o professor - aluno e 

aluno – aluno. Também possibilitou a oferta diversificada de itinerários para os estudantes, com 

o uso das tecnologias é possível pensar em parceria entre escolas de diferentes municípios 

oportunizando a aprendizagem utilizando-se de atividades a distância sendo ela 20% para o 

ensino médio regular e 30% ensino médio noturno. 

Para os docentes, além de cumprir o que estão descritos nas legislações vigente em nosso 

país relacionados a educação, precisam de um planejamento das aulas online muito mais é claro 

e objetivo aos interesses dos estudantes, o que torna mais trabalhoso ao professor, pois, além 

de preparar material didático adequado para atender da diversidade encontrada na turma é 

preciso selecionar e ter domínio dos recursos tecnológico e estes devem estar contextualizados 

com a realidade dos alunos.  É fundamental que o professor que ministrará aulas a distância 

tenha familiaridade com o uso dos recursos tecnológicos mais modernos evitando que a escola 

se torne ultrapassada e tenha um modelo mais atraente para isso é preciso altos investimentos 

por parte do Estado na formação continuada dos professores. Para além da estruturação do 

professor e das instituições de Educação Básica que ofertam o ensino médio deve-se pensar no 

ensino de qualidade e equidade aos alunos, para que possa se cumprir o que está previsto na lei 

de diretrizes e bases LDB. 

Devemos tomar cuidado para não retroceder uma educação bancária online para isso 

podemos pensar no modelo de sala de aula invertida em que os estudantes recebem o conteúdo 

antes de chegar à escola e na sala de aula socialização com os colegas professores sobre 

problemas sociais buscando alternativas práticas para resolução deles desenvolvendo 

competências básicas para viver em sociedade. 
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USO DO BLOG EM SALA DE AULA NO ENSINO SUPERIOR: 

experiências, perspectivas e desafios 
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RESUMO 

O presente artigo objetiva discutir e esclarecer a aplicação do blog como recurso 

didático-pedagógico, efetivando a difusão de possibilidades de recursos tecnológicos 

utilizados em sala de aula remota. Com isso, discutiremos os reflexos 

reconfiguracionais do processo educativo desencadeados através da ascensão das 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). Para tal, apresentamos 

referencial teórico, bem como o relato de experiência das autoras propiciado através 

da vivência em uma avaliação no curso de pedagogia, especificamente num 

componente curricular do 3° período, o qual fomentou a criação do blog como objeto 

de ensino-aprendizagem capaz de desenvolver a autonomia dos discentes. Ademais, 

explanaremos ênfase a como o insuficiente estímulo do uso de tecnologias na 

formação inicial de professores desencadeia desafios para o processo de reinvenção 

da educação. No que tange aos procedimentos técnicos empregados, realizou-se a 

análise bibliográfica, utilizando as obras de Moran (1997, 2000) e Letenski e Malysz 

(2016), como também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). 

Compreendemos que a pesquisa colabora com as discussões no campo das tecnologias 

digitais em conjunto com a educação e possibilita problematizar novos estudos nessa 

área, assim como visualiza a potencialidade de diferentes mídias digitais na 

aprendizagem ativa e colaborativa com aulas mais dinâmicas e relações flexíveis entre 

docente e discente, favorecendo a reconfiguração das práticas pedagógicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Blog; Aprendizagem; Objeto de Ensino; Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os rápidos avanços das tecnologias digitais têm marcado a contemporaneidade, 

evidenciando intervenções nas várias esferas da vida social. Com isso, a utilização das 

tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) no âmbito educacional tem sido uma 

temática cada vez mais relevante nas rodas de discussões. O contexto pandêmico atual 

ocasionado pelo o novo Coronavírus, também contribui para a ascensão desse processo, uma 

vez que o ensino remoto é introduzido e a escola não pode ser distanciada do sistema social 

vigente. Assim, as instituições de ensino são postas numa posição de constante reinvenção para 

lidar com estes desenvolvimentos, tendo que apropriar-se de novos recursos e de uma nova 

contextualização didática, a fim de promover a inserção e interação dos alunos neste meio de 

forma mais significativa. 

As aulas remotas e os desfrutes das ferramentas disponíveis na rede possibilitam a 

imersão dos professores e alunos no mundo tecnológico e digital e, através dessa imersão, surge 

a possibilidade de descobertas e junto a elas, diversos aprendizados. Entretanto, no dizer de 
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Lima (2011, p.2): “Não se trata apenas de disponibilizar acesso às tecnologias digitais, mas, 

fundamentalmente, de se conceber estratégias metodológicas adequadas e que façam valer a 

intencionalidade pedagógica e o ganho de aprendizagem dos envolvidos nos processos”. 

O contexto educacional, em meio a tanta informação, depara-se hoje com o desafio de 

trazer as transformações nas relações vivenciadas no âmbito escolar, integrando e adaptando-

se às novas tecnologias, de forma a conduzir a rota para que todos se apropriem sabiamente 

desses novos meios. Assim sendo, durante as pesquisas observou-se que, o uso das tecnologias 

digitais na educação conjectura a reconfiguração da prática pedagógica, bem como estabelece 

um novo papel na figura do professor. Moran (1997) aponta que, mediante as inúmeras 

informações disponibilizadas em rede, o professor deve apresentar-se otimizando o aprendizado 

dos alunos através das informações que vão ser adquiridas, como um responsável por motivar 

e sensibilizar os alunos, deixando-os livres para criar e pesquisar o que lhe interessam. Todavia, 

Lima sinaliza que: 

 
Do lado discente, o sujeito precisa estar ciente de que está inserido em uma 

dinâmica onde ele não é um espectador. Pelo contrário, ele deve se envolver 

e usufruir do potencial comunicativo oferecido pelas ferramentas virtuais [...]. 

Definitivamente, se olharmos para o possível ganho de qualidade no processo 

de ensino-aprendizagem de tal abordagem, o “virtual” potencializa o “atual” 

da escola. (LIMA, 2009, p.4) 

 

Moran (1997), por sua vez, declara que: 

 
A Internet é uma tecnologia que facilita a motivação dos alunos, pela novidade 

e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece. Essa motivação 

aumenta, se o professor a faz em um clima de confiança, de abertura, de 

cordialidade com os alunos. Mais que a tecnologia, o que facilita o processo 

de ensino-aprendizagem é a capacidade de comunicação autêntica do 

professor, de estabelecer relações de confiança com os seus alunos, pelo 

equilíbrio, competência e simpatia com que atua. (MORAN, 1997, p.4) 

 

Nesse sentido, a concepção ideal de professor desvincula-se do professor autoritário e 

difusor de conhecimentos, agora atentando-se ao posicionamento de professor motivador que 

estabelece relação horizontal para com os seus alunos. Com isso, o Blog assume-se como um 

recurso adequado no que concerne ao envolvimento do educando no processo de ensino-

aprendizagem por intermédio da tecnologia digital, vez que, dispõe de fácil utilização e 

possibilita a construção de narrativas reflexivas que proporcionam a possibilidade de autoria, 

criatividade, comunicação e trabalho colaborativo entre os alunos e também com o docente. À 

vista disso, para Letenski e Malysz (2016): 

 
O Blog possibilita a socialização do conhecimento construído, aproximando 

o ambiente virtual do cotidiano; proporciona aos alunos o uso de ferramentas 

tecnológicas no processo de aprendizagem, discutindo desta forma as 

possibilidades de trabalho que os recursos tecnológicos existentes podem 

trazer de benefícios ao processo de ensino e aprendizagem. (p.3) 

 

Perante o exposto, o presente trabalho objetiva fomentar discussões acerca do uso do 

blog como um recurso didático-pedagógico e reflete sobre a ressignificação do processo de 

ensino-aprendizagem e suas implicações, estabelecendo um olhar crítico frente à insuficiente 

presença das tecnologias digitais nos currículos de licenciatura. Utiliza-se como base os estudos 

de Moran (1997, 2000), Letenski e Malysz (2016) e a inspeção a LDBEN, bem como pressupõe 
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as relações entre as pesquisas bibliográficas e o relato de experiência das autoras. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, que na visão de Gil 

(2002), é possível defini-la como “[...] A busca sistemática de conhecimento sobre o assunto, 

do que já existe, o que os diferentes autores já discutiram, propuseram ou realizaram. [...]” (p. 

44). Segundo o mesmo autor, podemos utilizá-la de forma a acompanhar o seguinte objetivo: 

“[...] b) estabelecer relações entre as informações e os dados obtidos com o problema proposto; 

[...]” (GIL, 2002, p. 77). 

No prosseguir, a pesquisa é identificada como do tipo exploratório, visto que:  

 
Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-

se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de 

ideias ou a descoberta de intuições (GIL, 2002, p.41). 

 

Segundo Selltiz et al. (1967, p.63), conforme citado por Gil (2002, p.41): “Na maioria 

dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de 

exemplos que "estimulem a compreensão".” 

Por tratar-se de um relato de experiência, a estrutura deste trabalho retrata um conjunto 

de ações reflexivas que se deram ao longo de uma trajetória. Faz uso de observações, reflexões 

e experiências particulares e bibliográficas, com a intenção de permitir ao leitor adquirir um 

maior conhecimento sobre os aparatos tecnológicos com finalidades referenciais e instrutivas. 

No que tange aos procedimentos técnicos utilizados, realizamos pesquisa de cunho 

bibliográfico fundamentada em Moran (1997, 2000) que avalia os avanços da tecnologia como 

eficazes quando inserida na melhoria do processo de ensino-aprendizagem, constituindo as 

dimensões pessoais e explanando os avanços tecnológicos ao longo dos anos. Letenski e Malysz 

(2016) que discutem a utilização dos blogs como recurso educacional, analisando sua eficácia 

no que se refere ao aprimoramento do desenvolvimento pessoal no contexto da educação. Como 

também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), lei instituída em 1996 

com disposição a garantia do direito à educação gratuita e de qualidade a toda a população. 

Há reflexões oriundas da criação do blog. Esta, estabeleceu a formação de grupos para 

a elaboração de blogs com temáticas relacionadas ao conteúdo do componente curricular. Além 

disso, todos os blogs criados foram apresentados e socializados no ambiente remoto de sala de 

aula por meio da exposição das produções e a participação comunicativa dentre os grupos. 

 

O BLOG COMO POTENCIAL RECURSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 

 

Se outrora a educação era tida como o simples ato de decorar e repetir, hoje a ascensão 

tecnológica incentiva a transposição dos costumes tradicionais, despertando mudanças no modo 

de ensino-aprendizagem, bem como a expansão desse processo. Esse composto de 

transformações aponta para a instauração de uma nova realidade para o sistema educacional; 

almeja-se a formação de seres com senso crítico apurado, capazes de atuar ativamente na 

sociedade. À vista disso, a escola ao incorporar o seu papel, deve resinificar suas metodologias 

para atender as demandas provenientes dos avanços tecnológicos erguidos na sociedade. As 

atividades educacionais a serem desenvolvidas pelos profissionais da educação não podem ficar 

presas aos currículos tradicionais, preenchidos por conteúdos estagnados e descontextualizados. 

As metodologias devem permitir que o educando avance e identifique o jogo de interesses que 
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está por trás de cada ação do outro e consiga ter um cotidiano consciente. No que se refere a 

docência, o professor que se posiciona como detentor do saber e tenta inibir a participação do 

aluno declina, vez que, agora a intenção da educação é descentralizar a informação. Nesse 

contexto, Moran (1997) salienta que “O professor não impõe; acompanha, sugere, incentiva, 

questiona, aprende junto com o aluno” (p.4). Assim, faz-se necessário professores que 

estabeleçam uma relação horizontal com os alunos, provocando interações e propondo desafios 

para que aprendam em conjunto. Dessa forma, há o incentivo à pesquisa e aprendizagem 

colaborativa e contínua, além de possibilitar questionamentos críticos e debates. 

As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) podem ser entendidas 

como um conjunto de ferramentas tecnológicas digitais que são utilizadas com propósito de 

criação, publicação e consumo de informação, tratando e auxiliando na comunicação. Santarosa 

et al., (2010) apud Anjos e Silva (2018) alerta: “[...] As TDICs tornam-se ferramentas cognitivas 

de mediação entre diferentes sujeitos que ocupam espaços reais e virtuais que vão além de uma 

abordagem comunicativa, pois trata-se de uma negociação de sentidos.” Assim, provoca a 

efetiva colaboração para a significação das produções, bem como o dinamismo nos processos 

de criação. Ainda media o estreitamento dos vínculos comunicativos, e assim, contextualiza 

relações mais flexíveis entre os sujeitos envolvidos. 

O blog, atrelado às TDICs, apresenta uma face lúdica-interativa e colaborativa de grande 

abrangência que possibilita um leque de oportunidades para com o seu uso. Além disso, tem 

como principal característica a constância de postagem de informações, permitindo acesso fácil 

e irrestrito às produções concebidas. Ademais, geralmente é disponibilizado de forma gratuita. 

Isto age em favorecimento à democratização ao acesso dos conteúdos, fator que contribui 

significativamente para a utilização no eixo educacional. 

De acordo com Santos et al. (2014), blog é uma abreviatura do termo weblog, sistema 

desenvolvido por volta do final dos anos 90, que denomina um site onde há a liberdade para 

que um usuário ou um grupo façam publicações sobre a temática de suas pesquisas. Os artigos, 

– posts –, são páginas constituídas por: 

 
[...] diferentes recursos digitais tais como textos, imagens, áudio, vídeo e 

hyperlinks […] O surgimento e a diversificação de serviços de criação e 

hospedagem de Blogs, são em grande parte gratuitos e de fácil utilização, 

contribuíram para a sua rápida e crescente disseminação, tornando-os uma 

forma privilegiada de publicação online nas mais diversas instâncias, 

inclusive naquelas relacionadas com os processos de ensino e aprendizagem. 

(SANTOS, MIARKA, SIPLE, 2014, p. 928). 

 

Revelando a diversidade de ferramentas oferecidas, o blog é evidenciado como um 

recurso potencializador para a fomentação de resultados positivos no processo de ensino-

aprendizagem. Na plataforma, o usuário dispõe de liberdade para expressar as suas ideias e 

saberes. Essa prática pode agir induzindo o protagonismo do aluno no processo de 

aprendizagem, dado que possibilita ao usuário o estímulo de autoria, criticidade e colaboração 

– que são características desejáveis na formação de sujeitos autônomos e que saibam trabalhar 

em grupo. 

Ademais, os blogs são providos de recursos que permitem a interação entre o autor e os 

visitantes. Ao final de cada post, é disponibilizado um espaço para que os leitores elaborem 

comentários que ficam visíveis e são passíveis de respostas/comentários tanto do autor, quanto 

dos demais leitores. Essa ação capacita a promoção de discussões, proporcionando a ampliação 

de diálogos mais autênticos e profundos com outras formas de saber, outros pontos de vista, 

contribuindo com a interdisciplinaridade e auxiliando a construir redes sociais e redes de 

saberes. Com isso, há o reforço da socialização do conhecimento relacionado à construção 
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colaborativa. 

Dessa forma, a aplicação de blogs na educação parte do pressuposto de que a educação 

não é exclusividade do professor, ela é compartilhada o tempo todo com os educandos, sendo 

a comunicação o eixo central deste processo. Todos os sujeitos envolvidos são estimulados a 

produzir, debater e participar ativamente. Portanto, constitui-se uma relação interativa e 

nivelada entre professor e aluno, provocando que o educando saia da condição de receptor 

passivo para sujeito ativo na construção do seu conhecimento. 

 

OS ITINERÁRIOS PERCORRIDOS NA CRIAÇÃO DO BLOG 

 

Apesar de constantemente desconsiderada, a maneira como se agrupa os alunos em sala 

de aula pondera não apenas os objetivos de aprendizagem, mas também a modalidade interativa 

que é priorizada, seja ela individualista, competitiva ou cooperativa. Na realidade, transferir as 

estruturas individualistas e competitivas para uma organização cooperativa não é tarefa fácil, 

nem se quer se dá de uma hora para outra. Todavia, considerar a distribuição dos estudantes em 

grupos efetiva condições necessárias, ainda que não suficientes, para que para que trabalhem 

em equipe, fomentando o desenvolvimento de competências sociais. Em suma, é trabalhando 

em conjunto que os licenciandos irão aprender a trabalhar em grupo, durante o curso e até 

mesmo quando atuarem como professores. 

A disciplina Política e Planejamento da Educação está presente no 3° período da grade 

curricular do curso de Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

contando com uma carga horária de 60h/aulas. Nela, através de uma proposta de avaliação para 

a terceira unidade, obtivemos o primeiro contato com o site blog. Visando a dimensão 

colaborativa, o exercício proposto consistiu na divisão de grupos que deveriam conter de 4 a 5 

integrantes para a construção da atividade. A temática de cada grupo foi definida mediante 

sorteio ao qual envolvia políticas educacionais. 

Como critérios de avaliação, foram definidos seis pontos, sendo eles: 1. Qualidade geral 

da proposta, 2. Relevância para o tema abordado, 3. Clareza e uso correto da linguagem, 4. 

Escrita autoral e originalidade da proposta, 5. Adequação da proposta ao público almejado 

(estudantes de graduação e professores da educação básica) e 6. Criatividade na montagem e 

layout do blog. Entende-se que estes critérios agem intencionalmente para com a imersão dos 

alunos no processo criativo e evolutivo na academia, vez que, apresenta características 

orientadoras para o planejamento, execução e adequação ao âmbito vigente. 

No decurso, todos os integrantes do grupo foram estimulados a realizar pesquisas de 

forma individual sobre a temática sorteada, a fim de uma posterior reunião onde se elencaria 

pontos relevantes da investigação operada por cada membro do grupo. Dessa forma, arquiteta-

se a autonomia pessoal para com a construção da aprendizagem colaborativa. Logo, a 

construção do planejamento fez-se necessário ser concebido em conjunto através de reuniões 

via Google meet, estipulando que a contribuição deveria ser integralizada a todos os 

componentes. Nas reuniões, delimitamos o norte a ser seguido frente à temática Política de 

Avaliação da Educação Básica, destacando o objetivo à qualidade e relevância da temática. 

Tendo em vista que, o livre acesso à informação atualmente, não garante mais habilidade 

e saber necessários para convertê-los em conhecimento, é indispensável pensar sobre a 

intencionalidade do processo educativo. Quando o educando se dispõe pesquisador, cabe 

observar o remanejamento do como se aprende, posicionando-se como um ser ativo e 

autônomo, deste modo, ele imerge profundamente no seu próprio processo de ensino-

aprendizagem. 

A pesquisa, quando dirigida de forma intencional para a autoria, desvincula a prática de 

copiar e colar, dito ctrl c + ctrl v, e, assim, age em favorecimento do desenvolvimento da escrita, 

como por exemplo, na ampliação do vocabulário. Tal desenvolvimento é imprescindível no 
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âmbito do blog, visto que o blog possibilita grande difusão dos conteúdos abordados, devido a 

sua interface aberta para acesso. Este, por sua vez, fornece um avultado alcance de 

visitantes/leitores, e quanto maior o acesso de pessoas ao efetivo trabalho, maiores 

responsabilidades são auferidas, o que desperta que os autores produzam conteúdos relevantes 

e utilizem corretamente a linguagem, trazendo mais seriedade ao blog. Nesse panorama, as 

inferências das publicações do blog mostraram-se eficazes na quebra do enraizamento do ensino 

tradicional, viabilizando a renúncia de costumes alimentados por toda uma vida, contrapondo-

se à acomodação. 

A este respeito, condizente com Letenski e Malysz (2016), o professor “[...] deve 

assumir a função de mediador entre o saber científico e o saber empírico, provocando interações 

com o uso das ferramentas tecnológicas para uma reconstrução significativa do conhecimento.” 

Dessa maneira, concebe o incentivo a pesquisa e o desenvolvimento de uma aprendizagem 

contínua e emancipada.  

Frente a esses estímulos, as produções textuais foram realizadas tanto individualmente, 

quanto em conjunto. Como o grupo continha cinco integrantes, estabelecemos a produção de 

três posts para o blog, onde dois deles foram construídos por duas pessoas cada. O terceiro post 

se deu pela análise em grupo das produções publicadas, como forma de resenha crítica. Essa 

metodologia foi pensada a fim de desempenhar o estímulo à autoria e criticidade, assim como 

o trabalho adjunto. Para sintetizar as publicações feitas, optamos pela produção de uma linha 

do tempo, pensada também como um instrumento lúdico, visto que condensa o conteúdo, e 

atrativo para o leitor. 

Os educandos são convidados a pensar o blog como um todo, com isso, a parte estética 

também ganha destaque, dado que, ela é a porta de entrada para o visitante e pode atuar de 

forma atrativa, apresentando o conteúdo do blog fluidamente. Na elaboração do layout e design, 

também pudemos exercer função autoral, na criação de artes e edição de layout. Ademais, esse 

segmento também permite o exercício de reflexão acerca da intencionalidade do que se espera 

em uma ampla dimensão. Um exemplo disso, é a aplicação da psicologia das cores nas artes e 

layout elaborados pelo grupo, tal qual foi utilizada de forma a condicionar as sensações dos 

leitores ao abrirem o blog. Com isso, pôde-se mencionar que até o que transparece 

desinteressado, é planejado intencionalmente para que algum propósito seja atestado. 

A princípio, a introdução do blog como um recurso avaliativo soou receoso, pois até 

então, não tínhamos familiaridade com o site, sendo esse o nosso primeiro contato. Contudo, 

qualquer dificuldade apresentada acerca da elaboração de layout pôde ser resolvida com os 

tutoriais disponibilizados pelas próprias plataformas utilizadas, bem como com vídeos no 

YouTube ou publicações de texto em outros blogs, além da disposição do docente, que assume 

a posição de orientador. 

O grande desafio esteve centrado em sermos posicionados como seres ativos no 

processo de construção do conhecimento. Entretanto, o conjunto de práticas supracitadas 

cooperou significativamente para a expansão do nosso arsenal pessoal, possibilitando nos 

enxergarmos como pesquisadores, autores e criadores. Não obstante, pode-se dizer que as 

dificuldades e os receios que permearam esse percurso, como ver-se responsável pela 

construção do conhecimento, além da inquietação das produções estarem a par de julgamentos 

e comentários, também puderam ser vistas de forma vantajosa, devido ao conflito cognitivo 

desencadeado, ao qual propiciou a expansão da consciência. 

Entretanto, sabemos que posicionar-se ativo é uma construção mutual; o educador 

precisa ndo precisa ser consciente de suas responsabilidades e cumpri-las, e o educador deve 

agir em favorecimento. Sabemos que na academia, o educando deve posicionar-se autônomo 

na construção de sua aprendizagem. Implicação que isso se tem voltada ao ensino superior - 

formação de professores. 
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O USO DA TECNOLOGIA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: desafios e 

perspectivas 

 

Essa temática proporcionou um despertar crítico frente ao uso das tecnologias digitais 

nos cursos de formação de professores. Além do que, a realidade vigente impõe a quebra da 

acomodação e a busca pela apropriação da cultura digital. 

Em vista disso, considera-se que os professores são os mediadores que proporcionam 

possibilidades para a apropriação e produção do conhecimento, fazendo com que a práxis 

docente esteja em constante atualização, a fim de atender os novos paradigmas educacionais. 

Moran (2007) pontua que "Educar é um processo complexo, que exige mudanças significativas, 

investimentos na formação dos professores, para o domínio de processos de comunicação de 

relação pedagógica e o domínio das tecnologias” (p. 169). 

Diante da realidade vigente de evolução acelerada das tecnologias digitais, há a 

necessidade do fomento do uso destas na formação inicial dos educadores, indiscutivelmente, 

sem negligenciar a relevância da formação continuada. Segundo Libâneo (2001 apud TEZANI 

et al. 2018) é necessário ao educador uma formação “que o auxilie a ajustar sua didática às 

novas realidades da sociedade, do conhecimento, do aluno, dos diversos universos culturais”. 

Ou seja, é possível afirmar que saber manusear habilmente as tecnologias para fins educacionais 

tem sido uma premissa para a garantia de bons resultados na aprendizagem, seja na perspectiva 

do educador ou do educando. 

Assim, Frizon et al. (2015) argumentam: 

 
Entendemos que o movimento da formação inicial voltado para o uso das 

tecnologias digitais deve ter prosseguimento com a formação continuada, uma 

vez que as tecnologias estão em constante avanço. Deste modo, investir na 

formação inicial e continuada do professor, representa o fortalecimento para 

a educação, permitindo ao professor maior autonomia no uso das tecnologias 

digitais, implementado, dessa forma, suas práticas pedagógicas. (p.3.) 

 

Os cursos superiores de licenciatura carecem de uma preparação de qualidade para os 

futuros docentes, pois, sabendo que a reconfiguração da prática pedagógica tem sido 

concretizada, o uso eficaz das tecnologias digitais torna-se fundamental, a fim não só de 

colaborar com o desenvolvimento cognitivo dos alunos, mas de enfatizar que esse processo 

ocorre numa via mútua de contribuição. 

Calçados nestes postulados, pode-se dizer que a formação inicial dos professores está 

em défice de componentes curriculares obrigatórios que possam atender às suas necessidades 

em um contexto como esse. Para que na prática haja uma boa manipulação desses recursos, é 

indispensável a cautela para com essa formação inicial, com esse intermédio, deve acontecer 

minuciosamente de modo que atenda a carência subjetiva de cada aluno, atentando-se ao 

processo de aprendizagem, com o intuito de que o mesmo seja seguro e efetivo. 

Entretanto, na citação supramencionada, acredita-se que assim como a formação inicial, 

a formação continuada é essencial diante a reconfiguração das práticas educativas. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96) em seu Art. 62 destaca alguns 

pontos que apresentam os tipos e as modalidades dos cursos de formação inicial do professor, 

argumentando no inciso 3 que: 

 
§ 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao 

ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de 

educação a distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). 

 

Isto posto, pode-se observar que a LDBEN 9394/96 dá ênfase a formação inicial 
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presencial e de qualidade, esporadicamente fazendo uso de tecnologias digitais, mas que não 

dispensa sua necessidade. Para tanto, nesse âmbito, a formação continuada ampara os 

professores tanto para estarem aptos em qualquer situação como também para dar 

prosseguimento à busca de novos saberes e conhecimentos específicos que irá privilegiá-los na 

sua profissão. 

Deste modo, a formação continuada de professores deve ser vista como um caminho de 

possibilidades para ir além dos cursos e como uma nova perspectiva para propiciar um ambiente 

inovador e estimulante aos discentes, visto que a inserção dos aparatos digitais tornou-se algo 

fundamental pelo fato de proporcionar acesso à novas práticas pedagógicas que lapidam e 

estreitam a interação entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

Mercado (1999 apud Frizon et al. 2015), no que lhe concerne, relata que: 

 
[...] na formação de professores, é exigido dos professores que saibam 

incorporar e utilizar as novas tecnologias no processo de aprendizagem, 

exigindo-se uma nova configuração do processo didático e metodológico 

tradicionalmente usado em nossas escolas nas quais a função do aluno é a de 

mero receptor de informações e uma inserção crítica dos envolvidos, formação 

adequada e propostas de projetos inovadores” (p. 8). 

 

Então, é indiscutível a ideia de que estamos diante da geração de novos conceitos 

educacionais, a qual demanda novos protótipos. Protótipos estes que irão servir de amparo aos 

educadores ao se deparar com contextos e situações atípicas. Por isso, diante das novas 

exigências, o professor deve sair da sua zona de acomodação no que se diz respeito ao fazer 

educação, pois perante ao intenso progresso da internet e dos seus recursos, a busca por 

conhecimentos e novos saberes transfigura-se como obrigatório e indeclinável. É papel do 

educador visar pela constante apropriação e aperfeiçoamento da sua mediação no processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visto que a ascensão da cultura digital vem invadindo todos os contextos e espaços, é 

válido mencionar a indispensabilidade do uso de recursos tecnológicos no contexto educacional 

na sociedade contemporânea. Este, se bem manuseado e intencionado, contribui para o 

despertar de estímulos positivos no processo de ensino e aprendizagem. Para isso, é importante 

que tais estímulos sejam desencadeados nos discentes e também nos docentes, dado que, aqui, 

trata-se numa perspectiva de formação inicial de professores. Com isso, enfatiza-se uma visão 

holística frente a construção do conhecimento, e consequentemente, reflete sobre a prática 

pedagógica vigente, bem como as que serão decorrentes dela. 

O Blog, quando utilizado como recurso didático-pedagógico, age em favorecimento da 

efetivação das produções dos discentes, destacando-se como incentivo à autonomia e autoria, 

além de possibilitar a socialização como obra-espaço passível à troca de experiência com outros 

sujeitos (a produção pode ser pública e comentada/ampliada em/na rede). Registra-se que a 

atividade empreendida nesse estudo via blog promove maior motivação, caráter colaborativo e 

empenho na construção do aprendizado por parte dos alunos, possibilitando assumirem postura 

ativa no processo de (re)construção de seu conhecimento. Tal prática é capaz de provocar uma 

formação mais significativa que eclode em professores mais conscientes e triunfantes em sua 

práxis docente, acarretando uma nova configuração no fazer educação. 

Em síntese, o estudo se deu pela reflexão sobre o uso de recursos midiáticos para uma 

nova prática pedagógica, no qual objetiva propor um estímulo aos discentes em cursos de 

licenciatura e docentes do século XXI. Diante da era de tecnologias digitais que vêm sendo 
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concretizadas, aponta-se que o manejo de uma formação inicial que institua a formação de seres 

ativos e com senso crítico apurado, desempenham um fator decisivo para a constituição de 

educadores de qualidade. Entretanto, dispensa a formação continuada como condição essencial 

para um sublime desempenho da educação, evidenciando que a formação continuada pode 

instituir estratégias sólidas na realização de uma gestão atenta às tensões e conflitos associados 

às crenças e valores dos professores. Nesse sentido, é posta como de suma importância para 

intensificar ações de transformação. Destarte, com ações de formação, torna-se viável amparar 

os professores frente às barreiras que impedem a integração efetiva das tecnologias em suas 

práticas, em processos de inovação curricular. 

Ademais, expõe que o essencial é que os professores ofereçam um ensino de qualidade 

para os alunos. Entendemos que isso só seria possível através do constante processo de busca 

pelo aperfeiçoamento dos saberes, proporcionando aos docentes maior aquisição de 

conhecimento para a prática educativa, além de se configurar como uma forma de assegurar a 

atuação do professor em sala de aula em quaisquer ocasiões. 
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METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO REMOTO: desafios e adaptações numa 

disciplina do curso de pedagogia 

 
Ellen Fadja Vieira Bezerra1 

 

 

RESUMO 

Devido ao surgimento do ensino remoto como alternativa emergencial neste contexto 

pandêmico as universidades sentiram a necessidade urgente de adaptar a sala de aula 

à essa nova realidade e os desafios enfrentados pelo corpo docente acerca do fazer 

pedagógico foi eminente. O presente artigo analisou a forma como uma disciplina do 

curso de Pedagogia se adaptou ao ensino remoto, através do uso de metodologias 

ativas, a fim de descrever as mudanças ocorridas, seus pontos positivos e negativos.  

A pesquisa foi realizada na disciplina de Didática, com alunos do 4º período; 

caracteriza-se como estudo de caso descritivo, quali-quantitativa e bibliográfica. 

Como metodologia, foram utilizados questionários destinados aos discentes e docente 

e ainda, consultas em bancos de dados como Scielo e Google Acadêmico. Foi possível 

observar que a adaptação ocorreu de forma simples e efetiva. O uso de TDICs esteve 

presente através de ferramentas como Google Meet e WhatsApp, como também o uso 

de outras metodologias ativas (aprendizagem baseada em problemas, seminários, sala 

de aula invertida, entre outras). Foram apontados como pontos positivos dessa 

experiência, a capacidade de reinvenção de docentes e discentes, o empenho e seu 

compromisso com a educação. Já dos negativos, estão a ausência do contato humano, 

a avaliação pessoal, a exclusão digital que ainda é presente, mesmo com investimento 

das instituições de ensino, e as vivências que geram praticas para a vida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto; Metodologias ativas; Ensino Superior 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Devido a pandemia do Covid 19 e o isolamento social que entrou em vigor no Brasil em 

março de 2020, escolas e universidades se viram obrigadas a encerrar suas atividades 

presenciais. Assumindo um caráter emergencial, no segundo semestre letivo algumas 

instituições retornaram suas atividades, mas em formato remoto.  

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), anunciou o retorno das 

aulas no dia 8 de setembro, após longos períodos de planejamento; a decisão foi tomada pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE).  Dessa forma, o corpo docente se viu 

condicionado a uma nova forma de ensinar e de gerenciar a sala de aula. O desafio de lidar com 

os fatores que influenciavam concentração dos alunos no modo presencial já eram questões 

presente na rotina dos professores e com as mudanças do ensino remoto elas foram 

maximizadas. 

Afunilando o olhar neste cenário, está a disciplina de Didática que vem se destacando 

nesse processo, pois as adequações que a cadeira tem passado para se adaptar ao ensino remoto 

chamou a atenção pela riqueza na escolha e utilização de ferramentas didáticas utilizadas pela 

professora.  O objetivo desta pesquisa é analisar essas adaptações que foram necessárias para a 

oferta da disciplina nesse período atípico, considerando suas características e identificação das 

metodologias usadas no ambiente virtual. Observar de perto como tem se dado as modificações 

dentro de uma disciplina nesse período inédito, servirá para documentar essas ações 

particulares, gerando material que pode ter outras finalidades no futuro. Esse fenômeno tem 

sido um marco na educação e merece ser registrado. 

 
1 Especialista em Docência em Instituições de Ensino Superior – FCRN, 2021; Bacharel em Administração – UNP, 

2014. Discente do curso de Pedagogia, 5º período, UERN – E-mail: ellenvieira@alu.uern.br. 
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Esta pesquisa se caracteriza como estudo de caso, e é de cunho descritivo, por ter o 

objetivo de apresentar as características de um fenômeno, bibliográfica pelas consultas à 

artigos, livros e fins sobre o referido tema; quanti-qualitativa.  No referencial teórico são 

apresentados tópicos sobre O ensino remoto nas IES no contexto pandêmico; Ensino Remoto 

na UERN e por último, Metodologias ativas no ensino superior: desafios na pandemia. Ao final, 

são apresentados os resultados dos questionários e as considerações finais.  

Nesse sentido, objetivou-se com esse artigo analisar a adaptação da disciplina de 

Didática, componente curricular do curso de Pedagogia na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, dentro do formato de ensino remoto, no contexto pandêmico. Bem como, 

descrever o cenário de aulas em formato remoto diante do contexto pandêmico; observar a 

adoção de recursos tecnológicos bem como as metodologias ativas utilizadas pela professora 

na disciplina adaptada para o ensino remoto e analisar os pontos positivos e negativos na 

utilização dessas ferramentas através de um feedback com os discentes e docente envolvidos.  

O modelo de ensino remoto neste ano de 2020 tem sido um fenômeno inédito na história 

da educação a nível mundial. Assistir as transformações que as escolas e universidades do Brasil 

tem sofrido na busca de uma adaptação ao novo formato da sala de aula, produz uma gama de 

novos conhecimentos na área da didática, das tecnologias e das novas metodologias. A UERN 

está fazendo parte desse processo através de um semestre atípico, e o registro dessas mudanças 

se faz necessário para a comunidade acadêmica, pois servirá para aprofundamento de pesquisa, 

para análises, para conhecimento da comunidade no futuro.  

Esta pesquisa tem por finalidade observar a adaptação da disciplina de Didática no curso 

de pedagogia a este novo formato de ensino, analisando suas mudanças no que diz respeito a 

postura docente em sala de aula e os recursos tecnológicos escolhidos para ministrar a 

disciplina.  

  

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Ensino Remoto nas IES no contexto pandêmico 

         

O isolamento social em virtude da pandemia do Covid 19 trouxe a necessidade eminente 

de uma mudança brusca nos planos de aula e formas ensinar. O Ensino Remoto foi planejado 

de forma emergencial para que não houvessem mais perdas nas instituições de ensino, e para 

que, de alguma forma, a educação continuasse (MOREIRA; HENRIQUES; BARROS, 2020.)  Os 

desafios para os professores foram inevitáveis, e cada instituição tomou suas providências para 

que, dentro de suas possibilidades, pudessem oferecer o melhor aos estudantes.   

Dos muitos questionamentos que surgiram a respeito dessa nova modalidade adotada 

nas IES, está a discussão levantada a respeito das diferenças entre Ensino Remoto e  a Educação 

a Distância, sendo que esta segunda, já é um modelo de educação utilizado em nosso país, para 

cursos de graduação e pós-graduação, tanto no setor privado como em instituições públicas.   

Para Bezerra et al., (2020):  
 

O ensino remoto tem caráter emergencial, visando atender a uma demanda 

imprevista, na qual os professores lançam mão das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) como meio, mantendo as mesmas 

metodologias de ensino utilizadas na educação presencial, fundamentada, 

primordialmente, na transmissão de conhecimentos, por meio de aulas 

expositivas e exercícios para fixação do conteúdo (p. 04). 
 

Os desafios que foram surgindo ao longo da implementação do ensino remoto dizem 

respeito a todas as esferas de uma instituição, e isso abrange desde a formação dos professores, 

suporte tecnológico, metodologias em sala e até mesmo a evasão das aulas pela falta de 
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motivação ou de equipamentos compatíveis (RODRIGUES, 2020). 

A ações utilizadas pelas universidades da rede pública do país, para a adaptação dos 

seus respectivos cursos ao ensino remoto são bem semelhantes. Duas pesquisas foram 

realizadas: uma com foco nas universidades estaduais (BEZERRA et al, 2020) e uma segunda 

focada nas universidades federais (MELLO et al, 2020) com o intuito de mapear as diversas 

modificações e alterações que foram necessárias para a efetivação das aulas nesse período 

pandêmico.  

De acordo com os resultados dessas pesquisas, as semelhanças estão presentes 

primeiramente pela presença dos Ambientes Virtuais de Aprendizagens (AVA) e a utilização 

de plataformas como Google, ou ainda canais de comunicação como Whats APP e Telegram;  

a forma como as instituições lidaram com as questões de cunho social dos discentes, oferecendo 

bolsas de auxílio inclusão digital em dinheiro, ou aquisição de equipamentos; na flexibilização 

do alunado poder gerenciar suas disciplinas sem maiores problemas, entre outras. Também 

ficou constatado que as universidades (federais e estaduais) pioneiras ao início das aulas nesse 

novo ambiente de aprendizagem, se concentram no Nordeste, sendo 26,3% da rede estadual, e 

17,7% das universidades da rede federal, iniciaram o período letivo já no mês de Junho 

(MELLO, et al., 2020).  

Inúmeros desafios foram vencidos pelas instituições de ensino para que o ano letivo de 

2020 fosse recuperado da melhor forma possível. Entramos no ano de 2021 ainda nessa 

modalidade e os obstáculos permanecem, instigando a toda comunidade acadêmica à superá-

los; as universidades tem um papel fundamental nesse momento histórico, de continuar 

produzindo conhecimento e impactando a comunidade a qual está inserida. 

          

Ensino Remoto na UERN  

 

Neste momento atípico que estamos vivenciando, as instituições de ensino têm passado 

por diversas adaptações para que se mantenha um ambiente de ensino e aprendizagem, a pesar 

das dificuldades.  Quando se pensa na composição de uma universidade, nos deparamos com 

questões sociais, a formação docente, qualidade do ensino oferecido, entre outros fatores; os 

desafios que as IES têm enfrentado para lidar com todas as suas dimensões em plena pandemia, 

são inúmeros. Para Valente et al., (2020): 

  
O Ensino Remoto Emergencial ganhou protagonismo nesse momento de crise, 

colocando todo corpo social da universidade frente aos desafios de construção 

de novas formas de ensino-aprendizagem, ressignificando as práticas 

pedagógicas. Portanto, toda a comunidade acadêmica está sendo severamente 

impactada e, continuamente, busca-se formas de lidar com a realidade, que 

afeta as pessoas não só no seu processo de aprender a aprender, mas nos 

aspectos físicos, emocionais e sociais, diante da crise mundial instalada (p. 

02). 

 

A UERN retomou suas aulas em formato remoto no dia 08 de setembro, após muitas 

reuniões de planejamento.  A falta do contato físico, da socialização, a falta de recursos e a má 

qualidade das conexões de internet eram algumas das preocupações da universidade em relação 

às condições dos seus discentes, sobre os possíveis problemas que seriam enfrentados com o 

ensino remoto. 

Para mapear o perfil dos discentes bem como suas dificuldades mediante esse período 

atípico, a universidade lançou uma campanha com um questionário onde os alunos 

responderiam algumas questões sobre as possíveis dificuldades enfrentadas com relação a 

recursos, acesso à internet e aceitabilidade frente ao ensino remoto.  
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Na tentativa de sanar essas questões, a UERN lançou um edital de Auxílio Inclusão, 

onde a primeira proposta trazia dois tipos de auxílio: o primeiro, uma bolsa no valor de R$ 

600,00 para a compra de um tablete, e a segunda correspondia ao valor de R$ 120,00 durante 

dois meses, podendo ser prorrogado por mais dois, para contratação e manutenção da internet; 

em seguida esses valores foram alterados para R$ 1.000,00 em ambas modalidades. Para o 

semestre letivo 2020.2 ainda foram oferecidos mais 500 auxílios inclusão-digital, também no 

valor de R$1.000,00. O investimento que a universidade tem feito chegou a marca de um milhão 

e meio de reais, e esses recursos são oriundo do Fundo Estadual do Combate a Pobreza, o 

FECOP. 

 

Metodologias Ativas no Ensino Superior: Desafios na pandemia  

          

Com o avanço das tecnologias, e a necessidade de formar discentes cada vez mais 

preparados para o mercado de trabalho, deu-se a necessidade de inovação na maneira de ensinar 

(BERBERL, 2011).  Professores de todo os níveis educacionais precisam trabalhar diariamente 

sua forma de ensinar, revisar conteúdos, aprimorar técnicas didáticas etc. para acompanharem 

as mudanças e os avanços que a globalização tem nos proporcionado.  

Pensando nisso, as ferramentas de ensino-aprendizagens ativas vêm sendo introduzidas 

nas salas de aula com o propósito de complementar as metodologias tradicionais, onde as aulas 

eram rigorosamente expositivas e tinham o professor como centro da aprendizagem.    
 

As metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, à medida 

que os alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não 

considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor. Quando 

acatadas e analisadas as contribuições dos alunos, valorizando-as, são 

estimulados os sentimentos de engajamento, percepção de competência e de 

pertencimento, além da persistência nos estudos, entre outras (BERBEL, 

2011, p. 28). 
 

Diante do cenário pandêmico, as metodologias ativas assumem sua função de 

potencializar as aulas, trazendo a criatividade no modo de ensinar e transformando o ambiente 

de aprendizagem, agora apoiado pela tecnologia para a e execução das aulas.    

Das metodologias capazes de proporcionar um ensino remoto de qualidade, fora do 

ambiente físico escolar está o uso das Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação 

(TDIC). A geração que está sempre conectada pelas redes sociais, agora utilizará seus 

equipamentos (celulares, tablets, notebooks, etc) para dar continuidade aos estudos. Algumas 

ferramentas de aprendizagem podem ser citadas como Hangouts, Skype, as várias possiblidades 

da plataforma Google, entre outros exemplos, como a programação de jogos, e formas de 

avaliação/atividades online (GÖRGENS; ANDRADE, 2020).  

O professor surge como mediador no processo de ensino aprendizagem, e para que ele 

esteja apto a exercer essa função, Wermuth (2016) nos alerta sobre a importância da formação 

de professores para o uso das TDICS; sem a formação necessária, a utilização dessas 

ferramentas poderia ser apenas uma forma de repassar conteúdos, no lugar de ser parte do 

processo de ensino aprendizagem:  
 

Sem o preparo adequado dos professores e gestores - nas formações iniciais e 

continuadas – que será mais do que nunca necessárias, por conta dos avanços 

tecnológicos - e sem uma ressignificação do ensinar e do aprender em uma 

Sociedade da Informação, o uso das TDIC correrá o risco de pouco ou nada 

significar em melhoria da qualidade da educação, e pouco ou nada agregará 

de valores ao trabalho que se faz nas escolas (p.17). 
 



 

 

34 

Com a devida formação, o docente se torna capaz de promover uma educação 

significativa, escolhendo as ferramentas de acordo com as necessidades dos estudantes, 

(MOREIRA; HENRIQUE; BARROS, 2020), mediando um conhecimento que seja palpável e 

tangível, não apenas palavras e símbolos, assim como Zabala (2002) defendia ser 

imprescindível:  
 

As atividades de ensino devem promover aprendizagens mais significativas e 

funcionais possíveis, que tenham sentido e desencadeiem uma atitude 

favorável para realizá-las, que permitam o maior número de relações entre os 

distintos conteúdos, que constituam estruturas de conhecimento, por um lado. 

Por outro, devem facilitar a compreensão de uma realidade que nunca se 

apresenta compartimentada (p.186). 
 

Pensar nas metodologias ativas dessa forma, apesar das condições emergenciais, é o 

caminho para que o ensino remoto não seja apenas uma transferência de conteúdos; mas que de 

fato, o ambiente de aprendizagem seja capaz de promover educação com significado.  

         

METODOLOGIA 

 

A metodologia é a ferramenta utilizada para descrever os processos realizados na 

construção de uma pesquisa e, através dela apresentamos todas as técnicas usadas na busca e 

análise de dados.  

Esta pesquisa se caracteriza como estudo de caso e é de cunho descritivo por ter como 

objetivo apresentar e analisar em detalhes, um fenômeno, que é a adaptação da disciplina de 

Políticas Públicas ao ensino remoto emergencial. É também quali-quantitativa e bibliográfica, 

pois busca a análise de dados baseada na interpretação do pesquisador, tem como ferramentas 

de pesquisa questionários que quantificam suas respostas e pesquisa em repositórios como 

Google Acadêmico e Scielo, para melhor compreensão dos dados (PEREIRA et al., 2018). 

A pesquisa foi realizada numa turma do 4ª período do curso de pedagogia, formada por 

28 estudantes e a docente responsável.  Os dados foram coletados a partir de dois questionários, 

que contaram com perguntas fechadas e abertas.  

O Questionário 01 foi direcionado a docente teve por objetivo conhecer as adaptações 

da disciplina ao ensino remoto; conhecer as ferramentas utilizadas, os desafios encontrados na 

hora do planejamento, elaboração de avaliações e por fim, pontos positivos e negativos dessa 

experiência.  

Já Questionário 02, que corresponde ao que foi direcionado aos discentes, teve a 

finalidade intensão de conhecer a composição social da turma abordado questões sobre idade, 

trabalho, filhos, acesso a internet e posse de aparelhos tecnológicos; mas também na expectativa 

de captar a ótica do discente em relação a execução da disciplina, suas impressões, dificuldades, 

experiências e uma questão aberta para comentários livres.  

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

     

Para que fosse possível entender como se deu esse processo de adaptação da disciplina 

de Didática, bem como a sua estrutura, a docente M. então responsável pela disciplina, 

descreveu a experiência sob sua ótica.  

As questões de número 1 e 2, diziam respeito a estrutura da disciplina, cronograma, os 

desafios do planejamento. Não houveram mudanças na ementa, por ser um documento pré-

estabelecido dentro da grade do curso. O cronograma foi construído de forma flexível, pois o 

ritmo da aula era dado pelos alunos, principalmente por se tratar de aulas com momentos 

síncronos e assíncronos, e porque era direcionado às necessidades de aprendizagem dos alunos.   
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O maior desafio enfrentado apontado por M. estava ligado a reinvenção que a classe 

docente de modo geral foi submetida, a inserção no mundo digital, e o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas que mantivessem o aluno presente em sala, mesmo virtualmente.  

As questões de 3 a 5 se relacionam à escolha e utilização de ferramentas e metodologias 

nas aulas, e o comportamento dos estudantes. A comunicação direta se deu através de um grupo 

de WhatsApp e-mail; lá os estudantes trocavam informações, comunicados, e até mesmo envio 

de material coletivo. As aulas síncronas se deram por meio do Classroom. Das metodologias 

utilizadas, estão as aulas expositivas por meio de slides, seminários ofertados pelos alunos 

constituídos de experiências com metodologias ativas que contemplaram jogos, quis, Youtube, 

Instagram, dentre outros. A classe não apresentou resistência e participava ativamente das 

atividades propostas, desde o primeiro dia de aula.  

O processo avaliativo consistiu de maneira que todas as atividades síncronas e 

assíncronas faziam parte da avaliação, se forma contínua.  A diferença percebida entre o 

presencial e o remoto, é a ausência da avaliação mais pessoal, como o gesto, o olhar, a fala, que 

neste modelo remoto, ficou limitado à apresentação de trabalhos. Os resultados das avaliações 

foram satisfatórios e atenderam a proposta curricular.  

Como pontos positivos, foram elegidos pela professora: (a) capacidade de reinvenção 

dos sujeitos escolares que buscaram mecanismos para refazerem os modos de ensinar e 

aprender; (b) a perseverança de todos em cumprirem os seus papéis; (c) o investimento da 

UERN que, mesmo com condições precárias, buscou contribuir para que o alunado tivesse 

condição de adquirir ou melhorar o acesso junto à tecnologia. 

Como pontos negativos: (a) a dificuldade de acesso as atividades devido à ausência de 

aparatos tecnológicos; (b) a carência de uma rede de internet que contemple todos os alunos, 

especialmente, os que moram em localidades periurbanas; (c) a distância que se instala entre os 

sujeitos (professores/alunos) que, devido as dificuldades de acesso, reduzem a sala de aula a 

uma tela que, aparentemente, não está viva, ovacionando um sentimento de solidão entre as 

partes. 

Outro fator de grande importância para a análise dessas adaptações, é buscar o ponto de 

vista dos estudantes, suas experiências e avaliações. 17 alunos responderam ao questionário, 

assim foi possível traçar o perfil parcial da turma e mapear o seu desenvolvimento coletivo na 

disciplina.   

As perguntas de 1 à 5 se referiam aos aspectos sociais, e abordaram faixa etária, acesso 

à internet e posse de aparelhos tecnológicos em casa, situação profissional durante o ensino 

remoto e a presença/ausência de filhos.  Para Valente (et, al, 2020). questões desta natureza 

pode influenciar a qualidade do ensino remoto, se tornando um desafio para o estudante.  

Com relação a idade, 47,1% está entre 25 e 30 anos, 41,2% está entre 18 e 24 anos; Há 

ainda uma pequena parcela, referente a 11% que aponta estar entre 31 e 40 anos. 87,5% são 

alunos regulares do curso de Pedagogia, enquanto 12,5% são oriundos de outros cursos (Direito, 

Ciências Sociais). Sobre o acesso a internet e aposse de aparelhos que possibilitassem o 

acompanhamento das aulas, bem como a execução de atividades e avaliações, 100% dos 

estudantes confirmaram esse acesso, não tendo dificuldades para acompanhar a disciplina. 

70,6% responderam ter filhos em casa; e com relação a situação profissional, 50% dos alunos 

permaneceram trabalhando em Home Office, 25% permaneceu trabalhando, mas de forma 

presencial, e outros 25% permaneceram trabalhando em forma de estágio, meio expediente.  As 

respostas que foram coletadas até aqui mostram a diversidade social da turma, o que 

representaria um desafio presente para a adaptação da disciplina até mesmo no formato 

presencial. 

As próximas perguntas são direcionadas para a experiência do estudante com a 

disciplina de Didática, no ensino remoto. Elas perpassam por questões sobre o uso de 
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metodologias ativas no ensino remoto, motivação para aula, rendimento pessoal dentro da 

disciplina e ainda se indicariam a outros alunos, uma disciplina com esse modelo.  

Uma das alternativas usadas pela professora, foi a adoção de vários tipos de 

metodologias, para gerenciar a disciplina e fazer o ambiente de aprendizagem mais produtivo.   

Diante da afirmação ‘’O uso de metodologias ativas, na perspectiva de jogos, quiz, e 

outras atividades práticas, facilitaram a aprendizagem dos conteúdos. Você concorda com essa 

afirmação?’’ pergunta de número 8 do questionário, haviam 4 alternativas para pontuar o nível 

de concordância. 70,6% concordaram totalmente; 23,5% concordaram parcialmente e ainda um 

percentual de 5,9% discordaram parcialmente; para a opção de total discordância não houve 

pontos.  

Mouran (2018) nos fala que, para que a aprendizagem seja de fato proveitosa e 

significativa, manter o aluno motivado a participar das atividades propostas em sala é um dos 

fatores que torna isso possível, juntamente com a escolha do material adequado. 

Sobre a motivação pessoal em participar dessas atividades, 47,1% se sentiu bastante 

motivado, 41,2% se sentiu parcialmente motivado e ainda 11,8% responderam não se sentirem 

tão motivados. Para o item ‘’nenhum pouco motivado’’ não houveram votos. Em relação ao 

rendimento pessoal, 40% acompanhou todo o material proposto (textos, vídeos, e afins); 52% 

acompanharam parcialmente e ainda um percentual de 8% disseram não ter acompanhado muito 

o material proposto.  

Todos os estudantes que participaram da pesquisa, responderam que indicariam a outros 

colegas que cursassem essa disciplina nesse formato e na última questão onde o espaço era 

aberto para comentários sobre essa experiência, sua grande maioria eram de elogios a professora 

e a forma como a disciplina foi conduzida.  

 
A professora, bem como, sua equipe de monitores, facilitaram a compreensão 

do material e sua abordagem prática, uma vez que as aulas eram expositivas, 

de muita discussão e reflexão, com amplo espaço para que nos 

expressássemos. A postura de M* com certeza fez uma diferença enorme para 

aumentar meu rendimento. (Resposta anônima) 
 

Outro ponto comum citado nessa questão foi a presença das duas monitoras, que 

facilitaram todo esse processo e o lamento por não ter sido presencialmente.  

Ao comparamos as respostas da professora, com a experiência dos alunos, observa-se 

que a disciplina teve resultados positivos para ambos, tanto no quesito de aprendizagem por 

avaliação, pois houve ensino significativo, tanto pela vivência de ter cursado essa disciplina 

online. Para MARTINS e ALMEIDA (2020) 

 
A educação on-line não é compreendida exclusivamente pelas tecnologias 

digitais. Também é amparada pela interatividade, afetividade, colaboração, 

coautoria, aprendizagem significativa, avaliação adequada, mediação docente 

implicada, relação síncrono assíncrono, entre outros, buscando a visão de que 

aprendemos qualitativamente nas trocas e nas construções conjuntas (p.222).  
 

A rotina da turma, o envolvimento e participação, os conflitos e suas respectivas 

resoluções, foram elementos que construíram esta experiência inédita para todos os envolvidos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             

A realização deste estudo de caso possibilitou a compreensão e análise sobre a adaptação 

da disciplina de Didática ao formato remoto, como se deram as modificações e uso de 

metodologias ativas para o cumprimento da disciplina.  

Observando de perto, através dos questionários direcionados a professora e a turma de 

alunos, percebeu-se que as mudanças sofridas pela disciplina aconteceram de forma simples, 

mas com bastante impacto positivo para os estudantes, haja vista o seu nível de participação 

nas aulas síncronas e os bons resultados das avaliações.  

As metodologias ativas utilizadas no ambiente virtual, variavam entre aprendizagens 

baseadas em problemas, sala de aula invertida, e ainda recursos de jogos online, ou seja, 

metodologias são utilizadas no ambiente presencial, mas que foram readaptadas para o ensino 

remoto emergencial. A disciplina de Didática já era ministrada com a adoção dessas estratégias, 

de modo que essa transição ocorreu de forma agradável.  

Nos pontos positivos dessa experiência, estão a capacidade de reinvenção de docentes e 

discentes, o empenho e seu compromisso com a educação. Dos negativos, a ausência do contato 

humano, a avaliação pessoal, a exclusão digital que ainda é presente, mesmo com investimento 

das instituições de ensino, e as vivências que geram praticas pra vida.  

Entender como esse fenômeno influencia a sala de aula, a forma de ensinar e as relações 

que acontecem no ambiente de aprendizagem são de grande importância, para que se fique 

registrado esse momento atípico e inédito ao qual as instituições de ensino têm passado.  A 

profissão de docência no Ensino Superior é feita de desafios diários e está sob responsabilidade 

do docente, se reinventar a cada situação.     
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RESUMO 

O presente trabalho é parte das reflexões construídas por meio do projeto de pesquisa 

Narrativas do presente: cotidiano e canto poético de Antônio Francisco 

(PIBIC/CNPq/UERN 2020/21). Aqui, nosso objetivo é fazer uma reflexão sobre a 

contribuição da poesia desse poeta mossoroense, como estratégia metodológica, para 

repensarmos o ensino da formação humana nas escolas. Esse poeta é, 

simultaneamente, popular e erudito, escreve como quem planta uma semente para o 

futuro. Faz de suas palavras as fazedoras do amanhã. Sua escrita é uma meditação, 

um grito de liberdade, um sonho a ser sonhado por quem a ler. Para Bachelard, o poeta 

começa e termina fazendo uma soma da meditação e da expressão, do pensamento e 

do sonho, um retorno tardio à infância (2009). Inscritas na memória e escritas nos 

cordéis desse poeta, a sua infância dialoga com a de todos nós, nos ensina a olhar para 

as coisas e a vida com um olhar de descoberta infantil. Assim, a poesia de Antônio 

Francisco permite resgatar o velo de ouro, criança potencial que nos habita. Decerto, 

para o processo de ensino nos demanda a construção de novos imaginários, esquemas 

valorativos e estilos de pensamento. Como expõe Morin, a complexidade da realidade 

nos exige superar o paradigma da disjunção, redução e unidimensionalização, na 

busca de um saber complexo, que nos permita distinguir sem desarticular, associar 

sem identificar ou reduzir (1998). Nesta direção, os anseios dos estudantes vinculados 

às exigências do mundo hodierno e o meio que os circundam, os aproxima, em grande 

medida, de uma relação pertinente entre poesia e ensino, pois como nos diz Morin, a 

literatura é mais do que literatura: é uma escola de línguas, de descoberta de si, da 

condição e da compreensão humanas (2000). Marcada pela força das palavras e por 

temas como fome, amor, natureza, valores humanos e sua vida cotidiana, os cordéis 

de Antônio Francisco estão sendo movidos pela utopia realista e pertinente de ver 

nascer aquilo que Morin chama de poesia, algo que faz parte da literatura e, ao mesmo 

tempo, é mais que a literatura, pois leva-nos à dimensão poética da existência humana 

(2003). As poesias e narrativas de Antônio Francisco demonstram “que o ser mais 

insignificante tem várias vidas, desempenha diversos papeis, vive uma existência em 

parte de fantasias, em parte de ações” (Morin, 2000, p.44) A metodologia é de 

natureza qualitativa. Além de empregarmos entrevistas abertas, também recorremos a 

história de vida e a escuta sensível, como métodos relevantes para alcançarmos nossos 

objetivos (Barbier, 1998). Por fim, percebemos que a poesia desse poeta mossoroense 

pode contribuir para um ensino mais poético e humanizado - por trazer em suas 

palavras temas transversais necessários à formação do estudante - para a capacidade 

de fazer da própria palavra um meio de reencantamento do ensino e da educação, bem 

como para uma aprendizagem poética da existência humana e do próprio 

conhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

Das “Estórias de Trancoso” aos repentes improvisados em versos, a poesia popular 

marca a história desse país tão diverso, marcando e constituindo a identidade do povo, negando 

as camadas, e indo do popular ao erudito para um fazer humano (HAURÉLIO, 2018).  Essa é 

a literatura popular, entendo esta como Antonio Candido entendia. Ou seja: todas as criações 

de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os 

tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, até as formas mais complexas e 

difíceis da produção escrita das grandes civilizações (CANDIDO, 1988, p.176)  

Este estudo foca na literatura popular, especialmente, na poesia e cordel de Antônio 

Francisco. Nosso objetivo é apontar algumas reflexões sobre o ensino e a poesia construídas a 

partir dos dados colhidos e conhecimentos tecidos pelo projeto de pesquisa Narrativas do 

presente: cotidiano e canto poético de Antônio Francisco (PIBIC/CNPq/UERN 2020/21). 

Como é sabido, a poesia desse mossoroense tem abrangência e reconhecimento local, estadual 

e nacional. Por meio de suas obras e narrativas orais, ele vem influenciando geração, 

estimulando a imaginação poética da população e, sobretudo, de educadores e alunos, bem 

como tem se tornado uma rica e complexa fonte de reflexões sobre os valores humanos, a 

importância da natureza, o respeito às diferenças, a construção da cidadania e de relações mais 

harmônicas entre natureza e cultura, cidade e campo, ciência e poesia, as artes do fazer poético 

e o fazer das artes do viver cotidiano.  

A vida e obra de Antônio Francisco é um convite passional e poético para repensarmos 

o ensino para além das competências técnicas, racionais e profissionais e sim numa formação 

humana fundada em valores humanescentes, ecológicos, éticos, solidários, integrativos e 

sensíveis. Assim poderemos construir um conhecimento mais pertinente, mais amplo e 

complexo, sobre a condição humana, como pensa Morin (2003).  

É sabido que as coisas se deixam abordar tanto pela aridez dos conceitos como pela 

suavidade do pensamento. Isso é uma forma de dizer que, na ciência, o conceito precisa ser 

suavizado para que seja esclarecido; outra maneira de insinuar que nem sempre conhecemos as 

coisas pelo rigor da razão ou da cientificidade. O pensamento analítico, ou o “pensamento 

domesticado”, também tem necessidade de suavidade, leveza; necessita, portanto, do 

“pensamento sensível” (Lévi-Strauss), ou poético, para poder se aproximar ainda mais do 

estado de ser das coisas. O pensamento analítico/científico precisa ser humanizado por meio de 

um pensamento sensível/poético e, assim, ajudar o ser humano a dar sentido à sua vida e motivar 

as suas ações.  

Percebemos, ao longo da pesquisa, que a poesia e os repentes de Antônio Francisco 

possuem a suavidade do pensamento que sabe ser rigoroso sem ser grosseiro, ser profundo sem 

perder a leveza, ser único e, ao mesmo tempo, plural; pensamento que sabe pensar em sentir e 

sentir em pensar, como dizia Fernando Pessoa. As poesias desse poeta trazem um manancial de 

significados e imagens implicadas que são extremamente importantes para a ampliação do 

conhecimento explicativo da ciência e inspiradoras de práticas de uma educação para a 

formação humana. É esse manancial que nos faz tomar consciência de nossa frágil condição 

humana nesse planeta tão instável. 

Se a poesia tem esse poder, talvez isso se deva a constatação de que ela é intrínseca ao 

aos fazeres humanos e ao se fazer humano. Foi isso que levou Freud (2015, p. 148) a dizer: “o 

último poeta desaparecerá com o último homem”.  Assim, não podemos dissociar o sujeito de 

sua essência, o que corrobora com a noção de Freire (2001) sobre a educação emancipadora. 

Para este, educar é um processo realizado não para o mercado, mas para a vida. Para cumprir 

essa dimensão, a poesia é fundamental.  

Neste horizonte, a primeira parte desse trabalho, intitulada: “Poeta e Cordelista Antônio 

Francisco, apresentamos brevemente a trajetória de vida do poeta e alguns aspectos estruturais 
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de suas obras. Na segunda parte, “Poesia e ensino da condição humana", destacamos a relação 

entre poesia e sua importância para a formação humana dos estudantes. E, por fim, 

apresentaremos nossos resultados e conclusões, bem como nossos referenciais bibliográficos. 

 

POETA E CORDELISTA ANTONIO FRANCISCO 

 

Nascido em 21 de outubro de 1949, num bairro chamado Lagoa do Mato, cidade de 

Mossoró-RN, Antônio Francisco é poeta popular, xilógrafo, compositor e até hoje ainda 

trabalha confeccionando placas. Além disso, tornou-se um grande esportista. Dedicou bastante 

tempo ao ciclismo, fazendo passeios de bike por toda região Nordeste. Daí, talvez, a razão de 

sua estreia tardia nas letras. Suas escrituras estão marcadas por suas experiencias de vidas. “Meu 

Sonho”, seu primeiro poema, traz versos impressionistas e surrealistas, onde o autor recorre à 

fantasia para demonstrar a sua inquietação com a interação/desintegração entre o homem e o 

meio ambiente. Filho de Francisco Petronilo de Melo - um ex-jogador de futebol as décadas de 

1940 e 50 - e de Pêdra Teixeira de Melo, Antônio Francisco não nasceu poeta. Quando a poesia 

soprou em seu coração, fez-se verbo em sua boca e se tornou escrita em seus cordéis, ele já 

tinha mais de 40 anos de idade. A poesia o fez um poeta que escreve com toda aquela força e 

vida que tem a palavra quando quer nascer.  

Relembrando suas trajetórias, ele diz: 

 
Já fui soldador, soldado, plaqueiro 

Pintor de parede, de letra e servente 

Garçom, cobrador, vigia, gerente 

Marchante de bode, sapateiro e armeiro. 

Vendi cajarana, cajá e limão 

Limpei de enxada, apanhei algodão, 

Vendi tapioca, jornal e revista. 

Já fui jogador de bola e ciclista 

Fiz bomba caseira e soltei foguetão (FRANCISCO, 2009, p. 8). 

 

Antônio Francisco é reconhecido como um grande narrador da vida cotidiana. Talvez 

tenha sido essa condição de gostar de ouvir e construir narrativas que o levou a cursar História 

na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Apesar afirmar que esse curso 

não o ajudou muito na sua produção poética, tendo em vista já produzir poesia antes de cursar, 

ele confessa sua paixão pela história do Brasil, de Mossoró e pela história geral. Cada poesia 

ou cordel por ele escrito ou declamado, conta uma história. Parece que o poeta se faz e se refaz 

na sua poesia, contar história é se contar, narrar-se, dar a si o que lhes falta: uma história que 

diga quem ele é, onde está, o que faz, sente, e quem nós somos. 

Hoje, as escolas, as festas populares, os eventos políticos e culturais ou, em uma palavra, 

o Rio Grande do Norte, conta a história desse poeta e canta a sua poesia por meio de seus 

poemas. 

Antônio Francisco é reconhecido pela narratividade e pela musicalidade de seus poemas. 

Como ele mesmo nos disse: “A poesia tem uma melodia, tem música”. A percepção dessa 

singularidade nas suas poesias, levou o músico e cantor pernambucano, Kleber Araújo, a gravar 

um CD intitulado “Cantigas do poeta”, com dez faixas inéditas de poemas musicados de 

Antônio Francisco4. São aspectos como esses presentes em suas produções que chamaram a 

atenção de críticos literários e artistas nacionais. O reconhecimento da qualidade da sua 

produção levou-o a ser eleito para a Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC) em 

15 de maio de 2006, onde ocupa a cadeira de número 15, cujo patrono é o poeta cearense 

 
4 Fonte: https://papocultura.com.br/antonio-francisco-o-rei-do-cordel-no-brasil/. Acesso em, 15 de julho de 2021. 

https://papocultura.com.br/antonio-francisco-o-rei-do-cordel-no-brasil/
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Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré.  

Casado com sua grande companheira e amor, Nira, e preste a completar seus 72 anos de 

vida, sempre requisitado e homenageado, Antônio Francisco continua produzindo belas poesias 

e recitando suas criações em eventos e escolas do município e do estado. Sua produção é 

bastante extensa e já registra mais de 35 obras publicadas e outras ainda no prelo. Dentre elas, 

destacamos: “Dez cordéis num cordel só”, “Por motivos de versos” e “Veredas de sombras”. 

Destacam-se ainda aqueles que se tornaram clássicos da literatura do cordel, como: “A casa que 

a fome mora” e “Os animais tem razão”, “Meu sonho”, “O guarda-chuva de prata”, “Os sete 

constituintes” ou “Os animais têm razão”, “Aquela dose de amor”, “A oitava maravilha” ou a 

“Lenda de Cafuné”, “A cidade dos cegos” ou “História de pescador”, “As seis moedas de ouro”, 

“A arca de Noé”, “Do outro lado do véu”, “Confusão no cemitério”, “O ataque de Mossoró ao 

bando de Lampião”, “A lenda da Ilha Amarela”, “Um conto bem contado”, “A casa que a fome 

mora”, “Um bairro chamado Lagoa do Mato”, “O duelo de Bangala”, “O feiticeiro do sal”, 

“Uma carrada de gente”, “No topo da vaidade”, “Uma carta para a alma de Pero Vaz de 

Caminha”, “Uma esmola de sombra”, “O Rio de Mossoró e as lágrimas que eu derramei”, “O 

lado bom da preguiça”, “A resposta” e “De calça curta e chinela”, editadas em folhetos ou em 

seus livros, como, por exemplo, seu mais recente livro: “Quatro léguas e meia de cordel”. 

Esse poeta é, simultaneamente, popular e erudito, escreve como quem planta uma 

semente para o futuro. Faz de suas palavras as fazedoras do amanhã. Sua escrita é uma 

meditação, um grito de liberdade, um sonho a ser sonhado por quem a lê. Como ele mesmo 

disse: 

   
Escrever é meditar  

Todo dia, o dia inteiro,  

Fazer do vento uma escada,  

Do luar um candeeiro,  

Pra ver o rosto de Deus  

Por detrás do nevoeiro.  

É viajar dia e noite  

No barco da Liberdade,  

Num rio feito de versos  

Pela criatividade,  

Olhando pela janela  

Dos olhos da humanidade.  

É viver plantando sonhos  

Onde mais ninguém plantou,  

Sonhar colhendo a semente  

Do sonho que ele sonhou,  

E sugar o mel das pétalas  

Da roseira que murchou. (FRANCISCO, 2009b, p. 13). 

 

Ao contrário do poeta Manoel de Barros (2002) que constrói palavras novas escovadas 

de pedras antigas, este poeta não inventa novas palavras, porque as velhas e usais palavras, 

quando arrumadas de novas maneiras, dizem aquilo que nenhum neologismo ou ― “ideoleto” 

pode expressar. Isto tem aproximado a poesia de Antônio Francisco da vida vivida no cotidiano 

e pode se tornar um recurso metodológico para ensinar, discutir e tematizar assuntos 

fundamentais, temas transversais, no ensino de diferentes séries escolares. 

 

POESIA E ENSINO DA CONDIÇÃO HUMANA 

 

A prática educativa necessita constituir-se num diálogo constante entre poesia e ensino, 
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numa articulação entre pensamento e ação, reflexão e contemplação, razão e imaginação, 

metonímia e metáfora, de modo a favorecer, na formação do aluno, a compreensão necessária 

para responder aos desafios do mundo em que vivemos. Faz-se necessário, assim, pensar a 

atividade docente como um momento no qual o professor articula seus conhecimentos para 

desempenhar a sua prática em sala de aula. Para tanto, é indispensável a renovação de 

metodologias, tendo em vista que estas são indispensáveis para que o professor e aluno passem, 

juntos, a construírem outras formas de práticas e saberes necessários às novas demandas do ser 

e do viver com-os-outros.  

Diante do desafio de usar uma linguagem mais envolvente, rica e metafórica capaz de 

envolver os alunos e desenvolver neles novas qualidades e competências, o professor pode 

ensaiar novos métodos e tecer novos saberes e experiências. O uso da literatura em sala de aula 

é indispensável para esse fim. Como presenciamos, quando usadas em sala de aula, as poesias 

ou cordéis de Antônio Francisco encantam, despertam a curiosidade, a atenção e interesse por 

temas como: ecologia, direitos humanos, fome, vida urbana, natureza, animalidade, valores 

humanos, respeito, solidariedade, compaixão e sobre a importância de ler, escrever e expressar 

as nossas emoções.  

Uma educação comprometida com a formação humana encontra na poesia um de seus 

aspectos mais importantes, capaz de despertar no ser humano a imaginação e os ideais de uma 

humanidade que só é possível por meio da humildade. Não se trata, aqui, da defesa da 

obrigatoriedade da poesia/literatura na sala de aula, mas de uma estratégia metodológica que 

pode ser, perfeitamente, pertinente para o professor construir suas aulas de forma mais eficaz, 

envolvente e ir abordar conteúdos disciplinares e não disciplinares, fundamentais para novas 

aprendizagens. 

Os recitais poéticos em sala de aula, sobretudo, quando Antônio Francisco recita seus 

próprios cordéis, vêm mostrando que a poesia abre caminhos, ajuda-nos a caminhar e a desejar 

“um mundo melhor, livre da utopia do melhor dos mundos” (Morin, 2013). É na literatura que 

encontramos compreensões e respostas que a ciência não consegue elaborar. 

Nesse mundo, marcado pelo desaparecimento de todos os referenciais, pela dificuldade 

de nos orientarmos no pensamento, é necessário voltarmos às artes, que não pretendem explicar 

o mundo por meio de conceitos e sim falar de experiências do mundo (Novaes, 2005, p.7-8). 

São os poetas que levam o homem a repensar seu pensamento, a rever suas visões, a interrogar 

suas certezas, a visitar seus próprios sentimentos. Foram os poetas que, antes da ciência, nos 

ajudaram a pensar o mundo e sobre nós próprios (Novaes, 2005). Como pensava o poeta Paul 

Valéry, “poesia é pensamento abstrato” (apud Novaes, 2005, p.9) que nos ajuda a sentir 

concretamente o mundo e a nós mesmos. Não defendemos o ensino da poesia, mas a poesia no 

ensino, vendo nessa estratégia um meio inovador, transdisciplinar e complexo de envolver e 

desenvolver os sujeitos aprendentes. 

Pensamos, como Morin, que a literatura e poesia, são escolas de vida e de compreensão 

humanas: escolas de língua, escolas de descobertas de si, escolhas da complexidade humana, 

escolas de compreensão humana. É por meio da “literatura que o ensino sobre a condição 

humana pode adquirir forma vívida e ativa, para esclarecer cada um sobre sua própria vida”, 

pois viver exige, de cada um, lucidez e compreensão ao mesmo tempo, e, mais amplamente, a 

mobilidade de todas as aptidões humanas (Morin, 2000, p.48-54). 

Percebemos, assim, a necessidade de dedicarmos atenção ao ensino com a poesia, como 

estratégia metodológica em sala de aula, sobretudo, da poesia de Antônio Francisco como meio 

de abordar temas transversais presentes na escola, na vida cotidiana e emocional humanas. Um 

dos aspectos mais importantes na obra desse poeta é ele mostrar a relação entre vida e ideias, 

experiencia de vida e escrita poética, transformar a prosa da vida cotidiana em poética da 

existência.  

Quando vai a uma escola, por exemplo, ele não recita somente um cordel, mas conta sua 
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história vida, transforma sua vida em cordel, em poesia. E diz, mesmo sem dizer, que qualquer 

um de nós tem muito o que falar, que podemos ser narradores de nossa própria vida, sermos 

heróis de si mesmos.  

Em todas as apresentações que este carismático poeta realiza pelo Brasil, ele faz questão 

de enfatizar que é mossoroense. “Criado solto nas ruas da cidade de Mossoró”, “solto no 

mundo”, como costuma dizer, ele assume: “sempre fui um menino atrás de fazer as coisas”. 

Quando não estava “fazendo molecagem”, Antônio Francisco “estava em casa descobrindo o 

mundo mágico da literatura de cordel”, lendo ou ouvindo, sob à luz da lamparina, a sua tia 

recitar cordéis.  As suas memórias de infâncias se tornaram a matéria prima de sua imaginação 

poética de adulto. “Passei a infância jogando bola, pião, tomando banho de rio, pescando traíra, 

caçando rolinha, fazendo armadilha para pegar preá... Tudo que eu fiz na minha vida eu gostei 

de fazer. Gosto da Lagoa do Mato mais que qualquer outro lugar do mundo”, nos disse ele em 

entrevista. 

 
Nasci numa casa de frente pra linha de trem, num bairro chamado Lagoa do 

Mato. Cresci vendo a garça, a marreca e o pato brincando por trás de nossa 

cozinha. A tarde chamava o vento que vinha das bandas da praia pra nos 

abanar. Titia gritava: está pronto o jantar! O sol se deitava, a lua saia, o trem 

apitava, a máquina gemia soltando faísca de fogo no ar. 

 

E acrescenta: “Aquilo era o mundo encantado! Aprendi a ler na minha luta diária”. “O 

milagre era diário. Onde faltava dinheiro, sobrava felicidade”5.  

Narrada em sala de aula, essa história do poeta se torna a sua própria poesia. Poesia feita 

da mesma matéria da vida diária: com sol e suor, com calor e amor, com luta e labuta, com 

dificuldade e felicidade. Sua vida é poesia, sua poesia é viva. Assim, ele “nos ajuda a aprender 

a viver”, como diz Morin. “Aprende-se a viver por meio das próprias experiências, primeiro 

com a ajuda dos pais, depois dos educadores, mas também por meio dos livros, da poesia, dos 

encontros” (Morin, 2015, p.15). Como um recurso estratégico em sala de aula, a literatura 

desenvolve, simultaneamente, nos alunos, a razão e a sensibilidade, desperta para perceber o 

lado sensível da concretude do mundo. 

A condição do poeta não depende necessariamente de uma situação real de prazer, mas 

de um devaneio que abra espaço à experimentação árdua dos sentimentos, até dos mais 

circunstanciados e/ou de situações adversas do cotidiano, que requerem certa presença de 

espírito para deles extrair sua positividade.  

É na novidade trazida pelo instante que a imagem poética constitui seu próprio ser. O 

espaço e o tempo se conformam à realidade do poeta, importando apenas o instante poético. Há 

horas na vida de um poeta em que o devaneio assimila o próprio real. O que ele percebe é então 

assimilado. O mundo real é absorvido pelo mundo imaginário (porque a vida também é para 

ser lida), como diria Guimarães Rosa (1985). 

As poesias e narrativas de Antônio Francisco demonstram “que o ser mais insignificante 

tem várias vidas, desempenha diversos papéis, vive uma existência em parte de fantasias, em 

parte de ações” (MORIN, 2000, p.44). Com isto, a literatura nos ensina a ensinar mais sobre a 

condição humana, sobre quem nós somos, o que nos tornamos, o que podemos fazer, como 

poderemos viver melhor com-os-outros. Ao aceitar a complexidade do instante poético, no qual 

o poeta se permite e nos permite enxergar além dos olhos, a pensar além da razão, estaremos 

próximos “ao pensamento explicitado, aos amores vividos, à vida social, à vida comum, à vida 

escorregadia, contínua”. (BACHELARD, 2010, p. 94). 

Michel de Certeau (1994, p. 142) disse que “não basta ser autor das práticas sociais, é 

 
5 As citações das falas de Antônio Francisco foram retiradas de entrevista realizada no dia 19 de dezembro de 

2019, momentos antes de começar a pandemia. 
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preciso que essas práticas sociais tenham significado para aquele que as realiza”. O mesmo 

serve para se referir a Antônio Francisco, poeta que sabe reconhecer e captar a dimensão poética 

do mundo, a perceber que “o aprendizado lá fora é muito grande”. Mesmo que educar signifique 

fazer brotar, emergir, desenvolver competências subjetivas internas, o poeta nos chama a 

atenção para o processo de aprendizagem que só é possível por meio da dialogia fora-dentro, 

interior-exterior.  

Educar se torna viável por meio da abertura ao exterior, ao novo, às incertezas, as 

relações do eu com-os-outros. É essa educação que, mesmo sendo disciplinar, se abre aos 

diálogos interdisciplinares, para construir experiencias e saberes não territorializados. Em sala 

de aula, a literatura ou, de forma especifica, a poesia de Antônio Francisco se mostra como uma 

nova linguagem capaz de empregar novas formas de apreensão e expressão, ampliando, com 

isso, a capacidade reflexiva dos alunos. 

  
A poesia, que faz parte da literatura e, ao mesmo tempo, é mais que a literatura, 

leva-nos à dimensão poética da existência humana. Revela que habitamos a 

Terra, não só prosaicamente – sujeitos à utilidade e à funcionalidade –, mas 

também poeticamente, destinados ao deslumbramento, ao amor, ao êxtase. 

Pelo poder da linguagem, a poesia nos põe em comunicação com o mistério, 

que está além do dizível (MORIN, 2003, p. 45). 

 

Esse elo entre poesia e ensino passa pela subjetividade do professor e do aluno, 

construindo uma experiência onde os estudantes podem encontrar respostas para as suas 

inquietações, seus interesses e suas expectativas. A ampliação dessa experiência, no âmbito do 

sujeito, resulta na organização de um mundo interior e subjetivo mais rico, complexo e aberto 

às possibilidades interpretativas e valorativas. Como expõe Morin “Trata-se, enfim, de 

demonstrar que, em toda grande obra, de literatura, de cinema, de poesia, de música, de pintura, 

de escultura, há um pensamento profundo sobre a condição humana” (2003, p. 45). 

Explorar esse diálogo entre a poesia e ensino é dar margem à liberdade para que cada 

sujeito se posicione, desde que seu princípio norteador seja a emancipação. Educar é educar-se 

na prática da liberdade (FREIRE, 1992). Aqui, para além da mera replicação, este mesmo 

educar aparece, também, como sinônimo de recriar e refazer, um movimento que pode 

deflagrar, no aprendiz, uma inventividade crescente de liberdade e desenvolver um pensamento 

que sabe se repensar. Assim, a poesia em sala de aula nos diz que é preciso adequar o nosso 

conhecimento àquilo que o poema nos apresenta. Somente assim é possível um conhecimento 

mais humano. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa não partiu de uma metodologia fixa. Antes, partiu de um método. Como 

compreende Edgar Morin, há uma diferença entre metodologia e método de pesquisa. A 

metodologia é um roteiro previamente traçado pelo pesquisador para tentar, diante do seu 

objeto, apreender as dimensões que atendem aos seus interesses. Em síntese: a metodologia é 

um programa, um roteiro predeterminado. Assim, Morin defende a noção de método enquanto 

estratégia (2015). Este, por sua vez, diz respeito a um conjunto de estratégias que o pesquisador 

elabora para se aproximar e apreender a natureza de seu objeto de estudo. É o objeto que, de 

certa forma, mostra a melhor maneira de apreendê-lo. Sobretudo, quando esse objeto é um 

sujeito falante e desejante. Nesse sentindo, essa pesquisa investiu esforços práticos e cognitivos 

nessa concepção de método enquanto estratégia de pesquisa e conhecimento. De acordo com o 

conhecimento obtido sobre o objeto/sujeito dessa investigação, é possível apontar algumas 

estratégias que empregamos para realizar esta pesquisa. 
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Por se tratar de uma pesquisa sobre o itinerário, a vida e a obra de um dos grandes poetas 

populares de Mossoró, foi necessário, por parte dos pesquisadores, exercitar o método da escuta 

sensível no sentido de René Barbier. Essa escuta inscreve-se numa constelação de três outras 

escutas: a científica (rigor e fundamentação metodológica/teórica), a poética (leva em conta as 

dimensões subjetivas, imagísticas e criacionais), a filosófica (considera os valores presentes nas 

coisas e que atuam sobre o sujeito). Ela funciona como estratégia de percepção e compreensão 

que requer um trabalho do sujeito sobre si mesmo e em sua relação ao outro. Nas palavras de 

Barbier, a escuta sensível começa por não interpretar, por suspender qualquer juízo. Ela procura 

compreender por ‘empatia’, o excedente de sentido que existe na prática ou na situação de 

pesquisa. Ela aceita deixar-se surpreender pelo desconhecido que sem cessar anima a vida. A 

escuta sensível contribui para que o sujeito se livre de seus entulhos interiores para entender os 

objetos, os outros. Ela exige uma abertura dos pesquisadores diante de seu objeto (1998, p. 168-

199). Além desses métodos, sentimos necessidade de fazermos leituras e fichamentos dos novos 

cordéis, a constituição de um arquivo sobre as composições musicais de Antônio Francisco e 

a sistematização dos mesmos por meio de temáticas transversais abordadas por ele em suas 

produções.  

Além dessas estratégias, usamos também outros procedimentos complementares como, 

por exemplo, a observação direta da vida cotidiana do poeta para captar e registrar suas 

memórias e histórias de vida. Acompanhamos alguns eventos nos quais o poeta se apresentava 

recitando seus cordéis e poesias, sobretudo, as apresentações do poeta em sala de aulas de 

algumas escolas no município. Esse trabalho de observação possibilitou, em primeiro lugar, aos 

pesquisadores, o contato direto com as memórias de trajetórias do poeta e, em segundo lugar, o 

registro sonoro, visual e audiovisual das suas narrativas de vida. E mais: como estratégias 

empregamos ainda a história oral que nos ajudou, como disse Paul Zumthor, a captar as 

experiências de vida e o “dinamismo concreto da voz” (2010) e a história de vida que nos 

permitiu, nos dizeres de Marie-Christine Josso, a apreensão de uma aprendizagem experiencial 

implicada diretamente no envolvimento do sujeito em suas três dimensões: sua prática 

cotidiana, sua consciência sobre sua prática e sua consciência reflexiva/poética/criacional 

(2010). Isto possibilitou a construção de uma representação do universo pessoal, criacional do 

poeta Antônio Francisco. Além disso, aplicamos questionários, entrevistas e filmagens para 

registro e realimentação do banco de dados sobre esse poeta. Impossibilitados de voltarmos ao 

campo de pesquisa e construímos outros momentos de vivências, experiencias compartilhadas 

e observações participantes, recorremos, ainda, ao acervo online sobre o poeta e sua relação 

com as escolas de Mossoró bem como a pesquisas realizadas via plataformas Google Scholar e 

SciELO. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

A obra de Antônio Francisco chama atenção para valores intrinsecamente ligados a 

humanização do próprio homem e a naturalização do mundo. Somente a realidade permite a 

construção de algo tão fantástico, irreal e verdadeiro como demonstra a sua vida e a sua obra. 

A realidade permite ao poeta construir suas verdades inventadas, as únicas possíveis na vida, 

aquelas que são suficientes para viver e encarar os desafios da vida cotidiana. Aquilo que 

aparece como nauseante ou protestante, aos seus olhos, é matéria prima para a sua mente operar 

a sua mão escritora. Assim ele vive, e como leitores, pesquisadores ou estudantes, ele nos ajuda 

a viver melhor, a estarmos com os sentidos abertos ao mundo, com a mente criativa e as mãos 

obreiras hábeis para inventar uma palavra poética que nos faça sonhar com o dia de amanhã.  

Assim como Antônio Francisco está todo em tudo que faz, assim como ele está dentro de cada 

palavra que fala e escreve, a poesia deve estar presente em toda a escola, em todas as práticas 

educativas e formativas do ser humano. 
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Ao escrever cordéis e poesias que falam de sua vida e do seu mundo circundante, esse 

poeta toca em nossas vidas, em quem nós somos e na realidade do mundo na qual todos nós 

vivemos. Essa é uma das marcas de sua poesia: ao falar de si, de um eu que se comunica com 

o outro, ela faz esse outro se identificar com ele mesmo e com os outros. Se é pertinente dizer 

que “o que se diz de si mesmo é sempre poesia” (Renan apud Bachelard, 2007, p. 13), não é 

exagero afirmar que falando de si mesmos, da sua vida, seus costumes, suas cosmovisões ou se 

expressando por meio dos cordéis, esse poeta contribui para construir uma grande e complexa 

imagem de ser-no-mundo e de nosso tempo. Contribui, de forma poética e pertinente, para 

repensarmos nossa realidade, nossos métodos de abordagens da realidade e aqueles voltados 

para a construção de novos saberes. Com suas palavras vivas e pulsantes, tecidas no calor do 

instante-já, Antônio Francisco reconstrói imageticamente a realidade, sua história, sua cultura 

e, com isso, acrescenta à prosa do mundo a poesia de estar-vivo, sentindo e intuindo a realidade 

circundante. Ele nos ajuda a construir uma educação voltada para a humanização do homem, 

pois investe criativamente e profundamente na importância dos valores, da ética, das 

sensibilidades humanas para enfrentarmos a crueldade do mundo. A poesia pode ser mais do 

que poesia: pode ser um meio do homem se reeducar e se reconstruir humanamente. 
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RESUMO 

Na atual temporalidade, devido ao alastramento da pandemia de Covid-19 e da falta 

de vacinas, as únicas medidas realmente seguras e eficazes são o isolamento social e 

a adoção de padrões rígidos de higiene. O trabalho objetiva refletir sobre os impactos 

da Covid-19 e do ensino remoto emergencial na rotina de vida, formação e trabalho 

de discentes de um curso de Pós-Graduação Stricto Sensu. No estado do Ceará desde 

o dia 20 de março de 2020, o ensino presencial foi suspenso, como medida segura de 

contenção da Covid-19. Para amenizar tal situação docentes e discentes precisaram 

inovar e rever seu lugar na sala de aula, que agora é um espaço de virtualidade. A 

pandemia alterou vários aspectos da educação: trabalho docente, interação social com 

os alunos, produção de conteúdos e formas de avaliação. O que antes era rotina, agora 

precisou ser reinventado. Nesse cenário, a utilização de tecnologias digitais de 

informação e comunicação (algumas já elaboradas como apoio pedagógico) e outras 

(redes sociais) precisaram ser redesenhadas e trabalhadas como um novo objetivo, 

diferente de sua proposta inicial. Utilizou-se na pesquisa um estudo de caso com os 

doutorandos ingressantes na turma 2021 do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Estadual do Ceará. Através de coleta de dados por 

questionário eletrônico foram observados pontos que são analisados no cenário do 

Ensino Remoto. As tecnologias atualmente fazem parte do cotidiano de alunos e 

docentes e possibilitam mudanças constantes, novas formas de aprendizagens e 

ensino. A remotização (pelo menos parcial) deve ser um desafio a ser trabalhado e 

repensado, principalmente por formadores de professores, partindo de sua experiência 

profissional. A pesquisa permite encontrar pontos comuns ao desafio do trabalho 

docente no cenário em estudo: ausência de políticas públicas de inclusão digital e 

desvalorização são constantes no processo que tanto dificultou o trabalho dos 

professores em seu fazer pedagógico. Somente com um planejamento em que sejam 

ouvidos estudantes e professores será possível apresentar soluções práticas e 

funcionais para o desafio em tela. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Docente; Trabalho Remoto; Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A produção de artigos e pesquisas sobre o trabalho docente no recorte temporal da 

Pandemia de Covid-19 tem se mostrado recorrente quando se faz a busca nos repositórios de 

revistas das principais publicações com a temática da Educação. A existência de tantos 
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materiais só nos mostra o quanto esse tema é abundante e ao mesmo tempo importante no 

campo da Formação Docente.  

Nessa perspectiva, nosso objetivo é trazer à tona mais uma contribuição, focada numa 

categoria específica: alunos de um curso de formação de professores. A motivação para a escrita 

deste artigo surgiu nos debates da turma 2021.1, no contexto da disciplina Teorias e abordagens 

Investigativas sobre Formação do curso de Doutorado do PPGE- Uece, em que são abordadas 

temáticas relacionadas ao ensino, pesquisa e formação de professores.  

O contexto da pandemia provocada pelo Covid-19 e agravada pela ausência de 

vacinação da população e alta propagação da doença forjou na educação brasileira um cenário 

totalmente novo e até então nunca implementado: o Ensino Remoto Emergencial (ERE). Nessa 

conjuntura a quase totalidade dos profissionais da educação utilizou o ERE como forma de 

trabalho. 

Analisar o atual cenário e o ensino remoto apresenta uma certa complexidade, visto que 

existem diferenças bastante notáveis entre o setor privado e setor público: seja carga horária, 

condição social e/ou econômica de nossos estudantes. Para este estudo optamos por selecionar 

apenas os respondentes que informaram participar de alguma rede pública ou privada de ensino: 

municipal, estadual e/ou federal. Estando no momento, em atividade. 

Nos debates realizados em sala de aula, durante a disciplina em pauta, foi possível 

perceber o quanto este estudo poderia ser um recorte necessário para entender o atual momento: 

professores e pesquisadores se uniram ao perceber que existe uma lacuna nesse ponto em 

destaque, pois o ERE nunca fora utilizado na educação, seja de forma planejada ou emergencial. 

Precisamos ter consciência de que o Brasil é um país extremamente desigual. A 

pandemia pelo Covid-19 não evidenciou esta questão apenas na seara da saúde pública. Seus 

efeitos atingiram de modo amplo as redes de ensino, principalmente na educação básica.  

Dessa forma, no cenário em estudo, dentro de uma pandemia, notamos a urgência de 

uma ação rápida e eficaz. E essa ação se deu em sua maior parte pela atitude de professores, 

independente de políticas públicas em boa parte dos casos: 

 
De natureza episódica e excepcional, as epidemias são uma crise em tempo 

real que impele uma resposta imediata [...]. Iluminando os contornos 

geopolíticos e as consequências da biossegurança, os antropólogos 

demonstraram como as epidemias, ou melhor, sua ameaça iminente, fornecem 

o pretexto para a extensão do poder governamental em todas as formas de vida 

e modos de vida (KECK; KELLY; LYNTERIS, 2019, p. 3). 
 

A desigualdade persistente em nossa sociedade foi aprofundada. Algumas informações, 

como a diminuição da participação dos alunos nas aulas, fazem um recorte preciso dessa 

constatação. Nosso país ainda não se encontra preparado para incluir todos de forma justa e 

equilibrada em suas políticas públicas, como ficou evidente nesse breve olhar sobre política 

educacional. A elevada fragmentação e diferenças dentro do sistema público mostram que não 

existe uma política pública unificada que busque diminuir as diferenças. Em muitos casos, 

podemos notar que existem ilhas de excelência e pequenos fragmentos isolados e sem atenção 

primária básica. 

Educadores e alunos começam a perceber que nesse momento o aumento da dívida 

social que nosso país possui com os mais pobres se agravou, aprofundando os fenômenos de 

exclusão digital e desemprego. 

O ano letivo escolar no Brasil foi iniciado em fevereiro de 2020 e cerca de um mês 

depois o ensino presencial nas escolas foi suspenso para conter a propagação do coronavírus 

(Covid-19). A doença foi declarada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e impôs medidas restritivas de circulação às pessoas, tendo afetado diretamente diversos 
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setores em todo o mundo, entre os quais mais se observou a paralisação: a educação.  

Esse cenário desencadeou a suspensão de aulas das redes pública e privada de ensino no 

mundo todo, buscando-se a manutenção dos calendários escolares com uso de tecnologias e 

recursos que possibilitaram processos de mediação de conhecimentos, ou seja, um enorme 

desafio aos profissionais da educação e às redes de ensino, pois, atuando na modalidade 

presencial, precisam, agora, realizar o processo de ensino mediados pelas Tecnologias Digitais 

da Comunicação e da Informação (TDIC).  

Observa-se, no caso brasileiro, muitos fatores preocupantes: a) a fragilidade da 

formação inicial e continuada de professores para o uso de TDIC, decorrentes da 

descontinuidade de políticas nessa área; b) a infraestrutura escolar carente de equipamentos 

tecnológicos adequados e suficientes, bem como cobertura de internet insuficiente; c) as 

limitações de acesso às tecnologias por parte dos estudantes e de suas famílias; d) o 

agravamento da situação socioeconômica bastante desfavorável da maioria da população 

brasileira, dada a crise econômica e o desemprego crescente. 

Diante do contexto, torna-se relevante a necessidade de se repensar as dinâmicas 

atuais no que diz respeito à formação inicial dos profissionais da educação, buscando refletir 

sobre o conservadorismo ainda presente nas propostas dos cursos de formação inicial de 

professores das instituições. Portanto, um dos desafios postos é a necessidade de ampliar a 

reflexão sobre formação continuada que considere transversalmente a apropriação crítica da 

tecnologia no fazer docente, buscando superar a distância entre o ideal e o real. 

A integração do trabalho educacional com as novas tecnologias no currículo, como 

ferramentas e requisitos de formação do aluno, exige uma reflexão sistemática e constante acerca 

de seus objetivos, técnicas, conteúdos escolhidos, grandes habilidades e seus pré-requisitos, 

enfim, ao próprio significado da Educação e Formação Continuada como proposto em trabalhos 

como os de Pimenta e Lima (2017). 

 

SITUANDO A TEMÁTICA 

 

Não só a sociedade se digitalizou, as relações sociais, de trabalho e também educativas 

agora ocupam espaço na virtualidade. Passamos, como professores, a transitar em espaço 

chamado nuvem e com uma disponibilidade 24x7, o que tem ocupado a vida dos educadores e 

seu espaço de convívio familiar.  

Boa parte de nossos jovens e crianças ocupam nichos de domínio da virtualidade. São 

nativos digitais: pessoas nascidas no século XXI e que trabalham de modo intuitivo com as 

tecnologias, porém existe um grande espaço de exclusão. Milhões de jovens das classes 

populares dispõem exclusivamente da escola como espaço de contato com as novas 

tecnologias.  

Alcici (2014, p. 2) confirma que “a escola é historicamente situada e, portanto, está 

sujeita às mesmas influências e transformações que afetam a sociedade como um todo”. Aqui 

encontramos um ponto importante: rever práticas consideradas tradicionais e rotineiras, 

planejando uma nova trajetória, mas sempre considerando a escola diante dessas profundas 

transformações. Assim, importa indagar que papel cabe ao professor: o mediador, agente de 

mudança e transformação, tutor desses alunos, guia nesse caminho de mudanças? Por esse 

motivo, a temática do presente artigo se ocupou de ouvir os colegas em sala de aula: através de 

uma pesquisa por questionário virtual e de observações e depoimentos observados em 

momentos de compartilhar experiências na Disciplina de Teorias e abordagens Investigativas 

sobre Formação. 

Para Brito e Purificação (2011, p.23), esse novo cenário da educação brasileira será 

legitimado, fato que “requer novos hábitos, uma nova gestão do conhecimento, na forma de 

conceber, armazenar e transmitir o saber dando origem, assim, a novas formas de simbolização 
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e representação do conhecimento”. 

Cabe, diante do exposto, considerar as reflexões de Freire (1996, p. 40) para esse debate, 

quando diz que “na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da 

reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 

pode melhorar a próxima prática”. Compreendemos, então, que a organização desse espaço de 

reflexão dentro da prática docente é fundamental para que possamos encontrar o lugar do aluno 

e do professor. 

Em relação ao atual momento que vivemos, Kenski (2012, p. 30) destaca que “As 

velozes transformações tecnológicas da atualidade impõem novos ritmos e dimensões à tarefa 

de ensinar e aprender. É preciso estar em permanente estado de aprendizagem e de adaptação 

ao novo”.  

 

METODOLOGIA 

 

A abordagem de cunho qualitativa foi o eixo orientador do artigo. Como parte do 

processo formador de pesquisador e estudantes de um curso com foco na formação de 

professores, procuramos extrair algo que fosse o mais próximo possível de um estudo que possa 

construir uma contribuição sólida em nossa pós-graduação assegurando todas as etapas, 

objetivando dar viabilidade e exequibilidade à dimensão investigativa da proposta.  

Primeiramente, fizemos uma revisão de literatura disponível com a intenção de situar e 

contextualizar a pesquisa. Por ser uma temática nova, muito da produção é encontrada em 

fóruns e compartilhamento de experiências de ensino. Assim, construímos o estado da questão, 

avaliando o que já foi sistematizado em outras pesquisas e evidenciando as discussões que 

notamos como mais relevantes. 

A abordagem trabalhada nos permite a interpretação dos dados, uma vez que os mesmos 

são difíceis de serem compreendidos em um contexto isolado, em virtude de sua não 

quantificação. Conforme Minayo (2004), as abordagens qualitativas trabalham com o “universo 

de significados”, sendo indicadas para explicitar a subjetividade, sejam nas situações de valores, 

atitudes, crenças, aspirações, motivo, dentre outras questões de cunho mais profundo 

concernentes às relações sociais e culturais, aos fenômenos e processos mais complexos. 

A escolha pelo estudo de caso foi por entender que o atual cenário é bastante complexo 

e mesmo com todas as contribuições e estudos encontrados, ainda podemos enxergar lacunas 

dentro deste processo e que a vida real de nossos professores merece total atenção. Nossa 

primeira preocupação foi investigar e registrar esse fenômeno. Yin (2001, p. 18), considera que 

“o estudo de caso é uma estratégia adequada ao se examinar acontecimentos contemporâneos”, 

levando em conta as técnicas da observação direta e indiretas no local escolhido, no caso uma 

turma do PPGE/UECE. 

A população do estudo foi constituída por alunos do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UECE. No total, dos 26 alunos, 15 responderam nossa pesquisa no ano de 2021. 

Instrumentos de coleta de dados: 

a.                  Questionário virtual - segundo Lakatos e Marconi (1991, p. 195) como “encontro de 

duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de um determinado 

assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”, do tipo estruturada, onde se 

utiliza questões em uma determinada ordem. Devido às normas de cuidado para evitar 

propagação da Covid-19 a pesquisa ocorreu 100% em ambiente remoto, inclusive as aulas em 

que foram oportunidades para aprofundar alguns pontos e notar o local de fala dos respondentes. 

b.                  Pesquisa bibliográfica – segundo Gil (2002, p.44), “[...] a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos”. O autor afirma que a pesquisa bibliográfica favorece ao investigador a cobertura 

de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente 



 

 

53 

(GIL, 2002). Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato com o que já se produziu e se 

registrou a respeito do tema de pesquisa. 

Este trabalho foi realizado a partir da abordagem qualitativa, por proporcionar à pesquisa 

um caráter dinâmico, colaborativo e exploratório sobre as experiências, comportamentos, 

sentimentos e impressões particulares de cada sujeito à luz da temática abordada, além de 

possibilitar a utilização de diferentes abordagens e métodos, conforme explica Flick (2009) 

 
Os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa consistem na escolha adequada 

de métodos e teorias convenientes; no reconhecimento e na análise de 

diferentes perspectivas; nas reflexões dos pesquisadores a respeito de suas 

pesquisas como parte do processo de produção de conhecimento; e na 

variedade de abordagens e métodos. (FLICK,2009, p.23) 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 
As constantes mudanças que ocorreram em apenas um ano e meio após o anúncio em 

escala mundial da Pandemia de Covid-19 e decreto do distanciamento social que motivaram o 

estabelecimento do ERE já se mostram como definitivas na cultura do trabalho docente. Após 

tanto tempo e intensidade de trabalho, será impossível não utilizar mais ferramentas que antes 

eram conhecidas, mas usadas eventualmente no processo educativo apenas como 

complementares: as TDIC. 

Em nossa pesquisa se constatou algo já bastante notado na área da educação brasileira: 

a predominância da força de trabalho feminina. As mulheres ocupam a maior parte dos cargos 

em escolas, principalmente na educação básica. Nos dados coletados nesta investigação: do 

total de respondentes, tivemos as mulheres com 80% da participação na pesquisa; na seleção 

da turma 2021 do PPGE Uece, praticamente 60% dos ingressantes são do sexo feminino. 

Um fator determinante a se observar também é a faixa etária, pois notou-se que 

praticamente a totalidade dos nossos pesquisados são professores com tempo médio de sala de 

aula de 15 anos de experiência. O que se reflete possivelmente na facilidade com que 

conseguiram se adequar aos novos tempos e demandas. Em sua maioria são profissionais já 

experientes e com uma razoável capacidade de reorganização de seu trabalho docente. 

A partir dos dados apresentados, um fato nos chamou a atenção: poucos respondentes 

se ocupam como dedicação exclusiva a apenas uma escola, instituição ou universidade. 

Inferimos que a demanda por remuneração equilibrada, que possa prover ao professor um 

mínimo de conforto, exige que o mesmo ocupe muitas vezes mais de dois turnos de trabalho. 

Foi muito comum ao longo da pesquisa e debates na disciplina os relatos de colegas em 

mais de uma ocupação profissional. Sendo muito comum: uma escola privada e uma instituição 

pública, ou o inverso.   

A seguir, indagamos aos respondentes se eles possuíam as ferramentas adequadas para 

o trabalho remoto. Observamos que a inclusão digital de professores (ferramental) já é uma 

realidade, porém esse mesmo processo se deu entre os respondentes por conta própria, 

demonstrando a ausência de uma política de inclusão dos profissionais de educação para 

aquisição de equipamentos. Para se adaptar aos novos tempos de trabalho remoto emergencial, 

os educadores, em sua totalidade, tiveram que investir seu salário na aquisição e/ou renovação 

de seus equipamentos. 

Não se pode falar em melhoria do trabalho remoto sem citar que os professores foram 

os principais responsáveis pelo seu material. Seria como se no ensino remoto o professor tivesse 

que comprar inclusive sua mesa de trabalho, pincéis de escrita em quadro branco e até mesmo 

o próprio quadro branco. 

Entre os recursos disponíveis ainda se destaca o computador pessoal como principal 
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ferramenta de trabalho. Para os professores é uma situação comum: possuir seu computador e 

organizar sua elevada carga de trabalho em um dispositivo que possa o ajudar a consolidar e 

organizar sua vida docente. Falar de educação e não citar equipamentos tecnológicos na 

atualidade é um ponto fora da curva. 

Não realizamos a pesquisa com alunos da educação básica, mas em pesquisas anteriores, 

o celular em maior número ocupa o posto de principal forma de acesso dos alunos ao mundo 

virtual, principalmente em tempo de pandemia. 

Atualmente, dentro da perspectiva do ERE, os professores identificam em sua totalidade 

o seu equipamento como suficiente, mas aqui reside um ponto a ser estudado com mais cuidado, 

pois não conseguimos identificar que uso prioritário se fez na educação. 

Conforme adiantamos em outro ponto desta análise, coube aos educadores utilizar de 

seus recursos financeiros (salário) para comprar os equipamentos necessários ao trabalho 

remoto e/ou pagar por serviços de acesso à rede mundial de computadores. Em conversas foram 

observados que: a) primeiro o professor teve que investir na troca ou melhoria de seu 

equipamento e b) precisou arcar com a melhoria da qualidade de sua internet, visto que a rede 

mundial de computadores é o seu único canal de acesso aos estudantes. Sem uma internet 

estável, confiável e que atenda suas necessidades o processo ensino-aprendizagem a qualidade 

do trabalho seria negativamente comprometida. 

Observamos que a carga de trabalho dos professores ocupa toda sua semana, seguindo 

o padrão de 40 horas semanais. Apenas de forma oficial, pois todos os pesquisadores 

acrescentam que sua carga de trabalho semanal aumentou consideravelmente, pois o processo 

de interação com alunos e sua participação na vida institucional da escola rompe facilmente o 

que podemos considerar como saudável. 

Outro ponto relevante indica o fato de que os professores têm muito se ocupado: não se 

observa o aumento da participação dos alunos, muito pelo contrário, o fato mais notado é que 

ocorre sim uma diminuição da participação dos alunos. A diminuição drástica é o fato mais 

observado. 

Entre as causas mais citadas pelos respondentes sobre a ausência/diminuição da 

participação dos alunos, encontramos as respostas que seguem apresentadas no gráfico 13.  

Importante destacar que os professores assumem, na maioria das vezes, o papel da busca ativa. 

Tentando incluir mais, principalmente os que possuem menos recursos e condições de 

acompanhar o ERE. 

Entendemos que este estudo irá contribuir futuramente para uma reflexão sobre esse 

momento histórico da educação, para lançar luzes sobre uma parte da história da educação que 

muitos devem precisar para antecipar cenários diversos. Em nossas referências de estudo dentro 

do programa de Formação de Professores, utilizamos as concepções de Nóvoa (1999), Arroyo 

(2001) e Vicentini (2009). Estes estudiosos nos trazem em seus textos, uma abordagem 

histórica com relação à educação, na qual estão situadas as transformações passadas pelos 

professores em seu processo de formação profissional. Para antecipar e entender o futuro da 

educação é preciso olhar o passado de nossa profissão e planejar o futuro. 

Atitudes como a deste estudo, que procurou ouvir as diferentes formas como os 

professores procuraram reinventar o ensino na atualidade, nos levam a tomar consciência do 

Eu Professor. Essas ideias nos remetem a Freire (1996) que pautou toda sua prática no processo 

de formação contínua e reflexiva.  

 

CONCLUSÃO  
 

Observamos de forma preliminar que o impacto pode ser mais observado no setor 

público, pois apenas uma respondente de nossa pesquisa se ocupa exclusivamente na iniciativa 

privada, o restante ocupa cargos nas gestões municipais, estaduais e federais. Incentivar o setor 
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privado a ocupar espaços de formação de professores também é algo que deve ser repensado. 

A necessidade de um processo de Formação Contínua dos docentes, notadamente agora, 

que estamos frente a um novo perfil de comunidade escolar relacionado a professores e alunos. 

E diante de um novo cenário tecnológico que veio para ser definitivo e constituir-se como futuro 

da educação, não mais caberá a existência de um professor tradicional.  

Diante dos desafios de lecionar nesse período de isolamento social é que esta nossa 

pesquisa surge, configurando-se como mais uma tentativa de ajudar os colegas, professores, na 

constituição de uma identidade formativa que seja uma alternativa aos problemas encontrados 

no ERE. Encontramos mais concordâncias que discordâncias em nossa pesquisa preliminar. 

Vimos que o professor ocupa um papel frente às mudanças que ocorrem nesse momento. 

Repensar a prática torna-se condição sine qua non para o trabalho e formação docente, 

principalmente para os formadores de professores. 

O conhecimento da experiência e os relatos pessoais dos colegas de profissão são 

essenciais para o desenvolvimento de futuros formadores de professores. Como discutido em 

sala de aula da disciplina em questão: a necessidade de uma coletividade do trabalho docente é 

fundamental para o sucesso e melhoria contínua do processo ensino aprendizagem. A 

contribuição desse artigo é o chamamento para um debate mais amplo. 

O distanciamento social que ocorre até o presente momento compromete a rotina de 

trabalho docente de centenas de milhares de educadores em todo o país. Alguns avanços 

pontuais das últimas décadas foram abandonados ou deixados de lado. E isso se tornou muito 

perceptível na atual situação. 

As redes de ensino estudadas nesse artigo em sua totalidade foram obrigadas a 

implementar o ERE. Alguns com características e perfis mais adequados a esse sistema, mas a 

sua maioria, ainda carente de estudos e planejamentos para tal processo.  

Nesse processo de trabalho e aprendizagem forçada houve uma rápida adaptação de 

professores. A totalidade investiu seu salário em equipamento, estudos e formações individuais. 

A lacuna que deveria ser ocupada pelos setores empregatícios ficou focada apenas nos alunos. 

Esse debate ocupa atualmente o centro de atenção, mas não de destaque como política 

inclusiva.  

Nesta pesquisa observamos uma grande reflexão do trabalho docente desenvolvida 

pelos professores que estão em sala de aula e que frequentam um curso de doutorado cujo 

enfoque e linha de pesquisa seja exatamente a Formação de Professores. 

Diante desse cenário, sabemos a importância de pesquisas e debates em instituições 

voltadas à Formação Docente. Debates esses que podem provocar mudanças no comportamento 

e de forma promissora ajudar a desenvolver um campo de estudo de um fenômeno não tão novo, 

mas somente aplicado recentemente. O diálogo entre universidade, professores e governos 

precisa ser criado de forma que todos possam contribuir para o aprimoramento da educação 

pública. 

Em suma: um tema longe de ser esgotado e que permite mais e novas pesquisas, pois 

tudo continua num processo de transformação e adaptação para alunos e professores. 

Não podemos deixar de observar que a maioria absoluta de nossas respondentes são do 

sexo feminino. O que já comprova o papel e importância das mulheres na educação, bem como 

sua elevada carga de trabalho docente, ainda se ocupam de muitos afazeres domésticos em uma 

sociedade tão desigual e machista como a nossa. Este trabalho é dedicado especialmente a todas 

as professoras.  
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RESUMO 

A cidade e o urbano são conceitos geográficos que estão interligados, mesmo sem 

serem, necessariamente, sinônimos. De forma limitante, tais elementos conceituais 

são trabalhados nos ambientes escolares, e especificadamente, no ensino da 

Geografia, como termos obrigatoriamente idênticos, causando, em determinados 

contextos, definições simplistas e apreensões restritivas. Considerando o panorama 

exposto, propomos a construção de um ensaio analítico e didático, cujo cerne está 

centrado na discussão de tais conceitos a partir de apreensões teórico-geográficas mais 

precisas e coerentes com as bases teóricas da Geografia e com ensino desse Saber 

Escolar. Posto isso, o texto aqui apresentado objetiva trabalhar os conceitos de cidade 

e de urbano, no âmbito da Geografia Escolar, utilizando para isso, uma abordagem 

metodológica ativa, pautada na ação presente e central do aluno, e por meio da análise 

e da problematização das produções cinematográficas “Rio” e “Tempos Modernos” 

– como recursos didáticos possíveis. Esse trabalho adotou como procedimentos 

metodológicos: a leitura e a discussão teórico-geográfica dos conceitos de cidade e de 

urbano; a análise de textos voltados à discussão de tais conceitos na esfera do ensino 

da Geografia; pesquisas bibliográficas sobre a Geografia Escolar e as Metodologias 

Ativas; a análise e a discussão dos filmes “Rio” e “Tempos Modernos” como 

elementos (ou recursos) reflexivos e didáticos, associando-os a abordagens didático-

ativas para apreensão e entendimento dos conceitos de cidade e de urbano. Com essa 

abordagem, depreendemos que o aluno será o progenitor da sua aprendizagem, 

tornando-se capaz de desmistificar, a partir dos recursos cinematográficos e do debate 

ativo construído com professor, essa visão errônea e limitante de compreender a 

cidade como sinônimo de urbano e vice-versa. É importante enfatizar que esse 

trabalho configura-se como uma contribuição reflexiva e didática para o ensino de 

Geografia no âmbito da educação básica, e especificadamente, para a aprendizagem 

de conceitos que são essenciais para a compreensão do espaço geográfico e das 

relações sociais que o anima. Além disso, essa abordagem possibilita a construção de 

um olhar crítico para os processos e as manifestações socioespaciais que engendram 

dialeticamente o urbano e cidade. 

 
Palavras-chave: Cidade e Urbano. Ensino de Geografia. Metodologias Ativas. 

Produções cinematográficas. 
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PARA INÍCIO DE CONVERSA 

 

Ensinar não é uma tarefa fácil, requer empenho, dedicação e intencionalidade. O ato de 

aprender, de modo semelhante, não é uma ação simples; ele requer atenção, despertamento, 

curiosidade, gosto. As práticas de ensinar, hibricadas a arte do aprender, no contexto escolar, 

podem ser mais atrativas, estimulantes, criativas; precisam fomentar saberes significativos nos 

alunos, de forma que estes observem o mundo a sua volta e possam realizar uma interpretação 

forma efetiva, correta, crítica do mesmo. Tomando por base essas ideias, idealizamos o escrito 

aqui exposto.  

De início, destacamos que esse texto trata-se de uma proposta didática pensada para o 

ensino (e a aprendizagem) da cidade e do urbano a partir de filmes e de metodologias ativas. 

Porque estudar a cidade e o urbano? Justificamos nossa inquietação de trabalho e de pesquisa 

pelo fato de observarmos, de forma recorrente nos ambientes escolares e no campo cognitivo 

dos discentes (da educação básica), a ideia limitada (e limitante) de compreender a cidade e o 

urbano como elementos geográficos amarrados. Talvez surja uma questão: Esses elementos têm 

(alguma) relação? A resposta é sim! Contudo, precisamos, mesmo que de forma simples, sem 

grandes riquezas de detalhes e sem grandes aprofundamentos epistemológicos, teóricos e 

conceituais, trabalhar as nuances mínimas e necessárias para o entendimento coerente desses 

conceitos – é o que estamos propondo aqui. 

Posto isso, reforçamos que o nosso escrito tem como objetivo principal, trabalhar os 

conceitos de cidade e de urbano, no cenário da Geografia Escolar, utilizando para isso, uma 

abordagem metodológica ativa, pautada na ação presente e central do aluno, e por meio da 

análise e da problematização das produções cinematográficas “Rio” e “Tempos Modernos”. 

Pensamos nosso trabalho a partir das seguintes ações metodológicas:  

Primeiro, realizamos a leitura e a discussão teórico-geográfica e didática dos conceitos 

de cidade e de urbano; em paralelo, pesquisas bibliográficas sobre a Geografia Escolar e o uso 

das Metodologias Ativas (como forma de compreensão dessa prática); e por fim, a análise e a 

discussão crítica e criativa dos filmes supracitados como elementos ou recursos reflexivos e 

didáticos, associando-os a abordagens pedagógico-ativas para apreensão e entendimento dos 

conceitos de cidade e de urbano.  

Posto isso, destacamos que o nosso trabalho encontra-se organizado em três partes 

principais que versam sobre as seguintes ideias: no primeiro momento, propomos um debate 

teórico e conceitual sobre a cidade e o urbano, na esfera da ciência geográfica e no ensino 

escolar desse saber; posteriormente, apresentamos uma discussão-reflexão sobre o uso das 

Metodologias Ativas, no âmbito geral e de forma correlacionada ao ensino da Geografia; para 

finalizar, realizamos uma análise dos filmes supracitados e construímos uma discussão sobre 

as possibilidades de uso dessas produções cinematográficas como elementos didáticos a serem 

utilizados na compreensão ativa dos conceitos citados. 

 

PENSANDO A CIDADE E O URBANO A LUZ DA GEOGRAFIA “TEÓRICA” E 

ESCOLAR  

 

As aulas de Geografia, durante muitos anos, foram trabalhadas e conduzidas a partir da 

memorização de dados, fatos, ideias. Atualmente, percebemos, gradualmente e de forma tímida, 

o desvelar de outras posturas. Contudo, mesmo com os avanços, determinados saberes ainda 

são trabalhados de forma fechada e sem as devidas leituras reflexivas (e coerentes), a exemplo 

dos conceitos de cidade e de urbano. Tomando por base esses elementos conceituais, 

elucidaremos algumas ideias sobre os conteúdos citados e traçaremos discussões críticas sobre 

os mesmos.  

A princípio, reforçamos que a cidade e o urbano são conceitos geográficos diferentes; 
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existem relações diretas entre ambos, porém, não há como “interligar” um conceito ao outro de 

forma direta e fechada. Usemos um pensamento de Lencioni (2008) para situar nossas primeiras 

reflexões. Para a referida autora, “[...] tanto a cidade, como objeto, como o urbano, como 

fenômeno, se situa no âmbito das reflexões sobre o espaço e a sociedade, pois são produtos 

dessa relação; mais precisamente, são produzidos por relações sociais determinadas 

historicamente (LENCIONI, 2008, p. 114, grifos dos autores)”. Esse trecho já nos traz alguns 

elementos para o entendimento da cidade e do urbano. Podemos depreender que a cidade é 

compreendida como materialidade, como uma forma; o urbano, por sua vez, configura-se como 

o “espírito” que anima e dá vida a essa forma, porém, não estando restrita somente a esta; ele é 

fenômeno, imaterialidade. Ainda de acordo com a citação, percebemos que ambos, cidade e 

urbano (ou forma e fenômeno-conteúdo), convergem para um processo comum, qual seja, a da 

relação sociedade e espaço.  

Passamos agora a traçar alguns elementos (considerações) que nos ajudarão a entender 

a cidade. Para isso, lançaremos mão de algumas definições do conceito de cidade:  

 
A cidade, não importando sua dimensão ou característica, é um produto social 

que se insere no âmbito da relação do homem com o meio – referente mais 

clássico da geografia. Isso não significa dizer, todavia, que estabelecida essa 

relação tenhamos cidades. Não importando as variações entre cidades, quer 

espaciais ou temporais, há uma ideia comum a todas elas, que é a de 

aglomeração (LENCIONI, 20008, p. 115). 

 

A cidade é um lugar bastante complexo, de produção social, no qual a 

identidade é vivida em fronteiras difusas, permeáveis, com muitos espaços de 

contato, de resistências e de exclusão, em que a manifestação de diferentes 

percepções, usos, culturas e aspirações de distintos grupos, em seus espaços 

públicos e privados (CAVALCANTI, 2008, p.56). 

 

A cidade é, particularmente, o lugar onde se reúnem as melhores condições 

para o desenvolvimento do capitalismo. O seu caráter de concentração, de 

densidade, viabiliza a realização com maior rapidez do ciclo do capital, ou 

seja, diminui o tempo entre o primeiro investimento necessário à realização 

de uma determinada produção e o consumo do produto. A cidade reúne 

qualitativa e quantitativamente as condições necessárias ao desenvolvimento 

do capitalismo, e por isso ocupa o papel de comando na divisão social do 

trabalho (SPOSITO, 2000, p. 64). 

 

Apesar da complexidade das explicações acima – de entender a cidade como produto 

histórico, como aglomeração, campo de lutas, de conflitos, espaço marcado pelas diferenças 

socioespaciais, lugar de vivência e de experiência socioculturais, centro da produção e da 

reprodução capitalista – as ideias formuladas (trabalhadas) nas aulas de Geografia, no âmbito 

da educação básica, normalmente aprisiona o conceito de cidade as estruturas dos prédios, ao 

amontoado de lojas, casas, pontes, estradas, dentre outros elementos citadinos. Não diríamos 

que essas concepções estão erradas, já que todas estão correlacionadas à forma-cidade; porém 

não dá para limitar a explicação desse conceito a essa configuração simplista de pensar esse 

meio como algo aparente e superficial, visto que, apesar de ser forma, a cidade é dinâmica, tem 

conteúdo, tem um espírito que a anima, um modo de vida particular que a faz pulsar 

cotidianamente. Estamos falando agora do outro lado da moeda, do conceito de urbano.  

Teoricamente, como podemos definir o urbano? Faremos uso do pensamento de Henri 

Lefebvre para explicar tal conceito. Para ele, o urbano pode ser entendido como um processo, 

um modo de vida, de ser, a qual engendra o tecido social presente nos ambientes das cidades, a 

centralidade, as relações e atividades desenvolvidas por “[...] seres concebidos, construídos ou 
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reconstruídos pelo pensamento [...]” (LEFEBVRE, 1999, p. 54). Ancorados nas ideias do 

referido autor, Araújo e Silva (2016, p. 796-797) destacam pensamentos importantes sobre a 

relação e diferenciação da cidade e urbano, já mencionados por nós nesse ensaio, a saber:  

 
[...] os conceitos de cidade e de urbano, apesar de estarem diretamente 

relacionados, são diferentes entre si, não existindo necessariamente uma 

dependência entre eles. A cidade é uma morfologia material, uma forma; e o 

urbano é uma morfologia social, um modo ou estilo de vida, que pode estar 

presente na cidade, mas não está restrito a esse ambiente material (grifos dos 

autores). 

 

Seguindo essa linha de pensamento, Cavalcanti faz uma comparação interessante e 

instigante sobre a cidade e o urbano, levando em consideração as afirmações de Lefebvre (1991) 

e de Milton Santos (1998). Ela tem o seguinte entendimento sobre tais conceitos: 

 
[...] a cidade é a forma, é a materialização de determinadas relações sociais, 

enquanto espaço urbano é o conteúdo, são as próprias relações sociais que se 

materializam no espaço. Porém, não se pode fazer uma separação absoluta 

entre espaço urbano e cidade, assim como, numa análise dialética, não se pode 

fazer uma separação absoluta entre forma e conteúdo – há entre as duas 

categorias uma relação de interdependência dialética (2008, p. 66). 

 

Posto isso, entendemos que forma e conteúdo estão associados dialeticamente, porém, 

os elos existentes entre eles não são (estão) restritos. Podemos falar de um conteúdo urbano 

presente no campo, por exemplo. Em virtude dos avanços tecnológicos (do uso das máquinas, 

dos equipamentos digitais, da digitalização e informatização do campo, e virtualização das 

relações sociais), o campo, envolvido pelo conteúdo rural, hoje também apresenta (detém) 

aspectos da vida na e da cidade, ou seja, do modo urbano. Percebemos que espaços ditos 

urbanos, tais como indústrias e hotéis-fazenda (vinculados às práticas turísticas), por exemplo, 

chegam ao campo, alterando, mesmo que de forma parcial, o seu conteúdo, o rural.  

Fica a pergunta: Um campo com características urbanas? Sim! Essa é uma realidade 

ativa, presente em diferentes lugares e que precisam ser pensadas e discutidas em sala de aula 

durante os debates geográficos. Por isso, frisamos a necessidade da diferenciação entre tais 

conceitos. É importante mostrar os nexos entre a cidade (forma) e o urbano (conteúdo, modo), 

contudo, é primordial evidenciar outras dinâmicas e implicações envolvidas em cada conceito, 

(re) construindo leituras corretas sobre tais saberes.  

Nesse sentido, convergimos com o pensamento de Lencioni (2008), quando a mesma 

explica que a construção dos conceitos se configura como um exercício do pensamento sobre o 

real. Nesse mesmo sentido, concordamos com as ideias de Souza (2009, p. 06) quando ele 

pontua que a geografia trabalhada na sala de aula, no contexto da educação básica, deve 

(sempre) estimular e promover avanços em relação aos campos conceituais, “[...] em relação às 

concepções em torno da ciência geográfica e de seus conceitos, em relação às metodologias de 

ensino da disciplina e em relação aos processos de aprendizagem e aquisição de conhecimento 

por parte dos alunos” (2009, p. 6).  

Pensando nisso, propomos uma abordagem metodológica, uma via didática (dentre 

tantas outras possíveis) para explicar, diferenciar e compreender os conceitos de cidade e de 

urbano. O caminho escolhido é por meio da utilização de produções cinematográficas e a partir 

de abordagens ativas. Porém, antes de adentramos na discussão da proposta didática, teceremos 

algumas considerações sobre as Metodologias Ativas e o Ensino de Geografia.   
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UMA CONVERSA SOBRE AS METODOLOGIAS ATIVAS E O ENSINO DE 

GEOGRAFIA 

 

O século XXI vem sendo marcado por uma gama de transformações e desafios no que 

se refere ao processo de ensino e aprendizagem; as realidades educacionais e as práticas 

pedagógicas têm ganhado novos escopos na sua totalidade, de forma que, é possível perceber, 

gradativamente, de um lado, as críticas e o desmanche das práticas educacionais rígidas, e do 

outro, o florescer de novos olhares para os atos de aprender e de ensinar.  

Nesse cenário de mudanças, é importante colocar a luz os debates pedagógicos sobre as 

Metodologias Ativas (MA). De início, cabe enfatizarmos que as MA surgem em um campo 

oposto do ensino tradicional; elas aparecem e colocam em chegue (nos levam a pensar e a 

refletir) a figuras centrais do processo de ensino e aprendizagem – o professor e o aluno. Essa 

abordagem pedagógica considera as especificidades discentes e os colocam na centralidade das 

ações didáticas, tornando-os seres ou sujeitos protagonistas. Esse protagonismo do aluno é o 

diferencial dessa ação, desse ato ativo, uma vez que, no ensino rotulado de tradicional, o sujeito 

principal do processo é o professor.  

Posto isso, é válido destacarmos, fazendo uso das palavras de Lima (2021, p. 15), que:  

 
O estudo sobre a inserção de metodologias ativas na educação não é recente. 

Porém, estas têm sido evidenciadas como tendência de práticas pedagógicas 

inovadoras nos últimos anos e situam-se como referências de quebras de 

paradigmas quando sugerem uma mudança na dinâmica do espaço de ensino-

aprendizagem e desafiam que o foco central da aprendizagem seja agora o 

estudante, e não mais o professor “ensinador”. 

 

É importante ressaltarmos que as Metodologias Ativas são práticas pedagógicas que 

podem e devem ser inseridas no processo de transmutação da aprendizagem, transformando o 

docente em mediador/orientador dos seus alunos. Seguindo essa linha de raciocínio, é válido 

assinalar também que, os métodos ativos ou MA surgem como uma ferramenta metodológica 

importante para o processo de ensino e de aprendizagem, tendo em vista os atuais desafios 

didático-pedagógicos que assolam o processo educacional do Brasil; logo, é preciso refletir, 

analisar e compreender as lacunas que estão nas escolas, dentre elas, as metodologias que são 

e estão postas nossas práticas docentes; é necessário (re) construir novas abordagens no fazer 

docente, dando cada vez mais centralidade ao aluno. 

Segundo Mota e Werner da Rosa (2018), o surgimento das metodologias ativas tem o 

seu início na década de 1980, ou seja, esse “novo modo” de ensinar não é tão novo assim; a sua 

inserção nos ambientes escolares, de acordo com os autores supracitados, teve o seu apogeu nas 

últimas décadas, gerando outras perspectivas didáticas e metodológicas que vão ao encontro de 

práticas pedagógicas mais autônomas e motivadoras. 

As Metodologias Ativas são aplicadas em diferentes campos dos saberes, dentre eles, 

no ensino de Geografia. A luz dessas metodologias e em uma perspectiva histórico-cultural e 

socioconstrustivistas, o ensinar e o aprender geográfico não podem estar cimentados em 

práticas rígidas, de transposição de conteúdos, em condutas simplistas em que o professor 

apresenta questões e definições prontas para os discentes, como: o que é urbanização, o que é 

cidade, o que é metrópole – prática ainda corrente em muitas aulas (CAVALCANTI, 2008) – 

requerendo respostas curtas, de cunho decorativo, sem nexos com a realidade dos alunos.  

Pensando assim, destacamos o pensamento de Freire (1983), para quem o ato de 

aprender se configura como um desvendamento da realidade, fazendo emergir uma superação 

gradativa (e progressiva) da “consciência ingênua”. Nesse sentido, ele defende a prática da 

“problematização da prática social nos círculos de cultura”. Como fazer isso? Como levar o 
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alunado a pensar e aprender assim? A geografia - enquanto ciência do espaço - possibilita essa 

problematização social, permite o desvelar das relações (práticas) sociais e espaciais; ela tem 

um papel a cumprir nas ideias apresentadas por Freire. 

  Voltando aos pensamentos citados por Cavalcanti (2008), nos perguntamos: nesta 

abordagem, comum a muitos profissionais, respaldada em uma prática tradicional, consciente 

ou não, é possível que os alunos aprendam com esse (através) método? Entendemos que a 

produção ou construção do saber, de forma significativa e efetiva, vai depender muito de cada 

discente e do contexto em que o mesmo está inserido; porém, o que se sabe de fato, é que o 

discente não será progenitor do seu conhecimento. 

Compreendemos que os alunos devem explorar o seu consciente, analisar os conceitos, 

investigar, relacionar com o seu cotidiano (seu meio) e debater os conceitos geográficos e não 

geográficos nas salas de aula, pois é assim que o processo de ensino e aprendizagem, baseado 

nas metodologias ativas, funciona e ganha vida.  

O professor não é dono da razão, do conhecimento; essa premissa de ser dono do 

conhecimento total foi aplicada no passado. O docente atual tem por obrigação (ou papel), 

mediar os saberes e orientar os discentes durante o seu trajeto escolar, permitindo que estes 

possam trilhar os caminhos profícuos do aprender. Nesse sentido, a aprendizagem, de forma 

significativa, deve contemplar os discentes com momentos vividos e reais, deve possibilitar a 

construção do conhecimento por meio da reflexão e da análise dos conteúdos apreendidos, 

orientados e mediados pelos professores. 

Com o avanço das tecnologias, diversos recursos passaram a ser introduzidos em sala 

de aula; ferramentas tecnológicas, informacionais, atrativas e ativas ganharam destaque nos 

ambientes escolares, dentre elas, podemos citar a uso dos games (dos jogos) e o processo de 

gameficação. Destacamos que a gameficação tem se configurado como uma grande aposta no 

âmbito dos elementos metodológicos e didáticos do século XXI; para muitos, a gameficação é 

“a metodologia ativa”, somente pelo fato do uso das tecnologias e dos componentes virtuais 

e/ou digitais. Entretanto, consideramos importante ressaltar que as MA vão além do uso das 

técnicas, dos recursos, de jogos, de ferramentas; o livro didático, por exemplo, é bitolado de 

recurso antigo, arcaico, ultrapassado, compreendido como um item que está à luz dos métodos 

ativos - informação errada, ideia limitada e classificação, no mínimo, errônea.  

Nesse sentido, usamos das palavras de Morais (2020), para situarmos e ampliarmos a 

compreensão das MA, rompendo com as suas interpretações equivocadas. Segundo ele: 

 
[...] metodologias ativas não são apenas atividades lúdicas, práticas e criativas, 

ou até mesmo, não podem ser resumidas a ferramentas ou tecnologias digitais 

- por mais bonitos, facilitadores, usuais e importantes que sejam esses aspectos 

para educação. Se assim feito, reduzimos as metodologias ativas ao status de 

apenas técnica, ignorando a sua dimensão pedagógica e epistemológica. 

(2020, p.258). 

 

Assim sendo, compreende-se que as metodologias ativas vão além das tecnologias, do 

lúdico, dos jogos, da gameficação, dentre outras formas pedagógicas ativas; o livro didático, 

considerado por muitos como um recurso tradicional, arcaico ou antiquado, pode ser tão 

inovador quanto às tecnologias digitais; basta o inserir no processo de ensino e aprendizagem, 

utilizando os métodos pedagógicos ativos, pois nas ações metodológicas de cunho ativa, o que 

é avaliado não é material pedagógico apresentado pelo professor, e sim a forma/ação que é 

trabalhada: a centralidade do aluno e a mediação docente.  

Nesse sentido, Moraes e Castellar (2018, p. 425) mencionam que: “[...] não há uma 

metodologia de ensino que, por si só, garanta o sucesso da aprendizagem. Aqueles que 

trabalham em uma perspectiva de construção do conhecimento, portanto da aprendizagem pela 
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metodologia ativa, têm de tomar cuidado com dois mitos”, a saber: “[...] O fazer garante 

aprendizagem ativa 6 [...] ao ouvir, o aluno vai formulando suas hipóteses, interiorizando 

conhecimento e teorias [...]” 7. 

Defende-se que as metodologias ativas são respaldadas no protagonismo do aluno e na 

sua autonomia; este deve ser sujeito da aprendizagem, caso contrário, essa “nova” perspectiva 

metodológica pode ser tão tradicional como qualquer outra abordagem pedagógica. As MA são 

estratégias de ensino que dinamizam os conteúdos e possibilitam um processo de ensino menos 

centralizado na “mão” do docente, que resulta em uma aprendizagem mais consolidada e 

significativa; há assim, uma relação triádica e profícua entre professor, metodologias ativas e 

alunos. Desta forma, a aprendizagem do aluno não será apenas para fazer uma prova, teste, 

trabalho, seja lá qual for o instrumento de verificação ou avaliação da aprendizagem, contudo, 

o conhecimento construído pelo aluno deve ser para vida. 

Para ampliarmos essa discussão, vamos chamar atenção para o uso de filmes como um 

possível recurso didático envolvido nas Metodologias Ativas, visto que eles são utilizados de 

forma recorrente em sala de aula (e no ensino das ciências humanas, a exemplo da geografia). 

Se utilizarmos as produções cinematográficas de forma a problematizar determinados saberes, 

podemos estimular um campo de discussão avolumado e centralizar a produção/construção do 

conhecimento nos alunos-telespectador, fomentando perspectivas pedagógicas ativas – esse é 

o eixo central do nosso ensaio, a ser refletido na próxima seção desse escrito. 

 

CIDADE, URBANO, FILMES E ABORDAGENS ATIVAS E REFLEXIVAS 

 

A utilização de filmes no ensino (ou nas aulas) de Geografia configura-se como uma 

excelente opção de recurso didático; através desse meio sonoro-visual, é possível trabalhar 

diversos conteúdos geográficos em sala de aula, construindo discussões e reflexões sobre os 

assuntos abordados; além disso, é possível gerar e/ou estimular questionamentos e/ou debates, 

fomentando a participação ativa e efetiva dos alunos. Esse recurso também pode ser utilizado 

fora das quatro paredes da sala de aula; os docentes, por exemplo, podem indicar diferentes 

obras para serem assistidas em casa, de forma a complementar o assunto abordado em sala de 

aula. Após a visualização dos filmes, é sempre importante (e necessário) suscitar o debate e a 

reflexão dos mesmos, de forma a proporcionar o compartilhamento das experiências e das 

aprendizagens alcançadas. Nessa perspectiva, Gomes Júnior (2014) frisa que os filmes ajudam 

a entender a realidade e não apenas descrevê-la; ele facilita a compreensão das geografias (das 

relações socioespacias) contemporâneas e pretéritas.  

Consideramos importante pontuar que o uso dos filmes nos momentos de ensino e de 

aprendizagem devem ser pensados em consonância com os temas abordados; nesse sentido, a 

sua utilização requer planejamento, intencionalidade e contextualização; o uso não intencional 

reflete uma prática docente destoante do compromisso com a educação.   

Posto isso, voltamos ao foco principal do nosso ensaio.  

Pensando nos filmes como vias didáticas e na discussão do urbano e da cidade, citada 

 
6 É necessário haver atividades, mas também é necessário que essas atividades sejam relevantes. Nesse sentido, é 

preciso haver relação entre atividades e objetivos de aprendizagem, e que ambos levem à reflexão (MORAES, 

CASTELLAR, 2018, p. 425 apud SCHEYVENS, GRIFFIN, JOCOY, LIU, BRADFORD, 2008, p. 60). 
7 Ouvir e trabalhar com hipóteses, quando feito apenas pelo aluno ou de uma forma que o professor não acompanhe 

a mudança do pensamento do aluno, não garante uma aprendizagem ativa. Nesse sentido, participar como ouvinte 

de uma palestra não faz parte da aprendizagem ativa. Ao contrário, para que um momento se qualifique como 

aprendizagem ativa, é essencial que o professor e o aluno estejam cognitivamente envolvidos em outros métodos 

além de ouvir. Um exemplo que pode ser aplicado é fazer o aluno se envolver com grupos de discussão e ir 

acompanhando as mudanças que daí decorrerem (MORAES, CASTELLAR, 2018, p. 425 apud SCHEYVENS, 

GRIFFIN, JOCOY, LIU, BRADFORD, 2008, p. 60). 
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anteriormente, analisamos duas opções de produções cinematográficas para a nossa proposta 

pedagógico-ativa (no contexto do ensino de geografia): o filme Tempos Modernos e o filme 

(animação) Rio. Salientamos que há outras possibilidades de filmes que podem ser utilizadas 

na proposta aqui elucidada, talvez possamos até dizer que existem inúmeras, contudo, frente 

aos limites de tempo, optamos por trabalhar com apenas dois filmes e com produções fílmicas 

que fazem parte do nosso repertório. Passaremos a pontuar alguns elementos desses filmes:  

O filme Tempos Modernos ilustra a vida urbana da população dos Estados Unidos na 

década de 1930; sua mensagem está centrada na exposição do modo de produção industrial 

vigente (Fordismo e Taylorismo), baseado na divisão e na especialização do trabalho humano 

nas linhas de montagem das fábricas, levando os operários a alienação. Esse filme configura-se 

como uma crítica ao sistema capitalista e ao modo de produção industrial, e aos processos 

desencadeados pelos mesmos. Apesar da questão citadina e urbana não serem o foco principal 

dele, os espaços (ou ambientes) e as práticas (dinâmicas) expostas nessa produção relevam as 

faces interpretativas para a cidade e o urbano – a serem expostas logo mais.   

O segundo filme a ser analisado é a animação “Rio”, produzido pela Blue Sky Studios e 

lançado em 2011. Essa obra é uma animação que possui como personagem principal, uma arara 

azul chamada de “Blu”. Este personagem enfrenta uma grande aventura: primeiro foi levado do 

Brasil para os Estados Unidos quando era filhote e depois, já adulto, precisou voltar para a 

cidade do Rio de Janeiro com a missão de salvar sua espécie da extinção. A animação mostra 

as formas e relações (e manifestações) urbanas (socioespaciais) inseridas nas grandes cidades, 

com destaque para o carnaval, que é marca cultural do povo brasileiro; além disso, é possível 

observar, ilustrativamente, a realidade vivida nas periferias e os problemas urbanos e 

ambientais, como por exemplo, o contrabando, assaltos e a violência nas cidades. 

Agora, depois de (re) conhecermos brevemente os temas (enredos) centrais dos filmes, 

apresentaremos uma análise sobre as possibilidades de uso desse recurso (filme) em sala de 

aula, fazendo uma relação direta com as discussões sobre o urbano e a cidade no contexto da 

geografia escolar.  

O filme Tempos Modernos pode ser trabalhado tanto no ensino fundamental, nos anos 

finais, como no ensino médio; através dele, é possível analisar os modos de vida e as nuances 

dos espaços urbanos, pensados aqui a partir da cidade.  

Uma cena marcante dessa obra é quando o operário da fábrica (vivido pelo ator-diretor 

Charles Chaplin) repete tanto os movimentos fabris que começa a realizá-los, dentro e fora da 

unidade fabril, descontroladamente (figura 01). Usando esse momento (cena), o docente pode 

relacionar (e comparar) esse ato (frenético, intenso, repetitivo) diretamente com os hodiernos 

modos (tempos) de vida das/nas grandes cidades brasileiras, onde predomina a rapidez e a 

precariedade do trabalho – marcas da vida e do conteúdo urbano.  
 

Figura 01: Cena do Filme Tempos Modernos 

 

Fonte: http://muralcultural2.blogspot.com 

 

Algo que é nítido no filme são as diferenças espaciais entre o centro industrializado e as 

áreas periféricas (figura 02); nesse sentido, o professor pode fazer perguntas aos alunos, 

questionando se na atualidade, as cidades apresentam características semelhantes aos Tempos 

http://muralcultural2.blogspot.com/
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modernos. Ainda nesse contexto, é possível trabalhar (e abordar) com a concepção de cidade, 

ligada a ideia das formas, da materialidade das relações sociais, e de urbano, pensado a partir 

do conteúdo, do modo de vida. 

 
Figura 02: Cena do Filme Tempos Modernos 

 

Fonte: http://segpreviast.blogspot.com/2015/03 

 

Poderíamos citar outros exemplos de cortes fílmicos que ilustram a nossa abordagem 

didática, porém, as cenas (imagens) mostradas e analisadas evidenciam o nosso horizonte de 

possibilidades e viabilidades.  

Antes de analisarmos a outra produção cinematográfica, julgamos pertinente citar uma 

ideia da Lana Cavalvanti, para quem: “A cidade é educadora: ela educa, ela forma valores, 

comportamentos; ela informa com sua espacialidade, com seus sinais, com suas imagens, com 

sua escrita. Ela também é um conteúdo a ser apreendido por seus habitantes [...].” (2008 p. 74). 

Pensando assim, a escola é local de encontro das mais diversas realidades urbanas, de diferentes 

sujeitos urbanos e não urbanos, por isso é notório que a geografia precisa ser trabalhada de 

forma contextualizada, ativa, significativa, devendo considerar as experiências e as vivências 

dos alunos para se ensinar sobre a cidade e a dinâmica urbana, expondo que o aluno, em seu 

cotidiano, vive a cidade, dá vida a esse meio, dá significado a esse espaço.  

Passamos agora a analisar o filme Rio. Essa obra aborda múltiplas facetas da realidade 

presente na vida de muitos estudantes que vivem nas cidades do Brasil, a saber: o carnaval, a 

cultura, a periferia, violência, tráfico de animais e alguns problemas urbanos. Nele existem 

várias cenas para serem discutidas com maior atenção; uma delas é quando vão á procura de 

Blu na favela; nessa cena, é possível observar a paisagem da periferia, dos ambientes mais 

pobres, com becos estreitos e escadarias sem infraestrutura adequada (figura 03) – das formas 

urbanas, da cidade. Essas cenas podem ser utilizadas, por exemplos, para expor aos discentes 

que nas cidades existem formas citadinas (paisagens urbanas) e modos de vida específicos 

(conteúdo urbano), que mudam de acordo com a local e com os cenários socioeconômicos.  

 
Figura 03: Cena do Filme Rio 

 

Fonte: https://istoe.com.br/352417_ 

 

 

 

https://istoe.com.br/352417_
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Outras faces citadinas e urbanas do Rio de Janeiro são representadas nesse filme e 

podem ser explicadas (e exploradas) com a cena em que Blu e Jade sobrevoam a estátua do 

Cristo redentor; além disso, no momento em que Blu observa a paisagem noturna da cidade 

(figura 04); nesses momentos do filme, percebemos os contornos das formas da cidade, ou da 

forma-cidade, sendo possível observar e explicar a materialidade desse conceito.  

 
Figura 04: Cena do Filme Rio 

 

Fonte: https://denitonascim.wordpress.com 

 

Nesse sentido, o professor pode ensinar como ver a cidade por outra perspectiva, uma 

vez que, nessas cenas, identificamos diversos pontos (elementos que compõem essa urbe) da 

cidade - praias, favelas, os aspectos naturais - constituindo o que a cidade é (ou melhor, o que 

a cidade está sendo naquele momento, isso porque, entendemos o espaço a partir das várias 

mudanças que são sempre correntes). Além disso, nessa obra é possível observar os estilos, o 

ritmo da vida na cidade, o conteúdo urbano; é possível ver os movimentos que animam a cidade, 

mas que não estão fixamente delimitados a esse espaço.  

 

O QUE APRENDEMOS COM ISSO? OU, O QUE PODEMOS ACRESCENTAR? 

 

A proposta didática aqui apresentada nos leva a depreender que as obras fílmicas podem 

se conformar como recursos didáticos importantes para facilitar o ensinar e o aprender de 

diferentes saberes geográficos, a exemplo do entendimento e diferenciação dos conceitos do 

urbano e da cidade. Assistir a um filme em sala pode aparentar um desvio da aula; pode ser 

considerado por muitos, alunos e professores, como uma atividade de lazer, desconexa do ato 

de aprender, contudo, Rocha, Montovani e Costa (2017) deixam claro que “[...] o professor 

precisa ter em mente qual objetivo que ele deseja alcançar utilizando o filme para não cair no 

risco de que os alunos interpretem tal atividade como uma trivialidade vinculada ao lazer.” (p. 

164). É necessário (sempre) atentar para escolha de filmes, que eles sejam adequados, façam 

sentido aos alunos, que permitam a leitura do mundo, das relações; eles devem ser usados de 

acordo com a idade e o nível das turmas – critérios importantes. O professor deve selecionar a 

obra a ser aplicada e esclarecer sua relevância para o entendimento do assunto; deve ser usado 

como auxílio ao que é visto no livro didático e pelo que é proposto pela BNCC.   

As aulas de geografia tornam-se cansativas e muito repetitivas quando se usa várias 

vezes o mesmo recurso. O filme, como recurso adicional, possui a capacidade de mexer com as 

emoções e de fazer entender o mundo e sua complexidade, de conhecer desde a realidade de 

países distantes até aquelas mais familiares, como a da sua cidade.  

Entendemos que é vital (basilar) pensar e posicionar o aluno no centro do processo de 

aprendizagem; é preciso fazer com que eles se tornem sujeitos ativos desse processo - falem, 

perguntem, opinem, mostrem o que entendem e o que não faz sentido a eles; é importante que 

eles compreendam a complexidade e as implicações de alguns conceitos, a exemplo do que 

trabalhamos nesse ensaio.  

Por fim, e não menos importante, entendemos que é possível usar o filme, partindo de 
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uma proposição metodológica ativa, como ferramenta ou recurso para desvelar conceitos que 

precisam de leituras mais refinadas; não estamos defendendo a ideia de que os discentes, ainda 

na educação básica, precisam dominar teoricamente os campos conceituais; porém, acreditamos 

que é preciso desconstruir algumas amarras e suscitar entendimentos coerentes, mais lapidados 

e precisos, de forma que seja possível olhar para a realidade que o cerca e entender que algo é 

materialidade, e que essa existe a partir de uma imaterialidade que lhe dá vida – ou seja, ler e 

interpretar a cidade e o urbano de maneira exata.  
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ANÁLISE DA CAPACITAÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO (TDICs) NO CONTEXTO DO ENSINO REMOTO NO IFCE 

 

Robson Campanerut da Silva1 

 

 
RESUMO:  

Dado o contexto da pandemia, a Educação como um todo se viu em um novo tipo de 

configuração, que ficou convencionalmente conhecida como Ensino Remoto 

Emergencial (ERE). No ERE, as aulas presenciais foram substituídas por interações 

mediadas por Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs); algumas 

já faziam presença no cotidiano pessoal de muitos envolvidos das instituições de 

ensino, mas ganharam centralidade por se transformarem, repentinamente, em 

Ambientes Virtuais e Ensino-Aprendizagem (AVEA), muitas vezes adaptados 

conforme à usabilidade comum da maioria dos usuários. Todos os problemas de 

ambientação, adaptação e da falta de uma educação digital crítica, segundo a qual 

podemos concordar com a noção de modulação do comportamento humano (SOUZA, 

AVELINO, SILVEIRA, 2018), ganharam novos contornos. Diante disso, o presente 

trabalho tem como objetivo analisar o processo de implementação do ERE no IFCE 

campus Tabuleiro do Norte (IFCE/TN), desde maio de 2020. Dentro desta análise, há 

uma perspectiva para a qual é necessária uma apropriação crítica e consciente das 

ferramentas digitais e de seus desdobramentos nas relações sociais, culturais e 

políticas atuais, culminando numa fluência dentro do chamado ciberespaço (LEVY, 

1999). Desta forma, se situar neste espaço é adquirir conhecimento de sua construção, 

de sua organização e da modulação simulada de diversas realidades que ele nos impõe. 

No atual contexto da Sociedade da Informação, é importante a constituição e o debate 

de uma cidadania digital (ALVES & MOREIRA, 2004) atuante e participativa. O 

autor, como agente privilegiado neste processo, fará uma análise de sua formação 

reflexiva (GIDDENS; LASH; BECK, 2012; ALARCÃO, 2007) dentro do contexto 

de implementação e consolidação deste tipo de modalidade contingente, como 

também direcionar os tipos de desdobramentos possíveis na consolidação de um 

ensino pós-pandêmico. A abordagem se dará a partir dos princípios pedagógicos 

subjacentes utilizados por amostragem direcionada após as capacitações básicas 

realizadas pelo autor no campus. À guisa de hipótese, ainda podemos observar nas 

práticas docentes e discentes aquilo que Paulo Cysneiros (1999) chama de inovação 

conservadora, isto é, a aplicação de princípios tradicionais e meramente instrumentais 

com as TDICs, realizando, por muitas vezes, mera transposição didática do ensino 

presencial para o virtual, e como isso impacta no desenvolvimento da aprendizagem 

dos discentes. O ensino digital e o ensino híbrido, conforme alguns autores citam, 

necessitam de uma nova abordagem pedagógica, principalmente baseada na 

aprendizagem colaborativa (TORRES; ALCANTARA; IRALA, 2004), na 

aprendizagem interativa e numa postura de engajamento em rede para a constituição 

de Práticas Educacionais Digitais (PEDs), desenvolvido por Cibelle Martins (2014). 

 

PALAVRAS-CHAVE: ensino digital; princípios pedagógicos; práticas educacionais 

digitais.  
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INTRODUÇÃO 

 

Devido ao contexto da pandemia, a Educação como um todo se viu em um novo tipo de 

configuração que ficou convencionalmente conhecida como Ensino Remoto Emergencial 

(ERE). No ERE, as aulas presenciais foram substituídas por interações mediadas por 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs); algumas já faziam presença no 

cotidiano pessoal de muitos envolvidos das instituições de ensino, mas ganharam centralidade 

por se transformarem, repentinamente, em Ambientes Virtuais e Ensino-Aprendizagem 

(AVEA), muitas vezes adaptados conforme a usabilidade comum da maioria dos usuários.  

As soluções provisórias utilizadas neste contexto expuseram uma série de fragilidades 

e problemas já existentes na educação presencial, exaustivamente debatidas no circuito 

acadêmico, mas que se agudizam no atual contexto. A falta de entendimento do conteúdo pelo 

discente, a falta de estrutura tecnológica e ambiental e problemas socioemocionais são fatores 

que ganharam maior centralidade nesta modalidade. Apesar do nome ter um sentido de 

temporalidade - é emergencial, vem do contexto da pandemia que, até o momento, pode ser 

considerada provisória -, as novas configurações na Educação são uma tendência permanente, 

dados os desdobramentos que se encontram no horizonte. 

Todos os problemas de ambientação, adaptação e da falta de uma educação digital 

crítica, segundo a qual podemos concordar com a noção de modulação do comportamento 

humano (SOUZA, AVELINO, SILVEIRA, 2018), ganharam novos contornos.  

Neste trabalho, buscamos responder ao seguinte questionamento: uma nova modalidade 

de análise crítica das tecnologias educativas pode ser o fundamento de novos princípios 

pedagógicos? Face ao exposto, a capacitação deu como produto o desdobramento de um modelo 

de potencial inovador na capacitação docente ou em Formação Continuada. Tal proposta tem 

como proposição demonstrar a importância de estudar a complexidade de tais tecnologias, a 

fim de superarmos os princípios pedagógicos que utilizam o pensamento computacional não 

reflexivo. 

Como meio termo e fio-condutor da construção deste projeto, James Bridle (2020) nos 

incita a refletir acerca da "nova idade das trevas", decorrente da crise do consenso político e 

social atual, tendo como principal causa a hegemonia daquilo que se conceitua como a 

opacidade do pensamento computacional. A alternativa proposta pelo autor é de 

desenvolvermos uma alfabetização de sistemas que “vai além do uso funcional do sistema e  

abrange o contexto e suas consequências” (BRIDLE, 2020, pp. 6), desvelando os princípios 

(pedagógicos) que estão por trás de seus usos.. 

Este artigo tem como objetivo demonstrar breve análise de percepção acerca das 

capacitações realizadas no locus de pesquisa, que deram origem ao debate teórico a ser 

desenvolvido para a construção do método CEIAR. Tal método foi resultado reflexivo das 

capacitações internas no IFCE campus Tabuleiro do Norte (IFCE/TN). A partir do 

preenchimento de um questionário Google Forms de percepção, poderemos realizar breves 

considerações acerca das mudanças e permanências no que diz respeito aos princípios 

pedagógicos realizados pelos docentes durante o período pandêmico. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A instrumentalização da tecnologia já foi criticada por Heidegger (FELICE, 2020), pois 

ela coaduna com as estruturas políticas de controle e de técnicas de poder oriundas desta 

concepção da Ciência predominante até a atualidade. A hermenêutica principal de 

desenvolvimento deste método é a crítica à opacidade do pensamento computacional (BRIDLE, 

2020), tipo de perspectiva hegemônica que vê a tecnologia como solucionadora de diversos 

problemas de aprendizagem. Tal postura afirma que a tecnologia é neutra em relação aos 

diversos contextos aos quais ela pode ser aplicada, sombreando ou camuflando todas as 

problemáticas e dimensões que envolvem a construção do artefato científico e tecnológico 

(LATOUR, 2012; BRIDLE, 2020). 

Portanto, é importante a criação de uma leitura e de uma interpretação das camadas de 

dados e de informações na chamada pedagogia crítica da mídia e alfabetização digital 

(KELLNER; SHARE, 2008) dentro de um produto cultural mediatizado, que envolve a 

aprendizagem numa perspectiva sócio construtivista (PIAGET, 1974; VYGOSTSKY, 1984; 

2001; WALLON, 1995 apud MAHONEY; ALMEIDA, 2005), com princípios de aprendizagem 

significativa (AUSUBEL,1982 apud MOREIRA, 2011), de aprendizagem ativa (VICKERY, 

2016; MORAN, 2017) e de aprendizagem colaborativa (TORRES; ALCANTARA; IRALA, 

2004). Estes conceitos são amplamente utilizados dentro do contexto de educação à distância 

(EaD) e híbrida, numa análise processual. 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de 

implementação do chamado Ensino Remoto Emergencial (ERE), sigla convencionada pela 

Direção de Ensino do campus e utilizada em outros contextos de mediação pedagógica realizada 

de forma remota com uso intensivo de TDICs.. 

Dentro desta análise, há uma perspectiva que defendo: de que é necessária uma 

apropriação crítica e consciente das ferramentas digitais e de seus desdobramentos nas relações 

sociais, culturais e políticas atuais, culminando numa fluência dentro do chamado ciberespaço 

(LEVY, 1999). Desta forma, se situar neste espaço é adquirir conhecimento de sua construção, 

de sua organização e da modulação simulada de diversas realidades que ele nos impõe. No atual 

contexto da Sociedade da Informação, é importante a constituição e o debate de uma cidadania 

digital (ALVES & MOREIRA, 2004) atuante e participativa.  

Dentro desta senda, observa-se que existe uma tentativa de resolver, intuitivamente, 

questões muito complexas que abrangem o ciberespaço e suas implicações na Educação, 

principalmente no que tange à epistemologia e aos princípios pedagógicos utilizados, em que 

muitas vezes se desconsidera as implicações técnicas e políticas que vislumbramos com apenas 

meio palmo de clareza adiante, reproduzindo desigualdades e conduzindo o ato de aprender 

como mecanismos instrumentais e modulares de apropriação de determinado conteúdo, 

podendo vir a transformar o ato de ensinar em algo automatizado. Isto pode atribuir ao professor 

um papel de mero criador e curador de conteúdos, alimentando Inteligências Artificiais (IAs) 

que podem substituir sua função em um futuro próximo.  

Deste modo, a hipótese principal deste trabalho é que se faz cada vez mais necessária  a 

criação de um princípio e de uma apropriação crítica e consciente das ferramentas digitais e de 

seus desdobramentos nas relações sociais, culturais e políticas atuais, o que culminaria no 

desenvolvimento de Práticas Educativas Digitais (PEDs), conceito delimitado por Cibelle 

Martins (2014).  

Nas palavras da autora:  

 
Para tanto, a escola precisa mobilizar e envolver seus atores num processo de 

“alfabetização midiática”, formando competências para que eles possam 

interagir dentro dos diferentes espaços, plataformas e das chamadas “novas 
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mídias”, representadas pelas redes sociais na Internet (MARTINS, 2015, p. 

177) 
 

Tal ideia coaduna com a proposta de desenvolver uma educação que vai além da 

monotecnicidade reinante no atual contexto. Portanto, podemos encarar a análise crítica dos 

usos da tecnologia como uma chave para o desenvolvimento de tecnodiversidades (HUI, 2020), 

que podem criar disrupções acerca do enquadramento de AVEAs modulares, não reflexivos e 

meramente instrumentais impostos na pandemia. Seguindo os passos do autor supracitado,  

defendemos “a tese de que um pluralismo ontológico só poderá ser concretizado após uma 

reflexão sobre a questão da tecnologia e da política ligada a ela.” (HUI, op.cit, p. 36). 

Desta forma, é importante analisar a percepção dos agentes pedagógicos envolvidos no 

processo de apropriação das TDICs na mediação pedagógica. A análise deste trabalho levou 

em conta, inicialmente, a Direção Geral, a Direção de Ensino, a Coordenação Técnica 

Pedagógica (CTP) do campus, os docentes e os Técnicos Administrativos em Educação (TAEs). 

Todo o processo, de certa forma, foi realizado “com o pneu do carro andando”. Mesmo assim, 

houve bastante integração, interlocução e desenvolvimento de objetos de aprendizagem que 

levam em conta a mudança de paradigma que “caiu de para-quedas” para toda a Educação.  

Todos os conceitos supracitados já eram ascendentes na Educação, mas eram 

observados, principalmente, nas modalidades de Educação à Distância (EaD) e em alguns 

modelos de Ensino Híbrido. Com a pandemia, tornaram-se tema de debate recorrente em todas 

as escolas, tornando-se, inclusive, um lugar comum de discussão sobre a educação após o 

retorno presencial. Por isso, é importante observar o fenômeno de forma crítica para sairmos de 

uma vertente bastante preocupante que emergiu no contexto, a saber: o fim da educação 

presencial, a sujeição à sincronização paradigmática da monotecnicidade (HUI, 2021), pautadas 

pelas Big Techs e sua regulação algorítmica (MOROZOV, 2018; SILVEIRA, 2019), 

condicionando escolhas pessoais, inclusive as pedagógicas. Os ecossistemas digitais cerceiam 

a liberdade de escolha e de organização didática, modulando o processo de ensino e 

aprendizagem dentro dos sistemas algorítmicos das empresas. O Google, desta forma, foi um 

dos grandes beneficiados desta adaptação forçada.  

Numa questão de princípios pedagógicos, é importante observar se houve espaço e 

mudança destes para a implementação de uma nova modalidade de ensino que virá-a-ser. Sabe-

se que é algo complexo e processual. Após um ano e dois meses, é possível haver uma 

percepção sobre alguma mudança efetiva, se está havendo alguma mudança cultural dos agentes 

educativos ou se ainda estamos “batendo na mesma tecla”, ou seja, aquilo que Paulo Cysneiros 

(1999) chama de inovação conservadora: a aplicação de princípios tradicionais e meramente 

instrumentais com as TDICs, realizando, por muitas vezes, mera transposição didática do 

ensino presencial para o virtual, o que impacta no desenvolvimento da aprendizagem dos 

discentes. 

Nas palavras do autor: 

 
O fato de se treinar professores em cursos intensivos e de se colocar 

equipamentos nas escolas não significa que as novas tecnologias serão usadas 

para melhoria da qualidade do ensino. Em escolas informatizadas, tanto 

públicas como particulares, tenho observado formas de uso que chamo de 

inovação conservadora, quando uma ferramenta cara é utilizada para realizar 

tarefas que poderiam ser feitas, de modo satisfatório, por equipamentos mais 

simples (atualmente, usos do computador para tarefas que poderiam ser feitas 

por gravadores, retroprojetores, copiadoras, livros, até mesmo lápis e papel). 

São aplicações da tecnologia que não exploram os recursos únicos da 

ferramenta e não mexem qualitativamente com a rotina da escola, do professor 

ou do aluno, aparentando mudanças substantivas, quando na realidade apenas 
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mudam-se aparências. (CYSNEIROS, 1999, pp.15-16) 
 

Apesar de ter passado vinte e um anos de seu escrito, ainda é perceptível que “tudo se 

muda para tudo ficar no mesmo lugar”. No ensino digital, é também uma hipótese fortemente 

observada. Como agente privilegiado neste processo, construí uma análise com base em uma 

formação reflexiva (FREIRE, 1997, 2011; DEMO, 2004; ALARCÃO, 2007; GIDDENS; 

LASH; BECK, 2012) dentro do contexto de implementação e consolidação deste tipo de 

modalidade contingente, como também direcionei os tipos de desdobramentos possíveis na 

Educação pós-pandêmica. A abordagem se deu a partir dos princípios pedagógicos subjacentes 

utilizados por amostragem direcionada após as capacitações básicas realizadas no campus e que 

podem estruturar possíveis Formações Continuadas.  

A Capacitação Básica em Tecnologias Educacionais do IFCE/TN (CTEd-Tab) foi 

realizada em 5 (cinco) semanas, com cinco seções e seis reuniões síncronas, contendo debates 

teóricos-metodológicos sobre EaD, TDICs e os paradigmas emergentes da Educação Digital, e 

a realização assíncrona de atividades de leitura e resenha, produção de Objetos de 

Aprendizagem (OA) dentro do contexto reflexivo e remoto, e o desenvolvimento de AVEAs 

dentro do Ecossistema Google Workplace. Utilizamos o sistema já adquirido pelo IFCE, mas a 

CTEd-Tab levou em consideração que o professor poderia pesquisar, conhecer e se apropriar 

minimamente de outros aplicativos, metodologias e princípios pedagógicos utilizando as TDICs 

dentro de seu contexto educativo. Dos 41 inscritos, 31 (trinta e um) realizaram satisfatoriamente 

o curso, recebendo certificado com CH de 40h/a, respaldado pela Direção de Ensino (DIREN). 

No total, temos 35 docentes, mas uma boa quantidade, principalmente da área técnica, já 

realizando suas aulas durante a capacitação, não realizou o curso. 

Este artigo trabalha esta perspectiva, pois foi durante o processo da capacitação que 

houve a construção do método que trabalha as condicionantes já debatidas. A sigla CEIAR pode 

ser vista como uma síntese teórica crítica e aplicada dentro do contexto de capacitações críticas, 

desenvolvidas inicialmente na conjuntura da Educação Remota Emergencial (ERE), mas que 

poderá ser, conforme a proposta, replicada em diversos contextos de educação crítica acerca 

das tecnologias. A escolha de uma palavra com conotação alimentar não foi ao acaso. Diante 

da analogia à gastronomia, a proposta é criar um cardápio de degustação, seja de forma 

direcionada, como também de forma ampla, de acordo com os contextos educativos. Dentro do 

acrônimo CEIAR, a parte fundamental de todo processo são os princípios orientadores. Ao 

Conhecer, Estudar, Imergir e Apreender, para, enfim, Replicar, os agentes envolvidos na 

trajetória formativa passam por processos circulares e retroalimentados de discussão.  
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Figura 1: Slide de apresentação do CEIAR no término da Capacitação (maio/2020)  

 

Entre a proposta inicial e a efetividade, dentro de um contexto processual, deve-se 

realizar uma análise de percepção da capacitação pautada no princípio do CEIAR e a efetivação 

destes princípios dentro da realidade educacional real. Para tal, realizou-se um questionário 

enviado a todos os agentes educativos do IFCE/TN, em julho de 2021, a fim de observar se a 

capacitação atingiu positivamente a construção de uma formação crítica acerca das TDICs na 

Educação. 

 

ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme tópico anterior, foram realizados dois questionários no Google Forms, 

direcionado a dois públicos do IFCE/TN. O primeiro, direcionado à gestão e coordenação 

pedagógica do campus, foi respondido por 4 (quatro) participantes. O segundo, voltado aos 38 

(trinta e oito) docentes, foi respondido por 14 (quatorze) participantes (c.36%). 

As questões quantitativas levam em conta níveis de qualificação, a qualidade da 

capacitação em TDICs na Educação; a mudança de metodologias e de princípios pedagógicos 

pelos docentes; e os impactos no ERE na Educação como um todo. As qualitativas levam em 

conta as dificuldades de percepção de mudanças, as dificuldades de capacitação e 

potencialidades no processo de avaliação ao ERE. Para os docentes, ainda foram pedidas 

sugestões de futuras capacitações e temáticas de discussão acerca do ensino pós-pandemia. Os 

questionários tinham, respectivamente, 20 (vinte) e 21 (vinte e um) questões para serem 

respondidas. 

Seguem as respostas e posterior análise. 

 

Percepção da Gestão/CTP2: 

 

A amostragem deste universo é composta pelo Diretor de Ensino, 5 (cinco) integrantes 

da CTP, e os 6 (seis) coordenadores de curso, totalizando 12 pessoas. Em relação aos 

 
2 Formulário disponível em https://forms.gle/LvTeqqHjTyC3KCKS7  

https://forms.gle/LvTeqqHjTyC3KCKS7
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coordenadores, como também são docentes, decidiu-se que respondessem apenas ao segundo 

questionário, voltado para a prática pedagógica direta. Quase todos os envolvidos participaram 

da capacitação, sendo que apenas duas agentes não participaram, pois chegaram ao campus 

depois da realização. 

Tivemos deste universo o total de 4 (quatro) respostas (c.33%). Seguem dados e análise. 

Sobre a qualidade da capacitação: a média dada pelos participantes foi de 8,5 e todos 

responderam que a Capacitação realizada no método CEIAR qualificou minimamente o corpo 

docente e TAE do campus. 75% respondeu que a capacitação qualificou bem e 25% que 

capacitou minimamente. 

Sobre a adesão à capacitação e apropriação: metade dos participantes não achou 

satisfatória a adesão. É evidente que, num universo de 81 servidores, apenas 21 (c. 26%) 

realizaram. A Capacitação foi aberta a todos, tendo grande engajamento da gestão e da Direção 

Geral para a adesão. Tais números já refletiriam os índices a posteriori de adesão dos estudantes 

ao ERE.  

Dos 40 (quarenta) pré inscritos, 21 (vinte e um) foram certificados (c.52%). Dos 

capacitados, tivemos os seguintes resultados e conceitos: 6 com capacitação D3 (30%); 3 com 

capacitação C4 (15%); 3 com capacitação B5 (15%); 9 com capacitação A6 (45%). Ou seja, do 

universo de 81 servidores, apenas 11% podem ser considerados plenamente capacitados e 

engajados nas TDICs. 

Sobre as mudanças de perspectiva pedagógica: há uma dubiedade da resposta. 

Metade afirma que houve apropriação e a outra que talvez. Sobre a percepção de mudança, 

segue Likert, sendo de 0 (nenhuma mudança real) e 4 (mudança significativa): 

 

Figura 2: Escala Likert de mudança de metodologia e princípios pedagógicos 

 

Ou seja, há um certo ceticismo de mudanças. É importante frisar que a CTP e a gestão 

são o canal interativo entre os aspectos pedagógicos dos docentes e as relações entre o corpo 

discente e entre os docentes. A CTP intermedia os limites, críticas e desenvolve intervenções 

com professores e com alunos.  

Sobre as mudanças pedagógicas necessárias para o Ensino Digital, a percepção daqueles 

que não realizaram a CTEd-Tab, pela gestão, é interessante. Para eles, apenas 33% dos docentes 

 
3Houve alguma aquisição, mas ainda é bastante necessário um aprofundamento em interação e organização na 

modalidade  
4A capacitação foi adquirida, apenas necessitando organizar melhor alguns materiais e interações. 
5Capacitação adquirida de forma satisfatória, tendo médio/alto engajamento. 
6A capacitação foi feita com louvor, realizando todas as atividades assiduamente e alto engajamento no processo 

de ensino aprendizagem 
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conseguiram realizar alguma adaptação pedagógica significativa. 

Nas figuras a seguir, é notória a discrepância entre os que fizeram e os que não 

realizaram a Capacitação no campus: 

Figura 3: Escala Likert de mudança de metodologia e princípios pedagógicos pelos que realizaram a 

capacitação 

 

 

 

 
Figura 4: Escala Likert de mudança de metodologia e princípios pedagógicos pelos que não realizaram 

a capacitação 

 

É importante observar o diálogo e as contradições de se realizar uma capacitação 

parcialmente integrada. Os docentes que não realizaram as capacitações locais, na percepção 

da gestão, não se apropriaram das mudanças e da importância de mudança pedagógica. 

 

Sobre as mudanças advindas da capacitação, seguem algumas respostas: 

 

“Honestamente não consegui perceber mudanças que tenham impactado 

positivamente. Creio que os docentes que participaram do curso se apropriaram um pouco 

mais do Google classroom e suas ferramentas, de alguns recursos como kahoot, por exemplo. 

Mas em termos de mudança de metodologia de aula, não consegui perceber não. A impressão 

(nunca assisti a aula de nenhum dos docentes do campus) que tive, a partir dos relatos de 

alunos e dos próprios docentes, é que as aulas remotas se configuraram como uma reprodução 

das aulas presenciais, com raríssimas e esporádicas exceções” - Entrevistado 2 (informação 

escrita) 

 

Para o entrevistado acima, pelos relatos discentes, o problema do ERE é a reprodução 

das aulas presenciais num formato que não corresponde com a nova modalidade digital. 
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“1. Sensibilidade com a adequação do tempo/conteúdo | 2. Aplicação de diferentes 

formas de aprendizagem e transmissão do conteúdo (podcast, vídeos, questionários, material 

de leitura e aula síncrona) | 3. Percepção na prática de como é a visão do aluno no Google 

Classroom, Google Agenda e Google Meet.” - Entrevistado 3 (informação escrita) 

 

 

Para o entrevistado acima, houve um aumento da sensibilidade e da adequação pelo 

professor ao ponto de vista discente. No entanto, não sabemos se é a capacitação em si ou se 

houve plenamente este resultado na análise deste entrevistado. 

 Sobre os impactos do ERE, as dificuldades e potencialidades: houve diversos relatos 

sobre as dificuldades. Desde o desinteresse pela mudança (50%), dificuldades de conciliar a 

rotina atual de trabalho dentro do contexto doméstico (100%) até a dificuldade de de uso das 

TDICs e de transpor os conteúdos de forma atrativa e significativa (75%). 

 O nível de inovação também foi suscitado. Há uma potencialidade, mas é necessário 

reconhecimento e engajamento por todos os envolvidos. Segue relato:  

 

“O ERE nos forçou a aprender a usar ferramentas que nunca havíamos utilizado. Além 

disso, fazer o papel de "criador de conteúdos", envolvendo todas as etapas de gravação, edição 

e compilação do material nas plataformas, impulsionou o corpo docente a um outro nível no 

fazer docente. Hoje, nossos docentes possuem inúmeras ferramentas de apoio ao ensino, 

mesmo no retorno presencial. Isso eu percebo como um grande ponto positivo no formato em 

que atuamos. Penso que o formato remoto também vai impulsionar nossa instituição em 

mudanças estruturantes, tais como: mudanças de PPCs, documentos norteadores internos e 

até no ROD. Em resumo: não teremos mais aulas presenciais como antes, independente da 

pandemia.”- Entrevistado 3 (informação escrita) 

 

 

 Sobre as mudanças necessárias para o porvir: Os entrevistados falam da importância 

das Formações Continuadas (100%), e que o impacto é, no mínimo, significativo (75%). 

A questão dos planejamentos integrados veio à tona (Entrevistado 1) e outros com 

formações específicas para as áreas de conhecimento (Entrevistado 3) e Formação em Ensino 

Híbrido (Entrevistado 4) 

 

Percepção dos docentes7 

 

 A amostragem deste universo ficou pequena, considerando que, de 38, apenas 14 

(quatorze) (c. 36%) responderam o questionário. No entanto, é possível analisar algumas ideias 

que possam se desdobrar em outros trabalhos e metodologias. Apenas 1 (um) que respondeu 

não realizou a Capacitação Básica (CTEd-Tab) e nem outra capacitação externa. É interessante 

observar o engajamento e interação dos que participam das redes sociais e dos aplicativos de 

mensagens instantâneas: geralmente são os mesmos que realizam as demandas do IFCE/TN de 

forma remota satisfatoriamente. 

 Sobre a qualidade da capacitação: A média geral para a CTEd-Tab entre os 

professores foi maior que a dos gestores. Do universo de 13 (treze) respondentes,  4 (quatro - 

c.31%) deram nota 8; 6 (seis - c. 46%) deram 9; e 3 (três - c. 23%) deram 10. Em uma média 

geral, a nota fica próxima de 8,9. 

 
7 Formulário disponível em https://forms.gle/Lfi3wxwyRw4Hoj3YA. Este formulário foi dividido entre quem fez 

e quem não fez a capacitação. Assim, é possível analisar os impactos em quem realizou qualquer tipo de Formação 

Continuada ou foi “na garra e na coragem” para o ERE. 

https://forms.gle/Lfi3wxwyRw4Hoj3YA
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 Sobre a qualidade, 61% respondeu que capacitou bem, 7% minimamente e apenas 31% 

respondeu que capacitou pouco. Diversos motivos podem ser vislumbrados, como o tempo 

(curto) da capacitação ou de ela estar ocorrendo em consonância com as aulas, dificultando o 

processo de aprendizagem dos docentes. Algumas respostas abertas veremos a seguir. 

Sobre a adesão à capacitação e apropriação: Sobre a capacitação, como a maioria 

eram docentes, 77% acharam satisfatória a adesão dos colegas. Em relação a apropriação de 

metodologias, todos responderam que houve apropriação, sendo que 61,5% responderam que 

sim e 38,5% em parte. A abertura dessa resposta teve uma intenção de ver os limites dessa 

percepção em confronto com outras respostas do mesmo questionário que seguiram a mesma 

linha de diálogo, conforme figura a seguir: 

 
Figura 5: Autopercepção sobre apropriação significativa de metodologia ou princípio pedagógico inovador. 

 

 Sobre as mudanças de perspectiva pedagógica: Apenas 1 entrevistado alegou que 

houve pouca mudança significativa, e a maioria disse que houve alguma (9 - c. 64%) ou 

mudança totalmente significativa (3 - c. 21%). Sobre a mudança de princípios no ERE, 71,5% 

disseram que houve mudança e 21,5% em parte. Apenas um entrevistado (c. 7%) disse que não. 

Este entrevistado realizou a Capacitação. É importante este dado, pois o único que não realizou 

a CTEd-Tab respondeu de forma neutra as demais questões sobre os impactos.  

 Sobre os impactos do ERE, as dificuldades e potencialidades: as principais 

dificuldades relatadas foram: Dificuldade de transpor os conteúdos para a modalidade remota 

de forma atrativa (c. 86%) e a dificuldade de uso das tecnologias (c. 79%). O desânimo de 

trabalhar remotamente (c. 65%), problemas de adaptação e de conciliar a rotina (c. 50%) 

também foram relatados.  

É importante ressaltar que houve impacto negativo na qualidade de vida de todos os 

envolvidos na pandemia, e alguns obstáculos relatados em outros questionários realizados pelo 

autor, em parceria com a Assistência Social do campus, aqui se repetiram. Seguem: 

“Sobrecarga de trabalho, acúmulo de funções do dia a dia da rotina da casa, 

administração dos estudos do meu filho, ausência de computador com capacidade para 

comportar os diversos recursos e atualizações necessários para a execução do ensino remoto 

de forma satisfatória, dentre outros.” - Entrevistado E 

“No meu caso, é o tempo a ser dividido na capacitação, nas aulas, como mãe, etc” - 

Entrevistado H 

“Tempo disponível; Recursos financeiros, pois muitas plataformas e programas são 

pagos e cursos voltados para a área.” - Entrevistado I 

A questão do tempo é fundamental para as Formações Continuadas. Na grande maioria 

delas, os profissionais estavam se adaptando às novas funções e adquirindo diversas outras 

competências que, antes da pandemia, eram excepcionalidades.  

Como foi visto na entrevista com a gestão, o professor demanda muito mais tempo para 

o desenvolvimento de seu planejamento, pois, além do conteúdo de aula, o professor precisou 
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aprender a desenvolver objetos de aprendizagem como podcasts, vídeoaulas, uso de aplicativos 

como Kahoot, Quizlet, se apropriar de AVEs como o Google Sala de Aula, entre outros. Já é 

possível identificar, conforme Cysneiros (1999) e outros teóricos que fazem a análise da 

“cultura pedagógica” brasileira, o medo do novo e o uso instrucional das ferramentas digitais.  

Aliado a isso, a pandemia trouxe novas rotinas domésticas, como o cuidado dos filhos, 

dos doentes e o isolamento social, trazendo muitos prejuízos para o bem-estar docente em 

diversos níveis, incluindo as de capacitação e aprimoramento de competências digitais.  

No entanto, 9 (nove - c.64%) relataram impactos significativos nos procedimentos 

teóricos e pedagógicos apropriados neste contexto. A partir desta resposta, pedimos que os 

docentes relatassem quais seriam estas mudanças significativas. Algumas respostas são 

passíveis de serem analisadas. Ou seja, houve uma percepção de que há maior flexibilidade e 

possibilidades de inovação.   

 Seguem algumas respostas: 

“Ampliar alcance do ensino mas com o zelo pela qualidade; reduz deslocamentos; 

horários mais flexíveis” - Entrevistador A (informação escrita) 

“É preciso entender que todos nós estamos passando por uma crise onde os jovens não 

percebem a seriedade. Porém temos que nos orientar. [O]Ensino remoto é uma das tendências 

pois já acontece em civilizações mais evoluídas. Quanto a metodologia depende de vários 

aspectos. Cabe ao professor observar e propor a melhor forma frente a turma.”- Entrevistado 

C (informação escrita) 

“A capacitação de adaptação do professor que até então estava acostumado a ministrar 

os conteúdos de uma forma e, de repente, teve que repensar a forma como ministrava seus 

conteúdos.” - Entrevistado F (informação escrita) 

“Inovação do ensino através do conhecimento de novas metodologias educativas 

digitais.” - Entrevistado G (informação escrita) 

Sobre as mudanças necessárias para o porvir: o interessante é que os professores 

trouxeram reflexões pertinentes sobre o que é necessário para a melhoria qualitativa da 

Educação no IFCE/TN e também como um todo. A maioria das respostas relata a importância 

das tecnologias e as mudanças que elas podem trazer no perfil docente, discente e também na 

forma de construção do conhecimento em aula. Alguns relatos são interessantes de  explicitar. 

Seguem: 

“Projetos pedagógicos que envolvam adaptações para realidade híbrida, procurando 

conciliar a proteção à vida e o ensino em novos tempos” - Entrevistado A (informação escrita) 

“Uso de tecnologias digitais e a forma de ministrar as aula com conteúdo mais 

sintetizados e dinâmico” - Entrevistado E (informação escrita) 

“Mudanças pertinentes eu diria o uso das tecnologias digitais, pois na minha visão 

eram pouco usadas em sala de aula presencial no Ensino Médio. Mudanças necessárias seria 

a autonomia e o compromisso dos alunos, pois isso ajudaria demais nós professores.” - 

Entrevistado G (informação escrita) 

“Transformar as capacitações em programa permanente” - Entrevistado I (informação 

escrita) 

 

A Formação Continuada pode potencializar o que os próprios professores relataram. 

Um programa permanente, cíclico, retroativo e constante de uso das TDICs, em uma escala 

sistêmica, é algo a ser considerado, já que cerca de 86% disseram que é necessário novos ciclos 

de Formação Continuada nesta temática, impactando significativamente para 93% dos 

respondentes.  

Abrimos para sugestões e vieram diversas ideias, como Formações específicas no uso 

de gravações de vídeos; de ferramentas de avaliação; de gamificação; da importância de 

fornecimento de equipamentos etc. Em relação aos aspectos administrativos que podem ser 
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modificados, foram citados: a implementação definitiva do ensino híbrido; o estudo de gestão 

de crises; capacitações continuadas tanto para docentes como também para discentes; 

readaptação de todos os agentes educativos; reuniões serem remotas etc.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este artigo teve como objetivo mapear a percepção geral de como o ERE e de como as 

Formações Continuadas na temática de uma Educação Digital impactam as mudanças de 

posturas pedagógicas neste contexto pandêmico. Também é perceptível que algumas mudanças 

podem ser permanentes, se elas forem organizadas e sistematizadas pela instituição de ensino. 

Sabemos que é um passo inicial e que outras abordagens complementares são fundamentais 

para aprofundar que tipos de permanências interferem nas mudanças de princípios pedagógicos 

acerca da educação digital no contexto da pandemia. O método relatado (CEIAR) foi resultante 

da construção interativa e reflexiva durante e após a Capacitação Básica em Tecnologias 

Educacionais (CTEd-Tab), realizada de março a maio de 2020 e podendo ser aprimorada em 

novos estudos desenvolvidos8. 

A proposta inicial deste método define-se como a aplicação de diversas posturas críticas 

e reflexivas já existentes na literatura corrente (FREIRE, 2011; DEMO, 2004; GIDDENS; 

LASH; BECK, 2012) num contexto de leitura crítica da constituição do aparato epistemológico 

desenvolvido pelas Interfaces das Ciências Humanas em diálogo interdisciplinar com os 

componentes curriculares que compõem os estudos em Educação (FAZENDA; TAVARES; 

GODOY, 2015). O método tende a resgatar e ressignificar a “arte de aprender e de ensinar” 

(ALVES & MOREIRA, 2004; FREIRE, 2011), desenvolvendo novas tecnologias de 

Inteligência (LEVY, 2011) utilizando o método de pesquisa-ação, desenvolvida por Michel 

Thiollent (1994)  em uma perspectiva fractal. 

No ERE, a CTP e a gestão do campus desenvolveram um acompanhamento 

personalizado, mediando individualmente os estudantes com o IFCE/TN, com auxílio de tutores 

selecionados para criar processos de interação direta. O projeto se chama TMJ (#TamoJunto) e 

conseguiu amenizar algumas evasões e problemas biopsicossociais dos estudantes. Porém, 

como o CEIAR necessita de uma integração sistêmica e a adesão foi parcial, os processos 

desencadeados também tiveram adesões parciais e resultados limitados. 

O ensino digital e o ensino híbrido, conforme alguns autores citam, necessitam de uma 

nova abordagem pedagógica, principalmente baseada na aprendizagem colaborativa (TORRES; 

ALCANTARA; IRALA, 2004) e na aprendizagem interativa com princípios pedagógicos de 

uma  postura de engajamento em rede para a constituição de Práticas Educacionais Digitais 

(PEDs), desenvolvido por Cibelle Martins (2014). Um programa permanente, cíclico, retroativo 

e constante de uso das TDICs, em uma escala sistêmica é algo a ser considerado. 

Portanto, a interface das Ciências Humanas com a educação é um pressuposto crítico e, 

de certa forma, disruptivo, às modulações condicionantes que existem nas instruções usuais de 

capacitações em tecnologias educativas. Mais do que saber usar, é saber por que usar tais 

ferramentas e aquilo a que elas nos condicionam, realizando uma catalogação crítica e 

desenvolvendo alternativas abertas e possíveis. 

  

 
8O impacto foi tão significativo que o método CEIAR tornou-se o projeto de tese do autor, aprovado no Edital 

2020.2 do PPGE/UFC. 
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