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RESUMO 

 

As Tecnologias Digitais (TD) são ferramentas que contemplam o desenvolvimento 
do cotidiano pedagógico, juntamente aos processos de ensino e de aprendizagem, 
e vem provocando muitas discussões. Quando pensamos em cursos de formação 
de professores, as discussões se tornam ainda mais minuciosas, pois é nesta etapa 
que o futuro profissional precisa agregar conhecimentos respectivos a diversas 
práticas metodológicas. Portanto, um dos caminhos percorridos neste trabalho 
aborda a formação inicial como uma etapa essencial na concepção das Tecnologias 
Digitais como propostas pedagógicas. Se a necessidade da inserção das 
Tecnologias Digitais dentro do campo da educação já vinha sendo discutido e 
reafirmado ao longo das últimas décadas, essa necessidade se tornou ainda mais 
significativa ao longo do último ano, em virtude do distanciamento social oriundo da 
pandemia provocada pela COVID-19. Devido à impossibilidade de estarmos numa 
mesma sala de aula, instituições de ensino do mundo inteiro passaram a adaptar 
seus planejamentos do presencial para o on-line, surgindo o que se denomina como 
Ensino Remoto Emergencial (ERE). Com a chegada do Ensino Remoto 
Emergencial muitas indagações foram feitas, potencializando a capacidade dos 
professores de se adaptarem e se reinventarem. Diante disso, o presente estudo 
buscou investigar como está acontecendo o ERE e quais desafios e possibilidades 
ele está apontado no meio educacional. Dentre os referenciais teóricos utilizados, 
destacam-se: Lévy (1999), Freire (1996) e Nóvoa (1995). A pesquisa realizada foi 
de cunho qualitativo, aliada ao estudo de caso envolvendo professores convidados 
de escolas públicas e privadas que atuam nos anos iniciais no município de 
Alegrete/RS. A coleta de dados foi realizada em três etapas, sendo elas o estado 
do conhecimento, a aplicação de um questionário on-line e a realização de 
entrevistas on-line. A partir do estado do conhecimento foi possível constatar que 
as Tecnologias Digitais ainda não estão sendo exploradas de forma transversal em 
muitos cursos de formação inicial de professores, não preparando os futuros 
profissionais para utilizarem com propriedade os recursos que as Tecnologias 
Digitais possibilitam. Destacamos como principais resultados dessa pesquisa que a 
falta de uma formação inicial adequada acerca das TD está refletindo na habilidade 
de explorar plataformas on-line durante este período de ERE. Também 
identificamos que no município de Alegrete existe uma grande defasagem na 
infraestrutura das escolas de rede pública, bem como a falta de recursos da 
comunidade escolar dessa rede de ensino, que tem impossibilitado a realização 
integral do ERE por meio de plataformas e recursos on-line. Portanto, mesmo que 
as matrizes curriculares dos cursos de formação inicial passem por uma 
reformulação, ainda assim é preciso discutir a importância de políticas públicas que 
garantam o acesso à Internet e dispositivos tecnológicos a todas as escolas, para 
que os professores possam desenvolver práticas pedagógicas aliadas às TD. A 
educação escolar, sendo um espaço social, precisa estar em constante processo 
de mudança verificando as variações que a sociedade vive, preparando os alunos 
para desempenhar suas funções enquanto cidadãos.  

 

Palavras-chaves: Tecnologias Digitais. Ensino Remoto Emergencial. Licenciatura 

em Pedagogia. Formação de Professores. 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Digital Technologies (DT) are tools that aim to improve the pedagogical routine of 
education personnel, teaching and learning processes, and have been provoking 
numerous discussions. When considering teacher training courses, the discussions 
intensify as it is at this stage that the future professionals need to add their respective 
knowledge to different methodological practices. Therefore, the present study aimed 
to address the initial training as an essential step to designing digital technologies 
as pedagogical proposals. Furthermore, the constant discussion of whether or not 
digital technologies be inserted into the field of education in recent decades has 
become even more significant as a result of the social distancing due to the COVID-
19 pandemic. Due to the impossibility of education personnel being in the same 
classroom, educational institutions from all over the world began to adapt their plans 
from onsite to online, emerging what is called Emergency Remote Teaching (ERT). 
With the arrival of ERT, many questions were asked, enhancing the ability of 
teachers to adapt and reinvent themselves. Given this, the present study sought to 
investigate how such remote education is happening and what challenges and 
possibilities have emerged in the educational environment. Among the theoretical 
references used, Lévy (1999), Freire (1996), and Nóvoa (1995) stand out. This was 
a qualitative case study involving public and private school teachers of early school 
years in the municipality of Alegrete (RS). Data collection was carried out in three 
stages: the state of knowledge, the application of an online questionnaire, and online 
interviews. From the state of knowledge, it was possible to verify that DT are still not 
being thoroughly utilized in many teacher training courses, thus not preparing future 
professionals to properly use these technological resources. We highlight, as the 
main results of this study, that the lack of adequate initial training of DT is reflecting 
on the ability to explore online platforms during this period of distance education. We 
also identified that, in the municipality, there is a large gap in the infrastructure of 
public schools, which does not enable education professionals to fully work with 
remote education due to the lack of resources in the local school community. 
Therefore, even if the syllabus of the initial training courses undergoes a 
reformulation, the professional will still be unable to develop their practices if the 
school does not offer adequate infrastructure. School education, as a social space, 
needs to be in a constant process of change and verify the variations that society 
experiences to prepare students as citizens.  
 

Keywords: Digital Technologies. Emergency Remote Teaching. Bachelor in 

Pedagogy. Teacher training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presença das Tecnologias Digitais (TD) em várias esferas da sociedade 

vem impactando as formas de execução de trabalho, de estudos e de 

entretenimento de muitas pessoas. Dentro da área da educação, em uma 

perspectiva de inovação curricular pedagógica, é possível visualizar um cenário 

onde as TD precisam ser repensadas, isso porque, segundo da Silva (2018), não 

há mais lugar para o ensino tradicional, visto que o acesso às Tecnologias Digitais 

está cada vez mais flexível.  

Em vista disso, percebemos a importância em ofertar desde a educação 

básica a experiência de contato com aparelhos digitais, para que, mesmo aqueles 

que não possuem o acesso por determinados motivos, passem por esse 

aprendizado. Aproximar as Tecnologias Digitais ao contexto da escola, proporciona 

a utilização apropriada desses recursos, promovendo a informação e o 

conhecimento dentro da sala de aula, entre professor e estudante. (DA SILVA, 

2018).  

Nesse contexto, pensar a educação visando à fluência tecnológico-

pedagógica (FTP) do profissional, requer também um olhar atento em relação ao 

processo de formação inicial e continuada de professores. Compreendemos a 

formação inicial como o período em que os acadêmicos necessitam um contato 

mais amplo e aprofundado com as TD para atuarem, futuramente, utilizando as 

possibilidades que esses recursos apresentam. Já a formação continuada é uma 

constante atualização, tão necessária em todas as áreas e, especialmente, quando 

tratamos de Tecnologias Digitais, que se atualizam de forma muito rápida e 

dinâmica. 

Dentro das alternativas de formação inicial de professores, temos o curso de 

Licenciatura em Pedagogia, o qual está no Brasil há cerca de 80 anos passando por 

vários processos de modificações curriculares, por meio de políticas públicas 

educacionais, para chegarmos ao que conhecemos hoje sobre o curso. (LIMA, 

2019). Além da formação inicial, faz-se indispensável para o profissional da 

educação uma busca constante por formação continuada, para que consiga 

entender os novos processos que envolvem os currículos dos cursos de 

licenciatura, bem como as novas estratégias de ensino em sala de aula. 

Acreditamos que a formação continuada é necessária para todo e qualquer 
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profissional, especialmente àqueles que atuam na formação de crianças e 

adolescentes, todavia espera-se que a formação inicial forneça subsídios básicos 

para a atuação desse profissional. 

Para que essas mudanças curriculares ocorressem, muitas políticas públicas 

foram pensadas para interferir de maneira positiva, ou até mesmo por interesse 

político, na estrutura do contexto acadêmico dentro das licenciaturas. Até o período 

de 1970, os estudos na área das TD na educação, especificamente no Brasil, 

aconteciam de maneira isolada, por pesquisadores interessados no assunto (LIMA, 

2019). Os primeiros resultados de um processo de inserção da informática na 

educação ocorreram no ano de 1981, em razão dos resultados do I Seminário 

Nacional de Informática na Educação, promovido pela Universidade de Brasília 

(LIMA, 2019), no qual recomendações foram efetivadas ao governo para que se 

desse início aos estudos referentes a essa temática. 

Desde então, as Tecnologias Digitais vêm adotando um papel amplo no 

sistema educacional, proporcionando estratégias ricas de diversos materiais, dos 

quais abrem a oportunidade de novos meios de ensino, deste modo torna-se 

relevante a utilização dessas tecnologias nas metodologias dos docentes, dentro de 

um panorama de práticas pedagógicas inovadoras, visto que as TD têm o papel de 

informar e criar interações entre os processos de ensino e de aprendizagem. 

(PESSI, 2018).  

De acordo com Moran, Masetto e Behrens (2000) não existe uma maneira 

única para se utilizar as Tecnologias Digitais como recurso de sala de aula, pois 

cada professor possui sua metodologia individual, de acordo com sua formação e 

estudos pessoais, assim é preciso que cada um encontre as estratégias mais 

adequadas dentro de suas práticas. O professor precisa encarar os novos desafios, 

não visualizando com aversão ou falta de interesse, pois o mundo da educação está 

em constante movimento, e o professor, como mediador de conhecimento, precisa 

acompanhar essas mudanças. 

 

1.1 ESTADO DO CONHECIMENTO 

 

Buscando conhecer mais acerca do campo a ser estudado, realizou-se, como 

primeira etapa para o desenvolvimento da pesquisa, no mês de março de 2020, o 

Estado do Conhecimento, que se trata de uma “identificação, registro, 
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categorização que levem a reflexão e síntese sobre a produção científica” 

(MOROSINI; FERNANDES, 2014, p. 155), por meio de uma busca em três bases 

de dados, sendo elas: a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), Google Acadêmico e Portal de Periódicos CAPES/MEC tendo como 

referência o período de 2015 a 2020. Buscando encontrar trabalhos relevantes 

dentro da temática a ser investigadas, utilizamos os seguintes campos de busca: 

Pedagogia & Tecnologia; Licenciatura em Pedagogia & Tecnologias Digitais; 

Licenciatura em Pedagogia & TIC e Licenciatura em Pedagogia & TDIC. A tabela 1 

apresenta os resultados encontrados em cada uma das bases analisadas. 

 

Tabela 1: Resultados encontrados x Base de Dados 

PALAVRAS-CHAVE BDTD 
GOOGLE 

ACADÊMICO 
PORTAL DE 
PERIÓDICOS 

Pedagogia; 
tecnologia 

2.372 resultados 40.000 resultados 1.149 resultados 

Licenciatura em 
Pedagogia; 
Tecnologias Digitais 

5 resultados 784 resultados 5 resultados 

Licenciatura em 
Pedagogia; TIC 12 resultados 770 resultados 5 resultados 

Licenciatura em 
Pedagogia; TDIC 

3 resultados 223 resultados 4 resultados 

Fonte: Autora (2020) 

 

Para que a seleção dos documentos encontrados fosse feita, utilizamos os 

critérios de exclusão e inclusão conforme apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Critérios de exclusão e inclusão 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Não estar relacionado com a temática 
de formação de professores. 

Ter relação com a formação de 
professores. 

Estar relacionado às Tecnologias 
Digitais, porém fora da área da 

educação. 

Estar dentro da proposta de 
investigação do currículo acadêmico de 

cursos de licenciatura. 

Abordar o campo das licenciaturas, no 
entanto não contemplando às 

tecnologias. 

Apresentar no documento as práticas 
tecnológicas dentro do ambiente 

escolar. 
Fonte: Autora (2020) 
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Para contemplar esses critérios, foi feita inicialmente a leitura do título e 

palavras-chave dos trabalhos e, num segundo momento, foi realizada a leitura do 

resumo dos trabalhos pré-selecionados e uma leitura dinâmica dos resultados 

apresentados em cada um. Diante disso, foram selecionados um total de vinte 

documentos para o alinhamento da pesquisa, conforme apresentado na tabela 2. 

No quadro 2 apresentamos os dados dos trabalhos selecionados para a análise e 

suas referências são apresentadas no Apêndice A. 

 

Tabela 2: Resultados selecionados x Base de Dados 

PALAVRAS-CHAVE BDTD GOOGLE 
ACADÊMICO 

PORTAL DE 
PERIÓDICOS 

Pedagogia; tecnologia 7 selecionados 0 selecionados 1 selecionado 

Licenciatura em 
Pedagogia; 
Tecnologias Digitais 

3 selecionados 4 selecionados 1 selecionado 

Licenciatura em 
Pedagogia; TIC 

0 selecionados 3 selecionados 1 selecionado 

Licenciatura em 
Pedagogia; TDIC 

0 selecionados 2 selecionados 1 selecionado 

Fonte: Autora (2020) 

 

Quadro 2: Documentos selecionados para estudo 

 BASE DE 
DADOS 

TÍTULO AUTOR ANO 

1 
Google 

Acadêmico 
Tecnologia como mediação pedagógica 
na formação de professores reflexivos 

LOPES, Cristina; 
AZEVEDO, Rosa 

2015 

2 BDTD 

Inclusão digital de professores: um olhar 
sobre a formação dos alunos do curso de 
licenciatura em pedagogia da Faculdade 
de Educação da Universidade de Brasília 

PORTO, Diego 
Viana 

2016 

3 BDTD 
Cultura digital na formação inicial de 

pedagogos 
PONTES, Evellyn 

Ládya Franco 
2016 

4 
Google 

Acadêmico 

As tecnologias da informação e 
comunicação na formação inicial de 

professores: uma análise de dois cursos 
de pedagogia da UNESP 

ALMEIDA, Lilian 
Rose 

2016 

5 
Google 

Acadêmico 

O entrelaçamento das TIC na formação 
docente dos alunos concluintes do curso 

de pedagogia 

ERNESTO, Talita 
da Silva et al. 

2016 

6 
Google 

Acadêmico 

A formação inicial dos futuros professores 
para o uso das tecnologias digitais: uma 

análise das matrizes curriculares de 
cursos do Rio Grande do Sul 

PINTO, Karina 
Letícia Júlio; 
SILVA, Júlia 

Marques Carvalho 

2016 
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7 
Google 

Acadêmico 

As tecnologias digitais e suas implicações 
na formação docente. Educação: novas 

tecnologias e interlocuções 

TORRES, Antonia 
Lis de Maria 
Martins et al. 

2016 

8 
Google 

Acadêmico 

O uso das tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) na prática do estágio 
supervisionado do curso de pedagogia 

PIMENTEL, 
Fernando Silvio 
Cavalcante et al. 

2017 

9 
Google 

Acadêmico 

Uso da tecnologia no curso de pedagogia 
da Universidade Estadual de Feira de 

Santana 

SANTOS, Maísa 
Lis Costa et al. 

2017 

10 BDTD 
Formação docente e tecnologias digitais: 
estudo de caso da pedagogia da Unifesp 

sob enfoque dialógico 
VIEIRA, Paulo Luiz 2017 

11 BDTD 
Gamificação como estratégia pedagógica 

na formação do pedagogo 
PESSI, Ingrid 

Gayer 
2018 

12 
Google 

Acadêmico 

Tecnologia como ferramenta pedagógica 
relatório de atividades desenvolvidas 

durante o estágio não obrigatório 

DA SILVA, Jussara 
Santana 

 
2018 

13 
Google 

Acadêmico 

Prática Pedagógica do Professor de 
Tecnologia: Um Estudo de Caso na 
Licenciatura em Pedagogia em uma 

Instituição Privada Confessional de Ensino 
Superior em Salvador 

BARROS, Osimara 
da Silva 

 
2018 

14 
Portal de 

Periódicos 

Formação docente a distância em um 
curso de licenciatura em pedagogia no Rio 

de Janeiro 

OLIVEIRA, Volúsia 
Gomes Boechat 
de; MOREIRA, 
Laélia Portela 

2018 

15 BDTD 
Imersão nas tecnologias digitais para 

educação: uma experiência pedagógica 
no curso de Pedagogia da PUC-SP 

SILVA, Cristiane 
Samária Gomes da 

2019 

16 BDTD 
Formação de professores para a fluência 

tecnológico-pedagógica em tecnologia 
assistiva no curso de pedagogia 

LIMA, Edilma 
Machado de 

2019 

17 BDTD 

Formação de professores para as 
tecnologias da informação e comunicação 
nos cursos de licenciatura em Pedagogia 

da UFG 

NASCIMENTO, 
Péricles Antonio de 

Souza 
2019 

18 
Portal de 

Periódicos 

Um estudo da inserção e integração de 
tecnologias digitais em uma comunidade 
de professores de uma licenciatura em 

pedagogia 

SILVA, Roberta 
Alves da et al. 

2019 

19 
Google 

Acadêmico 

A inserção curricular das TIC na formação 
de professores: perspectivas dos 

formadores 

BIANCHI, Paula; 
PIRES, Giovani de 

Lorenzi 
2019 

20 
Google 

Acadêmico 
. Narrativas digitais no processo de 
integração das TDIC ao currículo 

SCHENATZ, 
Biancca Nardelli 

2019 

Fonte: Autora (2020) 

 

Os respectivos autores dos trabalhos selecionados tratam da importância do 

acesso às TD desde a formação inicial do professor, mais especificamente dentro 

do curso de Licenciatura em Pedagogia.  

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Silva%2C+Cristiane+Sam%C3%A1ria+Gomes+da
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Silva%2C+Cristiane+Sam%C3%A1ria+Gomes+da
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Em todos os trabalhos analisados verificamos a discussão sobre a inserção 

de práticas tecnológicas desde a formação inicial do pedagogo, para que o futuro 

professor se sinta apto para utilizar diversas metodologias dentro das possibilidades 

que as Tecnologias Digitais apresentam. Na maioria dos casos, os resultados 

apontaram para a falta de exploração das Tecnologias Digitais dentro do curso de 

Licenciatura em Pedagogia (e demais licenciaturas quando investigadas), o que é 

preocupante, pois esses são os futuros professores, e a era digital está cada vez 

mais presente, principalmente nas crianças hodiernamente. 

É fundamental pensar em uma formação adequada, aliada aos recursos 

digitais, visto que a educação está sempre em movimento. Logo, docentes de um 

curso de licenciatura precisam reconstituir suas metodologias de forma que os 

acadêmicos tenham contato com as alternativas que as Tecnologias Digitais 

apresentam, possibilitando uma perspectiva educacional de implantação de novas 

metodologias, a partir de todas as evoluções da sociedade. No entanto, para que 

isso seja feito, é fundamental que haja uma matriz curricular adequada que 

contemple as Tecnologias Digitais de forma transversal e não em um ou mais 

componentes curriculares específicos, bem como recursos de infraestrutura nas 

instituições de ensino. A educação é um ato político e cabe aos docentes e futuros 

docentes visualizarem a formação a partir deste panorama. 

Por meio de uma pequena análise sobre as leituras realizadas, apontamos 

como principais autores utilizados para o estudo na área das TD e formação de 

professores, estudiosos como Jean Piaget, Seymour Papert, Pierre Lévy, Nelson 

Pretto, Maria Elizabeth Almeida, António Nóvoa, Marilda Behrens, Laurence Bardin, 

Dermeval Saviani, Maria Luiza Belloni, Marc Prensky, Bauman Zygmunt e José 

Moran. Além disso, foi observada que as pesquisas aqui citadas foram 

desenvolvidas principalmente através de estudo de campo, estudo de caso e 

aplicação de questionários e entrevistas, todas com cunho qualitativo.  

Na figura 1 estão em destaques as palavras que foram mais citadas nos 

documentos selecionados para estudo. 

 

  



14 
 

 

Figura 1: Palavras mais citadas nos documentos selecionados para estudo 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

É possível notar a grande influência do curso de Licenciatura em Pedagogia 

nos estudos relacionados às Tecnologias Digitais. Os trabalhos desenvolvidos 

relatam a forma como os educadores têm contato com as TD em suas formações 

iniciais, demonstrando um déficit de conteúdos e práticas voltados às TD e suas 

possibilidades em sala de aula. Os autores relatam que é preciso alterar as 

metodologias de ensino, pois não há mais espaço na educação para um ensino 

tradicional, visto que nesta metodologia as TD não estão inclusas. Em um curso de 

formação de professores, é devidamente importante apresentar aos acadêmicos as 

diversas metodologias de ensino, bem como os recursos que podem ser utilizados. 

É importante destacar que não defendemos a inserção de um, dois ou mais 

componentes curriculares que contemplem a temática das Tecnologias Digitais na 

formação inicial, o que defendemos é que as TD sejam exploradas ao longo de toda 

a formação docente de forma transversal. Mais do que conhecer ferramentas e TD 

é preciso experenciá-las em práticas de ensino e de aprendizagem. Mais do que 

apresentar possibilidades é preciso explorar cada uma delas em diferentes 

contextos. 

A partir do Estado do Conhecimento pudemos identificar que o nosso 

problema de pesquisa inicial já havia sido, em partes, respondido pelos trabalhos 

analisados. Ou seja, podemos afirmar que a formação inicial do licenciado em 

Pedagogia não tem contemplado às Tecnologias Digitais de forma transversal, 

implicando em lacunas que acabam por refletir na sua prática enquanto docente.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Inicialmente, pretendíamos investigar a forma como as Tecnologias Digitais 

estão sendo (ou não) contempladas nos cursos de Licenciatura em Pedagogia, 

buscando compreender como está sendo realizada a formação do pedagogo para 

a sua futura prática docente, se no formato de um componente curricular específico 

ou de forma transversal. Contudo, os achados por meio do Estado do Conhecimento 

associado ao período em que estamos vivenciando nos fizeram ajustar o rumo desta 

investigação, não de forma radical, mas na busca de analisarmos outros elementos 

nessa mesma relação do professor de anos iniciais, o pedagogo, com as 

Tecnologias Digitais. 

Em dezembro de 2019, surgiu na cidade de Wuhan, na China, um novo vírus 

que desencadeou uma crise sanitária mundial. De acordo com o Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2020), o Coronavírus causa a doença Covid-19, denominado 

SARS-CoV-2, apresentando um quadro clínico variável, cerca de 80% dos 

pacientes podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), entre 

20% dos casos detectados necessitam de atendimento hospitalar, devido à 

instabilidade respiratória, e, ainda, aproximadamente 5% requer suporte 

ventilatório. 

Todavia, o dado mais preocupante e quem tem chamado a atenção de líderes 

do mundo inteiro é a capacidade de propagação desse vírus, que se dá pelo contato 

físico e pelo ar e que, em poucos dias, é capaz de contaminar uma cidade inteira. 

Enquanto pesquisadores buscam uma vacina para conter essa pandemia, a medida 

mais eficaz para o seu controle é o isolamento social. Desse modo, as lideranças 

políticas do mundo inteiro implementaram medidas de distanciamento social a fim 

de minimizar os danos causados pelo coronavírus. 

No município de Alegrete, que fica localizado na região da Campanha no Rio 

Grande do Sul, a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Prefeitura de 

Alegrete, publicou o Decreto n°195 em 16 de março do ano de 2020, onde algumas 

medidas já estavam sendo iniciadas para alertar as pessoas sobre a importância de 

evitar aglomerações em locais públicos. Já no dia 18 de março o Decreto nº 201 

declarava estado de calamidade pública, orientando as pessoas para que, nos 

quinze dias subsequentes, permanecessem com isolamento social, interrompendo 

rotinas de trabalhos, reuniões, festas, passeios, transporte público, entre outros. 
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Isso aconteceu porque o contágio de pessoas estava em propagação, preocupando 

a área da saúde, pois não haveria como controlar ou disponibilizar tratamentos para 

um número muito alto da população. Outros decretos foram publicados, conforme a 

necessidade estadual e municipal. 

O afastamento das pessoas de seus trabalhos, em muitos casos, necessitou 

de um contato com as Tecnologias Digitais para que, mesmo em suas residências, 

o trabalho não parasse, ou seja, muitos trabalhadores se viram na obrigação de 

utilizar notebooks ou smartphones conectados à internet para realizar o seu trabalho 

de forma remota. Isso aconteceu, inclusive, na educação básica, onde muitos 

professores precisaram se familiarizar com as aulas em plataformas on-line, 

preparando os conteúdos que até então eram ministrados totalmente na modalidade 

presencial, dentro de uma perspectiva de Ensino Remoto Emergencial1, utilizando 

como recursos para o envio das atividades aos estudantes e-mails e/ou plataformas 

como o Moodle, Google Meet, Google Classroom, entre outros. 

Contudo, se de um lado temos uma formação incipiente para o uso de 

Tecnologias Digitais na educação básica associada à falta de experiência para o 

ensino on-line nessa etapa do ensino, por outro surge uma emergência e, até 

mesmo, uma pressão por parte dos governantes para que o ensino que estava 

integralmente pensado e planejado para a perspectiva presencial passasse 

imediatamente para o ambiente virtual. Nesse contexto, o presente estudo buscou 

investigar como ocorreu essa migração do presencial ao virtual, assim como buscou 

analisar as formas de mediação e interação entre professor e estudante em tempos 

de pandemia. 

 

1.3 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Considerando as adaptações no sistema educacional que estamos 

encarando, o presente estudo traz como indagação: 

Quais estratégias a comunidade escolar (professores, estudantes e gestão 

escolar) está utilizando para desenvolver as propostas pedagógicas no ambiente 

on-line, especificamente na etapa de anos iniciais no município de Alegrete/RS? 

                                            
1 Ensino Remoto Emergencial: Trata-se de um ensino provisório, para substituir a modalidade 
presencial durante o período da pandemia. Tem como objetivo fornecer acesso aos conteúdos 
escolares através das tecnologias digitais, sendo assim um ensino on-line. (JOYE, et al, 2020). 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

Investigar como a comunidade escolar (professores, estudantes e gestão 

escolar) que atua nos anos iniciais no município de Alegrete/RS está se adequando 

ao Ensino Remoto Emergencial, visto a urgência e a necessidade para que o 

processo desenvolvido em sala de aula presencialmente continuasse sendo 

realizado por meio de recursos on-line. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar os recursos e estratégias que estão sendo utilizadas para o 

desenvolvimento de aulas remotas em tempos de pandemia. 

 Identificar e categorizar os meios digitais mais utilizados pelos 

professores como ferramenta de ensino. 

 Analisar os maiores desafios e dificuldades apresentadas pelos 

professores. 

 Analisar como está sendo feita a mediação e interação entre 

professores e estudantes neste período de Ensino Remoto 

Emergencial. 

 Identificar o suporte oferecido pela gestão escolar para o trabalho 

docente de forma remota em tempos de pandemia. 

 Fortalecer a importância de uma formação inicial de profissionais da 

educação que contemple as Tecnologias Digitais de forma transversal. 

 

 Buscando atingir os objetivos apresentados, esta pesquisa estruturou-se da 

seguinte forma: 

 Definição dos conceitos para entendimento da pesquisa, apresentado no 

capítulo dois; 

 Apresentação do percurso metodológico percorrido ao longo desta 

investigação, apresentada no capítulo três;  

 Análise dos dados, apresentada no capítulo quatro; 

 Considerações finais, apresentadas no capítulo cinco.  
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 As referências utilizadas nesta pesquisa e os apêndices estão apresentados 

ao final deste volume. 
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2 CONCEITOS PARA O ENTENDIMENTO DA PESQUISA 

 

O presente estudo apresenta um recorte na formação dos professores de 

anos iniciais dentro da perspectiva das Tecnologias Digitais, tendo como pano de 

fundo o conceito de Ensino Remoto Emergencial que emergiu a partir da pandemia 

causada pelo novo coronavírus e acarretou numa migração das aulas presenciais 

para ambientes virtuais, sejam eles formais ou informais. 

 

Figura 2: Recorte teórico da pesquisa 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

Como base teórica, foram utilizados alguns estudos selecionados a partir do 

Estado do Conhecimento, bem como autores renomados no campo da formação de 

professores e das Tecnologias Digitais, como Saviani, Nóvoa, Freire e Lévy. 

Apresentamos, a seguir, uma breve definição dos principais conceitos 

utilizados na construção desse estudo. 

 

2.1 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

 

A profissão docente requer constante formação para que o educador esteja 

sempre integrado às novas questões abordadas dentro do campo da educação. No 
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entanto, a formação inicial precisa instigar os futuros professores a aderirem esse 

panorama de ser um constante pesquisador. Uma grande preocupação na 

formação inicial de professores é de como as universidades que possuem cursos 

de licenciatura estão preparando o futuro profissional para lidar com os desafios de 

sala de aula, aliando às exigências apresentadas nos contextos políticos, 

econômicos, sociais e culturais, visto que a escola é parte da sociedade e precisa 

estar a par dessas questões. (NASCIMENTO, 2019). 

O processo de formação de professores passou por grandes oscilações ao 

longo dos anos, apegando-se a modelos pedagógicos mais práticos pensados 

somente nas escolas, no entanto é preciso ir além, unindo modelos profissionais 

que sejam frutos de uma relação entre as universidades e escolas, possibilitando 

espaços de discussões (NÓVOA, 1995). Isso acontece justamente devido às 

mudanças que a sociedade enfrenta, visto que a educação precisa acompanhar e 

evoluir, assim como Freire e Shor (1986, p. 28) afirmam: “[...] vincular o trabalho em 

sala de aula com transformação da sociedade é básico para a transição do 

professor para os métodos libertadores, embora a sala de aula e o resto da 

sociedade permaneçam áreas da prática fisicamente distintas”. Mesmo que este 

conceito venha de três décadas atrás, ele ainda é atual, pois vai ao encontro do que 

se espera da educação. 

Exclusivamente abordando o curso de Licenciatura em Pedagogia, 

encontram-se marcos legais que sugerem alterações no currículo que conduziram 

ao que temos atualmente, como forma de se aproximar da realidade educacional. 

A palavra pedagogia ou pedagógico está muito relacionada aos campos de 

desenvolvimento humano e social, visto que é muito comum ler sobre métodos 

pedagógicos, tendências pedagógicas, entre outros, além de encontrarmos estes 

termos em outras áreas de atuação, como profissionais do jornalismo, empresários, 

na área da saúde, o que nos mostra que a pedagogia está além de ser uma técnica 

de sala de aula, é uma área da ciência que trabalha e estuda o ser humano em seus 

aspetos sociais. (LIMA, 2019). 

A história da educação no país é bem complexa e carrega marcas do Período 

Colonial, onde os padres eram professores e apenas as crianças de famílias com 

posses poderiam ter acesso a essa educação. 
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Inicialmente, a função docente desenvolveu-se de forma subsidiária e não 
especializada, constituindo uma ocupação secundária de religiosos ou 
leigos das mais diversas origens. A génese da profissão de professor tem 
lugar no seio de algumas congregações religiosas, que se transformaram 
em verdadeiras congregações docentes. Ao longo dos séculos XVII e 
XVIII, os jesuítas e os oratorianos, por exemplo, foram progressivamente 
configurando um corpo de saberes e de técnicas e um conjunto de normas 
e de valores específicos da profissão docente. (NÓVOA, 1995, p. 15). 

 

Contudo, após a Independência começaram a surgir escolas para as demais 

crianças, o que resultou, por volta de 1835, no surgimento de escolas Normais, ou 

Normalistas, destinadas a formar professores, que eram consideradas pessoas 

capazes de transmitir conhecimento. (NASCIMENTO, 2019). Saviani (2009, p. 143) 

descreve um breve resumo dos períodos de evolução da educação no Brasil: 

 

1. Ensaios intermitentes de formação de professores (1827-1890). Esse 
período se inicia com o dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras Letras, 
que obrigava os professores a se instruir no método do ensino mútuo, às 
próprias expensas; estende-se até 1890, quando prevalece o modelo das 
Escolas Normais. 2. Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas 
Normais (1890-1932), cujo marco inicial é a reforma paulista da Escola 
Normal tendo como anexo a escola-modelo. 3. Organização dos Institutos 
de Educação (1932- 1939), cujos marcos são as reformas de Anísio 
Teixeira no Distrito Federal, em 1932, e de Fernando de Azevedo em São 
Paulo, em 1933. 4. Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia 
e de Licenciatura e consolidação do modelo das Escolas Normais (1939-
1971). 5. Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de 
Magistério (1971-1996). 6. Advento dos Institutos Superiores de Educação, 
Escolas Normais Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-
2006).  

 

Em 1934 e 1935, foram criadas as universidades de São Paulo e Distrito 

Federal, partindo da reforma de Anísio Teixeira. Com isso, as Escolas Normais, que 

passaram a ser chamadas de Escolas de Professores e posteriormente de Escola 

de Educação, integraram-se a estes modelos, fazendo parte das universidades. Foi 

a partir disso que, em 1939, surgiu a necessidade de criação do curso de Pedagogia 

e outras licenciaturas como ensino superior. Com isso as tarefas se dividiram, os 

cursos de licenciatura ficaram com a tarefa de “formar professores para as 

disciplinas específicas que compunham os currículos das escolas secundárias; e os 

cursos de pedagogia ficaram com o encargo de formar professores das escolas 

normais”. (SAVIANI, 2005, p. 7). 

Em meados do século XX, após inúmeras reformas, decretos e leis em prol 

da educação, o Curso Normal foi marcado por muitos movimentos de reformulações 

em alguns estados do país. Deste modo, ainda resultado de grandes evoluções, o 
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curso de Pedagogia, amparado pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96, passa 

a afirmar suas finalidades. O Plano Educacional de Educação (PNE), instituído pela 

Lei 13.005/2014, em sua meta 15, determinou a garantia da oferta de Ensino 

Superior para todos os professores da Educação Básica. Porém, anteriormente, no 

PNE de 2011, já havia sido colocada a importância de uma formação de Ensino 

Superior para educadores. Com base nessa lei, os cursos de licenciaturas 

passaram a formar um grande número de profissionais da educação, além de 

ganhar maior visibilidade.  

Também corroboram com a formação inicial e continuada dos professores as 

Políticas Públicas (PP) direcionadas para campo educacional. Essas Políticas 

Públicas, normalmente, são elaboradas por órgãos públicos nacionais, elas passam 

por avaliação e podem virar lei, desta forma, passam a reger alguns aspectos 

organizacionais dentro das instituições (BARBOSA, et al, 2016). A manutenção e 

implementação das PP são de responsabilidade do Estado em qualquer etapa de 

ensino. Quando ao ensino superior, Barbosa explica que as Políticas Públicas 

voltadas para a formação de educadores perspectivam: 

 

• Investimento em pedagogias universitárias inovadoras; • Ações ou redes 
interinstitucionais de formação de competências e desenvolvimento 
profissional do professor; • Articulação entre os conhecimentos, 
habilidades e atitudes que constituem a especificidade das atividades dos 
professores; • Inovações nos campos formativos, científicos e tecnológicos 
das universidades. (BARBOSA, et al, 2016, p. 101). 
 

A partir da implementação de leis, é possível garantir qualidade e 

funcionalismo dentro das instituições de ensino, portanto se torna indispensável a 

constante revisão de documentos legais associadas a avaliações das matrizes 

curriculares de cursos de formação docente, oportunizando uma formação crítica, 

de acordo com as peculiaridades atuais apresentadas no campo educacional.  

Vale ressaltar que a educação passou por vários períodos conturbados, um 

deles foi o golpe militar de 1964, período onde muitos educadores foram censurados 

e exilados do país devido a seus estudos e metodologias em sala de aula. Nessa 

época os estudantes eram preparados para serem profissionais que servissem o 

país em uma perspectiva socioeconômica (NASCIMENTO, 2019), cumprindo 

apenas a etapa de ensino básico, sem estímulos para cursar ensino superior. Nesse 

período, houve reivindicações e manifestações para construir um país democrático. 
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Com muita luta, por volta de 1970, o poder militar foi enfraquecido, nascendo um 

novo cenário político sobre educação: 

 

[...] principalmente a partir das eleições de 1974, com a vitória do 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para o Senado Federal, partindo 
de oposição ao regime militar, que o Estado Democrático vai sendo 
gradativamente restabelecido. Porém, será após onze anos passados das 
eleições, em 1987, que se instala uma Assembleia Constituinte para a 
elaboração do anteprojeto de uma nova Constituição, que será promulgada 
em 5 de outubro de 1988. (LIMA, 2019, p. 63). 

 

Foi só a partir dessa perspectiva que então surgiu a necessidade de uma 

nova legislação para o âmbito educacional, sendo criada a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB), que foi aprovada em 20 de dezembro de 1996. No Brasil, os cursos de 

licenciatura e, especialmente, o de Pedagogia, enfrentaram muitas mudanças 

desde a década de 90 aos dias de hoje, desde as reformulações de currículos, como 

a LDB, que trouxe essa proposta de formar professores em nível superior, e, mais 

recentemente, a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) 1/2006, 

recebendo Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) em nível de licenciatura 

(NASCIMENTO, 2019). As DCNs para o curso de Pedagogia: 

 

[...] aplicam-se à formação inicial para o exercício da docência na 
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos 
de Ensino Médio de modalidade Normal e em cursos de Educação 
Profissional, na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras 
áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. A formação 
oferecida abrangerá, integradamente à docência, a participação da gestão 
e avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral, a elaboração, a 
execução, o acompanhamento de programas e as atividades educativas. 
(BRASIL, 2006, p. 6). 

 

Além disso, as atividades do pedagogo englobam:  

 

[...] planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação 
de tarefas próprias do setor da Educação; - planejamento, execução, 
coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências 
educativas não-escolares; - produção e difusão do conhecimento 
científico-tecnológico do campo educacional, em contextos escolares e 
não-escolares. (BRASIL, 2006, p. 7). 

 

Com isso, entendemos que para ser pedagogo é preciso visualizar um campo 

educacional cheio de possibilidades, além de uma sala de aula. Destaca-se aqui a 

importância, salientada nas DCNs, que o profissional se aproprie de um 
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conhecimento tecnológico, relacionando “as linguagens dos meios de comunicação 

aplicadas à educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio 

das tecnologias de informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de 

aprendizagens significativas”. (BRASIL, 2006, p. 8). 

Entende-se que existe uma preocupação em inserir práticas tecnológicas no 

cotidiano do professor, visto que “a tecnologia, de certa forma, está presente em 

todos os setores sociais, inclusive, ainda que de forma primária, nas instituições 

educativas”. (LOPES; AZEVEDO, 2017, p. 8). Porém, para se apropriar destes 

conhecimentos é preciso que o professor esteja disposto a modificar a perspectiva 

sobre educação que foi construída em sua carreira, mas, segundo Freire e Shor 

(1986, p. 27), “para que professores se transformem, precisamos, antes de tudo, 

entender o contexto social do ensino, e então perguntar como é que esse contexto 

distingue a educação libertadora dos métodos tradicionais”. Esses métodos 

considerados tradicionais não proporcionam abertura para novas perspectivas de 

trabalho em sala de aula, o que provoca atrito com a introdução das TD, visto que 

são parte de uma metodologia interativa e exploratória. 

 

2.2 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Como já afirmado anteriormente, as Tecnologias Digitais vêm ocupando um 

grande espaço na sociedade. Os processos de ensino e de aprendizagem dentro 

das escolas não podem deixar de acompanhar as mudanças da sociedade 

contemporânea, a fim de preparar seus estudantes devidamente, conforme o 

contexto atual solicita. Portanto, o trabalho em sala de aula deve estar vinculado 

com a transformação da sociedade, sendo um ato básico para obter uma educação 

libertadora, fugindo do aspecto tradicional. (FREIRE; SHOR, 1986). 

Em um contexto de ensino tradicional, “a educação se torna um ato de 

depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante”. 

(FREIRE, 1996, p. 57). Nesse panorama, temos a “educação bancária”, do qual 

Freire (1996) faz uma relação com o que foi citado anteriormente. Em uma 

educação onde só o professor pode “depositar” e os estudantes apenas recebem 

sem discussão, teremos o reflexo de uma metodologia tradicional, formando, de um 

modo geral, pessoas sem senso crítico ou opinião, sabendo apenas reproduzir 
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aquilo que lhe for ensinado ao longo da vida por alguém, seja no ambiente de 

trabalho como até mesmo no ambiente familiar.  

 

Na visão ‘bancária’ da educação, o ‘saber’ é uma doação dos que se 
julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das 
manifestações instrumentais da ideologia da opressão a absolutização da 
ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, 
segundo a qual está se encontra sempre no outro. (FREIRE, 1996, p. 57). 

 

Logo, a educação precisa ser vista como um degrau para a construção da 

vida social, agregando ao processo de ensino contextos que contemplem as 

peculiaridades apresentadas pela sociedade. Isso acontece também quando se 

encaixam as vivências que os educandos levam para a sala de aula, dando 

visibilidade para os conhecimentos prévios que cada um carrega consigo. A 

educação só faz sentido quando construída por meio de troca de conhecimentos 

entre todos os envolvidos. A saber, professores, estudantes, gestão escolar, família 

e demais participantes do ecossistema escolar. 

Considerando as Tecnologias Digitais, sabemos o quanto elas estão 

presentes no cotidiano da sociedade e, desse modo, na sala de aula não pode ser 

diferente. As TD podem ser ferramentas de estímulo ao estudo e pesquisa 

independente, auxiliando o processo de aprendizagem. Portanto a sua utilização se 

faz necessária para auxiliar a promover a autonomia e interação dos educandos, 

sendo que, ao incluir essas práticas no contexto de sala de aula, o professor estará 

proporcionando aos estudantes novas possibilidades para a formação futura. 

(PIMENTEL et al, 2017). 

Todavia, a utilização das TD varia muito de acordo com o contexto social da 

comunidade escolar. Lévy (1999, p. 13), mesmo com todos seus estudos e 

afirmações, destaca que: 

 

Não quero de forma alguma dar a impressão de que tudo o que é feito com 
as redes digitais seja “bom”. Isso seria tão absurdo quanto supor que todos 
os filmes sejam excelentes. Peço apenas que permaneçamos abertos, 
benevolentes, receptivos em relação à novidade. Que tentemos 
compreendê-las, pois a verdadeira questão não é ser contra ou a favor, 
mas sim reconhecer as mudanças qualitativas na ecologia dos signos, o 
ambiente inédito que resulta da extensão das novas redes de comunicação 
para a vida social e cultural. Apenas dessa forma seremos capazes de 
desenvolver estas novas tecnologias dentro de uma perspectiva 
humanista. 
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As Tecnologias Digitais são ferramentas de apoio nos processos de ensino 

e de aprendizagem e, aliadas ao cotidiano, podem auxiliar a tornar uma aula 

dinâmica e mais interativa. O avanço das TD tem provocado discussões a respeito 

da utilização dessas ferramentas nas práticas de sala de aula, por este motivo se 

faz necessário debater aspectos que promovam a formação continuada de 

professores, revisitando seu papel no ato de ensinar e aprender. (SANTOS et al, 

2017). 

Esse processo de readaptação do profissional da educação é demorado, pois 

a escola é uma instituição que, segundo Lévy (1998), há mais de cinco mil anos 

está baseada em um ditador como mestre (professor), na escrita manuscrita do 

estudante como fundamental e, há quatro séculos, passou a utilizar a impressão; 

“uma verdadeira integração da informática (como do audiovisual) supõe, portanto, 

o abandono de um hábito antropológico mais que milenar, o que não pode ser feito 

em alguns anos” (LÉVY, 1998, p. 8).  

A sociedade contemporânea está imersa ao mundo da cibercultura, do qual 

Lévy (1999, p. 17) define como “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de 

práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 

juntamente com o crescimento do ciberespaço”, esse sendo “o novo meio de 

comunicação que surge da intercomunicação mundial dos computadores”. Portanto 

as adaptações dentro do currículo de formação de educadores remetem às 

competências do professor enquanto profissional, tornando-o apto a inovar suas 

práticas visando o sucesso pedagógico aliado aos recursos tecnológicos 

disponíveis na escola.  

Apesar de toda a globalização, da integração das TD em sala de aula e de 

todos os estudiosos afirmarem que essas ferramentas estão imersas na sociedade 

e não há mais como retroceder, cabe destacar que a desigualdade social ainda é 

muito presente em nosso país. Tal desigualdade atinge a nossa sociedade em todas 

as dimensões e não seria diferente ao considerarmos o contexto escolar. 

 

2.3 TECNOLOGIAS DIGITAIS E A VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

Prensky (2001) utilizou, há quase duas décadas e no contexto norte-

americano, uma categorização para destacar dois grupos de pessoas que se 

destacavam  naquele contexto de consolidação da Internet , o primeiro grupo seriam 
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os nativos digitais, que são aqueles que nasceram após a criação da internet, tendo 

contato desde sempre com dispositivos digitais, e outra categoria denominada de 

imigrantes digitais, que nasceram antes do advento da Internet e, por sua vez, 

adquiriram suas habilidades e competências para trabalhar no mundo digital, em 

algum grau, mesmo tendo nascido em contexto “analógico”. A ideia do autor foi 

chamar atenção que havia uma nova geração de estudantes chegando à escola. 

Cabe destacar que a realidade do autor era um contexto social altamente 

desenvolvido no que tange a oferta e adoção de Tecnologias Digitais. 

No entanto, tendo em vista que se passaram quase duas décadas desde a 

sua definição destes conceitos, bem como nos encontramos num país marcado por 

significativas desigualdades sociais, não podemos replicar tal classificação de forma 

literal. Embora o contato com as Tecnologias Digitais para os ditos imigrantes 

digitais tenha sido mais tardio, o envolvimento em relação ao interesse e 

aprendizagem pode ser o mesmo das gerações tidas como de “nativos digitais”. 

(COELHO et al, 2018). 

Bennet (2010) considera um rótulo determinar que todos os jovens são 

nativos digitais, não concordando com o entendimento de Prensky (2001). Segundo 

a autora, nem todos os jovens possuem intimidade com as TD, comprovando isso 

existem alguns estudos realizados, por exemplo, entre jovens universitários 

australianos, apontando que somente 21% possuem um blog e 24% possuem 

alguma rede social. Ainda em relação às pesquisas, foi realizado nos Estados 

Unidos uma pesquisa em 13 instituições, com 4.374 estudantes, mostrando que a 

maioria tinha aparelhos telefônicos e computadores, no entanto, somente 12% já 

tinha elaborado conteúdos próprios em ambientes virtuais. (BENNET, 2010). 

Já no Brasil, uma pesquisa realizada pela Unesco em 2004 realizada em 13 

capitais do país, tendo como público-alvo jovens estudantes do ensino médio com 

relação às TD ofertadas pelas escolas, ressaltou a exclusão digital, apontando que 

muitos jovens se sentem limitados e, principalmente em escolas da rede pública, 

existe uma defasagem nos recursos de informática (LEMOS, 2009). Outra pesquisa 

realizada no Brasil em relação aos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) de 2005 apontou que 64% dos estudantes que obtiveram as melhores 

notas possuíam acesso à internet em casa, sendo que as notas mais baixas se 

referiam a 82% de estudantes que não possuíam acesso à rede em seus domicílios 

(LEMOS, 2009). 
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Esses e outros estudos comprovam a presença da desigualdade digital como 

uma das facetas da desigualdade social presente no Brasil. Em 2008 apenas 18% 

dos lares possuíam acesso à internet, ao longo dos anos esse percentual vem 

aumentando, como em 2017, que já havia mais de 42 milhões de domicílios 

beneficiados, representando 61% dos domicílios, porém, mesmo com esse 

aumento, ainda muitas famílias estão fora desse panorama tecnológico. (ARAUJO, 

2019). Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

destacaram o crescimento em relação ao acesso à internet entre jovens a partir de 

10 anos de idade, indo de 69,8%, em 2017, à 74,7% em 2018. Todavia, ainda temos 

um número significativo de residências que não possuem acesso à internet. 

Dessa forma, mais uma vez não se pode afirmar que todos os jovens são 

nativos digitais, pois nestes casos de carência financeira e pouca acessibilidade, 

esse contato é pouco praticado, inviabilizando a construção de uma fluência digital 

nos moldes apresentados por Prensky (2001). Nesse contexto destacamos o 

conceito de exclusão digital, que em contrapartida de tudo o que vem sendo 

afirmado sobre a imersão das TD em todos os meios sociais, precisa também ser 

vista e discutida. 

 

Considerando que cada vez mais as principais atividades da sociedade, 
bem como a informação, estão na rede, estar fora dela é amargar numa 
nova ignorância. Além disso, o mercado de trabalho procura cada vez mais 
profissionais que sejam criativos, dinâmicos, entre outras características 
que são estimuladas por aqueles que estão incluídos na rede. (SOUZA; 
GIRAFFA, 2019, p. 3) 

 

Essa limitação de acesso que existe na nossa sociedade, impede muitas 

pessoas de se desenvolverem amplamente ou na potencialidade desejada dos 

aspectos de formação profissional. Por este motivo, a educação precisa ser 

democrática e oportunizar as mesmas condições a todos os estudantes, visto que 

é um espaço social em que muitos vão utilizar como porta de abertura para um 

futuro mais digno.  

É importante ressaltar que, apesar de o professor ter um papel incontestável 

na composição escolar, ele não é capaz de realizar mudanças sozinho, precisa de 

infraestrutura adequada, investimentos, políticas públicas e formações para 

desenvolverem novas habilidades enquanto profissional; além disso, precisa existir 

no espaço escolar especialistas na área das tecnologias para que, de fato, aconteça 
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uma interação de qualidade, que tragam benefícios, enfrentando os desafios da 

cibercultura (SOUZA; GIRAFFA, 2019). Logo, a inserção das TD no ambiente 

escolar só acontece com êxito se existirem recursos adequados, para que o docente 

consiga desenvolver propostas aliadas às ferramentas digitais.  

 

2.4 ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

 

A escola é um espaço de convívio social, de aprendizagens por meio das 

interações, das dinâmicas e de toda uma construção pedagógica aliada ao contexto 

da comunidade escolar. Todavia, toda essa ideia de escola precisou ser 

reformulada com a chegada da pandemia causada pelo novo Coronavírus. Com a 

necessidade do isolamento social como uma das medidas mais eficazes para o 

controle da pandemia causada pela COVID-19, os governantes orientaram as 

escolas a substituírem o ensino presencial e pelo Ensino Remoto Emergencial. 

É importante destacar que o que estamos vivenciando nesse período de 

pandemia é o que se denominou como Ensino Remoto Emergencial e não a 

modalidade já conhecida e consolidada da Educação a Distância (EaD). A EaD 

possui legislação específica e toda uma estrutura já estabelecida para desenvolver 

as práticas de ensino e de aprendizagem de forma síncrona e assíncrona, de acordo 

com o nível de ensino. É um sistema tecnológico, baseado na sistematização de 

diversos recursos didáticos apoiados a uma organização autônoma por parte do 

estudante, onde o professor realiza a tutoria dos conteúdos. (ARETIO, 2001). 

Diferente disso, o ERE não tem nem mesmo uma legislação própria, pois não 

é considerado como modalidade de ensino (JOYE et al, 2020). O objetivo do Ensino 

Remoto Emergencial não é criar uma nova modalidade, mas sim fornecer suporte 

provisório para minimizar os efeitos do distanciamento social (JOYE et al; 2020), 

mantendo um vínculo entre professor e estudante. 

Holges et al. (2020) definem o Ensino Remoto Emergencial como uma 

mudança temporária da entrega de instruções para um modo de entrega alternativo 

devido a circunstâncias da pandemia. Envolve o uso de soluções de ensino 

totalmente remotas para instrução ou educação que, de outra forma, seriam 

ministradas presencialmente ou como cursos combinados ou híbridos e que 

retornarão a esse formato assim que o isolamento social deixe de ser necessário.  
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Nesse contexto de ERE as TD se tornaram mecanismos de referência para 

o desenvolvimento das atividades escolares. No entanto, também há uma 

compreensão de que a pandemia desenvolveu uma complexidade na realização do 

trabalho docente, pois existem implicações ao transformar a sala de estar em sala 

de aula trabalhando em casa, tendo em vista a composição familiar que compartilha 

daquele espaço e todas as outras demandas que trazem fragilidade na estrutura 

emocional do profissional. (ARRUDA, 2020). 

Além disso, a exclusão digital tem sido ainda mais dura nesse momento de 

pandemia, onde parte da população que não possui acesso à internet está sendo 

privada do processo de ensino por plataformas on-line. O Centro Regional de 

Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC) e o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

disponibilizaram os dados destacados na figura 3: 

 

Figura 3: Acesso a equipamentos de TD no contexto brasileiro 

 

Fonte: DUTRA (2020) 

 

A diversidade social do Brasil e a vulnerabilidade financeira de muitas 

famílias diz respeito também à exclusão digital, que nos permite afirmar que o 

momento em que estamos vivenciando é oportuno para uma reflexão e avaliação 

de uma nova educação, visto que a própria Constituição Federal garante educação 

de qualidade a todos, contudo essa garantia à educação não está sendo atendida 

nesse período de ERE. (JOYE et al, 2020). 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O presente estudo adotou uma abordagem qualitativa, que segundo Bogdan 

e Biklen (1982 apud LUDKE; ANDRE, 1986, p. 13) é uma pesquisa que “envolve a 

obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em 

retratar a perspectiva dos participantes”. Nesse sentido, esse estudo buscou 

conhecer acerca da temática, com foco principal em Tecnologias Digitas na 

educação, visando ao processo de pesquisa como essencial para a compreensão 

dos objetivos.  

A pesquisa é caracterizada como exploratória, aliada ao estudo de caso. Uma 

pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com a temática, corroborando 

com a construção de ideias e descobertas (GIL, 2002). Essa modalidade une-se ao 

estudo de caso, que teve como objetivo proporcionar um conhecimento mais 

profundo, porém não tão preciso, identificando possíveis fatores influenciáveis (GIL, 

2002). Segundo Ludke e André (1986, p. 17), “quando queremos estudar algo 

singular, que tenha um valor em si mesmo, devemos escolher o estudo de caso”. 

Assim sendo, foram investigados professores com formação em Licenciatura em 

Pedagogia que atuam nos anos iniciais de escolas da rede pública e privada do 

município de Alegrete, no Rio Grande do Sul. 

No mês de junho de 2020, foi realizado um levantamento das escolas do 

município de Alegrete. O levantamento resultou em trinta e seis escolas municipais 

(sendo nove em zona rural), vinte escolas estaduais (sendo três em zona rural), 

quinze escolas privadas e uma escola federal (em zona rural). O primeiro contato 

com as escolas aconteceu por meio de contato telefônico, no período de 05 a 09 de 

junho. Conseguimos contatar apenas cinco escolas e foi apresentado o objetivo da 

pesquisa aos gestores, solicitando o e-mail para o envio do formulário da pesquisa 

àqueles que aceitaram participar da pesquisa. Devido às condições de isolamento 

social, muitas escolas alteraram o trabalho presencial pelo teletrabalho, por isso não 

obtivemos retorno de todas as escolas mediante contato telefônico. Diante disso, 

no dia 10 de junho foi realizada uma busca on-line para localizar os e-mails das 

demais escolas do município de Alegrete. 

Finalizando a etapa de busca, conseguimos o contato eletrônico de cinquenta 

e três escolas. Concomitante a isso estava sendo desenvolvido, como primeiro 



32 
 

 

instrumento de pesquisa, um questionário on-line por meio da plataforma Google 

Forms (Apêndice C) para ser enviado aos e-mails das instituições escolares do 

município. Além disso, foram também contatados alguns e-mails pessoais de 

professores que demonstraram interesse em participar da pesquisa a partir de 

convites realizados pelas redes sociais, como WhatsApp, Facebook e Instagram. 

O questionário on-line coletou respostas durante o período de 05 de junho a 

05 de julho. Contamos com a participação de 86 professores, sendo que destes 16 

se enquadravam no perfil dos nossos sujeitos de pesquisa, ou seja, professores 

com formação em licenciatura em Pedagogia que atuam nos anos iniciais do 

município de Alegrete, sendo quatro professores de rede privada e os demais de 

rede pública. Desses participantes, selecionamos dentre aqueles que haviam 

disponibilizado seus e-mails ao final do questionário, demonstrando interesse em 

colaborar com a etapa seguinte da pesquisa, aqueles que atendiam nossos critérios 

para a segunda etapa da pesquisa, ou seja, professores que estavam atuando no 

Ensino Remoto Emergencial no período de pandemia.  

A etapa seguinte consistiu numa entrevista on-line, como segundo 

instrumento de pesquisa, realizada pela plataforma Google Meet (Apêndice E), em 

virtude de ainda nos encontrarmos em período de distanciamento social. O convite 

para a participação das entrevistas foi enviado para o e-mail dos professores 

interessados e que atendiam os critérios pré-estabelecidos no dia 10 de julho. 

Entretanto, obtivemos resposta de apenas dois professores nesse primeiro 

momento. Por conta disso, no dia 15 de julho foram enviados novamente os 

convites, o que resultou na confirmação de mais dois profissionais, totalizando 

quatro participantes de pesquisa para a etapa da entrevista. 

As entrevistas foram realizadas no período de 14 a 22 de julho. Contamos, 

ainda, com a participação de um gestor de uma escola de Rede Pública Estadual, 

no entanto, não consideramos essa entrevista, pois nossa pesquisa estava 

delimitada apenas a professores atuantes em sala de aula. 

É importante destacar que tanto o questionário quanto as entrevistas, 

contaram com um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 

B e D), assegurando um posicionamento ético e preservando o anonimato dos 

professores. Os participantes da pesquisa concordaram com todas as orientações 

ressaltadas nos termos. Na análise de dados, assegurando o anonimato dos 

participantes, os mesmos foram denominados como participante 1 (P1), participante 
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2 (P2) e assim sucessivamente conforme sua posição no formulário e na ordem das 

entrevistas. 

Como método de análise, buscou-se seguir a Análise Textual Discursiva 

(ATD), caracterizada por uma valorização dos argumentos qualitativos, deixando 

que os fenômenos apresentados ao longo da pesquisa se manifestem, sem 

interferência do pesquisador (MORAES; GALIAZZI, 2011). A explicação de como 

aconteceu esse processo encontra-se no próximo capítulo. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Este capítulo discorrerá sobre os dados coletados, atribuindo a conceitos e 

afirmações de autores, a fim de validar as informações. Serão apresentados os 

principais excertos dos dados coletados, os quais consideramos mais significativos 

e representativos tendo em vista os objetivos dessa pesquisa. 

 

4.1 QUESTIONÁRIO ON-LINE 

 

A estrutura do questionário foi dividida em seções, para melhor compreensão 

do participante em relação aos assuntos. O gráfico 1 apresenta dados gerais de 

todos os 86 respondentes do questionário, no entanto, na sequência serão 

apresentados os dados somente referentes aos 16 participantes selecionados 

conforme os critérios apresentados no capítulo anterior. 

 

Gráfico 1: Formação inicial dos participantes do formulário 

Fonte: Autora (2020) 

 

Como pode-se identificar, o maior número de participantes teve como 

formação inicial o curso de Licenciatura em Pedagogia. Quanto à modalidade de 

ensino do curso de graduação, 87,2% dos participantes da pesquisa realizaram 

presencialmente, os demais, realizaram sua formação inicial na modalidade a 

distância. Ainda relacionado à primeira formação, 69,8% dos participantes afirmam 
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ter tido contato com as Tecnologias Digitais neste período acadêmico. Além disso, 

51,7% afirmam ter tido um componente curricular exclusivamente voltado às 

práticas de Tecnologias Digitais na educação. 

No quadro 3 destacamos cinco respostas que são representativas acerca da 

relação sobre como as TD foram contempladas (ou não) na formação inicial. 

Estaremos nos referindo aos participantes como “Participante 1 (P1), Participante 2 

(P2), Participante 3 (P3)” e assim sucessivamente. 

 

Quadro 3: Respostas dos participantes em relação a forma que as 

Tecnologias Digitais estiveram presentes na formação inicial 

P1 Através da utilização de computador, livro eletrônico e retroprojetor. 

P2 Através da disciplina de educação tecnologia e comunicação, além de diversas 
cadeiras híbridas, aprendi muito sobre software e hardware na cadeira acima citada. 

P3 Com aula dinâmicas e práticas. 

P8 Na época estava iniciando, usava-se e-mail e consultas a sites para pesquisas, 
surgiu o Skype que era revolucionário, imagina falar e ver outra pessoa. 

P12 As tecnologias digitais foram contempladas no curso por meio de componentes 
curriculares que, de maneira breve, apresentaram algumas das tecnologias mais 
básicas que podem facilitar ou complementar a prática 

Fonte: Autora (2020) 

 

É possível notar que há uma variação de opiniões em relação aos 

aprendizados adquiridos ao longo da formação inicial sobre Tecnologias Digitais. 

Em alguns casos, as TD foram trabalhadas e exploradas por meio de possibilidades, 

o que nos mostra que é possível levar para um curso de formação essas discussões, 

pois “a tecnologia, de certa forma, está presente em todos os setores sociais, 

inclusive, ainda que de forma primária, nas instituições educativas”. (LOPES; 

AZEVEDO, 2017, p.8). 

O P8 é o que concluiu sua formação há mais tempo, entre 11 e 15 anos atrás. 

A faixa etária se encaixa entre 41 a 45 anos de idade. Os demais participantes, 

concluíram a formação em menos de cinco anos e estão na faixa etária entre 21 e 

25 anos. Pode-se destacar aqui os conceitos que Prensky (2001) aborda em relação 

ao que ele chama de nativos digitais e imigrantes digitais. O P8, de acordo com sua 

faixa etária, estaria no grupo de imigrantes digitais, contudo seus relatos 

demonstram sua fluência digital, sendo que ao longo da sua formação inicial foram 

exploradas algumas TD nos ambientes e plataformas virtuais, como Skype e e-
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mails. Entende-se que a partir da prática, as habilidades de manuseio das 

Tecnologias Digitais se aprimoram, independente da faixa etária.  

Sobre formação continuada na área das Tecnologias Digitais, os 

participantes apontam os cursos que fizeram: 

 

P3: Formatação de trabalhos científicos, como usar as ferramentas no 
Word, PowerPoint, elaboração de vídeos...” 
P6: Iniciei Especialização em Mídias na Educação e fiz diversos cursos de 
curta duração sobre o uso das tecnologias.  
P7: TICs, Recursos para pessoas com TEA, AEE, SCala (software para 
pessoas com TEA)  
P8: Formação para uso de plataformas como Socrative, Moodle, Google 
Forms...uso da plataforma institucional.  

 

O avanço da tecnologia tem provocado discussões a respeito da utilização 

dessas ferramentas nas práticas de sala de aula, por este motivo se faz necessário 

debater aspectos que promovam a formação continuada de professores, revisitando 

seu papel no ato de ensinar e aprender. (SANTOS et al, 2017).  

É interessante que o P3 concluiu sua formação inicial há 11 anos e está na 

faixa etária acima dos 50 anos de idade e isso não o impediu de buscar formação 

continuada acerca das TD. Novamente, nota-se que o conceito de Prensky (2001) 

não é devidamente cabível para segregar grupos entre imigrantes digitais e nativos 

digitais de acordo exclusivamente com sua faixa etária, é uma comparação muito 

relativa, pois são apenas contextos de vivências diferentes, mas não limitantes.  

No gráfico 2 apresentamos as respostas acerca da aptidão dos participantes 

para trabalhar com Tecnologias Digitais em sala de aula. 

 

Gráfico 2: Aptidão dos participantes para trabalhar com TD em sala de aula 

 

Fonte: Autora (2020) 

Sim Não Talvez
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Neste questionamento, 55% dos participantes se sentem capazes de 

atuarem utilizando as TD como recurso, um dado bastante expressivo e 

significativo. Apesar de ser referente a maioria, ainda assim é preciso estar atento 

aos dados que indicam a insegurança de utilizar as Tecnologias Digitais. Isso pode 

ser reflexo de uma formação inicial que não explorou suficientemente essas 

questões, visto que ainda é uma grande preocupação de muitos estudiosos, pois 

acredita-se que a inserção das TD desde a primeira formação, estará preparando 

os profissionais para lidarem com desafios e novas metodologias em sala de aula, 

aliada aos contextos políticos, econômicos, sociais e culturais, sendo a escola parte 

fundamental da sociedade (NASCIMENTO, 2019). 

Pensando na prática docente anterior ao período de pandemia, foi 

questionado quais ferramentas costumavam utilizar. 

 

Quadro 4: TD utilizadas na prática docente 

P1 Computador, laboratório de informática, lousa digital, livro eletrônico, som. 

P2 Notebook, tela digital (quando disponível), celular em alguns casos ou Tablet. 

P3 PowerPoint, Word, Google Meet, Socrative, Kahoot 

P14 Não costumo utilizar tecnologias digitais na prática docente, em sala de aula, 
devido à falta de recursos da Escola, e também, tendo em vista o perfil 
socioeconômico dos alunos, que possuem pouco acesso às tecnologias digitais. 

Fonte: Autora (2020) 

 

Os recursos utilizados são parecidos, mas o que o P14 ressalta é importante, 

pois não basta o professor querer utilizar as ferramentas, a escola precisa dispor de 

equipamentos e suporte para o uso de TD. Para investigar melhor a respeito disso, 

coletamos dados sobre a existência (ou não) de sala de informática, conforme 

apresentado no quadro 5. 

 

Quadro 5: Estrutura técnica da escola – Sala de informática 

P1 Sim, o laboratório é amplo e as crianças fazem a utilização 1 vez por semana. 

P2 Sim, possui, o laboratório em si é obsoleto e ultrapassado, mas a instituição 
possui Chrome books relativamente novos. 

P3 Sim. Usado pelos alunos 1 vez na semana e sempre que houver necessidade. 

P4 Sim, não uso, pois sempre tem algum recurso faltando. 

P8 Sim. Sala com vários computadores. Lousa digital. Data show. Caixa de som. 

P14 A Escola não possui laboratório de informática. Há um computador antigo 
disponível para uso dos alunos em um pequeno canto na biblioteca, mas 
apresenta falhas e possui difícil usabilidade. 

Fonte: Autora (2020) 
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Nesses casos, o que há em comum é que o P4 e P14 atuam em escolas de 

rede pública e, de acordo com os dados apresentados, nos mostra que possui 

precariedade em relação à estrutura da sala de informática. A falta de investimentos 

da educação pública causa esse tipo de transtornos, limitando o acesso dos 

estudantes aos recursos que lhes seriam ofertados por direito. Da Silva (2018) 

destaca que é importante aproximar as Tecnologias Digitais ao contexto da escola, 

proporcionando a utilização apropriada dos recursos, promovendo a informação e 

o conhecimento dentro da sala de aula, entre professor e estudante. 

Focando no Ensino Remoto Emergencial, abordamos a respeito de como ele 

está acontecendo nas escolas dos participantes, no quadro 6 veremos alguns 

relatos: 

 

Quadro 6: Relato a respeito do ERE 

P1 As atividades são planejadas normalmente, apenas em uma demanda menor de 
conteúdo, as aulas são postadas em uma plataforma particular onde os alunos têm 
acesso e durante as tardes os alunos realizam vídeo chamada com a professora 
para realizarem junto as atividades e ouvirem as explicações. 

P7 Por enquanto entregamos materiais impressos na escola e por Whats onde 
podemos enviar histórias, vídeos, etc. 

P8 Através de videoconferência no Google Meet. Plataforma Coc. E-mail. Forms. 
Socrative... 

P10 Inicialmente estamos enviando aulas por meio das mídias digitais (WhatsApp, 
Facebook), em muitos casos, que são vários, as aulas são entregues impressas 
com dias marcados pela gestão da. 

P14 Após uma pesquisa com os alunos e responsáveis, concluiu-se que os alunos não 
poderiam receber os materiais por meios digitais, devido à falta de acesso à 
internet ou computadores. Sendo assim, os professores preparam materiais 
impressos, em grande maioria revisões de conteúdos já ministrado. 

Fonte: Autora (2020) 

 

Novamente, observamos a diferença entre as respostas de professores de 

rede privada e de rede pública. O P1 e P8 são atuantes em rede privada, portanto 

os recursos são bem mais apropriados. Infelizmente, na rede pública nem todos 

possuem acesso à internet em casa ou recursos como aparelhos telefônicos, 

notebooks, entre outros.  

A maioria dos recursos que estão sendo utilizados, de acordo com os dados, 

são plataformas do Google, WhatsApp e materiais impressos para aqueles que não 

possuem acesso à internet. 
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4.2 ENTREVISTAS 

 

Foi utilizado como método de análise dos dados a Análise Textual Discursiva 

(ATD), para destacar os pontos principais relatados nas entrevistas. A análise, no 

primeiro momento, acontece no processamento das informações, segregando e 

isolando os dados; em seguida, parte para o estabelecimento de relações, reunindo 

os dados semelhantes (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 31). Então, as entrevistas 

foram realizadas individualmente, para obter informações mais detalhadas e 

específicas no foco dos questionamentos. Após essa coleta, foi realizada a 

transcrição de cada uma das entrevistas que consiste num processo de 

impregnação que é extremamente relevante no método de análise utilizado e, 

posteriormente, foram analisadas as respostas de cada participante, ajustando as 

semelhanças.  

O roteiro da entrevista foi subdivido em cinco etapas, com um total de dezoito 

questionamentos. As etapas foram divididas em categorias definidas a priori, sendo 

elas: Formação inicial, Formação continuada, Prática Docente (anterior à 

pandemia), Estrutura e suporte técnico da instituição e o Ensino Remoto 

Emergencial. Os participantes foram identificados como participante 1 (P1), 

participante 2 (P2) e assim sucessivamente, como no capítulo anterior. 

 

4.2.1 Formação inicial 

  

Com relação à forma como as TD foram contempladas na formação inicial, 

destacamos as respostas dos participantes P1 e P2 que apresentam um 

contraponto com relação a essa questão. 

 

P1: Foram exploradas sim. Posso te dizer que eu entrei “crua” na 
universidade, praticamente não tinha domínio das tecnologias. Uma 
professora observou isso, e nós tivemos uma disciplina que se chamava 
“Tecnologias da Educação”, ela nos ensinou várias ferramentas, como 
formatar trabalho...ensinou desde o slide, até a organização do e-mail. 
Então ela nos inseriu mesmo nas tecnologias [...] 
P2: [...] Na formação inicial nós vimos muito pouco dessa questão das 
tecnologias, assim, posso te dizer que não vimos quase nada. Até porque 
naquela época não tinha todo esse “bum”, né? E toda a questão da 
informática também que evoluiu com o tempo, então nós não tivemos 
praticamente nada.  
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O P1 concluiu sua formação entre os últimos cinco anos, o que, talvez, 

explique o porquê de sua formação ter contemplado as práticas tecnológicas, visto 

que a educação vem se transformando ao longo dos anos e, atualmente, essas 

mudanças estão mais aparentes, contudo a presença das TD se deu por meio de 

um componente específico e não de forma transversal. Já o P2 afirma que em sua 

formação não houve praticamente nenhuma interação com as TD, nesse caso é 

importante destacar que essa formação aconteceu há mais de 20 anos.  

Nóvoa (1995) destaca que o processo de formação de professores passou 

por grandes oscilações ao longo dos anos, no entanto ainda é preciso ir além, 

unindo modelos profissionais que sejam frutos de uma relação entre as 

universidades e escolas, possibilitando espaços de discussões. Nessa perspectiva, 

se constrói a relação com as Tecnologias Digitais desde os cursos de formação 

inicial, visando uma prática contínua e inovadora. 

 

4.2.2 Formação continuada 

 

O bloco acerca da formação continuada teve como objetivo compreender se 

o profissional, após formação inicial, buscou um complemento para fortalecer suas 

propostas pedagógicas aliadas às TD. 

 

P2: Não, mas vamos em busca, né? As tecnologias de alguma forma ou 
de outra elas estão no nosso ambiente escolar. Então com o tempo, sim, 
nós fomos agregando, inclusive o Google Classroom eu já tinha utilizado e 
é o que está sendo utilizado agora, nesse momento. Então procuro utilizar 
e gosto, acho que é um aliado na educação. 

 

Entre os quatro entrevistados, nenhum realizou curso de formação 

continuada na área das tecnologias. Sabe-se que “a formação inicial e continuada 

de professores e sua performance docente são um dos elementos fundamentais na 

efetivação da qualidade na educação” (LIMA, 2019, p. 53). Ao longo da entrevista, 

demonstraram interesse em realizar essa busca, complementando a prática 

pedagógica. 
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4.2.3 Prática docente 

 

Neste bloco a intenção, primeiramente, foi saber se o participante se sente 

apto a trabalhar com TD em sua prática docente: 

 

P3: Acho que sim. Acredito que mesmo que a gente não se sinta muito 
confiante, não há nada que a gente não possa aprender, né? Então ao 
longo da graduação a gente vê vários métodos de se utilizar as tecnologias 
com os alunos, por meio de jogos, de pesquisas, enfim, são muitas 
possibilidades, né? Então acredito que eu me sentiria preparado para usar. 
O problema mesmo é a falta de recursos. 

 

Em todas as respostas foi possível notar que os participantes buscam por 

alternativas para introduzirem as TD em sala de aula. “Repensar o cotidiano escolar 

e o papel do professor, neste contexto, é o caminho para uma prática docente 

significativa, que possibilite ao aluno aprender de forma prazerosa” (PESSI, 2018, 

p. 53). O P3 afirma algo muito interessante, sobre sempre ir à busca da 

aprendizagem, mesmo com falta de recursos. 

Com relação às TD que os participantes costumam utilizar em sala de aula, 

o P1 relatou sobre como a escola possui a prática de aliar as TD em sala de aula, 

pois ela ingressou na instituição há pouco tempo e precisou se adaptar a utilizar 

estes recursos. Já o P2, relatou acerca das dificuldades em relação à falta de 

recursos disponíveis, tendo que levar de casa seus próprios materiais para que 

possa utilizar ferramentas tecnológicas. 

Em seguida, a questão foi mais direcionada para a opinião pessoal, 

perguntando o que o participante pensa a respeito das Tecnologias Digitais: 

 

P3: Eu acho que a tecnologia tá cada vez mais em alta, né? Por exemplo 
hoje em dia a gente tem o banco no celular, a gente faz transferência, faz 
pagamentos...então a tecnologia tá cada vez mais interligada com nossa 
vida pessoal. Eu acredito que passar isso para a educação é fundamental. 
Os alunos praticamente já nascem dentro desse mundo da tecnologia, 
então acho que é importante trazer para a educação, porque não é apenas 
um recurso a mais, ou algo para ajudar o professor a aprimorar sua prática, 
mas é algo que tá muito em alta e vai fazer cada vez mais parte da nossa 
realidade e dos alunos, que são a geração mais jovem, né? Estão 
acostumados desde pequenos a mexer no celular e sabem ainda mais do 
que nós. Então eu acho que é importante e temos que ter cada vez mais 
esse olhar para as tecnologias. Eu vejo, às vezes, professores falando mal 
das tecnologias, que não pode ter celular em sala de aula, mas acho que 
propor então alguma atividade para que os alunos possam aproveitar a 
tecnologia, pois sendo utilizada da maneira certa, vejo como algo 
fundamental.  



42 
 

 

P4: Acho deveras importante, só que ao mesmo tempo, a gente tem que 
tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente pode acabar chegando a 
informações que não são muito confiáveis, ou os alunos podem acabar se 
distraindo...então, é essencial, é uma ferramenta muito boa, mas tem que 
ter um cuidado muito refinado para que os alunos usem ela para o trabalho 
e não para “brincar”. Acredito que funciona melhor com crianças mais 
velhas, acho que do 1º ao 5º ano elas acabam se distraindo. 
 

Os participantes, apesar de não possuírem uma formação específica, 

acreditam nas TD como ferramentas que podem ser utilizadas em sala de aula. 

Atualmente, “com a internet e as redes de comunicação, surgem novos espaços 

importantes para o processo ensino-aprendizagem, que modificam e ampliam as 

atitudes convencionais na sala de aula” (SANTOS et al, 2017, p.1). No entanto, é 

importante ressaltar a fala do P4 quando ele aborda sobre esse cuidado que 

devemos ter com a internet, pois é preciso uma orientação de como utilizar de forma 

adequada e benéfica para os estudos. Quando o P4 fala em “brincar”, é importante 

dizer que a ludicidade é sempre bem-vinda nas práticas pedagógicas, nesse caso 

ele aborda o brincar como atividades que não dizem respeito as propostas escolares 

e podem gerar distração. No entanto, quando se trabalha a ludicidade com 

intencionalidades, está se fazendo uma relação entre o processo de aprendizagem 

e o prazer da brincadeira, proporcionando um ambiente onde tanto o professor 

quanto o estudante consigam se sentir à vontade.  

 

4.2.4 Estrutura e suporte técnico da instituição 

 

Esse bloco tinha como finalidade investigar sobre a estrutura e suporte 

técnico da instituição onde o participante atua. Os participantes P1 e o P4 atuam na 

rede privada, onde, em ambas as escolas, possui uma infraestrutura boa na sala de 

informática, podendo trabalhar com toda a turma. Além disso, contam com suporte 

técnico, caso necessário. Já os demais participantes, atuam na rede pública, não 

havendo a possibilidade de utilização da sala de informática, pois estão com 

computadores estragados. 

Destaca-se que, mesmo que o docente seja referência na escola, ele precisa 

de apoio para desenvolver suas práticas, pois sozinho não irá conseguir promover 

mudanças no contexto escolar (SOUZA; GIRAFFA, 2019). Além disso reforçamos 

a necessidade da escola pública contemplar as TD, tendo em vista que uma parcela 

considerável dos seus estudantes não possuem acesso à internet e computador em 
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casa. Se a escola pública não promove práticas pedagógicas com o uso de TD a 

exclusão digital se torna ainda mais agravante. 

 

4.2.5 Ensino Remoto Emergencial 

 

Acerca do Ensino Remoto Emergencial, o P1 demonstrou grande 

preocupação com a aprendizagem dos seus estudantes, pois realmente existem 

algumas situações dos processos de ensino e de aprendizagem que foram 

comprometidas com as mudanças provocadas pelo isolamento social. O 

participante P2 parece estar trabalhando com cautela, aos poucos, para ir 

adaptando os estudantes e a si mesmo a essa nova forma de ensinar e de aprender. 

No caso do P3, sua instituição não está trabalhando com aulas on-line devido a 

precariedade da comunidade escolar, a opção que foi encontrada é de estabelecer 

dias para os pais irem à escola retirar materiais. Nesses casos é bem visível o 

resultado da desigualdade social. Felizmente, as escolas estão sempre se 

adaptando às dificuldades, elaborando estratégias para manter o vínculo escolar 

dos estudantes.  

Com relação às ferramentas estão sendo utilizadas nas aulas on-line, 

destacamos os principais resultados apresentados na figura 4. 

 

Figura 4: Ferramentas utilizadas no Ensino Remoto Emergencial 

 

Fonte: Autora (2020) 
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Com relação às dificuldades que o participante da entrevista tem encontrado 

no ERE, o P2 afirmou que “dificilmente tínhamos contato com as tecnologias por 

conta da falta de investimento, então isso se tornou uma dificuldade [...] e agora 

estamos trabalhando muito mais, né?”. As dificuldades apresentadas são bem 

pertinentes. A pandemia desenvolveu uma complexidade na realização do trabalho 

docente, pois trabalhando em casa, existe sua família e todas as outras demandas 

que trazem fragilidade na estrutura emocional do profissional. (ARRUDA, 2020). 

O P4 ressaltou sobre o retorno dos estudantes, que não fica tão visível para 

o professor, o que também é uma grande dificuldade apresentada, pois transmite 

insegurança para o docente e também para os estudantes. 

Embora o Ensino Remoto Emergencial esteja proporcionando dificuldades 

para os docentes, compreendemos que esse também é um período de muitas 

aprendizagens e de novas possibilidades. Ao serem questionados sobre as 

possibilidades oriundas do ERE, o participante P2 destacou: 

 

P2: Acho que sempre tem, eu sou otimista. Sempre quero procurar o lado 
positivo. Essa foi uma forma de desacomodar. Usar uma ferramenta digital, 
faz maravilhas. Um ponto positivo, é mostrar que o professor é capaz, 
mesmo nessa situação, mesmo sem o investimento, principalmente do 
governo estadual, a gente consegue, a gente dá conta. Também essa 
situação mostra que as tecnologias são importantes e a gente precisa 
utilizá-las de uma forma mais lúdica, para que o aluno aprenda. E agora 
ela veio pra ficar, né?  

 

O P2, como ele mesmo falou, foi bem otimista em sua fala, pois demonstra 

acreditar em mudanças positivas na educação em relação a inclusão das TD, 

apesar das dificuldades. Já os outros participantes falaram sobre como o ERE 

promove a construção da autonomia, pois os estudantes precisam ser mais 

comprometidos para dar conta das propostas síncronas e assíncronas, 

considerando aqueles que possuem acesso à internet constantemente.  

Na entrevista, também, buscou-se saber sobre o acompanhamento da escola 

neste período de ERE, se estão fornecendo algum suporte/formação para este 

formato de ensino. O P1, conforme já foi dito anteriormente, atua em uma escola de 

rede privada. A escola está fornecendo um acompanhamento bem interessante, 

amparando os profissionais e estudantes quando necessário e ofertando cursos de 

formação. Já o P2, que atua numa escola de rede pública, relatou ainda ter 

dificuldades mesmo com os cursos disponibilizados pela Secretaria de Educação. 
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Novamente, destaca-se que uma escola é o oposto da outra, devido aos recursos 

ofertados e, até mesmo, devido às formações dos profissionais.  

Existe uma preocupação também em saber como os estudantes estão dando 

retorno ao Ensino Remoto Emergencial, por isso, a entrevista também buscou essa 

informação: 

 

P2: Eu vejo de uma forma positiva. A gente tá conseguindo não perder o 
vínculo. Minha maior preocupação é com os maiores, pois eles podem 
perder o vínculo, causando a evasão. A primeira semana com os alunos, 
foi bem difícil, sabe? Porque até eles conseguirem acessar a plataforma, e 
eu acho ela um pouquinho complicada para os pais...acho que poderia ter 
sido de uma forma mais simplificada. Muitos nem e-mails conseguem 
acessar. E aí tem que ter toda uma paciência e calma para explicar, eu 
faço fotos mostrando passo a passo, faço vídeos também. Enfim, no geral 
estamos tendo retorno.  
P3: Os alunos participam, fazem as atividades. Infelizmente a atividade é 
impressa no papel, então a gente só vê a resposta que o aluno coloca, mas 
não conseguimos saber como que ele está desenvolvendo a atividade, 
qual é a aprendizagem que tá surgindo. Isso porque às vezes são os pais 
mesmo que fazem as atividades.  

 

O P2, apesar de relatar algumas incertezas bem relevantes, afirma estar 

tendo retorno positivo, o que é bom, e ajuda a motivar o profissional a seguir 

buscando por novas ideias de propostas, visto que o retorno é uma forma de 

incentivo e é tão importante, principalmente em tempos de mudanças. Já o P3 relata 

as dificuldades, por estar tendo que desenvolver as propostas por meio de material 

impresso, dificultando os processos de ensino e de aprendizagem, por não poder 

contar com a participação dos pais. 

Já na etapa final da entrevista, perguntou-se como o participante visualiza a 

educação pós-pandemia: 

 

P3: Muitos professores vão seguir fazendo o que faziam antes, mas 
acredito que outros vão ter um novo olhar. Então, talvez, alguns 
professores se adaptem a essas tecnologias, e usem de formas 
diferenciadas, fazendo com que os alunos usem a tecnologia e a internet 
para o aprendizado. A gente sabe que muitos têm a visão de que a internet 
é só entretenimento, é só bobagem, e não é assim, pois se ela for bem 
utilizada perceberemos que é uma ferramenta que oferece diversas 
possibilidades. Então eu acredito que muitos professores, muitos 
profissionais da área da educação, vão ter esse olhar e passar a utilizar 
mais a tecnologia, para completar suas aulas, para desenvolverem outros 
tipos de atividades. 
P4: Eu fico preocupado, sabe? Porque, falando aqui do nosso estado, as 
escolas que não pararam mesmo, foram as particulares, por terem 
recursos, por terem materiais de formação para os professores, e as 
crianças têm mais acesso também. Então eu acho que tá funcionando 
bem, mas tá funcionando porque nessa escola as crianças não passam 
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fome, tem acesso aos materiais, tem professores bons. Já em uma escola 
pública, a situação é caótica, né? A gente vê situações bem ruins, crianças 
que passam fome, que apanham, criança que nem tem aonde morar, então 
isso me preocupa, porque futuramente isso vai resultar em um baque bem 
grande. Até na questão de acesso a oportunidades, e também vai diminuir 
o número de gente entrando na faculdade, por conta da falta de acesso 
aos estudos.  

 

O sujeito P3 demonstra estar mais positivo em relação ao futuro, acreditando 

que as TD passarão a ser ferramentas indispensáveis, pois muitos profissionais 

estão aprendendo a utilizá-las. Já o P4 possui um pensamento mais crítico e 

necessário de ser pensando por todos, pois, de fato, muitos estudantes de hoje 

estão com a aprendizagem comprometida, sem garantia de desenvolvimento. É um 

dos resultados da exclusão digital. 

Para finalizar a entrevista, a questão foi para saber quais as maiores lições 

que a pandemia e o ERE provocaram: 

 

P2: Acho que pra todos nós trouxe muitas lições. Uma delas é que agora 
escancarou a desigualdade social desse país, não tem como não pensar 
nisso. Mesmo com as dificuldades, a gente vê que sempre conseguimos 
dar conta. Outra coisa, a gente percebeu o quanto aquele dia-a-dia com as 
crianças faz falta. E a maior lição desse momento, é que máquina 
nenhuma substitui um bom professor...o valor que o educador tem é 
imprescindível.  
P4: Disciplina, porque é preciso estudar por conta própria. A pandemia 
também me mostrou a realidade. O ensino à distância me mostrou o quão 
versátil o professor pode ser, e que sim, é possível trabalhar à distância 
com qualidade, só que a gente ainda tá dando os primeiros passos. Acho 
que falta ainda estruturar bem a base da sociedade para que a gente possa 
trabalhar bem assim, à longo prazo.  

 

O professor é a peça que articula todo o processo de conhecimento, além de 

conciliar as demandas do cotidiano escolar, essa atuação pedagógica acontece na 

relação de conceitos, objetivos, singularidades, e práticas de ensino e 

aprendizagem. “Esse saber, que é articular, relacionar, elaborar e transpor para sua 

prática pedagógica, faz do professor um sujeito necessário à educação” (BARROS, 

2018, p. 42). Com certeza os professores ainda terão um longo caminho pela frente, 

cheio de experiências e renovações. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo partiu de um viés de investigação acerca dos currículos 

dos cursos de Licenciatura em Pedagogia sobre as Tecnologias Digitais, entretanto, 

o período pandêmico no qual estamos vivenciando instigaram uma nova busca, mas 

não tão distante do que já estava sendo encaminhado. Ainda se manteve o 

panorama de estudos sobre a formação inicial do pedagogo e a inclusão das 

Tecnologias Digitais, partindo para a forma como os profissionais estavam 

colocando em prática seus conhecimentos adquiridos no contexto do Ensino 

Remoto Emergencial. 

A partir da análise dos dados coletados podemos afirmar que a maioria dos 

professores ainda relata ter tido pouco contato com as TD, mas ao ver as respostas 

positivas, pode-se afirmar que é possível avançarmos nessa relação aos meios 

tecnológicos, ainda mais no momento em que estamos vivenciando, em que as TD 

passaram a ser o recurso mais indicado para manter o vínculo com a educação.  

Para o professor, a busca por conhecimento não é o problema, porém muitos 

encontraram dificuldades no manuseio das Tecnologias Digitais. Um dos fatores 

responsáveis por essa dificuldade é a formação inicial, que, de um modo geral, não 

aprofundou a discussão e reflexão acerca das possibilidades que as TD ofertam no 

desenvolvimento pedagógico. Com essa pesquisa, foi possível constatar a gama de 

opções que o mundo virtual dispõe, e vai ao encontro de muitas propostas que já 

se realizava em sala de aula, mas que poderão ser vistas a partir de novas 

perspectivas. 

No entanto, o professor precisa do apoio de toda a gestão escolar para 

conseguir aliar novas metodologias em suas práticas. Além disso, é de tamanha 

importância que o educador tenha contato com diversas metodologias desde a sua 

formação inicial, para que possa ir aprimorando sua prática ao longo da graduação 

até o momento em que estiver atuando em sala de aula. Portanto, a necessidade 

em repensar o currículo dos cursos de licenciatura se faz ainda mais urgente.  

Corroborando com os conhecimentos, é importante buscar por formação 

continuada, pois a formação inicial não tem como contemplar todas as 

especificidades da atuação do pedagogo de forma aprofundada. 

Outro ponto relevante e significativo destacado ao longo da pesquisa foi a 

diferença na estrutura (física e de pessoal) entre escolas da rede pública e da rede 
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privada, o que potencializa ainda mais o cenário de desigualdade digital do nosso 

país. Se antes da pandemia podíamos afirmar que existia uma lacuna entre as 

escolas da rede pública e da rede privada, nesse tempo de pandemia se criou um 

abismo entre elas. É preciso reforçar que o professor não faz educação sozinho, é 

preciso que se estabeleçam políticas públicas que invistam numa educação pública 

de qualidade, fornecendo aos professores condições para exercerem a docência 

com excelência, com garantia de infraestrutura adequada, suporte técnico e 

formação continuada. 

Essa diferença estrutural entre escolas de rede pública e escolas de rede 

privada se tornou ainda mais explícita no Ensino Remoto Emergencial e isso vem 

preocupando muitos profissionais, pois muitos não estão conseguindo atingir a 

todos seus estudantes da mesma forma. Destacamos a importância de que haja um 

olhar mais atento em relação a essas desigualdades, pois no futuro essas mesmas 

pessoas estarão em busca de oportunidades, mas nem sempre irão alcançar em 

razão das dificuldades enfrentadas desde a época escolar. 

A educação está em constante transformação, e sempre pronta para 

enfrentar desafios. Atualmente, o desafio trouxe mais obstáculos do que muitos 

imaginavam, provocando grandes alterações no cotidiano escolar. Devido ao 

isolamento social, em razão da crise sanitária que enfrentamos, o professor 

precisou se reestruturar, aprender coisas novas, reorganizar sua vida pessoal e 

profissional, entre tantas outras adaptações que vão sendo feitos com o passar dos 

dias. Acreditamos que esse período tem reforçado o papel e a importância do 

professor na sociedade atual, bem como a sua capacidade de se adaptar e se 

reinventar frente às necessidades impostas por esse tempo de pandemia. 

O presente estudo contribuiu imensamente com a minha formação 

acadêmica, reestruturando diversos conceitos em relação a formação do pedagogo 

e a utilização das Tecnologias Digitais em sala de aula. Considerando os desafios 

que estamos enfrentando, devido a pandemia, buscar conhecimento nessa área foi 

essencial para compreender, ainda mais, o papel que a profissão docente exerce, 

bem como toda a demanda necessária para o bom desempenho do trabalho 

pedagógico.  
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

O QUESTIONÁRIO ON-LINE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Pesquisadora responsável: Lisandra da Trindade Alfaro 
Instituição: Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) 
Orientadora: Profa. Me. Caroline Tavares de Souza 
Público da pesquisa: Professores da educação básica 

 

Prezado(a) Participante: 

Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste questionário de 

forma totalmente voluntária. Antes de concordar em participar desta pesquisa, é 

muito importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste 

documento. Você tem o direito de desistir a qualquer momento, sem nenhuma 

penalidade. 

Este questionário visa possibilitar a realização de uma investigação para fins 

acadêmicos, sobre os impactos da pandemia na educação. Você poderá ajudar, 

respondendo este questionário. 

Sua participação, nesta pesquisa, consistirá apenas no preenchimento deste 

questionário online. Além disso, trará maior conhecimento sobre o tema abordado 

e o preenchimento do questionário não representará qualquer risco de ordem 

psicológica para você. 

As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pela 

pesquisadora responsável. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em 

nenhum momento, mesmo quando os resultados forem divulgados em qualquer 

forma. 

Como pesquisadora, comprometo-me a esclarecer qualquer dúvida que, 

eventualmente, o/a participante venha a ter, no momento da pesquisa ou 

posteriormente, por meio do e-mail: lisandraalfaro@yahoo.com. Deixo também a 

disposição da entrevista o contato do Comitê de Ética na Pesquisa (CEP) da Uergs: 

Av. Bento Gonçalves, 8855, B. Agronomia, Porto Alegre, RS. Telefone: (51) 

3228.1731. E-mail: cep@uergs.rs.gov.br. 

Ciente do que foi exposto no TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO, estou de acordo em participar desta pesquisa ao responder este 

Questionário.  

O tempo médio para o preenchimento deste formulário é de, aproximadamente, 

5 minutos. Aceito participar da pesquisa? ATENÇÃO: ***Caso você não aceite, 

basta selecionar a opção “Não” que você sairá automaticamente deste formulário 

online. 
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APÊNDICE C: INSTRUMENTO DE PESQUISA - QUESTIONÁRIO 

 

Questionário on-line 

 

Seção: Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Gênero 

( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Prefiro não dizer ( ) Outro 

Cor 

( ) Amarela ( ) Branca ( ) Indígena ( ) Parda ( ) Preta ( ) Não quero declarar ( ) Negra 

Faixa etária 

( ) Menor de 20 anos ( ) De 21 a 25 anos ( ) De 26 a 30 anos ( ) De 31 a 35 anos ( )  

De 36 a 40 anos ( ) De 41 a 45 anos ( ) De 46 a 50 anos ( ) Acima de 50 anos 

Formação Inicial 

( ) Curso Normal ( ) Licenciatura em Pedagogia ( ) Licenciatura em Letras ( ) 

Licenciatura em Matemática ( ) Licenciatura em História ( ) Licenciatura em 

Geografia ( ) Licenciatura em Filosofia ( ) Licenciatura em Física ( ) Licenciatura em 

Química ( ) Licenciatura em Artes Visuais ( ) Licenciatura em Educação Especial ( ) 

Bacharel em Biologia ( ) Licenciatura em Ciências da Natureza 

Assinale todas as opções que se aplicam com relação à sua formação: 

( ) Graduação ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) Pós-Doutorado ( ) 

Magistério ( ) Licenciatura Pedagogia 

 

Seção: Sobre sua formação inicial 

Em que tipo de instituição você cursou sua formação inicial? 

( ) Pública estadual ( ) Pública federal ( ) Comunitária ( ) Privada ( ) Outra 

Qual a modalidade da sua formação inicial? 

( ) Presencial ( ) EaD 

Há quanto tempo você concluiu sua formação inicial? 

( ) Ainda não conclui ( ) Menos de 5 anos ( ) Entre 6 e 10 anos ( ) Entre 11 e 15 anos 

( ) Entre 16 e 20 anos ( ) Acima de 20 anos 

Durante sua formação inicial, você teve algum contato com tecnologias digitais? 

( ) Sim ( ) Não 

  



56 
 

 

Seção: Formação inicial e tecnologias digitais 

Você cursou algum componente curricular voltado exclusivamente para o uso de 

tecnologias digitais? 

( ) Sim ( ) Não 

De que forma as tecnologias digitais foram contempladas na sua formação inicial? 

 

Seção: Formação continuada e tecnologias digitais 

Ao longo da sua formação continuada, você realiza/realizou cursos/formações 

para o uso de tecnologias digitais? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Talvez 

 

Seção: Formação continuada e tecnologias digitais 

Relate o(s) curso(s) que você realizou para o uso de tecnologias digitais.  

Você se considera apto a trabalhar com tecnologias digitais em sala de aula, na 

profissão docente? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Talvez 

 

Seção: Formação continuada e tecnologias digitais 

Por que você nunca buscou formação para o uso de tecnologias digitais? 

 

Seção: Prática docente 

Você atua em qual(is) rede(s) de ensino? 

( ) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal ( ) Privada ( ) Outro 

Em qual(is) etapa(s) você atua? 

( ) Educação Infantil ( ) Anos Iniciais ( ) Anos Finais ( ) Ensino Médio ( ) Educação 

Profissional ( ) Ensino Superior ( ) Outros 

Em qual(is) município(s) você atua? 

( ) Alegrete ( ) Bagé ( ) Canoas ( ) Dom Pedrito ( ) Manoel Viana ( ) Novo Hamburgo 

( ) Porto Alegre ( ) Rosário do Sul ( ) Santa Maria ( ) São Francisco de Assis ( ) 

São Gabriel ( ) São Leopoldo ( ) Outro 

Em sua prática pedagógica, com que frequência você costuma utilizar tecnologias 

digitais? 

Escala linear:  Nunca ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Sempre 
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Relate quais tecnologias digitais você utiliza com maior frequência na sua prática 

docente. 

Você considera importante o uso das tecnologias digitais em sala de aula? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Às vezes 

Dentro da sua perspectiva, as tecnologias digitais são: 

( ) Recurso 

( ) Facilitador 

( ) Modernidade 

( ) Aliado indispensável 

( ) Distração 

Como você considera a sua relação com as tecnologias digitais? 

( ) Possuo muita familiaridade e tenho facilidade para utilizar diversas tecnologias. 

( ) Possuo familiaridade com algumas ferramentas e consigo aprender a utilizar 

aquelas que desconheço. 

( ) Utilizo aquilo que é necessário, mas possuo algumas dificuldades. 

( ) Utilizo o que é extremamente necessário, precisando de auxílio para fazer 

determinadas atividades. 

( ) Não utilizo as tecnologias digitais. 

A escola onde você atua possui laboratório de informática? Descreva como é esse 

laboratório e a frequência com que você o utiliza. 

(resposta descritiva) 

A escola onde você atua possui equipe de informática? 

( ) Sim ( ) Não 

 

Seção: Equipe de informática 

Relate como é a atuação da equipe de informática na sua escola. 

Relate como são as suas práticas realizadas com o apoio da equipe de 

informática. 

 

Seção: Educação em tempos de pandemia 

A(s) escola(s) em que você atua está com atividades remotas devido a pandemia 

do coronavírus? 

( ) Sim ( ) Não 
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Descreva como você tem organizado suas atividades docentes para o ensino 

remoto. 

Quais as ferramentas/estratégias você tem utilizado para o ensino remoto? 

Relate qual o suporte fornecido pela escola para a sua prática no ensino remoto. 

Quais tem sido suas maiores dificuldades para o ensino remoto? 

Descreva quais estão sendo suas maiores aprendizagens. 

Relate como está sendo o acompanhamento por parte dos seus alunos. 

 

Obrigada pela participação! 

Esse espaço é destinado a comentários e sugestões. 

Você gostaria de participar da próxima etapa dessa pesquisa que consiste numa 

entrevista a ser realizada de forma online? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Talvez 

 

Dados para a próxima etapa da pesquisa 

Nome: 

E-mail: 

Telefone (com código de área): 
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APÊNDICE D: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

A ENTREVISTA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

Pesquisadora responsável: Lisandra da Trindade Alfaro 

Instituição: Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) 

Orientadora: Profa. Me. Caroline Tavares de Souza 

Público da pesquisa: Professores da educação básica 

 

Prezado(a) Participante: 

Você está sendo convidado(a) a participar da entrevista de forma totalmente 

voluntária. É importante ressaltar que você tem o direito de desistir a qualquer 

momento, sem nenhuma penalidade. 

Esta entrevista visa possibilitar a realização de uma investigação para fins 

acadêmicos, sobre os impactos da pandemia na educação. Você poderá contribuir 

com a experiência profissional adquirida durante sua trajetória. 

As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pela 

pesquisadora responsável. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em 

nenhum momento, mesmo quando os resultados forem divulgados em qualquer 

forma. 

Como pesquisadora, comprometo-me a esclarecer qualquer dúvida que, 

eventualmente, o/a participante venha a ter, no momento da pesquisa ou 

posteriormente, por meio do e-mail: lisandra-alfaro@uergs.edu.br. Deixo também a 

disposição do entrevista o contato do Comitê de Ética na Pesquisa (CEP) da Uergs: 

Av. Bento Gonçalves, 8855, B. Agronomia, Porto Alegre, RS. Telefone: (51) 

3228.1731. E-mail: cep@uergs.rs.gov.br. 

Ciente do que foi exposto no TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO, estou de acordo em participar desta entrevista. 
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APÊNDICE E: INSTRUMENTO DE PESQUISA - ENTREVISTA 

 

Roteiro para a Entrevista: 

 

Série em que atua? 

 

Formação inicial 

1. Em relação às tecnologias digitais, relate de que forma elas foram 

exploradas na sua formação inicial.  

2. (Havendo essa formação específica) Você consegue utilizar os 

aprendizados obtidos na sua formação inicial para aliar as tecnologias nas suas 

práticas de sala de aula? De que forma isso acontece? 

 

Formação continuada 

3. (Havendo essa formação específica) Você buscou outras formações 

acerca dessa temática? Quais? 

(Não havendo essa formação específica) Você sentiu necessidade de buscar 

conhecimento a respeito das tecnologias digitais? Que recursos buscou para 

ampliar seus conhecimentos? 

 

Prática docente 

4. Você se sente apto a trabalhar com tecnologias digitais na sua prática 

docente? De que forma? 

5. Quais tecnologias digitais você utiliza na sua prática docente? 

6. De que forma você utiliza as tecnologias digitais em sala de aula? 

7. Qual a sua opinião acerca das práticas pedagógicas com o uso de 

tecnologias digitais? 

 

Estrutura e suporte técnico 

8. A escola onde você atua possui que tipo de estrutura de laboratório de 

informática? Com que frequência e de que forma você utiliza esse espaço? 

9. A escola onde você atua possui equipe de suporte ao laboratório de 

informática? Como é a composição e atuação desta equipe?  
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Ensino remoto 

10. Relate como está sendo a experiência do ensino remoto nesse tempo de 

pandemia. 

11. Quais os recursos/ferramentas você tem utilizado? 

12. Desde o início da pandemia, tens utilizado as mesmas estratégias ou 

houveram adaptações nas suas práticas pedagógicas? 

13. Quais as maiores dificuldades no ensino remoto? 

14. Quais as maiores potencialidades no ensino remoto? 

15. A escola tem proporcionado formação e/ou suporte para o ensino remoto? 

16. Como tem sido o acompanhamento dos estudantes nesse formato de 

ensino? 

17. Como você imagina que será o ensino pós-pandemia? 

18. Quais as maiores lições esse tempo de pandemia têm lhe ensinado? 


