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PREFÁCIO

“Somos redes, e nossos textos são interfaces 
para mais encontros de vida e formação na cibercultura”.

É com grande alegria que aceitei o convite dos organizadores 
desta rica obra para a escrita deste prefácio. Tecendo uma rede de 
autoria com países que falam língua portuguesa, Daniela Tavares, 
Diana Raquel Schneider Gottschalck, Filomena de Fátima Caldas 
Meleiro Amorim, Manuel Teixeira, Nilourdes Maria Lauriano Vieira as-
sinam a organização deste livro. Trata-se de uma obra que será lida, 
refletida e também utilizada como dispositivo de formação por todos 
nós, leitores e leitoras, nossos grupos de pesquisa e coletivas. Toda 
admiração ao trabalho aqui materializado. Viver em nosso tempo já 
é ação de resistência. Resistamos em rede e com autoria. Rede é a 
palavra de ordem, não tenhamos dúvida! 

Nós, acadêmicos, vivemos e nos constituímos redes. Redes de 
pensamentos, de afetos, de conexões. Costumo dizer que escrever 
sobre redes é muito fácil, afinal, basta acionar umas competências de 
revisão de literatura. O difícil é ser rede e tecer redes. Aqui estamos 
diante de um desafio existencial, de um desafio que requer aprendi-
zagens forjadas nas intencionalidades dos encontros, mas que só 
ganham potência no detalhe dos acontecimentos. Muitas vezes, nos 
encontramos, nos conectamos e nos perdemos no universo cintilante. 
Noutras, nos encontramos e buscamos mais encontros. Para tanto, 
fazem-se necessários intensão, projeto e materialidades de ações.

Poderia aqui contar algumas histórias minhas sobre os meus 
encontros com os autores e autoras outrora mencionados, mas vou 
escolher um evento para partilhar com vocês. Talvez dois, senão eu 
me empolgo e este prefácio vira um storytelling. Vou começar com a 
minha história com um dos organizadores, o professor Manuel Teixeira. 
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A convite do professor Bento Silva, amigo e parceiro intelectual de lon-
ga data, ministrei na u-Minho um minicurso sobre análise de dados na 
pesquisa qualitativa. O curso teve duração de um dia inteiro, aconteceu 
no modo “oficina”, um híbrido de trabalho prático que reflete teorica-
mente em processo. Nele, os convidados são diretamente convocados 
à cocriação. Lá estava o Manuel, atento. Feliz com a oportunidade de 
aprender um pouco mais. E também muito disposto a partilhar seus 
dilemas e etnométodos de docente universitário. De professor que sai 
de seu país de origem, Angola, para ir ao encontro de saberes outros. 
Saberes para dialogar com mais saberes. Seus olhos atentos e verve 
eloquente chamaram minha atenção. Atento, desejante de mais sabe-
res, ele já conhecia um pouco do meu trabalho sobre educação onli-
ne e ciberpesquisa-formação. Além disso, meu desejo de saber mais 
sobre a África me leva a querer saber mais sobre o docente Manuel. 

Sou baiana. Nasci em Salvador, na Bahia, Brasil. Salvador é a 
cidade mais “África” fora do continente africano. Sou afro-brasileira em 
busca de uma África idealizada e também apartada de mim e dos meus 
ancestrais pelos processos de colonização. Tenho em mim vontade de 
África. Desejo de África. Mesmo sabendo que a África que desejo é 
uma África que eu inventei amor. Fizemos alguns registros fotográficos 
que circulam em rede. Toda vez que a rede social nos mostra esses 
rastros, as memórias são atualizadas. Histórias outras são construídas. 
Encontros online acontecem e, olha eu aqui, escrevendo este prefacio 
porque recebi com muito gosto o convite do Manuel. E eu já aceitei 
um convite para lives e aceitarei convites presenciais assim que esta 
pandemia infernal chegue ao final. Angola, estou chegando... O Brasil, 
o Rio de Janeiro, minha universidade espera a tod@s também. 

Agora, fui escolher falar dos meus encontros com uma das 
autoras desse livro, já que escolhi o Manuel para representar os 
organizadores. Karine Pinheiro representa aqui os autores e autoras 
dessa linda e oportuna obra coletiva. Brasileira do Ceará, a conheci 



13SUMÁR IO

também em Portugal na UMinho. Lá estava ela: ativa e atenta, lideran-
do a organização de um dos mais importantes eventos científicos de 
Portugal no campo da Educação com Tecnologias Digitais, o Challen-
ges. Tenho um apreço especial por essa comunidade científica, que 
reúne pesquisadores e pesquisadoras luso-afro-brasileiros que produ-
zem em contextos da Educação Digital e das Tecnologias Educativas 
na Cibercultura, como prefiro nomear. 

Karine fazia sua pesquisa de doutoramento, orientada pelo Ben-
to Silva (olha o Bento aqui novamente!). Percebem o que significa uma 
“interface”, pessoas ou objetos técnicos que proporcionam encontros 
entre as faces. Ficamos amigas, nos gostamos e somos parceiras inte-
lectuais há mais de oito anos. Recebo os textos para ler, para escrever 
este prefácio e encontro, com alegria, a Karine (e nós nem conversa-
mos antes – ela nem sabe que estou falando sobre ela neste momen-
to!) falando das suas “jangadas ubíquas”, dispositivo de pesquisa e 
formação que levou e leva docentes ao encontro consigo mesmos, 
com os outros e com suas práticas educativas inovadoras. 

O que há de comum entre mim, Manuel e Karine? As redes. 
Redes e conexões. Este e-book é interface em potência. Sua mate-
rialidade digital o fará circular pela comunidade científica mundial que 
fala, lê ou escreve em língua portuguesa. Comunidade que estuda, 
pesquisa e forma pessoas para mais e melhores práticas educativas 
mediadas por tecnologias digitais. As interfaces digitais incorporam 
os aspectos comunicacionais e pedagógicos, bem como a emergên-
cia de um grupo-sujeito que aprende enquanto ensina, e pesquisa, e 
ensina enquanto aprende. A educação online, a aprendizagem ubí-
qua e seus dispositivos configuram-se como espaços formativos de 
pesquisa e prática pedagógica em que são contempladas a plurali-
dade discursiva das narrativas e experiências pessoais, profissionais 
e acadêmicas dos praticantes culturais.
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Cada artigo que integra esta obra é um “ator-rede” com agência 
própria. Agências das quais nós, autores e autoras, não temos con-
trole. Nosso desejo é de mais redes. Sabemos bem como um texto 
pode tanto – e este é o nosso desejo. Que este e-book seja disparador 
de mais e melhores práticas democráticas, autorais e de liberdade. 
No ano do centenário de Paulo Freire, desejamos mais e melhores 
“inéditos viáveis”, “dialógica”, “educação autêntica”, “amor”, “leituras 
de mundos”. Assim, poderemos surgir com mais e melhores redes 
multirreferenciais de educações. 

Redes multirreferenciais de educações são espaços plurais de 
aprendizagem e formação. Além dos espaços e lugares plurais, en-
tendemos redes também como modos de pensamento, uma vez que 
a construção do conhecimento é tecida em rede a partir das aprendi-
zagens construídas pela apropriação dos diversos artefatos culturais, 
tecnologias, interações sociais, entre outros. Aprendemos porque nos 
comunicamos, fazemos cultura e produzimos sentidos e significados. 
Enfim, significamos, com nossas redes intrapsicológicas, em interação 
constante por nossas múltiplas redes interpsicológicas, condicionadas 
pela cultura em suas multifacetadas relações.

E como foi então meu encontro com Bento Silva, tão citado 
aqui? Quem foi o responsável pela minha ida a Portugal em 2007?  
Primeira ida, pois foram muitas e, em algumas delas, tivemos os ce-
nários das histórias que contei aqui. E sei que contarei tantas mais, 
e vocês também... Até porque sei que irei ao encontro de África tam-
bém e que receberei todos no Brasil, que é a minha casa. Mas a 
resposta à questão é: não foi “quem”, foi um artigo. Li um artigo 
do professor Bento, que circulou em rede aqui no Brasil. Este artigo 
trazia o email do autor, e assim, com ele nos comunicamos. Nossos 
textos são interfaces. Somos redes!

Poderia aqui contar muitas histórias de redes e conexões com 
muitas gentes. Mas penso que seja necessário o que já contei até aqui. 
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Agora eu quero que este livro seja interface!  Apresento a você, leitora, 
e a você, leitor, algumas “entradas” para muitas redes de encontros de 
vida, de formação, de afetos e de profissionalidades docentes. Vejamos: 

Entrada 1 – Entrada para encontros  
e conversas sobre “Formação”

• Capítulo 1 (Filomena Meleiro): Os Educadores de Infância e a 
sua Formação o que temos e o que almejamos.

• Capítulo 2 (Nilourdes Maria Lauriano Vieira): A questão da 
ubiquidade e a utilização do smartphone como instrumen-
to de aprendizagem.

• Capítulo 3 (Manuel Teixeira): Análise da experiência dos 
professores universitários do Isced-Huíla, após formação em 
tecnologia educativa.

• Capítulo 4 (Salomão Bento Nilo Pena): Capacitação docente no 
âmbito das práticas de ensino a distância online: fundamentos 
e ações formativas.

• Capítulo 5 (Karine Pinheiro de Souza): Jangadas ubíquas: os no-
vos cenários ubíquos e as potencialidades na formação docente.

Entrada 2 – Entrada para encontros e conversas 
com “relatos de experiências com alunos”

• Capítulo 6 (Daniela Tavares): O uso da plataforma Google 
Classroom: um estudo de caso em uma escola técnica de 
ensino médio.
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• Capítulo 7 (Diana Raquel Schneider Gottschalck e Valquíria 
Schaeffer dos Santos): A prática interdisciplinar como proposta 
para o ensino-aprendizagem.

• Capítulo 8 (Marcelo Alves de Souza):  As metodologias ativas 
podem contribuir com a participação dos alunos e sua retenção?

• Capítulo 9 (Silvana F. Pereira): O aluno de ensino técnico e as 
aulas síncronas e assíncronas.

Este conjunto de “entradas” são interfaces para mais e melhores 
educações na cibercultura. Compreendemos a educação online como 
educação, campo de ação docente, de pesquisa, de formação. Temos 
interfaces e linguagens que potencializam multiletramentos e autorias 
diversas. O que falta então para efetivarmos tais práticas em tempos 
de mobilidade ubíqua? Políticas públicas e de formação, investimen-
tos em projetos educativos e de pesquisa que não separem a cultura 
contemporânea do currículo escolar e universitário. Que busquem a 
efetiva democratização dos acessos e que promovam acessibilidades. 
Sendo assim, este livro é um convite à autoria criadora e à inovação pe-
dagógica na cibercultura. Que Angola, Brasil e Portugal sejam também 
interfaces. “Ninguém solta a mão de ninguém”. 

Edméa Santos
Professora titular-livre do Instituto de Educação da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Praia de Copacabana, Cidade Maravilhosa

www.edmeasantos.pro.br 

http://www.edmeasantos.pro.br
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RESUMO
Este artigo é resultado de um estudo, que perspetivou investigar a Identidade 
e Formação Docente dos Educadores de Infância que exercem funções nas 
escolas da rede pública em Portugal. O objetivo principal visou identificar a 
relação que se estabelece entre os dois eixos temáticos atrás destacados, 
dando voz àqueles que diariamente vivem e sentem a profissão. Relativa-
mente à metodologia e, dada a natureza do problema em análise, lançamos 
mão de uma investigação qualitativa, cujo design metodológico foi, o estu-
do de caso. Nesta investigação e, uma vez que os envolvidos foram vários 
Educadores de Infância de várias escolas, tratou-se de um estudo de caso 
coletivo. A recolha de informação foi realizada através de um Inquérito por 
Questionário, construido de raíz no Google Forms e difundido através da rede 
social facebook. As reflexões realizadas sobre o tema trouxeram importantes 
resultados de entre os quais destacamos- a)-a necessidade de acautelar a 
autonomia e o desenvolvimento pessoal e profissional dos Docentes, b)-o 
reforço da Formação continua que atenda às reais necessidades dos seus 
destinatários, c)-o interesse demonstrado pela Formação de proximidade 
no contexto onde exercem funções, d)-a urgência de repensar as políticas 
educativas, valorizando e motivando os Docentes.  

Palavras-chave: Educadores de Infância. Identidade Docente. Formação 
continua. 
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ABSTRACT
This article is the result of a study which aimed at investigating the Identity and 
Teacher Training of Early Childhood Educators who work in public schools in 
Portugal. The main objective was to identify the relationship established between 
the two aforementioned thematic axes, giving voice to those who live and feel the 
profession on a daily basis. With regard to the methodology, and given the nature 
of the problem under analysis, we used a qualitative research, whose methodo-
logical design was the case study. In this research, and since the participants 
were several Kindergarten Educators from several schools, it was a collective 
case study. Information was collected through a Questionnaire Survey, built from 
scratch on Google Forms and disseminated through the social network face-
book. The reflections made on the subject brought important results, among 
which we highlight: a) the need to safeguard the autonomy and the personal 
and professional development of teachers, b) the reinforcement of continuous 
training that meets the real needs of its recipients, c) the interest shown by pro-
ximity training in the context where they work, d) the urgency to rethink educa-
tional policies, valuing and motivating teachers.  

Keywords: Early Childhood Educators. Teaching Identity. Continuous Formation. 
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INTRODUÇÃO 

Falar de Formação Docente, trás a lume questões relacionadas 
com a Identidade dos Professores, as suas necessidades, aspira-
ções e anseios. Se recordarmos que, a Identidade Docente vai sendo 
construída ao longo da Carreira, no exercício quotidiano de funções, 
onde as experiências vividas jogam um papel preponderante, será 
fácil entender o papel que a Formação Contínua tem em todo este 
processo. Freire (1989), ao referir-se a esta questão explica que, a 
Formação dos indivíduos não se dá por simples acumulação, antes 
pelo contrário, resultará do somatório de muitas interações, vindas 
de várias fontes, como são os livros, as aulas, os mestres, as tecno-
logias, entre outras, que se juntam ao trabalho pessoal. 

Vários estudos referem que a Identidade Docente carrega em si 
aspetos pessoais e profissionais, sendo definida pelo equilíbrio gerado 
entre estes dois polos. No contexto escolar atual, fruto das mudanças 
constantes da sociedade, associadas a fatores como, estilo de vida 
diferentes e evolução tecnologica, entre outros, os desafios colocados 
aos Docentes são inumeros e diversificados e muitas vezes antagóni-
cos, sendo a crise identitária, a Formação descontextualizada, a des-
motivação e o cansaço próprio de uma classe envelhecida, o lado mais 
visivel de toda esta questão. Neste esforço acrescido de acompanhar 
os seus discentes, dotando-os de habilidades e conhecimentos que 
lhes permitam aprender ao longo da vida, os Docentes veem-se muitas 
vezes perdidos. Para que estas metas sejam tangíveis, será necessário 
repensar alguns fatores como, a Formação contínua, a possibilidade 
de os Professores desenharem o seu desenvolvimento profissional de 
acordo com as necessidades sentidas e interesses manifestados, po-
dendo esta desenrolar-se de modo formal ou informal. 
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Este estudo teve como objetivo refletir sobre a Identidade e 
a Formação Docente, cientes de que no Mundo Global do sécu-
lo XXI, os Professores têm de ter consciência e tal como referem 
Munsberg e Silva (2014, p. 2) que, “o/a aluno/a de hoje não é o/a 
aluno/a que ele/ela foi. Logo, o/a professor/a de hoje não pode ser 
o/a professor/a que teve. Por conseguinte, a escola precisa mudar, 
não apenas no discurso, mas acima de tudo na prática”. Assim sen-
do, esta investigação propôs-se responder à seguinte Questão de 
Investigação- Qual a relação que se estabelece entre a Formação 
contínua dos Educadores de Infãncia e a construção da Identidade 
Docente? Neste sentido, a discussão fez-se em torno de dois eixos - 
Identidade e Formação Docente, dando voz àqueles que, no terreno, 
dia a dia sentem e vivem a profissão, articulando esse sentir com a 
reflexão crítica de estudiosos na materia em análise.  

A estrutura do presente artigo é constituida por cinco pontos 
(Introdução, Discussão Teórica, Metodologia, Análise de Dados e 
Considerações Finais).  No primeiro, denominado de Introdução, é 
apresentada a Questão de Investigação e feita a contextualização do 
estudo. O segundo tópico, designado de Discussão Teórica, procura 
definir e aprofundar um conjunto de termos e questões, convocando 
autores e pesquisas realizadas na área da Identidade e Formação 
Docente. O terceiro ponto- Metodologia, como o próprio nome indica, 
exibe a opção metodológica, fazendo a descrição dos passos obser-
vados. O tópico referido como Análise de Dados (ponto quatro), ex-
plana os dados quantitativos e qualitativos recolhidos pelo Inquérito 
por Questionário. O último tópico (Considerações Finais), comporta 
as conclusões do estudo, fazendo algumas notas reflexivas. 
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DISCUSSÃO TEÓRICA

A investigação que exibimos propôs-se responder à Questão de 
Investigação- Qual a relação que se estabelece entre a Formação contí-
nua dos Educadores de Infância e a construção da Identidade Docente? 
Assim sendo, a nossa reflexão serviu-se de estudos anteriormente rea-
lizados e recaiu sobre as temáticas-Identidade e Formação Docente. 

Identidade Docente

Todos os Docentes, com um percurso mais ou menos longo 
na profissão, poderão certamente conhecer sentimentos díspares e 
distintas emoções. Estas fases, referidas por investigadores como Hu-
berman (2007), Gonçalves (2009) e Estrela (2010) estão diretamente 
relacionadas com o modo de ser e estar na profissão. 

Para Huberman (2007, p. 38), “O desenvolvimento de uma car-
reira é assim, um processo e não uma série de acontecimentos. Para 
alguns, este processo pode ser linear, mas, para outros, há patamares, 
regressões, becos sem saída, momentos de arranque, descontinui-
dades”. Estas sequências de desenvolvimento, segundo Huberman 
(2007, p. 43-45) podem ser classificadas em etapas básicas, a sa-
ber- “Início de Carreira, Estabelização, Diversificação/Questionamento, 
Serenidade ou Conservantismo e Desinvestimento”. 

O tema Identidade Docente reporta-nos a estudos realizados 
por Nóvoa (1999, 2007), Day (2007), Tardif (2013) e, mais recentemen-
te, Lima (2017), Mellini e Ovigli (2020). 

Para Nóvoa (2007, p. 16) Identidade Docente é, “(…) um lugar 
de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser 
e estar na profissão”. Estas lutas de que fala o autor são espaços co-
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muns ao longo de gerações de Docentes. Todavia, nas últimas décadas, 
temos assistido a alterações significativas no estatuto social do Profes-
sor, consequência da massificação da profissão e, principalmente pelo 
facto do saber, que até então lhe era atribuído, estar disseminado por 
vários setores da sociedade. Se a todas estas pressões e, olhando mais 
detalhadamente para os Educadores de Infância, juntarmos o stress, 
a fadiga, o envelhecimento, o elevado números de alunos por turma, a 
falta de recursos, o execesso de trabalho burocrático e a falta de tempo, 
podemos ter uma visão clara a curto prazo dos motivos desencadea-
dores do desgaste profissional. Autores como Canário (2007), Marta e 
Lopes (20012), Tardif (2013), Cau- Bareille (2014 e 2016), Matíz e Lopes 
(2014), Herdeiro e Silva (2014), Goodson (20015), estudaram a crise de 
Identidade Docente e as condicionantes a ela associadas.

As questões de ordem física e psicológica, por exemplo ganham 
eco nas palavras da investigadora Cau-Bareille, 

Sentiment de se fatiguer plus vite dans une activité extrêmement 
sollicitante en dépit des compétences construites au fil du temps; 
intolérance de plus en plus importante au bruit dans la classe; 
tension nerveuse plus importante pouvant entraîner des situations 
critiques dans le rapport aux élèves; difficulté dans la réalisation 
d’activités mobilisant le corps (particulièrement identifiable dans 
les classes de maternelle.  (CAU-BAREILLE, 2016, p. 130)

Relativamente às solicitações de ordem burocrática, às cons-
tantes reformas, às exigências sociais e dos superiores hierarquicos, 
à Avaliação de Desempenho Docente (ADD), ao congelamento das 
carreiras, circunstâncias que desencadeiam crise e mal-estar, Good-
son (2015, p. 67) leva-nos a refletir afirmando que, “as reformas ba-
seadas em padrões são um instrumento grosseiro,  desajustados ao 
lado emocional e pessoal do ensino e sem preparação para atender 
ao empenho que motivam os professores ao longo das suas carreiras”.
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Sendo a Formação entendida como primordial para a mudança, 
melhoria de qualidade do ensino e motivação dos Docentes, pegamos 
nas palavras de Canário (2007, p. 146) que afirma, “Ser professor, hoje 
implica um esforço de aprendizagem e melhoria permanente que se 
inscreve numa dinânmica de formação contínua a ser entendida como 
um direito e menos como uma imposição. É nas escolas que se apren-
de a profissão de professor”. 

Formação Docente

Perante a visão das exigências colocadas aos Docentes, uma 
pergunta aflora a mente dos estudiosas desta materia- Formação Do-
cente, o que temos e o que almejamos?

Vários investigadores, dos quais destacamos Allin (1996), Nó-
voa (2007, 2009, 2017, 2019), Canário (2007), Simões, Flores, Morga-
do, Fortes e Almeida (2009), Flores (2015, 2016, 2017, 2018), Ben-Pe-
retza e Flores (2017), Lima (2017), Nascimento (2021), tem estudado 
esta temática.

Para Nóvoa (2019, pp. 7-8), “A ligação entre a formação e a 
profissão é central para construir programas coerentes de formação, 
mas é também central para o prestígio e para a renovação da pro-
fissão docente”. Ao falamos de Formação contínua somos levados 
a refletir sobre o tipo de Formação que é oferecida aos Educadores 
de Infãncia e, em que medida esta contribui para reconstruir as suas 
práticas. Segundo o autor supracitado, “Esta nova construção peda-
gógica precisa de professores empenhados num trabalho em equipa 
e numa reflexão conjunta. É aqui que entra a formação continuada, 
um dos espaços mais importantes para promover esta realidade par-
tilhada” (NÓVOA, 2019, p. 10). 
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Estas investigações levantam o véu sobre a Formação em con-
texto, onde os Docentes partilham projetos e constroem conhecimento 
em conjunto, como destacam Simão, Flores, Morgado, Forte e Almeida 
(2009, p. 65), “(…) o conceito de formação em contexto implica, para 
a formação de professores, que estes se mobilizem com o objetivo 
de, em trabalho colaborativo, enfrentar as tensões inerentes à função 
educativa e, em conjunto, tentarem ultrapassá-los”. 

Assim, estas ações promovem a maior consciência das oportu-
nidades profissionais disponíveis, maior confiança para enfrentar no-
vos desafios, maior valorização do trabalho, bem como oportunidade 
de desenvolvimento profissional em colaboração. Nóvoa (2009) desa-
fia-nos a quebrar laços tradicionais, “sair desse círculo vicioso e ajudar 
a definir o futuro da formação de professores” (p. 28), apelando para 
uma Formação construida dentro da própria profissão, concebida em 
contexto escolar, resultante de uma planificação conjunta de todos em 
torno do seu trabalho.  Nestes contextos segundo o autor, seria pos-
sível criar novas dinâmicas/experiências de partilha de práxis e novos 
procedimentos pedagógicos (NÓVOA, 2014). 

Depreendemos das análises realizadas que, falar em Formação 
Docente implicará responder à questão colocada por Nóvoa (2017, 
p. 1113) “Como é que uma pessoa aprende a ser, a sentir, a agir, a 
conhecer e a intervir como professores?“.

METODOLOGIA

Nas investigações educacionais são inúmeras as possibilidades 
e opções metodológicas de que o investigador pode lançar mão. Nes-
se estudo, dada a natureza do problema em análise, consideramos 
que aquela que servia melhor os nossos propósitos era uma metodo-
logia de investigação qualitativa, tal como destaca Serrano (2004, p. 
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10), “(…) cuando lo que se busca es interpretar lo que sucede en una 
situación concreta, en lugar de estabelecer controles necessitamos ob-
servar la interacción entre todos los elementos de la situación elegida 
tal y como operan en su contexto natural”. Entendeu-se ser esta a me-
todologia mais adequada à problemática desta investigação-Forma-
ção e Identidade Docente, partindo das representações e perceções 
dos sujeitos (Educadores de Infância). 

Baseados nos pressupostos anteriormente descritos, de uma 
posição epistemológica de natureza qualitativa, pois procurou-se a 
compreensão intensa e profunda de um dado contexto social para o 
perceber em toda a sua complexidade, a partir da visão dos Educa-
dores de Infância e da interpretação da investigadora num processo 
dialético (STAKE, 2007; YIN, 2005), o design metodológico adotado foi 
o estudo de caso. Yin (2005, p. 13), define estudo de caso como “uma 
investigação empírica que estuda um fenómeno contemporâneo dentro 
do contexto de vida real, especialmente quando as fronteiras entre o fe-
nómeno e o contexto não são absolutamente evidentes”. Relativamente 
a esta investigação importa ainda salientar que, o nosso objetivo de es-
tudo foram vários casos (Educadores de Infância de várias Escolas) e, 
assim sendo estamos perante um estudo de caso coletivo, que é aque-
le que tem como meta fazer uma melhor análise, cujo resultado será 
uma compreensão mais abrangente e maior teorização (STAKE, 2007). 

A recolha de dados foi realizada através de um Inquérito por 
Questionário, difundido através da rede social Facebook. Para Gil 
(2008, p. 140), o Questionário é visto como “(…) a técnica de investi-
gação composta por um conjunto de questões que são submetidas a 
pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, 
crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, te-
mores, comportamentos presentes ou passados, etc”. 

Para este estudo elaboramos um Inquérito por Questionário 
no Google Forms, com perguntas pré-determinadas (género, idade, 



27SUMÁR IO

anos de serviço, habilitações académicas) e questões abertas rela-
cionadas com Formação e Identidade Docente. Participaram no mes-
mo 248 Educadores de Infância que exercem funções em escolas do 
Ministério da Educação. 

Quanto às perguntas, importa destacar que, as questões fecha-
das forneceram-nos dados quantitativos que, foram divulgados sob a 
forma de percentagens. Os dados das perguntas abertas, de natureza 
qualitativa foram analisados à luz das propostas de Bardin (2016, p. 
121), “(…) pré-análise, exploração do material, tratamento dos resulta-
dos, inferências e interpretação”. 

Para o processo de categorização, utilizamos o sistema de “cai-
xas” que, segundo a autora supracitada “é fornecido o sistema de cate-
gorias e repartem-se da melhor maneira possível os elementos à medida 
que vão sendo encontrados” (BARDIN, 2016, p. 147). Neste procedi-
mento acautelamos a “exclusão mútua”, a “homogenidade”, a “pertinên-
cia”, a “objetividade” e a “produtividade” (BARDIN, 2016, pp 147-148). 
As ideias-chave, que determinaram todo o processo de categorização 
definidas à priori foram, Formação (Interesse, Necessidade, Perspetivas) 
e Identidade (Autoimagem, Reconhecimento, Dificuldades). 

Atendendo às caraterísticas do material recolhido e aos obje-
tivos da análise, definimos unidades de registo e unidades de con-
textos. As primeiras, segundo Bardin (2016, p. 130) “corresponde[m] 
ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de base”. 
As unidades de contexto surgiram da necessidade de apresentar o 
verdadeiro sentido das declarações proferidas, aquilo que segun-
do palavras de Bardin (2016, p. 133) “corresponde ao segmento da 
mensagem, cujas dimensões (superiores às da unidade de registo) 
são ótimas para que se possa compreender a significação exata da 
unidade de registo”. Exibirmos os resultados num quadro onde apre-
sentamos a transcrição de partes das respostas obtidas. 
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ANÁLISE DE DADOS

Neste ponto examinaremos os dados recolhidos, que nos per-
mitiram extrair a informação relevante para dar resposta ao nosso 
objetivo inicial.

Em primeira instância e, fazendo uma breve caraterização dos 
individuos, importa referir que, dos 248 Educadores de Infância que 
participaram no estudo, verificamos o predomínio do sexo feminino 
(240-96,8%) em relação ao sexo masculino (8-3,2%). Quanto à média 
de idades situa-se nos 53 anos (95, 6%) e relativamente à situação 
profissional, 235 (94,8%) pertencem aos quadros, apresentando uma 
situação estável quanto à sua colocação, 10 (4%) estão nos quadros 
de zona e um número resídual (3-1,2%) são contratados, tendo os dois 
últimos grupos uma situação profissional mais instável. No tocante aos 
anos de serviço, temos a destacar que 224 (90,3%) Docentes tem en-
tre 25 e 35 anos de serviço e, assim sendo situam-se na 4ª Fase da 
Carreira Docente- “serenidade e distanciamento ou conservantismo e 
lamentações” (HUBERMAN, 2007, pp 43-45). Segundo o autor, a sere-
nidade poderá levar ao distanciamento afetivo em relação aos alunos e 
às tarefas inerentes à função, encontrando-se nesta fase os Docentes 
com 45/50 anos. De outro modo, o conservantismo estará associado 
aos lamentos, relacionados com os alunos e as políticas educativas. 
Nesta fase, que para o autor citado se localiza entre os 50 e os 60 
anos, os Professores podem manifestar emoções que vão desde a cal-
ma e tranquilidade ao encarar o dia-a-dia escolar até ao afastamento 
emocional próprio de quem se aproxima do final da Carreira. Exibem 
menos aspirações em termos profissionais, reduzindo o investimento 
e patenteando a ideia de não ter nada a provar, nem a si, nem aos 
outros, exibindo limites mais despretenciosos em termos de objetivos 
futuros (HUBERMAN, 2007). Relativamente às habilitações académi-
cas, apenas um Educador de Infância é bacharel (0,4%), dois possuem 
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o doutoramento (0,8%), dezoito são mestres (7,2%) e 227(91,6%) são 
licenciados. Estes dados (idade, género, situação profissional, anos de 
serviço e habilitações académicas) são coincidentes com os apresen-
tados no Relatório do Conselho Nacional de Educação (CNE, 2019).

De seguida analisaremos as questões abertas relacionadas 
com os dois eixos principais desta investigação (Formação e Identida-
de Docente). Para melhor observarmos os dados quantitativos recolhi-
dos, apresentamos o Quadro 1- Análise dos discursos. 

Quadro 1- Análise dos discursos.

Categorias Subcategorias
Unidades de registro Unidades de contexto

Aspetos 
positivos

Aspetos 
negativos

Aspetos 
positivos

Aspetos 
negativos

Formação

Interesse

Atitude de abertura; 
Desenvolvimen-
to profissional; 
Progredir na carreira. 

Já fiz muita; 
Agora não faço. 

Ampliar a minha for-
mação em TIC; Prazer 
associado ao estudo/ 
saber; Sempre procu-
rei formação do meu 
interesse; formação 
paga e gratuita. 

Agora que estou no fim 
da carreira, não faço; 
É sempre a mesma 
coisa, não interessa; 
São quase sempre 
os mesmos temas, 
é desinteressante.

Necessidade

Formação diversi-
ficada; No domínio 
das TIC; E@D; 
Ferramentas Digitais; 
Metodologias e 
Avaliação; Práticas 
Pedagógicas. 

Não posso escolher; 
é obrigatória; Exi-
gências do trabalho. 

Aprofundar os 
conhecimentos em 
TIC; Capacitar com 
as novas tecnologias; 
¸Preparar para utilizar 
as TIC; Formações 
contínuas em di-
versas vertentes. 

Estou no 10º escalão, 
vou embora, não tenho 
mais necessidade 
de nada; Os Centros 
de Formação não 
olham às nossas 
necessidades. 

Identidade Perspetivas

Entre educadores; 
Aprendermos 
juntas; A proximi-
dade é importante; 
Formação e prática 
diária; Com colegas; 
Formação e prática. 

É sempre do mes-
mo; Não inovam; 
É desmotivante. 

Partilhar conhecimen-
to com os colegas; 
Desenvolver Projetos 
na Escola; Construir 
recursos comuns 
com colegas; Apren-
der com os colegas 
mais experientes 
em contexto. 

Temos um Plano 
de Capacitação 
Digital que exclui os 
Educadores; Exclusão 
dos Educadores de 
Infância no Plano de 
Capacitação Digital; 
Não tenho oportunida-
de de me desenvolver 
profissionalmente. 
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Identidade

Autoimagem

Sinto-me segura; 
Sou veterana; 
Não sou inferior; 
Sei o que sou, 
sinto-me segura. 

Educadores velhos; 
Dificuldades físicas; 
Limitações psico-
lógicas; O ruído; 
o barulho; nem 
energia; Dor nas 
pernas e nas costas. 

Gosto muito de ser 
Educadora de Infância 
e não me vejo a fazer 
mais nada; Adora 
o meu trabalho e é 
isso que me vale. 

Aquilo que me falha 
mais são as questões 
físicas, que sinto 
que o meu corpo já 
não faz aquilo que eu 
gostava que fizesse; 
Já gostei mais de 
ser educadora, estou 
cansada, exausta. 

Reconhecimento

Já olham para nós; 
Reconhecimento dos 
pares; O carinho das 
crianças; A afetivida-
de; Carreira única. 

Os pais não colabo-
ram; Os colegas não 
nos reconhecem; Os 
educadores também 
são docentes. 

As mesmas oportu-
nidades que outros 
profissionais, Desen-
volver perspetivas 
de futuro; Já nos vão 
reconhecendo algum 
mérito; Desempenhar 
outras funções. 

As Direções das esco-
las até se esquecem de 
nós; Somos o parente 
pobre da educação; 
Existe um total desco-
nhecimento sobre as 
OCEPE e sobre o nosso 
trabalho; A Educação 
Pré- escolar é muitas 
vezes esquecida; A 
Direção/ Ministério 
não nos reconhece, 
não reconhece o nosso 
trabalho. A Educação 
Pré-escolar continua 
a ser desvalorizada. 

Dificuldades Não tenho; Poucas; 
Estou ótima. 

Falta de tempo; 
Faltam recursos; 
É muito exigente; 
Muita burocracia; 
Sinto-me impotente; 
Grupos grandes; 
Faltam apoios. 

Com tantos anos de 
prática tudo é mais 
fácil; Gosto do que 
faço, sinto-me bem 
na Escola, para já não 
tenho dificuldades 
de espécie alguma. 

Tenho 43 anos de 
serviço e 65 de idade, 
só quero a reforma. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas respostas dos inquéritos, 2021.

A respeito da Formação Docente, Flores (2017, p. 773) diz-nos 
que “A formação não constitui a panaceia para todos os problemas 
da educação, mas pode fazer a diferença na qualidade dos profes-
sores e do ensino nas escolas e, consequentemente, na melhoria da 
aprendizagem dos alunos”.  Observemos agora pormenorizadamente 
a categoria designada por Formação. Foi dividida em três subcatego-
rias- Interesse, Necessidade e Perspetivas. Relativamente à primeira 
(Interesse), verificamos que alguns Docentes referiram aspetos positi-
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vos (a formação é uma mais-valia na promoção de novas experiências; 
contrubui para a prática educativa de qualidade) e, em sentido inverso, 
pudemos constatar que alguns, quiças por se encontrarem no fim da 
Carreira manifestaram opinião contrária (já fiz muita formação, ago-
ra estou quase na reforma, não faço). Relativamente à subcategoria 
Necessidade, destacamos o lado positivo, relacionado com algumas 
sugestões de formação (cidadania, TIC, educação inclusiva). Outros 
aludem não poder escolher de acordo com as suas reais necessi-
dades (a nível da formação dá a impressão que podemos entrar em 
tudo, nunca se pensa muito na nossa área). Estas afirmações reme-
tem-nos para a tipologia da Formação clássica, com um formador que 
transmite conhecimento (saberes) a um grupo de Docentes, estando 
tudo preestabelecido (temática, duração, sessões, avaliação) à prio-
ri (ALLIN, 1996). Não será, pois, de estranhar que estas Formações 
vão dando lugar a desistências e não tragam alterações à prática, a 
“transferência “de que nos fala Caetano (2007). Quanto à subcatego-
ria Perspectivas, os Docentes aludem (promover o desenvolvimento 
pessoal e social; desenvolvimento de perspectivas; partilha de conhe-
cimento/experiências com colegas; desenvolver projetos na escola), 
como aspetos positivos. Em sentido contrário, referem (é preciso que 
se criem políticas educacionais que propiciem cada vez mais e de 
forma eficiente formação contínua em diversas vertentes; fala-se tanto 
em inclusão e os educadores são excluidos do plano de capacitação 
tecnológica). Estas palavras recordam-nos que os Educadores de In-
fância foram excluídos do Plano de Capacitação Digital (RESOLUÇÃO 
DO CONSELHO DE MINISTROS Nº 30/2020). Segundo o documento, 
trata-se de “uma forte aposta na capacitação de docentes, formado-
res do Sistema Nacional de Qualificações e técnicos de tecnologias 
de informação em cada escola, através de um plano de capacitação 
digital de professores, que garanta a aquisição das competências ne-
cessárias ao ensino neste novo contexto digital” (pp. 14-15). 
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Em jeito de resumo pegamos nas palavras de Flores (2017, 
p. 773) ao afirmar que a Formação “(…) não pode ser entendida na 
perspetiva da deficiência, ou seja, de aquisição e acumulação de co-
nhecimentos e de competências, mas num continuum do sentido de 
desenvolvimento profissional dos professores, o que implica a consi-
deração de questões como a construção da identidade profissional e 
o profissionalismo docente (…)”.  

Analisaremos de seguida a segunda categoria (Identidade) 
e as três subcategorias (Autoimagem, Reconhecimento e Dificulda-
des). Quanto à primeira (Autoimagem), destacamos aspetos positi-
vos ligados ao lado afetivo da profissão (não me vejo a fazer outra 
ciosa; gosto muito de ser educadora; a relação com as crianças) e 
negativos associados a questões físicas e psicológicas (não tenho 
energia; sinto-me cansada; o barulho, o barulho não suporto). Esta 
temática foi amplamente estudada por Marta e Lopes (2012, p. 173) 
que referem “uma forte vinculação à profissão, sendo o núcleo iden-
ticatório das suas identidades composto pela própria profissão onde 
ocupam lugar de destaque as crianças (na dimensão da relação edu-
cativa)”. Em sentido oposto Cau-Bareille (2014) ao explanar o seu es-
tudo com docentes destaca “postura dolorosa, o facto de pegar nas 
crianças ao colo para as consolar ou para as levar a alguma ativida-
de” (p. 66) ou, “os professores estão cada vez mais intolerantes com 
o ruído na sala de aula como se o seu limiar de tolerância estivesse 
reduzido com a idade” ( CAU-BAREILLE, 2014, p. 67). No tocante à 
subcategoria designada de Reconhecimento, os docentes identifica-
ram uma fase de mudança relativamente aos colegas de outros ciclos 
e superiores hierárquicos, estando esta ligada à criação de Centros 
Escolares (aproximação aos colegas do 1º ciclo, estamos no mesmo 
espaço; planificamos e desenvolvemos atividades juntos). Outros, po-
rém mostram alguma mágoa (órgãos e pessoas que não sabem falar 
do pré-escolar; uma pessoa que não conhece, não reconhece; os 
educadores só são importantes para o Ministério quando interessa; 
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gostava que os pais e colegas reconhecessem mais o meu trabalho). 
A síntese desta última ideia pode ser resumida nas palavras de Matíz 
e Lopes (2014, p.3036), “(…) a imagem do professor foi muito aba-
lada nos últimos anos, a começar pelo Ministério da Educação que 
passou um discurso através dos meios de comunicação a denegrir a 
imagem do professor (…)”, aludindo à inumera legislação que inter-
fere com a profissão Docente descareterizando-a. Quanto à terceira 
subcategoria (Dificuldades), destacamos das palavras das entrevis-
tadas, a falta de recursos, falta de tempo, muita burocracia, o desejo 
da reforma. Alguns indivíduos destacaram não ter dificuldades e este 
facto, segundo eles fica a dever-se à longa experiência profissional. 

Em tom de conclusão citamos esteve (2001, p. 100), “A avalia-
ção negativa do trabalho do professor generalizou-se socialmente”. 
Neste novo século, como declara Nóvoa (2017, p. 1109), “A desprofis-
sionalização manifesta-se de maneiras muito distintas, incluindo níveis 
salariais baixos e difíceis condições nas escolas, bem como processos 
de intensificação do trabalho docente por via de lógicas de burocrati-
zação e de controlo”.  Para o autor supracitado, 

Não pode haver boa formação de professores se a profissão 
estiver fragilizada, enfraquecida. Mas também não pode haver 
uma profissão forte se a formação de professores for desvalori-
zada e reduzida apenas ao domínio das disciplinas a ensinar ou 
das técnicas pedagógicas. A formação de professores depende 
da profissão docente. E vice-versa. (NÓVOA, 2017, p. 1131).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo tinha como meta dar resposta à Questão 
de Investigação: Qual a relação que se estabelece entre a Formação 
contínua dos Educadores de Infância e a construção da Identidade 
Docente? Através da análise dos dados recolhidos e fazendo o cru-
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zamento com a bibliografia de autores, pudemos interpretar e inferir 
aspetos de relevo para a investigação. 

Os resultados obtidos confirmaram a reciprocidade entre os 
dois eixos investigativos- Formação e Identidade Docente. Relativa-
mente à Identidade Docente salientamos um misto de sentimentos. 
Por um lado, algum desencanto ligado a questões de idade avança-
da, limitações físicas e psicológicas, próprias de um grupo envelheci-
do, que se traduzem em esgotamento, problemas de ordem postural, 
intolerância ao ruído e falta de paciência. Outro aspeto detectado 
e que contribui para o desencanto são as políticas ministeriais, as 
constantes alterações das diretrizes educativas e o desfasamento 
entre o que é preconizado em Lei e a realidade vivida nas Escolas. 
Ainda relacionado com as questões identitárias, assinalamos a fragi-
lidade de vinculação com os pais/encarregados de educação e supe-
riores hierárquicos, ligadas à falta de interesse e de reconhecimento 
pelo trabalho realizado pelos Educadores de Infância. Por outro lado, 
e contrabalançando a desmotivação, aludimos o lado afetivo da Do-
cência, relacionado com o contacto diário com as crianças e a intera-
ção gerada em contexto escolar. Outro factor motivacional é a larga 
experiência profissional, a maturidade, a estabilidade que aportam 
alguma serenidade ao grupo estudado. O facto de existir maior proxi-
midade com os colegas do 1º ciclo, também é considerado como um 
factor positivo, em termos do desenvolvimento de projetos comuns. 
É nesta dualidade de sentimentos, entre desencanto e a serenidade 
que se posiciona a atitude destes Educadores de Infância. 

Outro eixo desta investigação apontava para a Formação con-
tínua Docente. Os Educadores de Infância manifestaram interesse em 
frequentar ações que contribuam para o seu enriquecimento pessoal e 
profissional com vista à melhoria das suas práticas e desenvolvimento. 
Referiram o seu interesse por iniciativas de proximidade, alicerçadas 
no trabalho em equipa, num ambiente de colaboração/ cooperação, 
dirigido para a resolução de problemas comuns que os inquietam, 
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desenvolvendo assim, competências profissionais. Ficou claro nesta 
investigação, a valorização que é dada à Formação continua e o de-
salento sentido ao afirmarem que não são reconhecidos, nem valori-
zados como Docentes, pese embora tenham o mesmo Estatuto de 
Carreira que os demais profissionais. 

Em jeito de conclusão, reiteramos que, é necessário acautelar a 
autonomia e o desenvolvimento pessoal e profissional deste grupo Do-
cente, reforçando a Formação continua de proximidade, alicerçada no 
trabalho em equipa. É urgente dar a este grupo condições de trabalho, 
alocando mais recursos (humanos e materiais) aos seus contextos, 
diminuindo o número de alunos por turma, propiciando aos Educado-
res de Infância mais velhos a possibilidade de exercerem outras fun-
ções, facultando-lhes as condições que lhes permitam continuar o seu 
percurso profissional com qualidade e repensar a Formação continua 
dirigida às suas reais necessidades, valorizando-os, motivando-os, de-
volvendo-lhes a identidade perdida. 
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RESUMO
O presente artigo é um recorte de nossa dissertação de Mestrado (2019/2020) 
onde abordamos a utilização do smartphone como instrumento de aprendiza-
gem na educação formal envolvendo o contexto de Cibercultura, interativida-
de e as práticas pedagógicas dos professores. Apoiada nesse estudo nasce 
esse artigo cujo objetivo é apresentar a questão da ubiquidade e a utilização 
e acesso dos alunos no espaço temporal do ano de 2021, onde o smartfo-
ne se transformou no instrumento mais utilizado para que a escola não su-
cumbisse a crise gerada pelo contexto pandêmico de isolamento social e fe-
chamento das escolas. Lemos (2003), Santaella (2013), Silva (2017) e outros 
autores são a base para o embasamento teórico possibilitando a análise da 
mediatização, ou seja, a utilização dos meios tecnológicos na educação. Rea-
lizamos uma pesquisa via Google Forms com duzentos e setenta alunos de 
uma escola pública de educação básica de ensino médio para verificação 
do acesso a internet e o uso do smartphone como instrumento de aprendi-
zagem nos mês de julho de 2021. Utilizamos o estudo de caso como me-
todologia de pesquisa para subsidiar a análise e discussão do problema. A 
interpretação e análise dos resultados foi apresentada com base na pesqui-
sa realizada com os alunos. Com esse trabalho buscamos na visão do aluno 
contextualizar a importância da “ubiquidade” e da utilização de instrumentos 
e ferramentas tecnológicas na aprendizagem on-line.

Palavras–chave: Educação ubíqua; Acessibilidade; Mobilidade; Smartphone.
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ABSTRACT

This article is an excerpt from our Master’s dissertation (2019/2020) where we 
approach the use of the smartphone as a learning tool in formal education 
involving the context of Cyberculture, interactivity and the pedagogical practices 
of teachers. Based on this study, this article is born, whose objective is to present 
the issue of ubiquity and the use and access of students in the time of the year 
2021, where the smartphone became the most used instrument so that the 
school would not succumb to the crisis generated by the pandemic context 
of social isolation and school closures. Lemos (2003), Santaella (2013), Silva 
(2017) and other authors are the basis for the theoretical foundation enabling 
the analysis of mediatizion, that is, the use of technological means in education. 
We conducted a survey via Google Forms with two hundred and seventy students 
from a public elementary and high school to verify internet access and the use of 
the smartphone as a learning tool in the month of July 2021. We used the case 
study as a methodology for research to subsidiary the analysis and discussion 
of the problem. The interpretation and analysis of the results presented based 
on the research carried out with the students. With this work, we seek, in the 
student’s view, to contextualize the importance of “ubiquity” and the use of 
technological instruments and tools in online learning.

Keywords: Ubiquitous education; accessibility; mobility; smartphone.
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INTRODUÇÃO

Parafraseando William Shakespeare em Hamlet, “Ser ou não ser 
eis a questão?”,  aproveitamos para refletir sobre a importância de as-
sumir a ubiquidade como forma de participar da revolução proporcio-
nada pela utilização do ciberespaço e formação da cibercultura na es-
cola de educação formal. Mas o que vem a ser ubíquo? Na concepção 
de Weiser (1991), os computadores interconectados estarão presentes 
em todos os lugares sem a necessidade de se portar qualquer dispo-
sitivo móvel para acessá-los. De acordo com Corchs (2009), em breve 
artigo publicado no blog IBM Brasil, temos:

Impulsionado pelo aumento na quantidade de usuários e dis-
positivos inteligentes, o modelo da Computação Ubíqua, ou 
Ubicomp , já se encontra em nosso meio. Essemodelo foi pro-
posto inicialmente pelo então pesquisador da Xerox PARC Mark 
Weiser (1952-1999), em meados de 1988, através de seu artigo 
“O Computador do século 21”, no qual ele afirmava que os com-
putadores muito em breve iriam desaparecer dos olhos huma-
nos e simplesmente estariam presentes em tudo, embutidos em 
etiquetas, roupas, móveis, automóveis, eletrodomésticos, etc. 
Aparelhos e objetos de uso do dia-a-dia poderiam ganhar novas 
funcionalidades. Desde um despertador, que além de conhecer 
a agenda do proprietário ainda se conectaria à Internet para ob-
ter informações do trânsito, de forma a garantir que seus com-
promissos não sejam perdidos, até eletrodomésticos que, além de 
executarem suas funções “nativas”, ainda se comunicariam entre 
si, possibilitando ao proprietário acionar a lava-louça ou progra-
mar o micro-ondas à distância .Podemos dizer que a Ubicomp é 
a interseção entre a Computação Pervasiva e a Computação Mó-
vel, e com isso ela se beneficia dos avanços em ambas as áreas.

Vivemos num tempo em que a ubiquidade passou a integrar a 
cultura cibercultural, com repercussões na educação. A relação entre 
ubiquidade e educação formal, segundo Santaella (2013, p. 19), supõe 
questões que envolvem os processos de aprendizagem que na ubiqui-
dade pressupõe “ processos espontâneos, assistemáticos e mesmo 
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caóticos, atualizados ao sabor das circunstâncias e de curiosidades 
contingentes e que são possíveis porque o acesso à informação é livre 
e contínuo, a qualquer hora do dia e da noite”, daí a autora questiona 
qual será o papel da educação formal no contexto das tecnologias mó-
veis, se a educação formal é representada por instituições escolares 
e acadêmicas, com processos de aprendizagem hierarquicamente or-
ganizados e o espaço de aprendizagem fica restrito ao espaço físico?

De fato, no “ser úbiquo” não há espaço delimitado. A questão 
que essa relação apontada por Lucia Santaella suscita é como a educa-
ção formal vai adaptar-se às novas formas de ensinar e aprender num 
contexto onde “ser ubíquo” saiu das telas de cinema, dos filmes de fic-
ção, para estar presente no nosso cotidiano. Lemos (2003, p.3) reforça 
esse pensamento quando afirma que “a sociedade da informação é 
marcada pela ubiquidade e pela instantaneidade, saídas da conectivi-
dade generalizada”.Concordando que o contexto informal da educa-
ção é o mais apropriado para a aprendizagem ubíqua, a mesma pode 
ser também realizada em contextos formais como nos dão conta as 
narrativas da realização do Mestrado em Ciências da Educação

- Tecnologia Educativa da Universidade do Minho:

Em que tem havido as condições tecnológicas necessárias para 
responder às exigências da aprendizagem ubíqua pois, a partir 
de diferentes lugares físicos, e bem distantes, todos [estudantes 
e docentes] estiveram juntos no mesmo espaço, ainda que vir-
tual mas não menos real e menos interativo que a aprendizagem 
realizada nos espaços físicos (Silva, 2017, p.153).

Essas mudanças de paradigma nas formas de ensinar e apren-
der na sociedade “ubíqua” vem provocando controvérsias sobre o uso 
do smartphone na sala de aula como instrumento de aprendizagem. 
Não é ensinar a manusear um instrumento e sim fazer dele um meio 
para mudar a relação entre o homem e a apropriação do conhecimento, 
sua construção e reconstrução. A geração nascida na era da tecnologia 
móvel precisa desenvolver competências e habilidades que agreguem 
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a formação continua e permanente, que provoque a reflexão e prin-
cipalmente que suscite o respeito a todas as formas de concepções 
e pluralidade cultural. Estamos assim falando da aprendizagem atra-
vés da tecnologia digital que produz formas de ensinar carregadas de 
subjetividade, pois o processo envolve uma aprendizagem contínua de 
professores e alunos envolvidos em uma rede onde os papéis se inver-
tem a cada momento. Dessa forma, com a velocidade das mudanças 
também muda a forma de se relacionar o conhecimento, que não pode 
ser mais determinado e acabado em si mesmo. Ser ubíquo é a questão!

DISCUSSÃO TEÓRICA

Ubiquidade - A tecnologia móvel no contexto escolar

A partir desse percurso para caracterizar a ubiquidade como 
fator marcante da tecnologia da conexão contínua, a tecnologia móvel e 
sua utilização no ambiente escolar voltada para a aprendizagem, procu-
ramos reproduzir no Quadro 1 a concepção da investigadora Santaella 
(2010), das cinco gerações tecnológicas,

Quadro 1 - Gerações Tecnológicas: do reprodutível à conexão contínua.

1. Tecnologias do reprodutível - Jornal , foto e cinema. Essas tecnolo-
gias, eletro- eletrônicas“ introduziram au-
tomatismo e a mecanização da vida”.

2 . Tecnologias da difusão - O rádio e a Televisão, poder de difusão e pe-
netração nas massas, tornado mais forte com 
a transmissão via satélite, sendo responsável 
pelo surgimento da cultura de massas.
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3. Tecnologias do disponível - As redes de televisão a cabo, no vídeo cassete, 
nas máquinas de xerox, no walkman etc. Tecnolo-
gias de pequeno porte, voltadas para um público 
específico ou escolhas individuais. Essas tecnolo-
gias se distinguem da comunicação de massa e da 
comunicação via digital ( da cultura da mobilidade)

4.Tecnologias do acesso - Envolve projeto, memória, linguagem,circuito lógico, 
programas e alguns dispositivos – Caracterizada 
pela advento da internet. Provocando o surgimento do 
espaço virtual, batizado por William Gibson, em 1984 
de ciberespaço. Traço marcante: acesso e interativi-
dade. São “tecnologias da inteligência que alteram 
completamente as formas tradicionais de armazena-
mento, manipulação e diálogo com as informações”.

5.Tecnologias 
da conexão contínua

- Segundo estágio da 5º geração de tecnologias 
comunicacionais. “Conexão continua, rede mó-
vel de pessoas e de tecnologias e de nômades 
que operam em espaços físicos não contíguos”.

Fonte: Elaborado pela autora a partir das gerações 
tecnológicas de Santaella (2010, pp. 18-19).

As Gerações Tecnológicas de Santaella, aqui copiladas, mos-
tram um cenário onde uma geração não anula a outra, mas coexistem 
e se complementam. As tecnologias do reprodutível no seu surgimento 
serviam a uma parcela restrita da humanidade. No inicio aos privile-
giados financeiramente e intelectualmente. Quem podia ter acesso 
aos jornais? As máquinas fotográficas para eternizar seus melhores 
momentos em fotos? Ou frequentar as sala cinema? Surge mais um 
degrau e a tecnologia da difusão popularmente denominada de “cul-
tura de massa” que realiza o feito de atingir um contingente maior de 
pessoas, em suas próprias casas, ou no trabalho, ou numa praça, onde 
quer que a transmissão via satélite ou as ondas do rádio alcançassem, 
são os telespectadores e ouvintes. Santanella (2010) denomina as 
tecnologias voltadas a um público específico ou escolhas individuais, 
de Tecnologia do disponível, que busca o acesso para atender a sua 
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vontade, seria o oposto da cultura de massa. E vem a revolução, as 
tecnologias de acesso, assim a Internet e ciberespaço envolvem todas 
as linguagens , armazenamento, difusão da informação, o virtual. O 
mundo passa a ser aqui e agora, a interatividade vem com maior força 
através da tecnologia da conexão contínua, a ubiquidade transforman-
do a sociedade. Nunca mais seremos os mesmos! 

Mas não sabemos ainda por quanto tempo a questão da globa-
lização da informação será atrelada ao poder econômico ou ao contro-
le político, em terras remotas ou em regimes ditatoriais.

Compreender esse novo cenário das gerações tecnológicas 
e como elas interferem na nossa relação com o mundo, desde o 
reprodutível até à conexão contínua é um desafio . Deve- se conside-
rar que a ubiquidade é uma característica marcante da utilização da 
tecnologia móvel (de conexão contínua), hoje não somos somente 
espectadores, podemos ser parte e fazer parte, praticarmos autorias 
e coautorias. A tecnologia digital antes de chegar a escola já povoa 
as ruas, carregamos um mundo na palma da mão e podemos nave-
gar por espaços antes inimagináveis. A escola passa a ter mais uma 
missão na sociedade atual. A onipresença, antes permitida somente 
as divindades, vem corporificada através “de instrumentos como os 
iphones, smart- phones, netbooks, ipads, table ts em geral e também 
grandes quantidades de filhotes de computador, como nos apare-
lhos de GPS, nos relógios, etc.” (Santaella 2013, p. 4). Nas palavras 
da autora, é a tecnologia computacional que faz a mediação social, 
e vai além, quando infere que o celular inteligente e outras formas 
eletrônicas, tornaram-se “essenciais à vida social e se constitui nas 
condições para a existência da cibercultura’’.
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O smartphone como instrumento de aprendizagem

Os dispositivos móveis trazem uma mudança no panorama 
das interações entre homem e máquina e homem, o ubíquo, com isso 
“Instaura-se uma copresença, mistura da presença física do usuário 
em espaços localizados e a presença do espaço informacional, hi-
perlocalizado, tudo ao mesmo tempo.” (Santaella, 2013, p.5). Para 
a autora, as mídias digitais não destroem as linguagens existentes, 
como o jornal impresso, o cinema, o rádio, a televisão, mas as recon-
figuram. Esse processo, no qual um único aparelho complexo agre-
gou todas as formas de comunicação humana, “o código verbal – 
imprensa, revistas, livros; o audiovisual – televisão, vídeo cinema; as 
telecomunicações – telefones, satélites, cabos e a informática – hard 
e software” (Santaella, 2013, p.6), foi chamado por “convergência das 
mídias”, ou seja, o computador multimídia passou a absorver todas 
as linguagens dos diferentes mídias:

Essas opções continuam ao nosso dispor. Entretanto uma coisa 
inédita aconteceu de duas décadas para cá. Antes da revolução 
digital, cada mídia dispunha de um suporte que lhe era específi-
co: o papel para o texto, a película para a fotografia e o filme, a 
fita magnética para o som ou para o vídeo, etc. O computador 
que, nos seus inícios não passava de uma máquina de calcular 
mais potente, começou gradativamente aabsorver, todas essas 
linguagens graças ao seu sistema de codificação em zeros e 
uns. (Santaella, 2013, p.5).

Neste contexto de transformação, Santaella (2013, p.13) indaga: 
“Por que os celulares fascinam cada vez mais seus usuários?”. Ela 
mesma responde: Fascinam porque não são só instrumentos, fasci-
nam “porque convergem para ele jogos, vídeos, fotos e música e, ao 
mesmo tempo, permitem manter uma comunicação ubíqua do usuário 
com os seus contatos via SMS (Short Messenger Service) e chamadas” 
(Santaella, 2013, p. 13). Assim Santaella aponta para um novo tipo de 
comunicação e de leitor:
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Não são mais simplesmente dispositivos que permitem a comu-
nicação oral, mas, sim, um sistema de comunicação multimídia 
e portátil, um sistema de comunicação ubíqua para leitores ubí-
quos, leitores para os quais não há tempo nem espaço para a 
reflexão, para a reflexão, esse tipo de habilidade mental que pre-
cisa do tempo para se tecer e que, por isso mesmo, é caracte-
rística primordial do leitor contemplativo. (Santaella, 2013, p.14)

Relacionadas às mudanças na comunicação, o usuário vai de-
senvolver outras competências para lidar com a realidade da tecnolo-
gia digital. Competências como “a capacidade de enxergar problemas 
de múltiplos pontos de vista, assimilar a informação e improvisar em 
resposta ao fluxo acelerado dos textos e imagens em um ambiente 
mutável” (Santaella, 2013, p.14).

Smartphone: conceito e funcionalidades

Em primeiro lugar, vamos procurar definir o que se entende por 
smartfones. De acordo com o site Significados, “ Smartphone é um 
telefone celular, e significa telefone inteligente, em português, e é um 
termo de origem inglesa. O smartphone é um celular com tecnologias 
avançadas, o que inclui programas executados um sistema operacio-
nal, equivalente aos computadores”.

Para Torrres (2009), em seu livro “a Biblia do Marketing Digi-
tal”, “... smartphone tem todas as funcionalidades de um computa-
dor, mas do tamanho de um celular” (p.356). Ou seja, smartphone é 
um computador pequeno, do tamanho de um celular, considerando 
todas as funcionalidades. Jorge Sampaio, no blogue SafePCTuga , 
especifica algumas das funcionalidade do smartphone : “Para além 
das capacidades “normais” de um telemóvel (fazer chamadas, enviar 
mensagens, etc.), o Smartphone permite aceder à Internet utilizan-
do o navegador do telemóvel. Poderá igualmente aceder a serviços 
como Facebook, Twitter, Skype,Gmail, YouTube, MSN, DropBox, e 
Bay, etc. O utilizador poderá instalar novos aplicativos no smartphone 
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(existem milhares gratuitos), ou criar os seus próprios aplicativos em 
diversos sistemas operativos: Android (Google), Symbian (Nokia), iOS 
(Apple),Windows Phone (Microsoft), BlackBerry (Black Berry). O autor 
apresenta sete vantagens do smartphone:

1. Pode vir equipado com câmera fotográfica de alta qualida-
de (8 Megapixéis), com possibilidade de gravar filmes em HD. 
Dependendo do Smartphone pode vir igualmente incluído GPS, 
Bluetooth, WI-FI, leitor de MP3, ecrã tátil, etc.;

2. Há a possibilidade de aumentar as funcionalidades, adicio-
nando novos aplicativos.;

3. Permite aceder às redes sociais facilmente (Facebook, 
Twitter, Google +, Foursquare, etc.);

4. Permite aceder aos sites favoritos;

5. Existe a possibilidade de usar o e-mail;

6. Existe a possibilidade de editar documentos (através da insta-
lação de aplicativos de edição);

7. Permitem a sincronização de dados com vários serviços (Dro-
pBox, por exemplo).

De acordo com Lemos (2007, p. 20), pensar o celular como um 
“Dispositivo Híbrido Móvel de Conexão Multiredes” (DHMCM) ajuda a 
expandir a compreensão material do aparelho e tirá-lo de uma analogia 
simplória com o telefone. A denominação de DHMCM permite defini-lo 
melhor e com mais precisão. O que chamamos de telefone celular é 
um Dispositivo (um artefato, uma tecnologia de comunicação); Híbrido, 
já que congrega funções de telefone, computador, máquina fotográfi-
ca, câmera de vídeo, processador de texto, GPS, entre outras; Móvel, 
isto é, portátil e conectado em mobilidade funcionando por redes sem 
fio digitais, ou seja, de Conexão; e Multirredes, já que pode empregar 
diversas redes, como: Bluetooth e infravermelho, para conexões de 
curto alcance entre outros dispositivos; celular, para as diversas possi-
bilidades de troca de informações; internet (Wi-Fi ou Wi-Max) e redes de 
satélites para uso como dispositivo (Lemos, 2007, p.20).
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Além de todas as possibilidades que o smartphone oferece em 
relação ao acesso às redes e programas, também traz a funcionalidade 
de ser transportado na palma da mão. Em relação a popularização dos 
smartphone , Lemos (2009, p. 12) comenta:

Para a navegação em páginas web, aparatos como o iPhone 
começam a viabilizar o acesso ubíquo e outros smartphones se-
guem o caminho aumentando a competição no setor. Empresas 
como Google, Microsoft, HTC e Nokia estão buscando alterna-
tivas para a competição de aparelhos que possuam um custo-
-benefício mais eficiente. Isso nos leva a crer que a populariza-
ção dos aparelhos deve encaminhar uma maior popularização 
da tecnologia. Além disso, novos serviços baseados em coor-
denadas geográficas começam a interagir com a navegação 
convencional iniciando uma nova experiência de comunicação.

Nesse contexto de novas experiencias de comunicação e inte-
ração e as tecnologias móveis na escola a UNESCO (2014) se propõe 
a nortear os postuladores de políticas públicas a “entender melhor o 
que é aprendizagem móvel e como seus benefícios, tão particulares, 
podem ser usados como alavanca para fazer avançar o progresso em 
direção a Educação para Todos” (p.7). Considera ainda, que:

A aprendizagem móvel é um ramo da TIC na educação. En-
tretanto, como usa uma tecnologia mais barata e mais fácil de 
ser gerenciada individualmente do que computadores fixos, a 
aprendizagem móvel requer um novo conceito para o uso de 
modelos tradicionais na implementação de tecnologias. (UNES-
CO, 2014, p.9)

A expansão da tecnologia móvel através do acesso aos smart-
phones , pela redução do preço, possibilitando que mais pessoas façam 
parte dessa chamada sociedade digital, pode ampliar as oportunidade 
educacionais. Para a UNESCO (2014, p. 23), “Os aparelhos móveis faci-
litam a aprendizagem, ao superar os limites entre a aprendizagem formal 
e a não formal.” O acesso ao conhecimento se torna mais fácil com o 
auxilio do professor ou aprendendo de forma autônoma. Será?
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METODOLOGIA

Utilizamos a abordagem quantitativa , sendo o método de inves-
tigação o estudo de Caso que na concepção de Coutinho (2002) é a 
metodologia que melhor se aplica a pesquisa no âmbito da educação, 
a situação estudada deve fazer parte de um contexto e daí permitir uma 
análise dos fenômenos e processos envolvidos.(Coutinho, 2002, p. 
230). Assim, o estudo de caso é definido como “uma investigação em-
pírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu con-
texto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno 
e o contexto não estão claramente definidos” (Yin , 2001, p.3).O Instru-
mento utilizado para a coleta de dados da pesquisa foi o questionário 
on-line, através da plataforma google forms constituído de 06 questões 
de múltipla escolha que foi respondido por duzentos e setenta e cinco 
(275) alunos do Ensino Médio de uma escola pública de Fortaleza/CE.

ANÁLISE DOS DADOS

Como foi ressaltado no início da apresentação do trabalho, esse 
artigo é um recorte da nossa Dissertação de Mestrado quando aluna da 
Universidade do Minho (UMINHO) na cidade de Braga em Portugal no 
ano de 2018/2019. No ano de 2018 a pesquisa foi realizada tendo como 
público-alvo dois professores de duas escolas públicas de Fortaleza-CE 
uma escola de ensino regular e outra profissionalizante que utilizavam 
o smartfhone como instrumento de aprendizagem. No contexto do ano 
de 2021 busquei a escola de ensino regular para realizar com os alunos 
a pesquisa sobre o acesso e utilização do smartphone na escola atual , 
que funciona de forma virtual utilizando a EAD, Educação a Distancia ou 
Educação Remota Emergencial devido a Pandemia do Novo Corona Ví-
rus. A escola possui seiscentos e dois alunos , no ensino fundamental e 
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médio. O público-alvo da pesquisa foi constituído dos alunos do Ensino 
Médio, onde duzentos e setenta e cinco responderam o formulário do 
Google Forms enviado para o whatsaap dos grupos da escola.

No questionário respondido pelos alunos sujeitos da pesquisa, 
a primeira pergunta e a segunda, apresentam o perfil dos alunos em 
relação a idade e série (Gráficos 1 e 2).

Gráfico 1 – Faixa etária dos alunos.

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

Assim, do total de alunos, (78,2%) está na faixa etária entre 15 e 
18 anos, (16,7%) está na faixa etária maior que 18 anos e (5,2%) entre 
13 e 15 anos. Pertencem a Geração Z , definida como a geração que 
nasceu entre os anos 1990 e 2010, já nasceu conectada, são o “Nati-
vos Digitais” (Prensky, 2010).

Gráfico 2 – Série dos alunos.

Fonte: Elaborado pela autora (2021).
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Em relação a série, são alunos do Ensino Médio, sendo que 
(41,8%) alunos da 2ª série, (40%) da 1ª série e (18,2%) da 3ª série. Esse 
foi o público-alvo da pesquisa.

Em relação ao equipamento que os alunos possuem para utili-
zar como instrumento de aprendizagem, o maior quantitativo de (88%) 
utiliza o celular, ou seja, o smartphone, (9,1%) utilizam o tablet e (7,6%) 
utiliza notebook ou computador (Gráfico 3). Percebemos aqui que a 
utilização do smartphone adotado como instrumento para aprender, 
embora não tenha sido criado para fins de utilização na escola de edu-
cação formal. Em documento a (UNESCO, 2014 ) afirma que, “ As tecno-
logias móveis, por serem altamente portáteis e relativamente baratas, 
ampliaram enormemente o potencial e a viabilidade da aprendizagem 
personalizada.” Esse processo veio a evidenciar-se no contexto de fun-
cionamento da escola atual diante do contexto emergencial.

Gráfico 3 – Instrumento para aprendizagem utilizado.

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

Na questão relacionada a tipo de conexão que o aluno possui, 
a maioria dos alunos (52,4% ) utiliza planos de dados (internet móvel/
chips) , aqui ressaltamos que o governo do estado do Ceará distribuiu 
Chips para todos os alunos da rede publica estadual, (51,3%) possui 
internet fixa, ou banda larga (Gráfico 4). Utilizamos essas perguntas 
para caracterizar o público alvo da pesquisa em relação ao acesso a 
internet. Refletindo sobre as condições de acesso , Lemos (2003), em 
sua fala, coloca “que não há mídia totalmente universal” (p. 20), mas 
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que hoje na internet pode-se ter acesso a um mundo de informações, 
por isso o acesso deve ser garantido a todos : é…. “fundamental para 
que haja uma verdadeira apropriação social das novas tecnologias de 
comunicação e informação” (Lemos, 2003, p. 13).

Gráfico 4 – Tipo de conexão (acesso).

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

Na Tabela 1 apresentamos as respostas em relação ao quantita-
tivo de horas que os alunos utilizam a internet para estudar e para en-
tretenimento.

Tabela 1 - Carga horária de uso da internet: Estudos x Entretenimento.

Carga horária diária Estudos Entretenimento

Menos de 01 hora
Entre 01 e 02 horas
Entre 02 e 03 horas
Mais que 03 horas

13,5%
36,4%
30,9%
19,3%

16,7%
18,9%
20%

44,4%

Fonte: Elaborado pela autora (2021).

Observamos que a utilização que os alunos fazem da internet 
diariamente (mais que 3 horas) para entretenimento é maior do que uti-
lizam para estudar. Para Moura (2010, p. 80) , “As tecnologias móveis, 
quando usadas adequadamente, tornar-se-ão naturalmente num meio 
de transferência de conhecimentos”. No contexto da educação formal, 
a mediação do professor através de atividades que envolvem os con-
teúdos das disciplinas presentes no currículo das escolas, deve favo-
recer ao aluno a interconexão entre o objeto e o acesso à informação.
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Foi perguntado aos alunos quais as plataformas que mais 
gostavam de utilizar para estudar (Gráfico 5). Nessa questão o alu-
no poderia marcar mais de uma opção. Assim, o Google Classorom, 
com ( 76,7%) recebeu a maior adessão, O Youtube foi escolhido 
como o 2º preferido (33,5%) e sucessivamente viram o Aluno on-li-
ne (26,2), WhatsApp (21,8%), e-maill (4%) e por último o facebook ( 
0,4%). Aqui constatamos que os alunos preferem estudar por uma 
plataforma organizada para esse fim. O Google Classroom é a sala 
de aula online que disponibiliza espaço de interação entre professor 
e alunos. Pode ser acessada pelo smartphone (android e iPhone) ou 
pelo computador na versão web.

Gráfico 5 – Plataformas utilizadas para estudar.

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola jamais será a mesma. Estar conectado nunca foi tão 
indispensável para realizar as mais diversas tarefas , agir e interagir. Ao 
realizar a pesquisa observamos que os alunos estão inseridos no con-
ceito de Prensky (2001) , são os Nativos Digitais. O termo nativo digital 
designa os nascidos a partir de 1990 com acesso a rede mundial de 
computadores e a capacidade de desempenhar múltiplas tarefas e inte-
ragir simultaneamente utilizando-se da ubiquidade para as mais diversas 
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atividades , entre o mundo real e o virtual. Embora ainda utilizem mais a 
internet para entretenimento do que para estudar, como afirmaram.

Enguita (2004) , em seu livro Educar em tempos Incertos , mostra 
que a escola pode assumir o papel de reprodutora ou transformadora. 
Ressalta que num contexto de mudanças, deve-se assegurar ao aluno 
a oportunidade de “aprender a aprender”. Paulo Freire já profetizava 
que a educação só tem sentido se for transformadora, e para assim 
ser, o aluno precisa ser também ator no processo. Assim a utilização 
do smartphone pode possibilitar a obiquiidade já vivenciada na socie-
dade mas ainda distante na escola. O tempo avança com e a escola 
deve se antecipar no tempo e no espaço na utilização das tecnologias 
móveis no processo de ensinar e aprender superando as desigualdade 
de acesso. O “ser oblíquo” já é realidade vivida na utilização das TIC 
no processo de ensino e aprendizagem e deve ser considerada como 
uma mudança de paradigma , mesmo que tenha acontecido de forma 
urgente devido a pandemia do novo corona vírus.
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RESUMO
O estudo que apresentamos contextualiza a experiência dos professores do 
Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) Huíla em Angola, após 
formação em tecnologia educativa. Pretendemos analisar as práticas de e-lear-
ning como extensão da sala de aula presencial, verificando como os pro-
fessores do ISCED-Huíla integraram a tecnologia digital e os conhecimentos 
adquiridos após formação. O estudo assumiu uma abordagem quantitativa, 
operacionalizada pelo procedimento técnico de survey, do tipo exploratório-
-descritivo. Participaram na formação 114 professores, e destes 26, responde-
ram ao questionário. A recolha de dados foi realizada através de um Inquérito 
por Questionário, construído no Google Forms e difundido através do e-mail 
corporativo da instituição, grupos dos professores no whatsApp e Facebook. 
Os dados obtidos foram tratados através de análise descritiva e quantitativa. A 
análise realizada permitiu-nos conhecer: as vertentes de e-learning utilizadas 
pelos professores; as habilidades em torno das literacias digitais e de produ-
ção de e-conteúdos; a planificação para mediatizar partes das aulas ou ativi-
dades letivas no e-learning, e por fim, analisar a avaliação intrapessoal que os 
professores fazem sobre as suas experiências das práticas de e-learning após 
formação em tecnologia educativa. Conclui-se que, o ISCED-Huíla em par-
te teve êxitos, porque confirmou-se que estas ações colocaram à disposição 
dos docentes a transferência de conhecimentos, habilidades e experiências 
que permitiram experimentar um ensino inovador e foi um projeto emergen-
te ao qual os professores aderiram e verificou-se que todos procuraram inte-
grar o e-learning como suporte ao ensino presencial.

Palavras-chave: Tecnologia Educativa; Ensino presencial e e-learning; 
Experiência dos professores.
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ABSTRACT 
The study we present contextualizes the experience of teachers at the Instituto 
Superior de Ciências da Educação (ISCED) Huíla in Angola, after training in 
educational technology. We intend to analyze the e-learning practices as an ex-
tension of the face-to-face classroom, verifying how the ISCED-Huíla teachers 
integrated digital technology and the knowledge acquired after training. The 
study took a quantitative approach, operationalized by the technical procedure 
of survey, of exploratory-descriptive type. A total of 114 teachers participated in 
the training, and of these 26 answered the questionnaire. Data collection was 
carried out through a Questionnaire Survey, built on Google Forms and disse-
minated through the institution’s corporate e-mail, teachers’ groups on what-
sApp and Facebook. The data obtained were treated through descriptive and 
quantitative analysis.  The analysis carried out allowed us to know: the e-lear-
ning aspects used by teachers; the skills around digital literacies and e-content 
production; the planning to mediatize parts of the classes or teaching activities 
in e-learning, and finally; to analyze the intrapersonal evaluation that teachers 
make of their experiences of e-learning practices after training in educational 
technology. We conclude that ISCED-Huíla has been partly successful, becau-
se it has been confirmed that these actions have made available to teachers 
the transfer of knowledge, skills, and experiences that have allowed them to 
experiment with innovative teaching. It has also been an emerging project to 
which teachers have adhered, and it has been verified that all of them have 
tried to integrate e-learning as a support for classroom teaching.

Keywords: Educational Technology; Face-to-face teaching and e-lear-
ning; Teacher experience.
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INTRODUÇÃO1

A formação em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
é, cada vez mais, indispensável para que possa existir uma convivên-
cia harmoniosa e natural entre os cidadãos. A escola é o local onde as 
competências essenciais para esta integração devem ser adquiridas, 
eliminando as assimetrias criadas pelas diferenças de competências 
(TEJEDOR, MUÑOZ-REPISO & COSTA, 2012).

O conceito das TIC aplicadas à educação, refere-se à con-
jugação da tecnologia computacional ou informática com a tecno-
logia das telecomunicações, sobretudo a Internet, quando estas 
são utilizadas para fins educativos, nomeadamente para apoiar e 
melhorar a aprendizagem dos alunos e desenvolver ambientes de 
aprendizagem (MIRANDA, 2007).

Atualmente, um dos desafios que se coloca no ensino supe-
rior em todo o mundo, devido aos impulsos decorrentes das inú-
meras possibilidades que as TIC oferecem ao processo de ensino e 
aprendizagem, está relacionado com a mudança que estas trazem 
às novas práticas dos professores e as condições tecnológicas da 
escola e dos seus agentes (GOUVEIA, s.a).

Neste sentido, as instituições de ensino superior têm desenvolvi-
do cursos de capacitação de professores voltados para o e-learning, e 
estes têm proporcionado um grande aperfeiçoamento dos professores 
para trabalharem com os recursos tecnológicos no ensino. Apesar das 
disposições à inovação em várias iniciativas, a ausência de percepção 
das condições fundamentais à mudança tem favorecido as pseudo-i-
novações, reduzindo as novas possibilidades à simples otimizações 
das práticas tradicionais (NEVADO, CARVALHO e MENEZES, 2009).

1 Tanto o título quanto o conteúdo deste capítulo não foram escritos em português (PT-BR).
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Bento, et al., (2019), referem que há necessidade de analisar as 
experiências dos professores após serem formados em e-learning e, 
analisar a sua integração nas práticas educativas, fazendo-se permen-
te, por um lado, compreender o porquê de existirem docentes que não 
integraram esta prática e continuar a apoiá-los.  Por outro lado, conhe-
cer as experiências dos professores que conseguiram integrar com êxi-
tos o e-learning como suporte ao ensino presencial, sendo esta análise 
da experiência um meio que permitirá aprimorar a formação docente.

Neste estudo contextualiza-se a análise das experiências dos 
docentes do Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED)-Huí-
la, em Angola, após receberem formação sobre e-learning e a integra-
rem nas suas práticas educativas. O ISCED-Huíla, é uma instituição 
pública de ensino superior fundada a 30 de agosto de 1980, na cidade 
do Lubango, província da Huíla que se encontra localizada no sul de 
Angola. Usufrui de autonomia científica, pedagógica, administrativa, 
financeira, jurídica e patrimonial, possuindo uma oferta formativa de 14 
cursos de graduação e 4 cursos de pós-graduação. 

Em julho de 2020, a direcção geral do ISCED-Huíla, conce-
beu e implementou um projecto de formação no âmbito das Tecno-
logia Educativa para os docentes. Esta foi mediatizada pelos pro-
fessores da área de Ensino da Informática e Tecnologia Educativa 
pertecentes à referida instituição.  Esta equipa fez o levantamento 
e identificação das necessidades de formação dos professores, a 
nível das práticas de ensino à distância online e, com base nesta 
informação, traçou o calendário da ação, elaborou as temáticas e 
conteúdos, e providenciou os recursos tecnológicos e pedagógi-
cos, incluindo também os recursos próprios que os docentes pos-
suíam. Para o desenrolar da formação, foi necessário que a institui-
ção implementasse ou adotasse uma plataforma digital de ensino 
à distância, optando pelo Google Suite. As temáticas mediatizadas 
na formação por um periódo de uma semana e ao longo do ano 
lectivo 2020/2021 em sessões combinadas, foram as seguintes:
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Tabela 1 - Temáticas ou módulos de formação em tecnologia educativa.

Módulos Formação Conteúdo

Módulo I Modelos de Educação a Distância - Conceitos sobre Ensino a distância;
- As vertentes do ensi-
no a distância online;
- Modelos Pedagógicos 
de Ensino a distância 

Módulo II Ferramentas Síncronas - O Google Meet;
- Ferramentas do Google Meet;
- Mediatização da Aprendi-
zagem no Google Meet;

Módulo III Ferramentas Assíncronas - O Google Classeroom
- Ferramentas do Classeroom;
- Organização da disciplina e 
da turma no Classeroom;
- Mediatização da Aprendi-
zagem no Google Meet;

Módulo IV Produção de materiais didáticos 
para o ensino a distância online.

- Literacia Digital;
- As ferramentas de desenvolvi-
mento de conteúdos digitais;
- Elaboração de e-book;
- Elaboração de vídeos aulas;
- Multimédia com o Power Point;

Modulo V Avaliação em contexto de 
ensino a distância online.

- A avaliação formativa e sumativa;
- Ferramentas de avaliação online;
- Fichas de atividades.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas dos inquéritos, 2021.

Após a formação, mediante um despacho institucional, a direc-
ção do ISCED-Huíla orientou a redução dos minutos letivos presen-
ciais de formas que, uma boa parte da aula e resolução das atividades 
fossem realizadas na sala de aula virtual, tendo em consideração a 
plataforma virtual adoptada e a formação em tecnologia educativa pro-
porcionada aos docentes. Os professores lecionaram de outubro de 
2020 a julho de 2021 nesta modalidade.  
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Tendo por base na formação que os professores receberam e 
a experiência supervisionada ao longo dos 10 meses do ano acadé-
mico de 2020/2021, este estudo, tem como objetivo contribuir para a 
reflexão acerca da formação docente nas práticas de e-learning como 
extensão da sala de aula presencial, e verificar como os professores 
integraram a tecnologia digital e os conhecimentos adquiridos a nível 
da tecnologia educativa nas suas práticas de ensino. Com esta in-
vestigação, e posterior partilha de resultados/experiências, almejamos 
identificar quais os elementos que criam barreiras à implementação de 
uma prática de ensino online e quais as valências da formação docente 
em tecnologia educativa potencializadoras da adopção do e-learning.

ENQUADRAMENTO TEÓRICO

A Tecnologia Educativa 

A Tecnologia Educativa (TE) é um processo complexo integrado, 
que implica sujeitos, métodos, ideias, meios e uma organização a fim 
de analisar problemas e de imaginar, implementar, avaliar e gerir as 
soluções dos problemas que se colocam na aprendizagem humana 
(THOMPSON, SIMONSON & HARGRAVE, 1992).

A TE dedica especial atenção aos meios informáticos em con-
jugação com as telecomunicações, com realce para a internet, não 
numa perspectiva tecnológica instrumental, mas como um processo 
que recorre a sistemas tecnológicos de referências simbólicas que in-
teracionam com a estrutura cognitiva dos sujeitos, tendo por conse-
guinte, implicações profundas nas atividades de aprendizagem (SILVA, 
GOMES, & OLIVEIRA, 1998). Surge, assim, por um lado, como via de 
acesso ao processo geral de tecnização da vida, isto é, o homem deve 
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ser educado para actuar conscientemente num ambiente tecnológico, 
e por outro lado, como uma ciência aplicada capaz de contribuir para 
tornar o processo educativo mais eficaz (BLANCO & SILVA, 1993).

As pesquisas em TE centram-se em torno das seguintes áreas 
de investigação: aplicação das teorias de aprendizagem à estrutura-
ção do conhecimento; desenvolvimento de métodos, estratégias e 
técnicas de ensino-aprendizagem; exploração dos recursos tecno-
lógicos da informação e da comunicação; utilização de sistemas de 
planificação, de gestão e avaliação na análise de problemas e solu-
ções educativas. No domínio dos média educativos, há necessidade 
de fazer um levantamento no que concerne ao apetrechamento das 
escolas e sua utilização pelos professores. No domínio da tecnologia 
informática, há necessidade de questionar a problemática do uso do 
computador no ensino (CABERO, 2001).

Se é relativamente fácil colocar a tecnologia na escola, em es-
pecífico na sala de aula, a questão real deve concentrar-se na sua 
integração nas práticas de ensino, experiências de aprendizagem e 
currículo em convergência com a análise de estudos tecnológicos, 
deve  identificar um conjunto de condições críticas como o acesso 
à tecnologia, o tempo de trabalho, preparação adequada dos pro-
fessores,  currículo eficaz e articulado à tecnologia e apoio técnico 
(NORRIS, SMOLKA & SOLOWAY, 2000).

Na integração de tecnologias na educação, o mais importan-
te não são as tecnologias, mas o conteúdo da educação e métodos 
de ensino eficazes. As tecnologias propriamente ditas, são apenas 
ferramentas cujo papel é fornecer conteúdo de educação e trazer 
qualidade dos métodos de ensino. O foco da questão deve estar 
nos planos de ensino e nos processos de ensino-aprendizagem. 
A integração não é determinada pelo número de dispositivos 
utilizados no processo de ensino, mas pelo modo como estes 
dispositivos são usados (EARLE, 2002). 
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Ensino presencial e online

O ensino presencial pressupõe a necessidade absoluta da pre-
sença do aluno na sala de aula e é, frequentemente, centrado no pro-
fessor (LAGARTO, 1994). 

O ensino a distância é a modalidade de aprendizagem, supor-
tada pelas TIC em que o professor e os alunos convivem em locais 
e tempos diferentes, mas partilham a aprendizagem por meio das 
tecnologias, nomeadamente da Internet, podendo ser realizado por 
outros meios como: o correio, a rádio, a televisão, o vídeo, o telefone, 
etc. (MORAN, 2002).

Borba, Malheiros e Zulatto (2008, p. 15) definem o ensino online 
“como a modalidade de ensino que acontece mediante interações via 
internet entre professores e alunos, utilizando os recursos web como 
o “chat”, videoconferências, fóruns, etc.”. Mas, na ideia de Harasim 
(1989), citado por Gomes (2003) o ensino online constitui um domínio 
específico, diferente dos ambientes presenciais de ensino e também 
diferente dos ambientes de educação a distância.

Na opinião de Maia e Matar (2011) a educação requer a inte-
ração cara a cara entre alunos e professor. A sala de aula é essencial 
na formação do aluno pela relação que se estabelece entre este e o 
local, os colegas da turma e assim por diante. Para os mesmos autores 
supracitados a aprendizagem pode não acontecer somente na sala 
de aula. Na sociedade da informação e do conhecimento, a sala de 
aula tradicional não pode ser vista como único espaço para ensino e 
aprendizagem. O ensino presencial pode ser mistura com encontros 
online (MAIA & MATAR, 2011).

O recurso a componentes digitais usadas em educação online 
pode perfeitamente ser um complemento às aulas presenciais. O ensi-
no online pode ser uma forma organizada de disponibilizar conteúdos. 
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Pode construir-se simplesmente na disposição dos recursos usados 
presencialmente ou funcionar como um complemento de recursos. Be-
neficia-se assim o aluno, que pode rever os conteúdos, aprofundando 
ao seu ritmo as aprendizagens (PAIVA et al., 2004).

Na componente presencial, pode-se destacar como contributos 
relevantes para as relações interpessoais características como: domínio 
dos conteúdos, dinamismo, empatia, contacto próximo, motivação e indi-
cadores relacionados com a afetividade. Já na componente online, iden-
tificam-se a flexibilidade, participação e assertividade, que se relacionam 
com os atributos interação e colaboração (SILVA & CONCEIÇÃO, 2013). 

As afirmações anteriores corroboram a ideia de que o modelo de 
“design” de sala de aula presencial é inflexível. Durante muitos anos, os 
professores usaram uma variedade de abordagens de ensino dentro 
desta estrutura institucional global. Contudo, devido à forma como as 
nossas instituições estão estruturadas, a maneira de ensinar é fortemen-
te afectada. Torna-se urgente examinar quais os métodos construídos 
em torno do nosso modelo de sala de aula e, analisar se são adequa-
dos para a sociedade de hoje e, mais desafiador ainda, se podemos 
construir estruturas institucionais novas ou modificadas que atendam 
às necessidades actuais da melhor forma (BATES, 2016). Impõem-se 
examinar detalhadamente a necessidade de formação dos professores 
em tecnologia educativa e realizar uma reflexão sobre essa formação. 

A utilização das tecnologias digitais, no ensino superior, passa 
a ser uma possibilidade de integrar, e de contextualizar os conteúdos 
de ensino, de modo que o aluno perceba as ligações, as relações, as 
conexões existentes entre um conteúdo e outro, incidindo na produção 
do conhecimento. Essas possibilidades remetem-nos a questões rela-
cionadas com a formação de professores para a utilização das tecno-
logias digitais, de modo a contribuir para os processos de produção 
do conhecimento e desenvolvimento intelectual e cultural dos alunos. 
Entendemos que as ações de formação em tecnologia educativa 
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representam um fortalecimento para a educação, permitindo ao 
docente maior autonomia e implementação no uso das tecnologias 
digitais, e dessa forma, melhoria das suas práticas pedagógicas (FRI-
ZON, LAZZARI, et al., 2015).

Paulo Freire considerou a formação docente como um pro-
cesso contínuo e inacabado, que requer uma reflexão crítica cons-
tante entre teoria e prática. Este processo não deve desconsiderar 
a prática pedagógica consolidada, mas propor desafios para a re-
flexão mediante a análise das habilidades que o professor necessita 
no século XXI (FREIRE, 1996).

Compreende-se, que o docente na atualidade, precisa estar 
preparado para lecionar em cursos presenciais e a distância, em suas 
diversas formas, dedicando-se a conhecer e utilizar os diversos re-
cursos e ferramentas tecnológicas que fazem parte do cotidiano de 
seus alunos, os denominados nativos digitais, aos quais devem pro-
porcionar o desenvolvimento de habilidades necessárias ao mercado 
de trabalho da indústria 4.0. (BENTO, et al., 2019).

A capacitação docente em tecnologia educativa vê-se como 
um dos desafios onde os professores devem sentir-se confiantes 
para integrarem a tecnologia de maneira transversal no ensino. No 
entanto, é fundamental que os mesmos estejam preparados para 
adaptá-la às suas práticas em sala de aula. Muitas questões referen-
tes à qualidade de implementação da tecnologia na escola, passam 
pelo conhecimento das experiências dos docentes que foram forma-
dos ou já tiveram iniciativas de trabalho com tecnologias. Há neces-
sidade de demostrar que, proporcionar uma educação a distância 
de qualidade, depende em grande medida do potencial dos sujeitos 
autónomos, capazes de inserir tecnologias digitais nas suas práticas 
de maneira crítica e criativa (SILVA, RAMOS e RIBEIRO, 2019).
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Segundo Dewey (1959, p.8), a educação é vista como um “pro-
cesso de reconstrução e reorganização da experiência, pelo qual lhe 
percebemos mais agudamente o sentido, e com isso nos habilitamos 
a melhor dirigir o curso de nossas experiências futuras”. 

A convergência da tradicional sala de aula presencial com a 
educação online constitui uma das mais importantes tendências do 
ensino superior actual, nomeadamente sob a forma de blended lear-
ning, colocando novos desafios à função docente no ensino superior 
e criando novas necessidades de formação em contexto universi-
tário (MOTA, NETO, et al., 2010). A estratégia do uso do e-learning 
como complemento ao ensino presencial, passa precisamente pela 
formação do professor de modo a permitir que este obtenha uma 
ferramenta que lhe permita gerir a informação, e assim minimizar o 
fenómeno do excesso da informação (GOUVEIA, s.a).

Esse processo de formação atende a uma dimensão pedagó-
gica de forma dinâmica, e deve levar em consideração a possibilidade 
de reflexão sobre novas práticas pedagógicas que desencadeiem uma 
formação diferenciada e pautada no exercício de reflexão-ação. Essa 
atitude reflexiva e investigativa processa-se antes, durante e após a sua 
prática cotidiana, tornando-se assim, uma prática docente construída 
a partir da necessidade, numa postura proactiva dos professores. Os 
docentes constroem conhecimentos a partir das suas vivências e expe-
riências pessoais, que são por eles racionalizadas no seu cotidiano. Do 
mesmo modo, quando se leva em conta a realidade vivida, as análises 
tomam por base a realidade concreta, trilha-se um caminho que pro-
voca a verdadeira análise reflexiva (TOZETTO; GOMES, 2009, p. 185).

A implementação de inovações na prática educativa é um pro-
cesso que não ocorre de imediato e nem é isento de atropelos, tendo 
em atenção que as novas ideias, conceitos e formas de saber neces-
sitam de tempo para que possam ser apropriados e consolidados. 
Se, por um lado, as resistências às mudanças fazem parte do proces-
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so, é uma verdade que a implementação e generalização das novas 
práticas educativas requerem dos atores envolvidos reconhecimento 
das vantagens e benefícios que a inovação é capaz de aportar à sua 
prática educativa e vida profissional. Por outro lado, para que 
as inovações tenham o impacto esperado, e sejam efetivamente 
integradas na prática educativa, impõe-se que se apresentem precedi-
das por um processo de acompanhamento, monitorização e avaliação, 
imprescindíveis ao sucesso de qualquer processo de integração de 
inovações na prática educativa (INOCÊNCIO, 2012).

Metodologia

Este estudo assumirá uma abordagem quantitativa, operacionali-
zada pelo procedimento técnico de survey do tipo exploratório-descritivo. 

O método survey faz jus à quantificação de dados, seguida de 
generalização dos resultados obtidos na população estudada, como 
refere Coutinho (2011), ao afirmar que o investigador recorre a eles 
para “descrever condições existentes num dado contexto” (p. 231). 
Para a autora, a survey equivale à sondagem ou inquérito (por questio-
nário), que visa a obtenção de respostas expressas pelos participantes 
no estudo. Estes estudos partem geralmente de questões peculiares, 
de levantamento, visando buscar o “Quanto? Com que frequência? 
ou, Quão comum?” é um fenómeno, a que o investigador procura res-
ponder, inquerindo uma amostra de sujeitos que seja representativa da 
população” (COUTINHO, 2011, p. 276).

A recolha de dados foi realizada através de um Inquérito por Ques-
tionário, partilhado no email institucional dos professores e também atra-
vés dos grupos WhatsApp e Facebook dos professores. O questionário 
foi desenvolvido no Google formulário. Todas as questões foram do tipo 
fechado, relacionadas com alguns dados pessoais, dados profissionais, 
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a formação em tecnologia educativa e por fim sobre a experiência na 
integração do e-learning como suporte ao ensino presencial. Os dados 
obtidos foram tratados através de análise descritiva e quantitativa.

ANÁLISE DE DADOS

Participaram na formação 114 professores, e destes 26, respon-
deram ao questionário, representando 23% do total de sujeitos que 
participaram da formação. Neste ponto, importa destacar uma taxa de 
resposta relativa baixa, que nos remete para as palavras de Pinheiro e 
Silva (2004) ao aludirem que raras vezes o número de inquéritos reco-
lhidos ultrapassa os 50 % e, especificamente, na investigação social, 
não é maior do que 30%. No entanto o site SurveyMonkey (2021) 
refere que a taxa de resposta a partir de 20% é uma taxa normal, mas 
acresce, quanto menor for a taxa de resposta, menor será o grupo ori-
ginal da amostra, podendo aumentar drasticamente a margem de erro, 
prejudicando os resultados do estudo. Nesta investigação, esta ocor-
rência pode justificar-se pelo facto do tempo de aplicação do ques-
tionário ser reduzido (6 dias) e devido ao período de férias docentes. 
Acreditamos que o inquérito foi mais acolhido pelos professores que 
estão sempre conectados e que, de certa forma, implementaram o 
e-learning como suporte ao ensino presencial. 

Fazendo a caraterização dos sujeitos que colaboraram nesta 
investigação, podemos referir que, quanto ao género 8 (30,8%) são do 
sexo feminino e 18 (69,2) são do sexo masculino, verificando-se 
um predomínio de respondentes do sexo masculino. Quanto à média 
de idades situa-se nos 45 anos (65%). Esta constatação recorda-nos 
que a maioria dos inquiridos nasceu antes da difusão das tecnologias 
digitais, mas, desenvolveram-se no período de expansão e integração 



73SUMÁR IO

das tecnologias digitais na sociedade (SILVA, et al., 2020). Acreditamos 
que estes professores estão acostumados com o uso das tecnologias 
digitais no seu dia-a-dia o que de certa forma lhes permitiu integrar o 
e-learning nas suas práticas docentes. Relativamente a formação aca-
démica 3 (11,5%) são licenciados, 17 (65,4%) são mestres e 6 (23,1%) 
são doutores. Estes dados corroboram as palavras de Fonseca (2019) 
ao destacar que o nível de formação académica dos docentes influên-
cia na proficiência de utilização das tecnologias digitais. Neste caso 
sendo a maioria dos professores participantes são mestres e doutores, 
possivelmente obtiveram alguma formação relacionada com as tecno-
logias educativas. Quanto ao tempo de serviço no ensino superior, 18 
(69%) tem entre 1 a 15 anos de exercício de funções, e os demais têm 
mais de 15 anos de serviço. Sobre a situação Profissional, 14 (53,8) 
professores são do quadro efetivo da instituição e os outros 12 (46,2) 
são contratados por tempo certo. Relativamente às categorias docen-
tes, 7 (26,9%) são Assistente Estagiário, 11 (42,3%) são assistentes, 7 
(26,9%) Professor Auxiliar e 1 (3,8%) é Professor Associado. Autores 
como Pereira, Areco, et al. (2015), são de opinião, de que, a proficiên-
cia de utilização das TIC na educação, tem relação linear entre idade, 
categoria docente e experiencia de trabalho no ensino superior sendo 
que,  esta proficiência de uso das TIC, diminui com a idade, aumenta 
com a categoria docente e, é ainda maior com o tempo de trabalho 
do docente no ensino superior, sendo este um escalão de ensino mais 
exigente na utilização das TIC.  

De seguida apresentamos detalhadamente, através de gráficos 
para melhor leitura e compreensão os resultados obtidos.  Relativamente 
às vertentes de e-learning (Gráfico 1- Vertente de e-learning utilizadas), 
os dados mostram-nos os recursos digitais utilizados pelos professores.



74SUMÁR IO

Gráfico 1 - Vertentes de e-learning utilizadas.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas dos inquéritos, 2021.

A maioria afirma ter feito uso das aprendizagens colaborativas 
assíncronas (61, 60%) como extensão da sala de aula presencial, 15, 
40% utilizou outras vertentes, a formação online assistida por tutor (web 
Facilitated), recolheu 11, 50% das respostas.   Nesta vertente o professor 
utiliza um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) ou páginas web para 
disponibilizar o programa curricular e resolução das tarefas ou exercícios 
resultantes da aula presencial (MORAN, 2002). Salientamos ainda que, 
7,70% revelaram ter optado pela sala de aula invertida (b- learning), e 3, 
80% usaram a aprendizagem online (estilo sala de aula síncrona). 

Neste tópico, importa referir que no b-learning converge dois mo-
delos de ambiente de aprendizagem. Por um lado, o modelo presencial 
de aprendizagem em sala de aula, e por outro, o e-learning (RAMOS, 
SOUSA & ALVES, 2013).  Nesta investigação seria espectável que os 
docentes adotassem nas suas práticas de e-learning este modelo, 
mas, com base nos resultados poucos foram os professores (7,7%) 
que utilizaram este modelo. Quanto a vertente aprendizagem online – 
estilo de sala de aula (síncrona), os resultados não nos surpreendem 
porque, ao longo da formação os professores não mostraram muito 
interesse nas estratégias desta, quiças pelo facto de se parecer muito 
com a sala de aula e a interação com o aluno se proceder em tempo 
real. Contudo gostaríamos de realçar as vantagens deste modelo, que 
permite o encontro numa sala virtual entre alunos e o professor, pro-
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piciando um atendimento mais próximo e individualizado.  com algum 
acerto ou atendimento particular. 

Quanto à Literacia digital e produção de e-conteúdos (Gráfica 
2), questionamos os envolvidos no estudo sobre as suas habilidades 
em torno das literacias digitais e produção de e-conteúdos (Power-
Point, vídeos, e-book). 

 Gráfico 2 - Literacia digital e produção de e-conteúdos.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas dos inquéritos, 2021.

Dos dados obtidos salientamos que a maioria (61,50%) dos pro-
fessores tem a proficiência necessária para a produção de conteúdos 
digitais da disciplina que leciona, estando essa proficiência mais vo-
cacionada para a elaboração de vídeo aula (57,70%) e MS Word (42, 
30%), aplicativo normal de edição e produção de textos em detrimento 
dos aplicativos relacionados a multimédia e criação de e-books.

Para  Castro, et al., (2015, p. 55)  “(…) no e-learning o profes-
sor pode criar a sua aula em vídeos ou em outros formatos tais como 
“podcasts”, “blogs”, utilizando as seguintes ferramentas: “Google 
Drive”, “Dropbox”, “Facebook”, “Twitter”, “Youtube”, “Slideshare”, 
“Wiki” e os alunos acessam em casa, na hora que desejarem, e 
quantas vezes quiserem”. 
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Sobre a literacia digital Pereira, et al., (2015) sustentam que a produ-
ção de conteúdos e o uso das mídias podem promover uma pedagogia 
focada nos alunos, estimulando a investigação e o pensamento reflexivo 
por parte dos mesmos. A aprendizagem prática é um aspeto importante 
na assimilação de conhecimentos no século XXI, e os professores devem 
desempenhar um papel ativo nesse processo, fazendo com que os alunos 
desenvolvam competências para uma aprendizagem cada vez mais parti-
cipativa. A este respeito, Bento, et al., (2019), destacam que o docente do 
século XXI, precisa estar preparado para lecionar em cursos presenciais e 
a distância, em suas diversas formas, dedicando-se a conhecer e utilizar os 
diversos recursos e ferramentas tecnológicas que fazem parte do cotidiano 
de seus alunos, devendo proporcionar o desenvolvimento de habilidades 
necessárias ao mercado de trabalho da indústria. 

No tocante aos resultados obtidos na questão sobre planifica-
ção das aulas para o e-learning (gráfico 3), recordamos as palavras de 
Ramos, Sousa e Alves (2013) ao salientarem que no e-learning, a inte-
ração entre alunos e professor, dá-se de forma estratégica e o aluno 
é capaz de autogerir a sua aprendizagem, por meio de um trabalho 
mais independente e flexível. Dessa forma, o aluno tem a capacidade 
de prever quando poderá ou não avançar nas lições, respeitando sua 
autonomia em relação ao tempo, estilo e método de aprendizagem.

Gráfico 3 - A planificação das aulas para o e-learning.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas dos inquéritos, 2021.
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Observando detalhadamente nos resultados verificamos que, 
relativamente à planificação para utilização do e-learning como su-
porte ao ensino presencial, os professores na sua maioria elabora-
vam um roteiro para as aulas no ambiente virtual (61,5%), reservaram 
tempo para trabalhar com os alunos a distância (69%). Os professo-
res forneciam os conteúdos atempadamente aos alunos para entra-
rem em contacto com o conteúdo antes da aula (57,7%). Pela leitura 
dos dados, pode-se também verificar que boa parte (58,8%) dos pro-
fessores elaboravam fichas de atividade com orientações precisas.

Durante este processo, o professor deverá ainda planear bem 
o seu tempo, de modo a que possa responder às mensagens dos 
alunos no menor tempo possível, é indispensável fornecer feedback 
sobre os trabalhos desenvolvidos pelos alunos (MORAIS & CABRITA, 
2008). No e-learning o professor não está mais no centro da apren-
dizagem, ele passa a ser o orientador, frequentando os bastidores 
do ensino do aluno, deixando que este seja o protagonista da sua 
aprendizagem. O professor no b-learning assume uma nova postura, 
ele não é mais um professor orador, que possui o conhecimento, ele 
passa a assumir uma postura de facilitador, tutor no ensino e apren-
dizagem (GODINHO & GARCIA 2016). 

Terminando a observação dos resultados gostaríamos de des-
tacar o papel preponderante da apreciação para os os alunos. Estes 
querem ser reconhecidos pelo esforço que colocam nas atividades e 
as avaliações podem ser um incentivo para recompensar esse esforço. 
Ao fornecer feedback relevante rapidamente, o professor reconhece o 
empenho do aluno, enquanto pode incentivá-lo a fazer melhor. Além 
disso, se os alunos não recebem uma apreciação sobre o seu trabalho, 
não sabem se estão a corresponder às expectativas do professor para 
a atividade e muito provavelmente não farão qualquer esforço adicional 
porque muitas vezes nem sabe como fazê-lo (LENCASTRE, 2017).
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Por fim analisaremos a avaliação intrapessoal que os docen-
tes colocam nas suas experiências sobre as práticas de e-learning 
após formação em tecnologia educativa (Gráfico 4- Experiências 
após formação). 

Gráfico 4 - Experiência, após formação em Tecnologia Educativa.

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas dos inquéritos, 2021.

A capacitação de professores em tecnologia educativa apre-
senta-se como um dos desafios, no qual devem sentir-se confiantes 
para integrarem a tecnologia de maneira transversal no ensino. Há ne-
cessidade de demostrar que proporcionar uma educação a distância 
de qualidade depende em grande medida do potencial dos sujeitos 
autónomos, capazes de inserir tecnologias digitais em suas práticas 
de maneira crítica e criativa (SILVA, RAMOS e RIBEIRO, 2019). Ao ní-
vel da experiência com as práticas de e-learning após formação em 
tecnologia educativa, verifica-se que a maioria dos professores obteve 
conhecimento sobre as habilidades que devem possuir para ensino a 
distância mediados pelos meios tecnológicos (57,7%). Ao longo da ex-
periência os professores mantiveram o seu nível de conhecimento rela-
tiva a tecnologia educativa (46,8%), obtiveram mudanças significativas 
e mensuráveis nas suas práticas de ensino (46,20%) e melhoraram as 
habilidades relevantes em torno das práticas de e-learning (46,10%). No 
entanto, salientam não ter colocado em prática tudo aquilo para o qual 
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a formação os capacitou (38,5). Talvez este aspeto tenha condicionado 
a partilha de experiências sobre prática de e-learning que estavam a 
desenvolver com os alunos (30,7%) com outros professores. Contu-
do, é satisfatório este resultado, tendo em atenção que foi um projecto 
emergente ao qual os professores aderiram e pudemos constactar que 
todos procuraram integrar o e-learning como suporte ao ensino presen-
cial, sendo esta evidência referida por  Inocêncio (2012) quando refere, 
“A implementação de inovações na prática educativa é um processo 
que não ocorre de imediato e nem é isento de atropelos, tendo em 
atenção que as novas ideias, conceitos e formas de saber necessitam 
de tempo para que possam ser apropriados e consolidados”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo, teve como objetivo, apresentar uma reflexão sobre 
as práticas de e-learning para extensão da sala de aula presencial no 
ISCED-Huíla ISCED-Huíla, após os docentes da referida instituição te-
rem sido formados em Tecnologia Educativa.

O estudo permitiu conhecer as vertentes de e-learning utiliza-
das pelos docentes para apoiar o ensino presencial. Verificamos que 
a maior parte dos sujeitos utilizou a vertente aprendizagens colaborati-
vas assíncronas. Esta vertente de e-learning utiliza um ambiente virtual 
de aprendizagem (AVA) ou páginas web para comunicação bidirecio-
nal ou multidirecional no propósito de promover a aprendizagem au-
tónoma por meio da relação dialogal e colaborativa entre professor e 
alunos e entre alunos. Como AVA a instituição adotou o Google Suite.  

O conteúdo das aulas a distância estava sintetizada nas vídeos 
aulas que os professores produziam e disponibilizavam. Acreditamos 
que com os vídeos os professores tinham a ideia de que os alunos 
acessam em casa ao conteúdo da aula, na hora que desejarem, e 
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quantas vezes quiserem. No entanto tendo em consideração que uti-
lizavam a vertente aprendizagem colaborativa (assíncrona), somos de 
parecer que a sala virtual servia para colocar e disponibilizar a aula em 
forma de vídeo e interagir com os alunos nas eventuais dúvidas e con-
tributos sobre a mesma. Neste caso parece haver alguma confusão 
dos termos por parte dos docentes, somos de opinião que os profes-
sores utilizavam a vertente b-learning e não a vertente aprendizagens 
colaborativas assíncronas, tendo em atenção que esta aula sintente-
tizada no vídeo estava articulada com a aula do momento presencial.

Os resultados do estudo também revelaram a importância da 
planificação das aulas para o e-learning. Nesta modalidade de ensino 
há necessidade de elaborar um roteiro de aulas, no qual constam as 
temáticas da unidade curricular, os tempos, datas e prazos nos quais 
serão mediatizadas as aulas dos conteúdos e o desenvolvimento das 
atividades e quais as atividades e tipos de atividades que serão elabo-
radas em cada temática. Observamos também nos resultados do es-
tudo, a necessidade de o professor planificar o tempo de interagir com 
os alunos na plataforma virtual e de atempadamente enviar feedback 
aos alunos em relação as resoluções das atividades. 

Salientamos a necessidade de formação dos docentes em Tec-
nologia Educativa, especificamente nas temáticas relacionadas com o 
e-learning, porque os professores revelaram a proficiência que obtive-
ram a nível das vertentes de e-learning,  literacias digitais e produção 
de e-conteúdos,  planificação de aulas para o e-learning e revelaram 
as mudanças que obtiveram, o que lhes permitiu colocar em prática e 
integrar o e-learning como suporte ao ensino presencial. 

A pesquisa fez-nos refletir, sobre a importância da capacitação 
docente para as práticas de e-learning como suporte ao ensino pre-
sencial. Concluímos que o ISCED-Huíla, neste âmbito, em parte teve 
êxitos, porque confirmou-se que estas acções colocaram a disposi-
ção dos docentes a transferência de conhecimentos, habilidades e 
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experiências que permitiram experimentar um ensino inovador e fora 
das quatro paredes da sala de aula. Contudo, estes resultados são 
satisfatórios, tendo em atenção que foram resultado de um projecto 
emergente ao qual os professores aderiram, verificando-se que todos 
procuraram integrar o e-learning como suporte ao ensino presencial.
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RESUMO
O presente artigo buscou compreender o processo de capacitação docente no 
âmbito das práticas de ensino à distância online, os seus fundamentos e ações 
formativas. A metodologia explorada para a presente investigação empírica está 
inserida num estudo de caso, sob a abordagem qualitativa. O estudo foi reali-
zado no Instituto Superior de Ciências de Educação da Huíla (ISCED-Huíla), em 
Angola, onde participaram 98 professores e como instrumentos de recolha de 
dados articula-se a observação direta, a pesquisa bibliográfica, a análise descri-
tiva dos dados e o inquérito por questionário. Na sequência desta investigação, 
uma série de conclusões foram extraídas e sintetizadas, no que diz respeito a 
necessidade de capacitar os docentes no domínio sobre as práticas de EaD.

Palavras-chave: ensino à distância; capacitação docente.
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ABSTRACT
The present article sought to understand the process of teachers’ training in 
the context of e- learning practices, its fundamentals and formative actions. The 
methodology explored for this empirical research is inserted in a case study, 
under a qualitative approach. The study was carried out at the Instituto Superior 
de Ciências de Educação da Huíla (ISCED-Huíla), in Angola, where 98 teachers 
participated and as data collection tools we articulate direct observation, biblio-
graphic research, descriptive data analysis and questionnaire survey. Following 
this research, a series of conclusions were drawn and synthesized, regarding the 
need to empower teachers in the field of distance learning practices.

Keywords: distance learning; teachers’ training.
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INTRODUÇÃO

A utilização de ferramentas tecnológicas no ensino mudou con-
sideravelmente a atuação dos professores e dos alunos. O conceito de 
EaD foi introduzido, o que deu autonomia e independência aos alunos. 

Pretende-se com este estudo, refletir e verificar o grau de satis-
fação e de partilha de conhecimentos e habilidades, das condições 
de realização, de dificuldades por parte dos formandos e de melhoria 
das próximas ações formativas. Procuramos compreender o processo 
de capacitação docente no âmbito das práticas de ensino à distância 
online, os seus fundamentos e ações formativas no ISCED-Huíla, visto 
que esta ação formativa promove no docente, um desenvolvimento 
de competências para melhorar o processo de ensino-aprendizagem.

No âmbito das práticas de ensino à distância, a capacitação 
docente implica essencialmente, a utilização de tecnologias digitais e 
plataformas de e-learning para dar um rumo diferente a educação. A 
abordagem de práticas de ensino à distância deixou de ser um tema 
superficial atualmente e assumiu um lugar de destaque na educação 
(PEREIRA; MORAES; TERUYA, 2017). Dada a sua importância, que-
remos com este estudo oferecer elementos apropriados para uma 
compreensão mais aprofundada do ensino à distância no ISCED-Huíla 
para melhorar o processo de formação em contexto de e-learning com 
a utilização de ferramentas gratuitas do Google para educação, ou 
simplesmente G-suite for Education.  

O ISCED-Huíla é uma instituição pública de ensino superior ango-
lana que forma profissionais de Educação em diferentes áreas do saber. 
Segundo MARINHEIRO e RAMOS  (2017, p. 123), o ISCED-Huíla é “uma 
instituição pública de ensino superior fundada a 12 de maio de 1982, na 
cidade do Lubango, província da Huíla que se encontra localizada no sul 
de Angola, cujo objetivo principal é a formação de professores”.
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O presente estudo gravita em torno da seguinte questão de in-
vestigação: como capacitar os docentes no domínio sobre as práticas 
de EaD para melhorar o processo de formação em contexto do e-lear-
ning no ISCED-Huíla de modo que todos os alunos tenham as mesmas 
oportunidades de aprendizagens?  

Em busca de respostas estruturamos o presente artigo primei-
ramente pela discussão teórica, onde se fez uma abordagem sobre o 
ensino à distância e a capacitação docente no âmbito do EaD. Poste-
riormente apresenta-se a metodologia, e, na mesma sequência, a aná-
lise de dados, as considerações finais e finalizamos com as referências 
bibliográficas.

DISCUSSÃO TEÓRICA

Esta secção reserva-se a abordagem de forma holística de duas 
grandes temáticas: o ensino à distância e a capacitação docente.

Ensino à distância

A tecnologia introduziu na educação a nova tendência de ensino 
caracterizada basicamente por dois elementos: o tempo e a distância. 
Estes elementos definem praticamente as estratégias de desenvol-
vimento do currículo de ensino mediado pela tecnologia, aliando-se 
a outros elementos como a virtualização e interatividade (SANTOS; 
CHANG; ALVES, 2020). 

Para a UNESCO (2010), o ensino à distância significa dar acesso 
à aprendizagem àqueles que estão geograficamente distantes. Isso im-
plica a utilização de correios eletrónicos, fóruns de discussão, software 
colaborativo apoiado por computador (CHATELIER; VOICU, 2018). 



90SUMÁR IO

No Decreto Presidencial n.º 59/20, I Série n.º 23 de 3 de março 
de 2020, que regula as modalidades de ensino à distância e semipre-
sencial no subsistema do ensino superior, no seu artigo 1.º,  é caracte-
rizado o EaD como sendo:

(…) modalidade de ensino predominantemente ministrada atra-
vés de um sistema tecnológico de comunicação e formação 
massiva e bidirecional, que substitui a interação pessoal na sala 
de aulas entre professor e alunos como meio preferencial de 
ensino-aprendizagem, pela ação sistemática e conjunta de di-
versos recursos didáticos e o apoio de uma organização tutorial, 
que propiciam a aprendizagem autónoma dos estudantes (AN-
GOLA, 2020, p. 1960). 

Sabemos hoje, que a educação é um dos pilares fundamental 
de um país. Para tal, é necessário encontrar e otimizar métodos e téc-
nicas que se enquadram a esta nova realidade de ensinar e aprender. 

Na visão de BARBANTE et al., (2020), introduzir o e-learning 
numa instituição de ensino presume fazer mudanças drásticas na for-
ma como o ensino é mediado e na utilização de vários recursos para 
dar um rumo diferente de interação entre professores e alunos, visto 
que o ensino à distância é uma condição sine-qua-non nos dias atuais. 

Ao compartilhar com a mesma ideia, ADIYARTA et al., (2018, 
p.1), afirmam que “para adotar o e-learning, uma instituição requer uma 
grande estratégia e recursos para uma aplicação ideal”. Pois, segundo 
os autores, nem todas as instituições que tentaram introduzir as práti-
cas de EaD obtiveram os resultados ou expectativas desejadas. 

Assim, como frisado por BARBANTE et al., (2020), MARINHEI-
RO e RAMOS (2017) a implementação do e-learning exige que se 
faça mudanças rápidas na forma de actuação, dado que nesta mo-
dalidade de ensino é necessário a utilização de múltiplos recursos 
tecnológicos que atuem como interfaces intermediárias do trio pro-
fessor-aluno-conhecimento.
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Tendo este e outros assuntos no contexto mais amplo das ten-
dências tecnológicas, mediatizou-se de 22 a 26 de junho de 2020 no 
ISCED-Huíla, um processo de formação aos docentes, no âmbito da 
utilização de ferramentas do G-suite for Education num modelo de en-
sino aprendizagem semipresencial, em que se enfatizou (i) Metodolo-
gia de Ensino e Avaliação Online; (ii) Ferramentas assíncronas (Google 
Classroom); (iii) Plataformas de Web Conferência (Google Meet); (iv) 
Produção de materiais didáticos para o ensino à distância (Multimédia 
com o PowerPoint) e (v) Ferramentas para avaliação em contexto online.

No decorrer da formação, observou-se que além da dificuldade 
de utilização da própria plataforma também existiam problemas relati-
vos à alfabetização digital, dado que esta é a base difusa e abrangen-
te de várias tendências tecnológicas. A alfabetização digital segundo 
TRAXLER (2018), compreende as habilidades, atitudes, acesso e com-
petências essenciais para que os indivíduos e/ou as comunidades, flo-
resçam num mundo cada vez mais digital.

Para contrapor este problema, inseriu-se um plano de formação 
contínua chamado “tecnologias educativas” para auxiliar os professo-
res com dificuldades de integração do presencial com o e-learning. 
Pois, segundo TRAXLER (2018), o sucesso e a sobrevivência do en-
sino à distância dependem sobretudo da capacidade de aceitação e 
agregação de qualquer uma das outras tendências ou tecnológicas 
emergentes e das políticas educativas da instituição. 

Acreditamos que ainda enfrentamos problemas, mas, estamos 
a trabalhar para chegar aos níveis desejados. Isso tem movido grandes 
profissionais do Departamento de Ciências Exatas, especificamente a 
Secção de Informática Educativa do ISCED-Huíla, a redobrarem esfor-
ços para melhorar a formação em contexto de e-learning por intermé-
dio de formações contínuas para os professores. 
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CAPACITAÇÃO DOCENTE

A capacitação ou formação docente é um tema bastante dis-
cutido no cenário educativo. Segundo HARRIS e SASS (2010), a for-
mação docente é um conjunto de atividades de carácter formativo 
para promover no docente, um desenvolvimento de competências 
que visam melhorar o processo de ensino-aprendizagem que ocorre 
na instituição de ensino.

Compreendemos que capacitação docente é um conjunto de ati-
vidades de carácter didático-pedagógico, como workshops e seminários 
de intercâmbios científicos e culturais de natureza diversa, de modo a 
permitir o desenvolvimento de um ambiente centrado na aprendizagem 
social com espírito colaborativo. Assim, CAVALCANTI e FRANÇA-CAR-
VALHO (2019, p. 160) relatam que “the different aspects that permeate 
the teacher training process cover the diversity in the teaching modalities, 
as presence, semipresence and distance”. Segundo os autores, o pro-
cesso de capacitação dos docentes nas modalidades de ensino, abran-
gem o presencial, semipresencial e a modalidade a distância. 

No âmbito das práticas de EaD a capacitação docente no IS-
CED-Huíla tem permitido sobretudo: (i) oferecer um treinamento vol-
tado para os professores sobre o desenvolvimento e implementação 
de métodos de aprendizagem combinada; (ii) capacitá-los sobe os 
fundamentos da modalidade de ensino à distância, principalmente as 
ferramentas de avaliação em contexto online.

Capacitar os docentes para a utilização das tecnologias digitais 
é um processo imprescindível “independentemente do tempo e es-
paço” LIMA et al., (2020, p. 2), pois, a educação trilha cada vez mais 
em direção a currículos híbridos pela modalidade de EaD, onde é in-
dispensável a necessidade de conjunto de habilidades tecnológicas. 
Essas habilidades, segundo os autores, implicam essencialmente a 
utilização de tecnologias digitais e ambientes virtuais de aprendiza-
gens como o Moodle, Google Classroom, etc.
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Segundo RODRIGUES (2020), a capacitação contínua de do-
centes, melhora consideravelmente o processo de ensino-apren-
dizagem da instituição de ensino, porque se aprendem novas me-
todologias, técnicas de didática e formas de lidar com os desafios 
encontrados na sala de aulas.

METODOLOGIA

Esta secção reflete os procedimentos metodológicos que jul-
gamos serem adequados para o cumprimento do presente estudo. A 
metodologia explorada para a presente investigação empírica está in-
serida num estudo de caso, sob a abordagem qualitativa. O estudo de 
caso, comummente utiliza a abordagem qualitativa, isso implica ana-
lisar um fenómeno social, num período delimitado pelo investigador e 
num contexto sociocultural e geográfico (DELGADO, 2019). 

O estudo foi realizado no Instituto Superior de Ciências de Edu-
cação da Huíla, onde participaram 98 professores e como instrumen-
tos de recolha de dados articula-se a observação direta, a pesquisa 
bibliográfica, a análise descritiva dos dados e inquérito por questioná-
rio. Para PRODANOV e FREITAS (2013), o questionário é uma técnica 
de recolha de dados que consiste numa série de perguntas a serem 
respondidas por escrito pelo investigado.

O questionário foi elaborado através do Google Forms e enviado 
pelos correios eletrónicos dos participantes, onde dos 98 professores 
participantes da formação, 53 responderam ao questionário de forma in-
dividual. As questões visavam coletar sobretudo informações sobre o gé-
nero, a idade, as habilitações académicas, o tempo de serviço na carreira 
docente e perguntas abertas relacionadas com a formação em voga. 

De aferir que os dados coletados serão resguardados e utiliza-
dos apenas para fins de investigação.
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ANÁLISE DE DADOS

Este tópico reserva-se ao estudo analítico das questões, para 
demonstrar os resultados obtidos. Para alcançar os objetivos defini-
dos, a pesquisa foi conduzida a partir das questões elaboradas com o 
foco na capacitação docente no âmbito das práticas de EaD.

Inicia-se a análise de dados frisando que o nosso público-alvo 
foram os docentes participantes da formação, num total de 98, tendo 
7 formadores e 91 formandos, dos quais 53 foram os respondentes do 
questionário por consentimento livre. As principais características da 
amostra a serem destacadas são: quanto ao género, (41 — 77%) são 
do género masculino e (12–23%) do género feminino. Concernentes ao 
intervalo das idades dos participantes, (2 — 3,8%) dos professores têm 
uma idade no intervalo de 25 a 30 anos, (23 — 43,4%) entre 31 e 40 
anos, (10 — 18,9%) no intervalo de 41 a 50 anos, (14 — 26,4%) no inter-
valo de 51 a 60 anos, (4 — 7,5%) dos professores acima dos 60 anos.

Relativamente ao grau académico, (27 — 50,9%) dos professo-
res auferem o grau de mestre, (15 — 28,3%) são doutores, (7 — 13,2%) 
são licenciados, (4 — 7,5%) auferem uma pós-graduação ou especiali-
zações variadas e nenhum professor aufere o grau de bacharel. 

Quanto ao intervalo de anos de serviço na carreira docente, (7 — 
13,2%) dos professores participantes exercem funções entre 0 e 5 anos 
de serviço, (16 — 30,2%) entre 6 e 15 anos de serviço, (11 — 28,8%) 
exercem funções entre 16 e 25 anos, (12 — 22,6%) entre 26 e 35 anos, 
(7 — 13,2%) exercem funções a mais de 35 anos. 

Na mesma sequência, apresentamos a análise de dados das 
questões abertas, em função da capacitação docente no âmbito do 
EaD no ISCED-Huíla. O gráfico 1 apresenta os resultados obtidos na 
questão que procurou saber se os professores tinham uma formação 
específica no domínio das práticas de ensino à distância.
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Gráfico 1 - Resultado da primeira questão.

Fonte: Autor, 2021.

A análise do gráfico 1 permite observar diferenças significati-
vas de percentagem referente as experiências sobre práticas de EaD. 
No gráfico acima nota-se que maior parte dos participantes possuem 
excelentes experiências profissionais no ensino presencial, o que não 
acontece na modalidade a distância. Sendo assim, importa afirmar que 
é muito importante que o docente que atua na modalidade a distância 
no ensino superior esteja capacitado, pois, é onde se dá início a futuros 
profissionais (MONTEIRO; MORAES, 2020). O gráfico a seguir ilustra 
os resultados obtidos sobre os temas da formação.

Gráfico 2 - Resultado da segunda questão.

Fonte: Autor, 2021.

Na tentativa de melhor entender sobre a pertinência dos temas 
abordados na formação realizada, foi possível analisar as respostas 
dadas na questão 2, conforme o gráfico ilustra. É possível observar 
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que os temas abordados foram de acordo as expectativas dos for-
mandos. Nesse caso, é essencial repensar sobre a formação contí-
nua como um mecanismo de incentivo à inovação, além das ações 
teórico-práticas da ação docente (MONTEIRO; MORAES, 2020), fa-
zendo com que o docente busque incansavelmente, conhecimen-
tos que contribuam para o cumprimento da sua atividade. Segundo 
SILVA e CUNHA (2018, p. 45), “o campo da docência permeia em 
meio a impasses e possibilidades”. Sendo assim, promover cursos 
de capacitação docente em harmonia com as reais necessidades e 
interesses dos professores, pode influenciar a investigação pedagó-
gica, bem como a aprendizagem ativa e autónoma.

Gráfico 3 - Resultado da terceira questão do inquérito.

Fonte: Autor, 2021.

Com relação à questão 3, o motivo de questionar sobre os con-
teúdos da formação, teve referência para saber se a formação foi de 
acordo o previsto. Nessa perspetiva, é muito importante pensar na for-
mação em relação ao perfil do formando para que o mesmo possa 
construir conhecimentos que norteiam a aprendizagem (SILVA., 2021). 
Podemos inferir que os conteúdos foram de certo modo adequados a 
formação conforme ilustrado no gráfico 3. Abaixo, é ilustrado os resul-
tados das respostas obtidas pela 4.ª questão do inquérito.
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Gráfico 4 - Resultado da quarta questão do inquérito.

Fonte: Autor, 2021.

Os dados apresentados no gráfico acima (Gráfico 4. Resultado 
da quarta questão do inquérito) permite observar que as aulas da for-
mação decorreram num ritmo excelente. Mas destaca-se a competiti-
vidade entre os 47% e 53% referente a duração das aulas. Atendendo 
a época em que se realizou a formação, devido à situação da pande-
mia, nota-se que uma parte significativa dos professores afirma que as 
aulas decorrem num tempo muito curto. Isso pode de alguma forma 
influenciar no processo de ensino-aprendizagem. Na visão de CAVAL-
CANTI e FRANÇA-CARVALHO (2019), no processo de ensino-aprendi-
zagem é crucial respeitar os tempos de aprendizagens dos envolvidos 
e as diferentes metodologias para atingir os objetivos e isso articula-se 
no âmbito da 5.ª questão do questionário.

Gráfico 5 - Resultado da quinta questão do inquérito.

Fonte: Autor, 2021.
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Com relação aos métodos de ensino-aprendizagem, a questão 
que reflete as respostas obtidas no gráfico 5 é clara, pois, como é 
observado nos resultados os métodos utilizados foram adequados as 
necessidades individuais. Além de termos uma percentagem satisfa-
tória de concordância, também é possível comprovar com os resulta-
dos obtidos na questão 6 (Resultado da sexta questão do inquérito) 
sobre as competências obtidas. Um método é tido como o caminho, 
estratégia ou conjunto de procedimentos utilizados para cumprir com 
um determinado objetivo. Neste contexto, para PRODANOV e FREITAS 
(2013) é a linha de raciocínio adotada para conduzir a aprendizagem. 

Gráfico 6 - Resultado da sexta questão do inquérito.

Fonte: Autor, 2021.

Os resultados do gráfico 6 dão-nos uma visão holística sobre 
as competências adquiridas na formação sobre práticas de EaD no IS-
CED-Huíla. Podemos conferir nas categorias apresentadas no gráfico, 
onde quase todos os investigados afirmam adquirir boas habilidades 
de utilização dos módulos lecionados. Na perspetiva de SOUSA (2021, 
p. 20), a “preparação pedagógico-científica é condição fundamental 
para que um professor possa lecionar com êxitos”. Isso não é apenas 
em ambientes de EaD, mas em todo o domínio da carreira docente. 
Como é notório, a capacitação de docentes possibilita atualizar-se, 



99SUMÁR IO

“podendo ser visto como um mecanismo potencial de inovação pe-
dagógica, sobretudo se os professores compreenderem a importân-
cia de compartilhar e buscar o ensino, tornando a aprendizagem mais 
aberta, plural e colaborativa” (MONTEIRO; MORAES, 2020, p. 12).

Ao tentar avaliar os conhecimentos adquiridos com a formação, 
elaboramos a questão que reflete as respostas do gráfico 7. 

Gráfico 7 - Resultado da sétima questão do inquérito.

Fonte: Autor, 2021.

Com base a média dos resultados obtidos, 98% dos inquiridos 
concorda que aprendeu o suficiente para se cumprir com os objetivos 
da formação. Nesta senda, é necessário manter-se sempre formações 
contínuas na academia, para incentivar o desenvolvimento e a criativi-
dade. Os resultados são satisfatórios, mas ainda há um longo caminho 
a percorrer (TRAXLER, 2018), mas o que fomenta esse crescimento 
é a pesquisa contínua e a troca de experiência entre profissionais. A 
formação foi oportunamente bem pensada e concretizada no contexto 
pandémico e pós-pandemia, deu luzes para uma aprendizagem contí-
nua tendo em consideração o tempo disponível que durou.
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Gráfico 8 - Resultados da oitava questão do inquérito.

Fonte: Autor, 2021.

Com um olhar no futuro, a questão que refletiu as respostas 
que figuram no gráfico 8, foi feita com o intuito de averiguar, até que 
ponto os conhecimentos compartilhados serão úteis nos tempos fu-
turos. No jogo entre o vai ajudar muito e o não vai ajudar em nada 
podemos aferir que a média é de 95% em vai ajudar muito. Com isso 
argumentamos que a formação ministrada sobre práticas de EaD 
conduziu a uma mudança de paradigma.

Segundo HARRIS e SASS (2010) o desafio de reinventar-se 
tem sido um grande paradigma a ser ultrapassado, isso implica a 
mudança de mentalidade dos profissionais envolvidos, dado que o 
sucesso e a sobrevivência do EaD dependem sobretudo da aceita-
ção destes profissionais.

Entendemos que a utilização dessas ferramentas nas insti-
tuições de ensino em particular no ISCED-Huíla proporcionam ha-
bilidades profissionais aos professores e melhorar o processo de 
interação e aproximação com estes e os seus alunos, bem como 
concretizar a inclusão dessas ferramentas tecnológicas no proces-
so de ensino-aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As perceções alcançadas com este estudo levaram-nos a crer 
que a capacitação docente no âmbito das práticas de ensino à distância 
é um processo que deve ser contínuo. Desta forma, procuramos respon-
der à questão sobre a qual recaiu a investigação: como capacitar os do-
centes no domínio sobre as práticas de EaD para melhorar o processo de 
formação em contexto do e-learning no ISCED-Huíla de modo que todos 
os alunos tenham as mesmas oportunidades de aprendizagens? Não 
foi nosso objetivo esgotar as discussões sobre as práticas de EaD na 
capacitação de docentes, mas apenas analisar os resultados ora apre-
sentados, bem como incitar reflexões sobre as suas possibilidades e 
limitações, de maneira a expandir a discussão sobre a temática e iniciar 
a busca por soluções para os possíveis problemas que podem impedir 
esta modalidade de atingir o seu potencial no ISCED-Huíla.

Na tentativa de compreender o processo de capacitação docen-
te no âmbito das práticas de ensino à distância online, foi aplicado um 
questionário através do Google Forms com o intuito de refletir e verificar 
o grau de satisfação e de partilha de conhecimentos e habilidades, das 
condições de realização, de dificuldades por parte dos docentes. 

Percebemos com as respostas obtidas, que a formação sobre a 
modalidade de EaD abriu um novo formato de docente, um formato que 
procura ensinar para saber compreender e agir melhor, integrando os 
recursos tecnológicos disponíveis. Também foi possível observar que 
alguns professores não sabiam como se posicionar e como aplicar as 
metodologias de ensino e avaliação online; as ferramentas assíncronas; 
as ferramentas síncronas; a produção de materiais didáticos para o en-
sino à distância, bem como a utilização de ferramentas para avaliação 
em contexto online, paradigma que foi mudado após a formação.

Esperamos que os resultados do presente estudo ofereçam 
suporte e sugestões para investigações futuras, de modo a cobrir 
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eventuais lacunas sobre estudos empíricos a respeito de capacitação 
docente sobre as práticas de EaD, bem como problemas que surgem 
em várias áreas de atuação.

Por fim, reiteramos que outras reflexões neste domínio precisam 
dar segmento a investigações, visto que a capacitação docente ajuda a 
melhorar o processo de ensino-aprendizagem das instituições de ensino.
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Resumo 
O presente capítulo apresenta reflexões sobre: quais as contribuições dos ce-
nários ubíquos para promover novas perspectivas educacionais? Diante de 
novos leitores que vivem integrados em diversos ambientes virtuais, objeti-
vamos investigar como os educadores entendem este novo cenário ubíquo, 
identificando seu conhecimento sobre a área, analisando como são utilizados 
estes novos cenários em seus processos formativos. Para tanto, apresentamos 
neste capítulo resultados da pesquisa de pós-doutorado, no intuito de analisar 
os cenários ubíquos na formação de professores. Com isso, desenvolvemos 
uma pesquisa formação (SANTOS, 2010), por meio da implementação de uma 
formação, com atividades síncronas e assíncronas. O público envolvido fo-
ram alunos/ professores de uma pós-graduação da Universidade Estadual do 
Ceará – Campus de Crateús (UECE-Brasil) e pesquisadores de universidade 
internacionais, além da comunidade não-acadêmica.  A investigação assumiu 
um processo cíclico, num processo de ação-reflexão-ação, dando voz a ques-
tões que nascem da prática. E, por meio dos cenários ubíquos que observa-
mos que a construção de conhecimento aconteceu em processos abertos, 
espontâneos, acesso individual com a professora e coletiva também com os 
colegas do grupo, ampliando a troca de experiências entre docentes/discen-
tes, em diferentes níveis de pesquisa. Além disso, o processo de comunicação 
e construção do conhecimento foi contínuo, destacado pela solidariedade e 
conscientização (FREIRE, 2005), que podem ser evidenciados na obra publi-
cada Jangadas Ubíquas: do sertão ao mundo (SOUZA, 2020). 

Palavras-chave: Ubiquidade, formação docente, práticas pedagógicas
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Abstract 
This study presents reflections on: what are the contributions of ubiquitous 
scenarios to promote new educational perspectives? Faced with new readers 
who live integrated in various virtual environments, we aim to investigate how 
educators understand this new ubiquitous scenario, identifying their knowledge 
of the area, analyzing how these new scenarios are used in their training pro-
cesses. Therefore, in this chapter, we present results of postdoctoral research, 
in order to analyze the ubiquitous scenarios in teacher education. With this, we 
developed a training research (SANTOS, 2010), through the implementation 
of training, with synchronous and asynchronous activities. The public involved 
were students/professors from a graduate program at the State University of 
Ceará – Campus de Crateús (UECE-Brazil) and researchers from international 
universities, in addition to the non-academic community. The investigation took 
on a cyclical process, in a process of action-reflection-action, giving voice to 
questions that arise from practice. And, through the ubiquitous scenarios we 
observe that the construction of knowledge took place in open, spontaneous 
processes, individual access with the teacher and collective access also 
with the group colleagues, expanding the exchange of experiences between 
teachers/students, at different levels of research . In addition, the process of 
communication and knowledge construction was continuous, highlighted by 
solidarity and awareness (FREIRE, 2005), which can be evidenced in the pu-
blished work Jangadas Ubíquas: from the sertão to the world (SOUZA, 2020).

Keywords: Ubiquity, teacher training, pedagogical practices



107SUMÁR IO

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como ponto de partida: quais as con-
tribuições dos cenários ubíquos para promover novas perspectivas 
educacionais? Em busca desta resposta temos como objetivo geral: 
analisar os cenários ubíquos na formação de professores, especifica-
mente, identificar o conhecimento dos professores sobre os cenários 
que mobilizam a ubiquidade.

Para exemplificar a ubiquidade caracterizada nesta obra, tome-
mos a minha própria experiência de vida. Sou natural e residente em 
Fortaleza, Estado do Ceará, no Brasil. Em 2011, decidi frequentar o cur-
so de doutoramento na Universidade do Minho, localizada em Braga, 
Portugal. Temos um imenso oceano atlântico a separar estas localida-
des, que distam cerca de 6 mil Km3. Se tivesse nascido no século XVI, 
logo após o encontro entre os dois povos (Brasil e Portugal), e decidido 
frequentar uma universidade em Portugal, a distância demoraria cer-
ca de 2 meses de viagem, segundo relato da viagem de Pero Vaz de 
Caminha, mais precisamente 51 dias (1.224 horas). Se tivesse nascido 
três séculos depois, em meados no século XIX, a mesma viagem em 
navio a vapor demoraria cerca de 15 dias (360 horas).

Porém, como nasci em meados do século do XX e decidi fre-
quentar a Universidade do Minho, a viagem já foi feita em avião e a 
distância de 6 mil Km foi percorrida em cerca de 7 horas. Mais ainda, 
se utilizar os dispositivos da Internet, como a pesquisa no site, nomea-
damente o serviço de repositorium online para pesquisa bibliográfica 
e a plataforma e-elearning da instituição, bem como o correio eletrô-
nico e o Skype (aqui com a vantagem de, para além, da escrita, usar 
a imagem e a voz), tenho acesso a uma informação e comunicação 
de forma imediata e simultânea, ou seja, o distanciamento e o tempo 
foram anulados. É a esta compressão do tempo até ao limite, que faz 
desaparecer a sequência temporal e com ela o tempo, que Castells 
(2002, p. 557) apelida de “tempo a temoral”. 
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O oceano já não separa mais, pois os velozes meios de trans-
porte e a Internet estabelecem uma ponte contínua, dando-nos uma 
visão de um mundo próximo a uma aldeia. Com a Internet, nos es-
paços de fluxos do ciberespaço (Castells, 2002), as distâncias não 
existem, tudo está ao alcance de clique no “mouse”, e com a tecnolo-
gias móveis que dispomos, nomeadamente smartphones e tablets, a 
par das redes sem fios, nem sequer é preciso “mouse”, estamos em 
conexão contínua como se esses dispositivos fossem parte do nosso 
corpo. Importa referir que durante a maior parte dos três anos de du-
ração do programa de doutoramento vivi em Braga (Portugal), mas as 
tecnologias permitiram-me estar em contacto com familiares e ami-
gos da minha localidade de origem, mantendo assim os contactos 
de sociabilidade e, sempre que entendi necessário, seja por razões 
familiares seja por razões de investigação (pois a vertente empírica 
pesquisa foi aplicada no Brasil e em Portugal), viajei até Fortaleza, 
sem que a distância e o tempo fossem um problema maior. Também 
nos trabalhos decorrentes do pós-doutoramento na Universidade de 
Aveiro, como relatamos no capítulo 1, referimos experiências de co-
municação ubíqua em que, de forma imediata e simultânea, reunimos 
coaprendizaes e coinvestigadores que se encontravam em países 
diferentes: Brasil, Inglaterra e Portugal.

Em virtude da pandemia, as possibilidades da conectividade re-
percutiram em vários setores, seja comércio, saúde, mas foi na educa-
ção que o fato de estarmos em conexão contínua modificou nossa for-
ma de trabalhar e passamos a perceber que independente de espaço 
poderíamos desenvolver formações. Por isso, que toda essa vivência 
pessoal exemplifica o quanto a ubiquidade foi fundamental para consti-
tuição da pesquisa na área de Tecnologia Educacional. Principalmente 
com a COVID-19 em que não pudemos consolidar estudos que cerca 
de 20 anos se desenvolviam, que agora se fazem condição fundamen-
tal para a formação docente. 
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Compreender esse percurso formativo nos auxilia em novas 
visões sobre o tempo, o espaço e o território fruto da evolução das 
tecnologias que passamos com base nos estudos publicados em 
Souza (2014), que atualmente se consolidam para auxiliar nos estu-
dos sobre cenários ubíquos com as perspectivas educacionais, para 
que os educadores envolvidos sintam-se pesquisadores do que fa-
zem, alinhado aos estudos sobre Responsible Research and Innova-
tion – RRI (Okada e Sherborne, 2018).

Para evidenciar esse estudo, desenvolvemos uma pesquisa 
formação (SANTOS, 2010), por meio da implementação de uma for-
mação ubíqua para fortalecer os processos formativos, por meio de 
webconferências. O público envolve alunos/ professores de uma pós-
-graduação da Universidade Estadual do Ceará – Campus de Cra-
teús (UECE-Brasil) e pesquisadores de universidade internacionais, 
além da comunidade não-acadêmica. 

Com essa formação, foi possível evidenciar que ao estarmos 
em conexão contínua somos nômades, mas deixamos marcado a 
nossa identidade. Isso quer dizer, que se carrega o nosso chão no 
espaço-mundo, mesmo que estejamos num ciberespaço. Isso pro-
voca a um novo aprendizado em rede, mudando nossa forma de 
armazenar, manipular, dialogar construindo conhecimento na hiper-
mobilidade, por meio de dilemas, desafios com relações subjetivas 
que se constituem no ambiente virtual de aprendizagem com novas 
demarcações na cibercultura (Lévy, 1999). 

Como recorte metodológico para este capítulo, apresentaremos 
resultados da pesquisa de pós-doutorado, no intuito de analisar os 
cenários ubíquos na formação de professores. 

Desenvolvemos, inicialmente, análise de documentos, com a 
pesquisa bibliográfica e um questionário que fora aplicado com 20 pro-
fessores (alunos/ professores da especialização em Tecnologias Digi-
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tais (UECE/SATE). Neste estudo a pesquisa teve as seguintes etapas: 1. 
Diagnóstico inicial (observação de campo e questionários semiestrutu-
rados); 2. Processo formativo (categorização das 4 webconferências); 
3. Coleta e análise dos dados com a categorização (análise de con-
teúdo). Assim, a investigação assume a forma cíclica, num processo 
de ação-reflexão-ação, dando voz a questões que nascem da prática.

O resultado completo deste estudo consta na obra Souza (2020) 
em que apresentamos a consolidamos uma produção coletiva com 
coletânea de artigos desenvolvido pelos docentes que participaram 
da pesquisa. Por fim, o estudo mobilizou o engajamento participativo 
com a comunidade acadêmica e não-acadêmica, fortalecendo o tripé 
ensino-pesquisa-extensão.

CENÁRIOS UBÍQUOS E AS NOVAS 
PERSPECTIVAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS

Quais as mudanças sociais, culturais, políticas, com a criação 
da internet, na segunda metade da década de 1990? Podemos dizer 
que temos mudanças significativas, que superam a criação de dispo-
sitivos que alcançam uma nova forma para lidar com a informação e a 
comunicação. E, que concordamos com o filósofo Pierre Lévy (1999) 
ao reforçar que o computador é o fogo do futuro, nessa cibercultura 
criamos e aprendemos na Rede, em contraponto a uma visão deter-
minista de Dreyfus (2012) ao escrever o que os computadores não 
podem fazer, numa crítica filosófica a esse mundo virtual e ao modelo 
formativo de educação a distância. A leitura desses dois filósofos auxi-
lia a não enaltecer demasiado e ter uma visão crítica: a refletir se esse 
avanço tecnológico é o solucionador de todos os problemas? Quem 
está no centro o homem, ou a máquina? Podemos dizer que a visão 
de Dreyfus (2012) não reconhece as possibilidades da inteligência co-
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letiva, nem reconhece que o processo pedagógico da aprendizagem 
sofreu interferências devido a esse novo cenário cibernético que esta-
mos vivendo. Nesse novo cenário, em Rede, temos outros construtos 
sociais, que possibilitam novas demandas sociais, culturais, educacio-
nais e que afetam nossa forma de viver e aprender.

Para situar nosso discurso, iremos apresentar uma linha históri-
ca, assentada no contexto das mudanças sociais, culturais e, especifi-
camente, das mudanças comunicacionais até compreendermos o que 
chamamos de cenários ubíquos.

Cada época civilizacional é responsável pela criação de am-
bientes comunicacionais distintos. Num período de 50 mil a.C., o 
homem (homo loquens) inventa uma linguagem para expressar suas 
ideias, nessa ecologia é necessária a presença de todos num mes-
mo espaço. Por volta de 4000 a.C. a primeira escrita aparece entre 
os sumérios, com essa invenção - o saber não pertence a todos – 
pois todos os sistemas pictográficos e ideográficos necessitavam de 
um conhecimento especializado.

Por isso que, para Silva (2005), essa desigualdade é designada 
de comunicação de elite, “Contrariamente à oralidade, estabelece-se 
uma dicotomia entre os que dominam o seu exercício e os que não” 
(Silva, 2005, p. 35). Com isso, surgem os processos de escolarização 
e alfabetização, mas somente 5.500 anos depois.

Num salto histórico, temos um advento que permite a difusão 
da informação e comunicação com a mídia de massa, em que ini-
cia a transformação de tempo e espaço que, nos estudos de San-
taella (2007, p. 189-201), a tecnologia da linguagem se divide em 5 
gerações – a partir da cultura de massa, a chamar: 1. Reprodutível 
(reprodutibilidade- jornal, revista); 2. Difusão (indústria cultural - TV 
e Rádio); 3. Disponível (segmentados- tv a cabo, vídeo cassete); 4. 
Acesso (conversão única da linguagem para todos os tipos de texto; 
5. Conexão contínua (rompe fronteiras tempo e espaço).
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Ao fazer esse resgate da tecnologia da linguagem de Santaella 
(2007), destacamos que somos nômades, somos móveis, costuma-
mos acessar a web, estamos nessa conexão contínua nos mais diver-
sos locais, ônibus, escola, café. Os fluxos de informação são imensos, 
podemos nos comunicar, informar em qualquer tempo e lugar!

O que nos faz recorrer aos estudos do pesquisador portu-
guês, Bento Silva, sobre as ecologias comunicacionais (Silva, 2005), 
desde a interpessoal, elite, massa, individual, virtual e que Oliveira 
(2011 p. 205) demarca a comunicação ubíqua, fruto do recente de-
senvolvimento das tecnologias de conexão contínua, por meio de 
todo o aparato sociotécnico permitido pelos dispositivos móveis e 
redes ubíquas, que ampliam a configuração das sociabilidades e 
das formas de produção de conhecimento.

Nesse breve resgate histórico, reconhecemos em que tudo 
está ligado, em que o valor é dado pelas possibilidades de conexão, 
em que o desafio é o ser humano se apropriar desse avanço tecno-
lógico para construir-se como ser autônomo e crítico. Compreender 
as relações que são estabelecidas nessa nova cultura, ambientada 
no espaço sócio-técnico, conceituado por Lévy (1999), como ciber-
cultura. O autor (id) descreve como uma nova forma de presença, 
pois o ser humano passa a interagir no mundo por meio de interfa-
ces abertas e com múltiplas conexões, múltiplas possibilidades para 
criar uma inteligência coletiva. 

Nesses espaços multifacetados, incrementamos a dissemi-
nação de conhecimento, em que as informações podem ser aces-
sadas em múltiplos espaços, rompemos o modelo de único detentor 
do saber, os espaços multiplicam-se, como também a inteligência 
coletiva (Lévy, 1999). 
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Mais recentemente, um dos grupos de pesquisa da PUC- São 
Paulo, nos apresenta os estudos de Lúcia Santaella (2013) pesqui-
sadora que traça uma análise além das tecnologias do acesso para 
tecnologias da inteligência que alterna a forma de manipulação, arma-
zenamento e diálogo com as informações. A autora caracteriza as tec-
nologias de conexão contínua com diversas vias virtuais de informação 
e comunicação. Destacamos neste contexto o móvel, o nômade, num 
espaço que pode estar em todo lugar e em nenhum lugar. Com isso, 
esclarecemos que os aparelhos podem ser considerados ubíquos, 
quando podem ser usados em qualquer lugar e em qualquer tempo, 
com novos limites, expectativas, adaptações e subjetividades. Assim, 
a autora nos demarca a ubiquidade, como derivados das condições 
técnicas pervarsivas e móveis “como habilidade de se comunicar em 
qualquer lugar com aparelhos computacionais espalhados pelo meio 
ambiente (SANTAELLA, 2013, p. 139)”.

Mas, para engajar-se nesse mundo ubíquo, subtende-se que a 
pessoa tenha capacidade de leitura e escrita, mesmo que sejam as 
tecnologias da fala, do gesto. O que nos leva a questionar: o que muda 
quando nos comunicávamos 4 mil anos atrás? 

A comunicação passa a ser uma ecologia que utiliza as mesmas 
marcas, mas que usa tecnologias novas, como a dos aparelhos telefô-
nicos móveis. A relação de fronteiras em que se encontravam os parti-
cipantes que poderiam deixar suas opiniões, independente do horário, 
num debate assíncrono, se fortalece pelo desafio de estar face a face 
– mediado por uma interface de conferência virtual, partilhando uma 
questão comum, em que todos estavam engajados em um ciberespa-
ço (sem fronteiras nem tempo diferentes) colaborando e construindo 
juntos, em sincronia – num mesmo espaçotempo na cibercultura. 

Isso somente é possível devido aos avanços das interfaces na 
Internet, mas além da questão técnica, nos exige uma organização 
prévia, para que a ecologia de uma comunicação interpessoal, em um 
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grupo comum esteja num horário de convergência – independente do 
fuso horário, se encontre, tenham uma intencionalidade pedagógica e 
por meio de uma conferência construam conhecimento coletivamente 
por meio de uma interface síncrona, a exemplo meet. Produções dessa 
natureza, que mobilizassem estruturas digitais de texto, som, áudio e 
vídeo, de forma híbrida, que antes era inimaginável. 

Todo esse acesso livre disponibiliza um tipo de comunicação 
ubíqua, “pervasiva e, ao mesmo tempo, corporificada e, multiplamente, 
situada que se está a insinuar nos objetos cotidianos com tecnologia 
embarcada, a tão falada internet das coisas “(Santaella, 2013 p. 15). 

Mas não é somente ter a interface é pensar esta modalidade 
que sai dos materiais físicos (livros), depois na EaD, com evolução 
da Web 2.0 (ambientes virtuais), para um novo movimento uma nova 
forma de aprender na mobilidade. Portanto, o desafio é criar uma 
abordagem pedagógica que favoreça sair do individual para o cole-
tivo, como nos alerta (Wenger, 1998) combinar o aprender em comu-
nidades, com a identidade, sentido, a prática e a construção social, 
o que o autor chama de Teoria Social da Aprendizagem. De acordo, 
com seus estudos e as extensivas estratégias e filosofias para cria-
ção do ambiente de aprendizagem, o autor chama de Ubiquos-lear-
ning (U-learning), uma abordagem que exige que os participantes 
estejam ao mesmo tempo em linha (online) – ou seja – em sincronia 
quando aprender não é, apenas, um veículo para o desenvolvimento 
de práticas e integração com novos membros, mas também ao de-
senvolver-se transforma suas identidades. Um relacionamento cons-
tante entre conteúdo e contextos, em que o foco está na prática entre 
indivíduos, instituições, sistemas e contexto cultural.

Por isso, o desafio é promover comunidades ubíquas que mobi-
lizem a troca, para possibilitar uma construção significativa do conheci-
mento. Isso, nos faz perceber as relações de tudo com tudo, em todas 
as suas dimensões, ou seja, é inviável qualquer análise unidimensional 
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do cenário tecnológico. É urgente a leitura, a partir da lente ecológica, 
como nos alerta L. Boff (2014), ampliar o significado das sociabilidades 
para reconhecer novas formas de aprender e ensinar. Com isso, de-
paramo-nos com outras ambiências formativas, que desmaterializam 
e proporcionam no ciberespaço, novas formas de hipertexto, mensa-
gens, fotos, vídeos, áudios. Espaços que mobilizam a interação, am-
pliam nossas possibilidades de expressão e comunicação, conforme 
nos afirma (SANTOS & WEBER 2010) ao destacar que essa ambiência 
condiciona, mas não determina, pois depende do uso que faremos 
para co-criar e interagir, mobilizando movimento comunicacional e pe-
dagógico. Como ressaltam as autoras numa aprovação de aprender 
com o outro, com sua experiência, sua inteligência.

Diante das possibilidades educacionais, estamos diante de no-
vos leitores que vivem integrados nos ambientes físicos, casa, trabalho, 
ruas, parques e, num leve toque, no celular está um ambiente virtual, 
que pode conversar, silenciosamente, com alguém ou com um grupo 
de pessoas próximas ou a continentes de distância Santaella (2012). 
O que caracteriza esse novo cidadão é uma prontidão cognitiva ímpar 
para orientar-se entre nós e nexos multimídia, sem perder o controle 
de sua presença e seu entorno em que está situado. (id, 2012, p. 162).

Isso nos suscitou a investigar como nossos educadores estão 
a compreender esse novo cenário ubíquo, identificando seu conhe-
cimento sobre a área, analisando como são utilizados em seus pro-
cessos formativos. Neste sentido, esclarecemos, no tópico a seguir, a 
experiência formativa deste estudo.
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A EXPERIÊNCIA DOS CENÁRIOS 
UBÍQUOS NA FORMAÇÃO DOCENTE 

Apresentamos inicialmente a caracterização dos docentes que 
participaram da formação, em seguida descreveremos o processo for-
mativo, com o desenvolvimento de atividades síncronas (web confe-
rências) e assíncronas no fórum (Moodle/ SATE). Neste percurso de re-
fletir sobre o que fazemos, somam-se as reflexões sobre as categorias 
(interatividade, ubiquidade, mobilidade, diálogo, pertencimento) que 
se constituíram como epistemologia da prática (SANTOS, 2019) para 
consolidar uma pesquisa-ação. 

Durante a formação perguntamos a esses professores: local de 
acesso, qual a importância das interfaces utilizadas durante a forma-
ção de Especialização Tecnologias Digitais. Quando perguntamos so-
bre o local de acesso da internet eles responderam que a tecnologia 
está presente em sua casa, extrapolando os muros da escola, onde 
o trabalho do educador continua em sua residência. Essa afirmação 
nos é suscitada pelo dado do questionário em que 54,17% utilizam a 
internet em casa. Esse panorama que não era visto há 11 anos nos es-
tudos de Souza (2009), quando apontava que o maior local de acesso 
à internet era na escola ou lanhou- se, ou seja, os espaços de acesso 
se ampliam para casa e espaços públicos.

As interfaces utilizadas pelos educadores permitiam que eles 
estudassem em outro espaço, rompendo o modelo da educação for-
mal – apenas na sala de aula /escola era permitido o acesso aos con-
teúdos e à formação. Para tanto, torna-se fundante a importância des-
se modelo formativo que amplia o acesso, as demandas que, muitas 
vezes, não chegavam ao interior do Estado do Ceará.

Para saber se esse professor compreende o cenário tecnológico 
em que vive, perguntamos sobre o tempo de interatividade, encontra-
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mos que nossa maior dificuldade, ainda, é falha na conexão, ou seja, 
ainda não garantimos boas condição de conexão. Conforme, pode-
mos ver na Figura 1, a seguir:

Figura 1 – Dificuldades dos docentes durante 
a formação nas web conferências.

Fonte: Elaborado pelos estudos de Souza (2020).

Além desse aspecto técnico, necessitamos saber o que eles 
estavam a utilizar, na formação, para se comunicar. Quanto à impor-
tância das interfaces, quando perguntados sobre a utilização no am-
biente virtual de aprendizagem. O destaque indicado foi a utilização 
do fórum, como uma interface de debate assíncrono, que isso facilita-
va a participação. Entretanto, quando acompanhamos e dialogamos 
com os educadores, reforçaram: “o fórum está sendo utilizado ape-
nas para cumprir tarefas, pois muitos colegas inserem textos longos, 
com simples cópia de citações” (Recorte fala Professora A – Web 
conferência – encontro síncrono) 

Outro aspecto, em que não visualizamos a constituição de um 
espaço de conexão contínua, com forte colaboração, foi a interface 
Wiki (escrita coletiva no Moodle). Os professores ainda não têm clareza 
de como as atividades colaborativas podem ser instigantes, construin-
do-se como uma rede de aprendizagem, em que um educador com-
plementa o pensamento do outro. Durante as reflexões nos encontros 
síncronos, ocorreu um destaque para maiores orientações sobre as 
formas de utilização, para que essas novas interfaces possam efetiva-
mente criar um cenário de pertencimento e engajamento formativos.
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Ao perguntar sobre quais as diversas interfaces que podem au-
xiliar na interatividade social e compreender a individualidade de cada 
participante, os educadores citaram a Web conferência (Meet – en-
contro síncrono) como uma possibilidade para o engajamento entre 
professores e estudantes. Além do destaque feito sobre a necessidade 
de uma mediação contínua, com muita sensibilidade contextual e inte-
ratividade que promova o debate de todos com todos. Com isso, des-
mistificamos que somente aprendemos na escola, podemos aprender 
em rede e com a rede, o que fazem-nos resgatar os estudos clássicos 
de educadores que nos inspiram Paulo Freire e Edgar Morin, e mais 
recentemente George Siemens, Etienne Wenger. 

Evidenciamos que o potencial dos cenários ubíquos, não está 
apenas da interface utilizada, seja ela: síncrona ou assíncrona, mas na 
inteligência pedagógica envolvida neste processo, o que nos remete 
aos estudos sobre a pesquisa-formação que encontramos em Santos 
(2019). Com isso, fortaleceu a necessidade de ampliar espaços for-
mativos para um processo que se constrói na/com a prática docente, 
deixando de lado a perspectiva educacional instrucional, pois o foco 
é a interatividade e a constituição de espaços de formação contínua, 
para que possamos encontrem sentido na formação e nos trabalhos 
de pesquisa que ora iriam desenvolver como trabalho final. 

Outro destaque importante é a compreensão sobre ubiquida-
de, todos os educadores não sabiam o que significava essa nova no-
menclatura, encontravam-se com acesso as tecnologias, eram pra-
ticantes culturais com seus comunicadores instantâneos, mas não 
sabiam refletir pedagogicamente os termos e também as práticas do 
novo contexto cultural.

 Neste sentido, mesmo diante de novas terminologias, meto-
dologias, estavam a ser incorporadas em seu cotidiano, que ainda 
necessitavam de aprofundamento, em reconhecer as novas possibi-
lidades comunicacionais, educacionais, para compreender o cenário 
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sociotécnico para além do acesso, mas como possibilidades de prá-
ticas sociais. O que nos remete aos estudos de Santaella (2010) ao 
esclarecer que o “sistema multimodal, multimídia, portátil, um sistema 
de comunicação ubíqua” que nos desafia como um novo praticante 
cultural, social e educacional que está em conexão contínua. 

Por fim, destacamos que o grande desafio não apenas repensar 
suas práticas tecnológicas, mas sua inteligência pedagógica, como o 
outro aprende, mas além disso se constituir como aquele educador 
que, constantemente, pesquisa o que faz – educador que faz pesqui-
sa- formação (Santos, 2019).

POTENCIALIDADES DO UBÍQUO  
E AS NOVAS FORMAS DE APRENDER

Com base na análise das interações dos educadores des-
te percurso formativo, evidenciamos uma permuta comunicacional 
orientada para o ideal democrático, em que os participantes demons-
travam interesse em coaprender, superando a relação dicotômica 
(professor-estudante/estudantes –professor). Essas evidências fo-
ram marcadas durante Curso de Tecnologias Digitais – apresentam-
-se como pesquisadores de suas práticas, com a troca constante de 
referências, materiais diversos (multireferencialidade), demarcando 
as contribuições dos processos ubíquos.

Durante o desenvolvimento do curso e da parceria na pesquisa 
foi possível perceber as carências, as inquietudes, os deslumbramentos, 
antes de tudo educadores que desejavam repensar suas práticas na área 
de tecnologias digitais. Ao sair da mera utilização de ambientes virtuais 
e modelos cartesianos de estímulos-resposta, possibilitamos encontros 
por meio do meet, em que pudemos facilitar a expansão das discussões, 
em que os estudantes se ajudaram na compreensão do ato de pesquisar.
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Durante a pesquisa com os professores a ubiquidade esteve 
marcada pelas possibilidades de comunicação e aprendizagem que 
foram reconfiguradas ao gerar novos espaços aprendizagem, com di-
ferentes relações culturais e sociais possibilitando uma nova comuni-
dade de pesquisadores e docentes (mas também representantes de 
sindicatos, estudantes secundaristas, mestres, educadores, adminis-
tradores, representantes políticos).

O que nos remete aos estudos do conectivismo (Siemens, 2006) 
pois destaca-se a necessidade de aprender com o outro, saber do 
estudo do outro, a conectividade possibilitou a interatividade, a sensi-
bilidade, acompanhando rotinas, trocas, choros de filhos, momentos 
pessoais e sensíveis que, muitas vezes, não são percebidos no am-
biente virtual – Moodle.

Ao analisar os debates nos cenários ubíquos, foi a marca ge-
nética da comunicação interpessoal, não somente pela manifestação 
da vontade em “estar juntos”, mas também em aspectos de organi-
zação da reunião, tais como: nos cumprimentos/saudações no início 
e final, no cuidado da moderação das intervenções, nos tempos do 
uso da fala, no uso    do ícone de levantar a mão para pedir permissão 
para falar (  ), entre outros. Esses debates estavam continuamente 
acontecendo, sejam nas web conferências, no grupo de mensagens 
instantânea – Whatsapp.

A mobilidade é outra categoria, pois os estudantes utilizam o 
(telefone/smartfone) como único espaço de convergência em que “res-
ponde a uma pluralidade de estímulos de um ambiente informacional 
complexo e responde a multitarefas”, ( Santaella, 2012 p. 162). O que 
corrobora com os estudos de Anderson e Lee Rainie (2009) que, há 10 
anos, já sinalizavam que a principal ferramenta de conexão é o telefone 
móvel, que, além do aspecto técnico (programas de distribuição com 
novas tecnologias), é fundamental o letramento e a educação, conteúdo 
e linguagem, ampliando as comunidades e instituições. Além de consi-
derar o desafio ao leitor híbrido que tem a ubiquidade como potência.
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Outra categoria encontrada foi a hipermobilidade, em que es-
paços multifacetados podem incrementar a disseminação de conhe-
cimento - mesmo com diferentes línguas e de diferentes formas (texto, 
imagem, som, vídeo), as trocas de textos em diferentes mídias fortale-
ceram a compreensão conceitual. 

Quando antes as reuniões, assembleias, só poderiam ser rea-
lizadas num mesmo local, agora o ciberespaço recebe pessoas de 
diferentes locais, fuso-horários, línguas e que se comunicam entre si, 
com apoio de interfaces síncronas que possibilitam esse engajamento. 
Entretanto, o engajamento nas novas reuniões de grupo no séc. XXI – 
meet – se configuram como espaço de aprendizagem, quando existe 
interatividade, permutabilidade, pertencimento.

Outra categoria que consolidou esse cenário ubíquo foi o diálogo - 
princípio freiriano fundante para a formação, pois aprendemos media-
tizados pelo mundo, sem ele não existe ensino- aprendizagem. 

Ao contrário, na educação problematizadora, educadores e 
educandos se educam no diálogo, mediatizados pelo mundo e 
ambos se tornam sujeitos do processo de aprendizagem. Sem 
a superação da contradição entre educador-educando não é 
possível a relação dialógica. Na educação problematizadora o 
educador não faz doação nem imposição, mas faz a devolução 
organizada, sistematizada dos elementos que este lhe entregou 
de forma desestruturada. Ele não leva ao aluno uma mensagem 
salvadora, mas, junto com ele, mediatizados pela realidade, 
busca respostas para os desafios da reflexão e da ação (FREI-
RE, 2020, P. 17).

Os estudos Freirianos são condição para uma educação pro-
blematizadora na ubiquidade, em que os sujeitos carregam consigo 
o seu cotidiano, para uma interação contínua no ciberespaço. Entre-
tanto, como nos ressalta (LEMOS, 2007) existe uma potência dester-
ritorializante nas tecnologias da cibercultura, quando desejamos sair 
desapropriar-se do espaço político, econômico, simbólico, subjetivo. 
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E reconhecemos como o autor a possibilidade reterritorializante, que 
encontra fronteiras neste estudo quando os cenários ubíquos para 
ser um locus de identidade, de sentidos, de reflexões sobre/com o 
mundo, com uma nova hipermobilidade. Essa nova significação que 
constituímos como Jangadas Ubíquas (SOUZA, 2020) em que cria 
um espaço de luta, simbólica, social, política, econômica, para de-
marcar sua intersubjetividade na rede e com as redes, instaurando 
novos processos sociais formativos. 

CONSIDERAÇÕES

O estar em cenários ubíquos possibilitou reusar, revisar, remixar e 
redistribuir bases teóricas e Recursos Educacionais Abertos- (REA), 
numa discussão voltada para a responsabilidade e a inovação nas 
pesquisas (OKADA, 2016). Esse estudo esclarece ainda a carência 
formativa e as dificuldades técnicas de conectividade. Entretanto, mes-
mo com os desafios os educadores ampliavam sua capacidade de 
acesso, produzindo junto e coaprendendo. Além disso, a mediação do 
tutor presencial (SATE/UECE) mobilizou avançar para conhecer repo-
sitórios de pesquisa, além de metodologias que pudessem se adaptar 
ao contexto de suas práticas de sala de aula. 

Outro passo importante foi o envolvimento nas reuniões síncronas, 
favorecendo a troca de projetos com pesquisadores de instituições 
e localidades diferentes. O maior desafio durante os debates com a 
sincronia foi a questão da conectividade, pois tínhamos diversos pon-
tos ancorados, desde Europa, Oriente e América Latina. Além disso, 
a barreira linguística, foi outro agravante, pois oscilava entre Inglês e 
Português, possibilitando alguma dispersão e dificuldade para aqueles 
que não possuem esse letramento na língua inglesa. Muito embora, 
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quando tínhamos falas em outras línguas, o coordenador da sessão, 
após a intervenção, desenvolvia a tradução.

Assim, o cenário ubíquo, por meio das contínuas sessões síncronas 
e assíncronas possibilitaram processos abertos, espontâneos, aces-
so individual com a professora e coletiva também com os colegas do 
grupo, ampliando a troca de experiências em diferentes níveis de pes-
quisa. O processo de comunicação e construção do conhecimento 
foi contínuo, destacado pela solidariedade e conscientização (FREI-
RE, 2005), comentada pelos estudantes desta pesquisa, que podem 
ser evidenciados na obra publicada Janguadas Ubíquas: do sertão ao 
mundo (SOUZA, 2020).
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RESUMO
Esta pesquisa, decorrente de um estudo de caso, teve por objetivo descrever 
as contribuições da utilização do ambiente virtual de aprendizagem Google 
Sala de Aula (Google Classroom) para o processo de ensino e aprendizagem 
dos discentes do curso técnico de Administração de uma instituição de edu-
cação técnica da cidade de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. Assim, 
buscou-se identificar quais são as motivações dos estudantes para realizarem 
as tarefas na plataforma, no sentido de estimulá-los a gostarem de estudar 
e verem a importância de aprender através dela, e quais as dificuldades que 
eles encontram nesse ambiente virtual. Para a realização da disciplina, criou-se 
uma sala virtual no Google Sala de Aula. O estudo se deu por meio de investi-
gação qualitativa-quantitativa, do tipo descritiva e exploratória, a pesquisa foi 
aplicada no mês de maio de 2021. A investigação revelou que os estudantes 
não tiveram dificuldades para acessar à plataforma Google Classrrom, tam-
bém, demostraram estar motivados para assistirem às aulas online e realiza-
rem às tarefas propostas pelo docente na disciplina. 

Palavras-chave: Tecnologias Digitais; Ambiente Virtual, Ensino-aprendizagem, 
Plataforma Google Classrrom; Motivação.
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ABRTRACT 
This research, resulting from a case study, aimed to describe the contributions 
of using the virtual learning environment Google Classroom (Google Classroom) 
for the teaching and learning process of students in the technical course of 
Administration of an educational institution technique from the city of Canoas, in 
the state of Rio Grande do Sul. Thus, we sought to identify the motivations of stu-
dents to perform the tasks on the platform, in order to encourage them to enjoy 
studying and see the importance of learning through of her, and what difficulties 
they encounter in this virtual environment. To carry out the course, a virtual room 
was created in Google Classroom. The study was carried out through qualitative-
-quantitative investigation, descriptive and exploratory, the research was applied 
in May 2021. The investigation revealed that students had no difficulties to access 
the Google Classrrom platform, also demonstrated to be motivated to attend on-
line classes and carry out the tasks proposed by the teacher in the discipline.

KEY WORDS: Digital Technologies; Virtual Environment, Teaching-Learning, 
Google Classrrom Platform; Motivation.
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INTRODUÇÃO

Dentre as grandes mudanças sociais importantes nesse sé-
culo estão os novos modelos de comunicação e informação entre o 
professor e alunos. O uso das plataformas no processo de ensino e 
aprendizagem permite um aprendizado colaborativo e desenvolve uma 
postura ativa do discente, ao mesmo tempo em que exige uma postura 
de mediação do docente, o que proporciona uma nova maneira de 
interação entre alunos e professor, como por exemplo: uso dos chats, 
fóruns de discussões, inclusão de conteúdos e vídeos, entre outros. 
Para Scuisato (2016, p. 20), “[...] a inserção de novas tecnologias nas 
escolas está fazendo surgir novas formas de ensino e aprendizagem; 
estamos todos reaprendendo a conhecer, a comunicar-nos, a ensinar 
e a aprender, a integrar o humano e o tecnológico”.

A abordagem metodológica foi de cunho qualitativa-quantitati-
va e dos tipos descritivo e exploratório. Dessa forma, os sujeitos da 
pesquisa abrangem 12 discentes que estavam cursando a unidade 
curricular “Comportamento Organizacional” do primeiro semestre de 
2021 do curso técnico de Administração. Como instrumento de coleta 
de dados, utilizou-se um questionário contendo perguntas abertas e 
fechadas de múltipla escolha, aplicado no mês de março de 2021. Em 
seguida, fez-se a análise dos dados. 

Para fundamentar este estudo, apoiou-se em autores como Car-
neiro, Lopes e Campos Neto (2018), Castells et al. (2007), Bzuneck 
(2002), Farias (2013), Kenski (2010), Rifkin (2000), Scuisato (2016), en-
tre outros que tratam do tema motivação e uso da plataforma Google 
Sala de Aula (Google Classroom).
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O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
MEDIADO POR TECNOLOGIAS DIGITAIS

Atualmente, todos estão cercados de novidades, “[...] vivencia-
mos o grande uso das tecnologias, pois, a cada momento elas tor-
nam-se cada dia mais útil nas vidas das pessoas, possibilitando uma 
facilidade em usar esses recursos que são bem presentes no dia a dia 
das pessoas” (KENSKI, 2010, p. 29). O uso de tecnologias digitais cria 
novas formas de interação, novas identidades, novos hábitos sociais, 
ou seja, novas formas de sociabilidade. Nesse contexto, destaca-se 
que os adolescentes e jovens estão seguramente conectados às tec-
nologias. Além disso, ressalta-se que a cultura do digital atravessa 
suas relações sociais e, com diversão, vai de encontro às informações, 
como, por exemplo, por meio de jogos, smartphones, redes sociais, 
YouTube, Netflix, entre outros, e tudo se altera a todo o momento. 

O advento de novas e diferentes tecnologias facilitou a realiza-
ção das tarefas de forma coletiva, interdisciplinar e transdisciplinar com 
os indivíduos envolvidos nesse processo, haja vista que o professor 
assumiu um novo papel no processo de ensino-aprendizagem: tor-
na-se mediador, parceiro, orientador do processo e da produção de 
conhecimentos. O autor Rifkin (2000, p. 10) corrobora que “[...] a Era 
do Acesso também está trazendo consigo um novo tipo de ser hu-
mano”. Na visão do autor, os jovens e adolescentes da nova geração 
sentem-se mais à vontade para se engajar em atividades sociais no ci-
berespaço e se adaptam com facilidade às tecnologias digitais. Contu-
do, o impacto das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
(TDIC) já é uma realidade em todos os campos da vida social, ou seja, 
no trabalho, no lazer e no contexto escolar.

O docente é um intermediário entre o processo de interação da 
tecnologia e a Educação. Assim sendo, é necessário que os professo-
res “[...] saibam incorporar e utilizar as novas tecnologias no processo 
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de aprendizagem, exigindo-se uma nova configuração do processo 
didático metodológico tradicionalmente usado em nossas escolas” 
(MERCADO, 1999, p. 14). Nessa perspectiva, é necessário que o pro-
fessor se aproprie das tecnologias, ou seja, que seja capaz de utilizá-
-las e de explorá-las pedagogicamente.

O GOOGLE CLASSROOM – OU 
GOOGLE SALA DE AULA

O Google Classroom, também conhecido por Google Sala de 
Aula, é a plataforma educacional do Google, criada em 2014. Possui 
dois tipos de usuários: o professor, que é responsável pela criação, or-
ganização e gerenciamento das turmas virtuais; e os alunos, que aces-
sam a plataforma para consultar os materiais de apoio e realizar as 
atividades, consoante Carneiro, Lopes e Campos Neto (2018). Na vi-
são dos autores, através dessa ferramenta, o professor pode gerenciar 
conteúdo e simplificar a criação, distribuição e avaliação de trabalhos 
e provas. Destacam-se também as características de interatividade e 
colaboração entre os alunos no processo de aprendizagem.

Importante ressaltar que, para o aluno utilizar o Google Sala de 
Aula, ele deve acessar o site classroom.google.com, fazer login no 
computador ou dispositivo móvel e, em seguida, participar da turma. A 
participação na turma é possível por meio de dois critérios: a) código 
da turma: fornecido pelo professor; e b) convite feito pelo professor, em 
que o docente envia o convite, então, aparecerá a opção “participar da 
turma” na página inicial do Google Sala de Aula. 

Por meio da plataforma, os alunos terão oportunidade de acessar 
recursos de apoio, conversar com o professor para promover uma maior 
interação entre eles e tirar suas dúvidas. O professor assume o papel 
de mediador, no qual é uma peça fundamental para que o processo de 



132SUMÁR IO

aprendizagem ocorra de forma efetiva e para identificar problemas ocor-
ridos durante a aplicação das atividades, a fim de corrigir os problemas 
que podem ocorrer durante esse momento. Assim, o docente passa a 
ser considerado “[...] um mediador da aprendizagem, tornando-se ne-
cessário o domínio das ferramentas informacionais, além da capacidade 
de formar alunos críticos, participativos e, sobretudo, autônomos no pro-
cesso ensino-aprendizagem” (FARIAS, 2013, p. 18).

MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS  
NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

A motivação do aluno é uma variável importante no processo 
ensino e aprendizagem, tornando-se também uma aliada do professor 
para o alcance do rendimento escolar pelo aluno. Através da plata-
forma Google Sala de Aula, os discentes podem aprender por meio 
da troca de experiências com seus colegas e refletir sobre o que está 
sendo ensinado. Evidenciam-se alguns dos autores que estudaram so-
bre motivação, como Bzuneck (2002), Garrido (1990) e Murray (1986). 

Para Murray (1986, p. 20), a motivação representaria “[...] um 
fator interno que dá início, dirige e integra o comportamento de uma 
pessoa”. Na visão do autor, cada indivíduo tem motivações pró-
prias, geradas por fatores distintos. De acordo com Garrido (1990), 
a motivação é um processo psicológico, uma força que tem origem 
no interior do sujeito e que o impulsiona a uma ação, ou seja, é a 
força que nos estimula a agir.

Conforme Bzuneck (2002, p. 9), “[...] a motivação, ou o mo-
tivo, é aquilo que move uma pessoa ou que a põe em ação”.  Des-
se modo, a motivação é tudo o que desperta, dirige e condiciona a 
conduta do indivíduo. Também pode ser entendida como um impul-
so, um desejo, uma necessidade, uma força psicológica, e pode ser 
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percebida como uma força interior, que move o comportamento do 
indivíduo em direção a um determinado objetivo. Ressalta-se que, 
pela motivação, o aluno consegue encontrar motivos para aprender 
e realizar as atividades propostas pelo professor.

Vale ressaltar que, no contexto educacional, a motivação dos 
discentes é um desafio que os docentes precisam instigar a cada aula, 
pois ela irá impactar a qualidade do envolvimento do aluno no seu pro-
cesso de ensino e aprendizagem. Ainda, o estudante motivado busca 
novos conhecimentos e oportunidades, demonstrando envolvimento 
com o processo de ensino e aprendizagem, o que reflete diretamente 
em uma participação mais ativa, que irá elevar o entusiasmo e o ânimo 
para buscar novos desafios (ALCARÁ; GUIMARÃES, 2007). 

METODOLOGIA

A investigação desenvolveu-se junto aos alunos do curso téc-
nico do eixo gestão e negócios de uma escola técnica localizada na 
cidade de Canoas, RS. Houve contribuição de 12 alunos que estudam 
atualmente na modalidade remota (on-line). 

A referida pesquisa tem uma abordagem qualitativa-quantitativa, 
descritiva e exploratória. Cresweell e Clark (2013) apontam que, a partir 
da vinculação entre pesquisa quantitativa e qualitativa, os estudos de 
métodos mistos geram o entrosamento sobre o fenômeno de escolha de 
forma que não se obteria com a utilização de somente uma abordagem. 
Através de um estudo de caso, trata-se de uma abordagem metodológi-
ca de investigação, especialmente adequada quando se procura com-
preender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, 
nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos fatores. Yin (1994, 
p. 13) define “estudo de caso” com base nas características do fenôme-
no em estudo e com base num conjunto de características associadas 
ao processo de recolha de dados e das estratégias de análise destes.
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A pesquisa realizou-se através de perguntas estruturadas, con-
tendo perguntas fechadas de múltiplas escolhas e perguntas abertas, 
as quais foram enviadas aos alunos através do formulário do Google 
Forms, ferramenta que proporciona uma agilidade no levantamento de 
informações de forma prática, à qual o aluno pode responder através 
de seu próprio recurso tecnológico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS

Esta seção tem o intuito de apresentar os principais resultados 
obtidos com a pesquisa.

PERFIL DOS PARTICIPANTES

A primeira seção do instrumento de pesquisa tem o objetivo de 
apresentar o perfil dos alunos participantes. Os resultados relacionados 
à faixa etária ficam assim descritos: que 25%, ou seja, 3 alunos, pos-
suem de 15 a 18 anos, enquanto que 58,40%, ou 7 alunos, têm entre 19 
e 25 anos. Em relação aos que possuem entre 26 e 30 anos, esse per-
centual passa para 8,33%, totalizando 1 aluno. Ainda, 1 aluno respon-
deu que tem acima de 32 anos, o que representa 8,30% de um total de 
12 alunos. Quando indagados sobre o gênero, 91,7% dos participantes 
são do sexo feminino, o que representa 11 participantes, enquanto que 
8,3% declararam-se sendo do sexo masculino, ou seja, 1 aluno.
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A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS

O instrumento de pesquisa direciona-se exclusivamente ao 
uso das TDIC. Quando indagados se possuíam computador, 91,7%, 
ou seja, 11 participantes, responderam que sim, enquanto que 8,3% 
dos alunos não possuem computador na residência, o que represen-
ta 1 respondente.

A seguir, averiguou-se em que local os participantes utilizavam 
o computador para realizar as tarefas e pesquisas na internet. Identi-
ficou-se que 91,7%, o que equivale a 11 respondentes, responderam 
que realizam as atividades e pesquisas em casa, enquanto que 8,3% 
dos alunos, representados por 1 respondente, utilizam o computador 
no trabalho. Ressalta-se que as alternativas “lan house” e “escola” 
não obtiveram respostas. 

A partir da análise dos resultados, verificou-se que 100% dos 
participantes do estudo, ou seja, 12 alunos, possuem um smartphone. 
“[...] o telefone celular é uma das ferramentas mais importantes na 
criação e manutenção de grupos de pares” (CASTELLS et al., 2007, 
p. 158). Na visão de Castells et al. (2007), o telefone celular cria novos 
formatos e maneiras de comunicação para esses estudantes que já 
nasceram na era digital e representa um impacto significativo na mu-
dança da forma como eles se comunicam. 

Também se observou que 100% dos participantes, ou seja, 12 
alunos, acessam a internet através do smartphone. Salienta-se que um 
aluno considera complicado acessar a plataforma por meio do smart-
phone, com a justificativa de que, em alguns momentos, ele percebia 
alteração na formatação dos documentos postados em Word. Do mes-
mo modo, averiguou-se que 83,3% dos participantes, o que representa 
10 pesquisados, responderam que utilizavam o smartphone para es-
tudar, e 16,7% dos respondentes, isto é, 2 deles, informaram que não 
utilizam o seu smartphone para estudar e realizar pesquisas.
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Na sequência, quando indagou-se qual o sinal de internet que 
utilizavam no seu smartphone, verificou-se que 58,3%, ou seja, 7 parti-
cipantes responderam que utilizavam dados móveis e wifi residencial, 
enquanto que 25% dos respondentes acessavam somente através do 
wifi residencial, 8,3% dos discentes, representados por 1 educando, 
responderam que utilizam apenas dados móveis, e 8,3%, também 1 
respondente, informaram que utilizavam wifi público e residencial e da-
dos móveis  para acessarem o Google Classroon.

A UTILIZAÇÃO DO GOOGLE SALA DE AULA 

Em relação aos discentes se sentirem motivados para utilizar 
a plataforma Google Classroom no seu processo de ensino-aprendi-
zagem, 100% informaram que se sentem motivados para utilizarem 
esse ambiente virtual. Assim, pode-se salientar que um aluno motivado 
busca novos conhecimentos e oportunidades, demonstrando envolvi-
mento com o processo de aprendizagem, ao mesmo tempo em que 
tende a realizar as tarefas com mais entusiasmo e propicia disposição 
para novos desafios (ALCARÁ; GUIMARÃES, 2007).

Quando questionados se conheciam alguma plataforma de 
aprendizagem on-line antes de utilizar o Google Classroom, 91,7% dos 
respondentes, o que representa 11 participantes, informaram que não 
conheciam outras plataformas antes de utilizar o Google Classroon, 
enquanto que 8,3% dos pesquisados responderam que já conheciam 
alguma outra plataforma, o que representa 1 participante. Aos que 
conheciam outra plataforma, perguntou-se qual seria ela, ao que um 
único respondente disse que conhecia a plataforma Moodle. A autora 
Adami (2021, p. 01) corrobora que a plataforma Moodle é um software 
livre, que serve como ferramenta para usuários da internet, como mé-
todo de aprendizagem on-line. Na visão da autora, o principal objeti-
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vo da plataforma é propiciar a integração entre estudante e professor, 
promovendo o conhecimento e a aprendizagem dos pares. Logo, é 
importante destacar que 100% dos respondentes do estudo, ou seja, 
os 12 alunos responderam que gostaram de utilizar o Google Class-
room como auxílio ao seu processo de aprendizagem.

Em relação à experiência dos entrevistados com o uso do Goo-
gle Classroom, o principal objetivo dos resultados desta análise foi 
analisar qual a percepção dos participantes da pesquisa ao utilizar a 
plataforma no seu processo de ensino e aprendizagem. Na amostra 
deste estudo, verificou-se, conforme demonstra o Quadro 1, a seguir, 
que os estudantes descrevem que, de modo geral, consideram boa a 
experiência de utilizar a plataforma Google Sala de Aula. Também se 
identificou que, no início, alguns alunos tiveram dificuldade de acesso 
à plataforma, mas, aos poucos, conseguiram acessá-la e realizar todas 
as tarefas solicitadas pela professora.

Quadro 1 – Qual foi a sua experiência com o uso do Google Classroom?

• “Boa”.
• “Muito boa”.
• “Estou gostando bastante”.
• “Excelente”.
• “Tive uma ótima experiência”.
• “Bem eficiente. A plataforma cum-

pre muito bem com seu papel”.
• “No começo, tive dificuldade, pois 

estava me adaptando com os recursos 
que há na plataforma; hoje em dia, sou 
totalmente adepta ao Google Classroom”.

• “Foi uma experiência tranquila, afi-
nal, a plataforma em sua margem 
geral, atende aos requisitos de um 
cenário de aula e aprendizado”.

• “No começo, foi bem ruim, pois não 
tinha internet, mas agora está sendo 
boa porque estou com internet”.

• “No início, foi um pouco difícil, pois não 
estava acostumada com a plataforma, mas 
depois se tornou fácil e bem prática”.

Fonte: elaborada pela autora com base nas informações fornecidas pelos alunos.

No Quadro 1, verificou-se quais foram as dificuldades de uso da 
plataforma Google Classroom, sendo que a grande maioria respondeu 
que não teve dificuldade, e alguns responderam que tiveram dificulda-
des no início; achavam um pouco complicado, pois não sabiam como 
usar a plataforma corretamente para enviar algumas atividades. Um 
aluno respondeu que teve dificuldades por não existir um padrão de 
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ordem do que deve ser postado primeiro; ele respondeu que alguns 
professores postavam inúmeros tópicos, o que, na sua visão, não tinha 
necessidade. Também relatou que sentia dificuldade para encontrar 
um conteúdo específico, por exemplo, o que é demorado, haja vista 
que o aluno precisa rolar o mouse para a parte inferior ou superior da 
tela para encontrar o que está procurando. Contudo, esse mesmo alu-
no também ressaltou que a maioria dos professores posta os materiais 
de forma organizada, o que torna tudo mais eficaz. Dessa forma, ele 
afirmou que a plataforma atende aos requisitos necessários. 

A seguir, apresenta-se o Gráfico 1, no qual constam as infor-
mações mais mencionadas pelos respondentes. Destaca-se que são 
muitos os benefícios informados pelos discentes no estudo, entre os 
quais se pode citar o benefício de estudar em casa; a segurança e 
a certeza de saber que a atividade foi enviada para o docente; a or-
ganização das aulas; as videoaulas e atividades; e a facilidade para 
comunicar-se com os seus pares.

Gráfico 1 – Quais foram os benefícios de uso 
da plataforma Google Classroom?

Fonte: elaborado pela autora, com base nas informações fornecidas pelos alunos.

Na amostra deste estudo, verificou-se, conforme demonstra o 
Gráfico 1, que os alunos consideraram ágil e prático utilizar a platafor-
ma Google Classroom. Além disso, vale destacar a praticidade de ficar 
em casa para estudar. A seguir, o Quadro 2 apresenta as informações 
mais mencionadas pelos respondentes.
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Quadro 2 – Qual foram as dificuldades de uso 
da plataforma Google Classroom?

• Não possuírem experiên-
cia com a plataforma.

• Sinal de internet.
• Adaptação à utilização da plataforma. 

• Para visualizar as atividades.
• Para visualizar as notificações de 

lembrete de atividades pendentes.
• Para acessar o link.
• Faltava organização das atividades 

por parte de alguns professores.

Fonte: elaborada pela autora com base nas informações fornecidas pelos alunos.

Em relação às dificuldades técnicas elencadas pelos respon-
dentes, destacou-se o tema relacionado a problemas de conexão com 
a internet, abrangendo instabilidade do sistema e dificuldade de aces-
so pelos alunos. Além disso, alguns relatos referiam-se às dificuldades 
no manuseio da plataforma, como falta de conhecimento de como 
enviar atividades e dúvidas na utilização dos recursos do ambiente. 
Salienta-se que apenas 8,3% dos participantes responderam que não 
encontraram dificuldades na utilização da plataforma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escolha do tema “O uso da plataforma Google Classroom: um 
estudo de caso em uma escola técnica de ensino médio” deu-se com 
o propósito de realizar um estudo de caso cuja amostra para contem-
plou alunos da educação técnica do eixo gestão e negócios de uma 
escola de nível técnico localizada em Canoas, RS, os quais frequenta-
vam as aulas na modalidade presencial, ou seja, tinham quatro encon-
tros presencias durante a semana e, devido à pandemia, passaram a 
ter aulas somente na modalidade on-line. É importante destacar que 
93% dos participantes desta pesquisa responderam que não tiveram 
dificuldades para acessar, tampouco para realizar as tarefas via pla-
taforma Google Classrrom. Ressaltaram também que conseguem se 
adaptar rapidamente às tecnologias.
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A pesquisa revelou que 100% dos discentes se sentem mo-
tivados para realizar as atividades através da plataforma e que as 
principais dificuldades encontradas durante o acesso ao Google Sala 
de Aula é a oscilação da internet, a inexperiência, a insegurança e a 
falta de conhecimento sobre o uso da plataforma. Com base nesses 
dados, conclui-se que a inclusão de plataforma on-line, utilizada no 
ensino técnico durante as aulas remotas – que se sucederam devido 
ao isolamento social causado pela pandemia da covid-19 – tende a 
despertar o interesse dos alunos pela disciplina que está sendo es-
tudada. Consequentemente, há uma interação maior entre os alunos, 
aumentando assim o espaço colaborativo entre eles e contribuindo 
no processo de ensino e aprendizagem.

Segundo os autores Carneiro, Lopes e Campo Neto (2018), o 
Google Sala de Aula é uma plataforma educacional web de incentivo 
à colaboração entre professor/aluno e aluno/aluno. Salienta-se que o 
uso desse tipo de ambiente virtual permite ao professor uma postura 
mediadora, e ao aluno, uma postura ativa, e proporciona novas formas 
de interação entre os envolvidos.
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Resumo
A presente investigação, realizada no âmbito do ensino técnico, eixo tecnológi-
co gestão e negócios, de uma instituição privada localizada na região do Vale 
do Rio dos Sinos, RS, Brasil, teve como objetivo analisar como a prática inter-
disciplinar pode contribuir para o processo de aprendizagem dos alunos e, ao 
mesmo tempo, prepará-los para o mercado de trabalho. Como metodologia, 
adotou-se um estudo de caso baseado em uma análise de cunho quantitativo 
e qualitativo. Para tanto, após a realização da prática, aplicou-se, no mês de 
junho de 2021, por meio do formulário Google Forms, um questionário semies-
truturado que continha perguntas abertas e fechadas, do qual participaram 
cinco estudantes do Curso Técnico em Recursos Humanos e cinco alunos 
do Curso Técnico em Contabilidade. Para esta análise também se considerou 
a observação das docentes que conduziram a prática. Como aporte teórico, 
abordou-se a organização educativa dos cursos técnicos e os conceitos e 
definições de interdisciplinaridade. Entre os resultados, o engajamento, a mo-
tivação e a vivência que a prática proporcionou foi vista pelos discentes como 
algo transformador na experiência realizada com os dois cursos.

Palavras Chaves: Prática interdisciplinar; Mercado de trabalho; Curso técnico.
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Abstract
This research, carried out in the field of technical education, technological axis 
management and business, of a private institution located in the Rio dos Si-
nos Valley region, RS, Brazil, aimed to analyze how interdisciplinary practice can 
contribute to the learning process of students and, at the same time, prepare 
them for the labor Market. As a methodology, a case study was adopted based 
on a quantitative and qualitative analysis. To this end, after the practice, in June 
2021, a semi-structured questionnaire containing open and closed questions 
was applied through the Google Forms form, which involved five students of the 
Technical Course in Human Resources and five students of the Technical Course 
in Accounting. For this analysis, the observation of the teachers who conducted 
the practice was also considered. As a theoretical contribution, the educational 
organization of technical courses and the concepts and definitions of interdis-
ciplinarity were addressed. Among the results, the engagement, motivation and 
experience that the practice provided was seen by the students as something 
transformative in the experience performed with the two courses.

Keywords: Interdisciplinary practice; Labour market; Technical course.
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, presenciaram-se profundas transformações na 
educação. Nesse contexto, compreender como a globalização tem im-
pactado – e ainda impacta – todo esse processo de construção de um 
novo saber tornou-se um dos grandes desafios, haja vista que as meto-
dologias, os conhecimentos e as práticas pedagógicas inicialmente utili-
zadas precisaram ser (re)pensadas e reconstruídas a fim de encaminhar 
para a sociedade um aluno com uma visão crítica e reflexiva.

Embora os currículos não tenham acompanhado rapidamente 
todas as evoluções trazidas pela globalização, o processo de conver-
gência tem sido relativamente lento, talvez por estar vinculado a um 
processo bastante burocrático ou até mesmo pelo fato de o professor 
precisar repensar sua proposta de ensino. De acordo com Nóvoa 
(2000), quando o professor se depara com uma situação em que 
o aluno não desenvolveu o aprendizado como deveria, ao mesmo 
tempo em que o docente já havia alterado seus métodos e técnicas 
de aprendizagem para que esse discente efetivamente tivesse êxito 
no seu aprender, o professor passa a se questionar como as teorias 
não mais condizem com a prática.

São essas inquietações que potencializam a busca por novas 
práticas, novos desafios e novas possibilidades. Entre o encontro de téc-
nicas, métodos, recursos e didáticas, assim como tantos outros, encon-
tra-se a interdisciplinaridade, que propõe o estudo de uma disciplina ou 
de um conteúdo, e, segundo Paviani (2014), pode ser compreendida por 
meio da aplicação do conhecimento de uma disciplina na outra. Como 
o objetivo dos cursos técnicos é capacitar e preparar o aluno para o 
mercado de trabalho, a interdisciplinaridade contribui para que ele possa 
passar por etapas de simulação através da prática interdisciplinar, ou 
seja, o que ele aprende em uma disciplina, ele tem a oportunidade de 
colocar em prática em outra disciplina, desde que a prática faça sentido.
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Talvez um dos grandes desafios da interdisciplinaridade esteja 
justamente no que está mediando. Nos cursos técnicos, os conteú-
dos são desenvolvidos em sala de aula, e a prática interdisciplinar 
cumpre o papel de aplicá-los em uma vivência real. Desse modo, o 
docente tem uma grande responsabilidade, que é guiar e orientar a 
prática de forma a atingir os objetivos da atividade, entretanto, para 
que isso aconteça, o docente também precisa ter uma melhor com-
preensão da interdisciplinaridade e saber da sua relevância para o 
desenvolvendo do aluno.

A pandemia da covid-19 trouxe inúmeros desafios à educação. 
Desenvolveu novas competências, habilidades e atitudes e aprimo-
rou outras, como uso de ferramentas tecnológicas, que foi o prota-
gonista da educação a distância, permitindo, através da tecnologia, 
a continuidade das aulas. É nesse contexto de sala de aula, alinhado 
ao uso da tecnologia, que o presente estudo se desenvolve e tem 
como objetivo analisar como a prática interdisciplinar pode contribuir 
para o processo de aprendizagem dos alunos e, ao mesmo tempo, 
prepará-los para o mercado de trabalho.

Como metodologia, adotou-se um estudo de caso baseado em 
uma análise de cunho quantitativo e qualitativo. Para tanto, após a rea-
lização da prática, aplicou-se, no mês de junho de 2021, por meio do 
formulário Google Forms, um questionário semiestruturado que con-
tinha perguntas abertas e fechadas, do qual participaram cinco estu-
dantes do Curso Técnico em Recursos Humanos e cinco alunos do 
Curso Técnico em Contabilidade. O estudo realizou-se no âmbito do 
ensino técnico, eixo tecnológico gestão e negócios de uma instituição 
privada localizada na região do Vale do Rio dos Sinos, RS, Brasil. Tam-
bém foram consideradas as observações das duas professoras que 
foram mediadoras da prática interdisciplinar.

A presente investigação está assim organizada: na discussão 
teórica, fez-se uma breve análise da importância das tecnologias e suas 
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possibilidades, assim como uma abordagem da organização educativa 
dos cursos técnicos, em que foram analisados tendo como base o Ca-
tálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) (BRASIL, 2021), documento 
oficial que descreve todas as orientações para os cursos técnicos, como 
carga horária, disciplinas, competências após a conclusão do curso, 
entre outras. Posteriormente, apresentou-se a contextualização e as de-
finições de interdisciplinaridade, os procedimentos metodológicos, as 
análises e discussões dos dados encontrados e as considerações finais.

DISCUSSÃO TEÓRICA

Os assuntos que compõem o presente tópico sobre a discussão 
teórica foram considerados a fim de buscar uma relação direta com a 
prática interdisciplinar. Como a atividade foi realizada e mediada pelas 
tecnologias, e reforçando que a tecnologia é essencial para otimizar os 
processos nas empresas, apoiou-se em autores como Kenski (2012) 
e Moran, Masetto e Behrens (2013). No que se refere à Organização 
Educativa dos Cursos Técnicos, utilizar-se-á como base para a contex-
tualização o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 2021), e 
para uma melhor compreensão do conceito e definição de interdiscipli-
nar- interdisciplinaridade, ter-se-á o aporte teórico dos autores Paviani 
(2014), Vasconcelos (2007), Santomé (1998), entre outros.

Tecnologias e suas possibilidades: uma breve análise

A tecnologia vem desempenhando um papel fundamental na 
sociedade atual. Ao longo de muitos anos, tem se mostrado como algo 
extremamente essencial e com um imensurável potencial, capaz de 
permitir, transmitir e construir a comunicação através dos mais diversos 
meios de comunicação, como televisão, computadores, rádios etc.
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Segundo Veloso (2011), a tecnologia é algo potencializador do 
trabalho e pode ser categorizada em três sentidos: agilização do tra-
balho e dinamização do atendimento; organização e tratamento de da-
dos; e uso de redes e da internet. O autor ainda destaca que o uso da 
internet ou de recursos tecnológicos disponíveis pode auxiliar na qua-
lificação do trabalho, seja na sua socialização, seja na sua condução, 
agilizando tarefas ou atendimentos propriamente ditos, ou algo mais 
especifico. Veloso (2011) também destaca que o uso das tecnologias 
da informação e comunicação (TIC) não deve ser compreendido como 
capaz de substituir os próprios trabalhadores, mas sim como algo ca-
paz de dinamizar o trabalho, tornando-o mais rápido e facilitando o 
processo. Nesse sentido, as TIC vêm a ser mediadoras do processo.

Kenski (2012), em suas contribuições acerca das tecnologias, 
evidencia que, mesmo diante de recursos tecnológicos, os modelos 
de ensino permanecem sendo seriados, finitos no tempo, definidos 
no espaço restrito das salas de aula, ligados a uma única disciplina e 
graduados e níveis específicos do saber. A autora destaca que, ainda 
vistas como recursos didáticos, as tecnologias estão longe de serem 
usadas em todas as suas possibilidades para melhorar a educação, 
haja vista que precisam ser inseridas e vivenciadas.

Veloso (2011) traz uma abordagem sobre uso da tecnologia, 
contudo, sob o aspecto da qualificação profissional. Enquanto Kenski 
(2012) contribui com um olhar sob o aspecto da educação, Moran, 
Masetto e Behrens (2013) evidenciam as possibilidades que são opor-
tunizadas pelo uso das tecnologias e seus recursos para o processo 
de ensino, em que se torna possível combinar atividades internas e ex-
ternas à sala de aula. Nesse sentido, o presente estudo busca colocar 
em prática os conceitos trazidos pelos autores Veloso (2011), Kenski 
(2012) e Moran, Masetto e Behrens (2013). Para tanto, procura-se, por 
meio da educação – e ao mesmo tempo ultrapassando os espaços da 
sala de aula tradicional –, proporcionar ao aluno uma prática mediada 
pela tecnologia, que tem como propósito capacitar o aluno, no espaço 
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escolar, para ser inserido no mercado de trabalho, cumprindo assim 
o objetivo principal dos cursos técnicos, que é preparar os discentes 
para o mercado de trabalho.

Organização Educativa dos Cursos Técnicos

Os cursos técnicos são organizados e estruturados conforme o 
CNCT, instituído pelo Ministério da Educação (MEC), através da Porta-
ria nº 870, de 16 de julho de 2008. O CNCT está em sua quarta edição, 
e os benefícios com sua criação servem para regulamentar instituições 
na oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio. 
Sua primeira edição ocorreu em 2008 e contava com 185 cursos (12 
eixos tecnológicos); a segunda edição, de 2012, contava com 220 cur-
sos (13 eixos tecnológicos); a terceira edição, de 2014, contava com 
227 cursos (13 eixos tecnológicos); e em 2020, a quarta edição com-
preende 215 cursos (13 eixos tecnológicos) (BRASIL, 2021).

No presente estudo, analisar-se-ão os cursos técnicos do eixo 
tecnológico Gestão e Negócios, composto por 17 cursos técnicos, 
além do curso Técnico em Gestão Empreendedora, que está em 
fase experimental. Realizou-se a prática interdisciplinar em conjunto 
com o curso Técnico em Recursos Humanos e o curso Técnico em 
Contabilidade, e são esses dois cursos, respectivamente, que serão 
analisados neste estudo.

De acordo com o CNCT (BRASIL, 2021), o curso técnico em 
Recursos Humanos, embora a profissão não seja regulamentada por 
lei, terá em torno de 800 horas de aula, sendo que, após a conclusão, 
o perfil profissional do estudante deverá ter como características a ca-
pacidade de organizar a rotina de gestão de pessoas; realizar cálculos 
de folha de pagamento; monitorar fiscalizações, processos trabalhis-
tas e auditoria interna em recursos humanos; executar procedimentos 
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em relação ao processo de recrutamento e seleção; realizar atividades 
diárias para desenvolvimento de pessoas e retenção de talentos; fazer 
a gestão das rotinas relativas às políticas de remuneração e cargos; 
acompanhar e organizar processos administrativos de higiene e segu-
rança do trabalho; e, por fim, organizar e realizar ações de inclusão de 
pessoas com deficiência (PCDs) no ambiente de trabalho.

Para que o aluno possa exercer o conhecimento desenvolvi-
do no curso técnico, além de saber a parte burocrática, ele precisa 
ter “[...] competências socioemocionais e atributos comportamentais 
relacionados à comunicação clara e cordial, respeito à diversidade, 
atenção à sustentabilidade, trabalho colaborativo, flexibilidade na re-
solução de conflitos e protagonismo na análise e solução de proble-
mas” (BRASIL, 2021, p. 201).

Em relação ao curso Técnico em Contabilidade, este também 
possui carga horária de 800 horas, não tem a profissão regulamenta-
da, mas requer um perfil capaz de executar processos administrativos e 
contábeis; trabalhar na classificação de documentos contábeis, fiscais 
e não fiscais; calcular tributos federais, estaduais e municipais; atender 
exigências de fiscais quanto à apresentação de documentos, livros e rela-
tórios contábeis; calcular  depreciações, lançamentos de débito e crédito, 
assim como apurar haveres, direitos e obrigações legais. Desse modo, 
para atuar na área contábil, o profissional precisa saber os processos 
contábeis, tanto relacionados a lançamentos, apurações ou fiscalização 
quanto a “[...] atuação pautada em decisões responsáveis, baseadas em 
conceitos éticos construtivos e relacionamentos positivos, trabalho em 
equipe e resolução efetiva de conflitos” (BRASIL, 2021, p. 189).

A prática realizada entre os dois cursos propôs a realização de 
um processo seletivo em busca de um profissional para o preenchi-
mento de uma vaga na área contábil de uma empresa. Primeiramente, 
ela foi pensada a partir do conhecimento desenvolvido em sala de aula 
no que se refere ao processo de recrutar, selecionar, entrevistar e fina-
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lizar o processo de captação. Posteriormente, analisou-se o perfil dos 
alunos do curso Técnico em Contabilidade, em que muitos almejam 
a oportunidade, mas não se sentem preparados para a realização do 
processo seletivo em uma empresa real.

Na maioria das vezes, oportunizar a inserção dos alunos no 
mercado de trabalho é um processo que ocorre através do estágio 
curricular que é realizado, porém não é obrigatório, ficando a cargo da 
instituição a exigência ou não do estágio. Talvez esse aspecto precise 
ser reavaliado, diante do perfil de aluno que o curso técnico prepara 
para o mercado de trabalho.

Contextualização sobre  
a Interdisciplinaridade

A necessidade de repensar o modelo de ensino – ou até mes-
mo de currículo – vem sendo muito abordada nos últimos anos. É 
inquestionável a urgência por um novo modelo, isto é, de preparar 
um novo perfil de profissional para o mercado e, por fim, permitir que 
a interação entre os mais diversos campos do conhecimento torne-se 
real e possível. Mas, como ultrapassar barreiras de uma educação 
tradicional e conservadora que sempre propôs um modelo individual 
de aprendizado? Santomé (1998) destaca que um dos grandes obs-
táculos às propostas da interdisciplinaridade está nas universidades, 
cujo modelo define que cada especialidade está centrada em uma 
faculdade e, com isso, muitas vezes as áreas dos conhecimentos 
acabam por ficar isoladas umas das outras.

Fazenda (2002) traz uma análise do percurso dos estudos de 
interdisciplinaridade. Menciona que, nas décadas de 70 e 80, exis-
tiam poucos estudos acerca de pesquisas na temática interdiscipli-
naridade, assim como uma bibliografia bastante restrita. Segundo o 
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autor, foi no final dos anos 80 e meados de 90 que começaram a 
surgir estudos e centros de referências sobre estudos interdisciplina-
res na educação, em países como França, Canadá, Estados Unidos, 
Colômbia, Bélgica e Brasil. Tais estudos foram se disseminando e 
interferindo nas reformas educacionais.

O que se pode compreender como interdisciplinaridade? De 
acordo com Paviani (2014, p. 16), “[...] paradoxalmente, o conceito 
de interdisciplinaridade só pode ser explicado de um modo interdis-
ciplinar. Exige a interferência da lógica, da filosofia, da história e de 
outras disciplinas”. O autor ainda destaca que a interdisciplinarida-
de pode ser evidenciada de muitos modos, entre eles a natureza; o 
objeto de pesquisa; por meio de atividades que envolvam diversos 
professores que estejam voltados a um determinado objeto de es-
tudo ou até mesmo à solução de um problema de pesquisa; com 
o envolvimento de outras disciplinas; e, por fim, quando se aplica o 
conhecimento de uma disciplina em outra.

Na visão de Vasconcelos (2007, p. 113), as práticas interdisci-
plinares podem ser compreendidas como algo capaz de gerar mu-
danças, reciprocidades, “[...] enriquecimento mútuo, com tendência à 
horizontalização das relações de poder entre os campos implicados”. 
Nesse sentido, o autor define interdisciplinaridade como uma interação 
de conhecimento entre diversas fronteiras do saber.

Na literatura, não há uma definição exata de conceito que define 
a interdisciplinaridade. Há concepções sobre o termo, contudo, a im-
portância dessa prática para a construção mútua do conhecimento é 
evidenciada pelos autores Paviani (2014), Vasconcelos (2007), assim 
como, em uma visão mais global, por Santomé (1998).

É preciso que o docente também esteja preparado para a reali-
zação da prática. Nóvoa (2000), em sua obra Vida de Professores, des-
creve a sensação de desconforto com a qual o docente se depara no 
momento em que suas teorias antes vistas precisam ser repensadas, 
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pois o resultado já não é mais satisfatório. Nesse sentido, por diversas 
vezes, os docentes preferem estar seguros, fazendo o mesmo trabalho 
e seguindo o mesmo modelo ao invés de levar algo novo, que exija 
dele o “pensar fora da caixa”, sair de sua zona de conforto. A busca 
pelo “novo” sempre foi vista com algo a ser desbravado, todavia, como 
é possível pensar e fazer a interdisciplinaridade sem que o docente es-
teja preparado? O professor precisa se preparar e, ao mesmo tempo, 
ele precisa ser um profissional que acredita no que faz, como faz e na 
importância do seu papel para o contexto social.

METODOLOGIA

Participantes

Os alunos participantes do presente estudo, realizado em ju-
nho de 2021, pertencem a uma instituição privada, do eixo gestão e 
negócios, localizada na região do Vale do Rio dos Sinos, RS, Brasil. 
Frequentam o curso Técnico em Recursos Humanos e o Curso Téc-
nico em Contabilidade na modalidade semipresencial, mas, no atual 
momento, assistem às aulas na modalidade de ensino remoto.

A seleção dos participantes deu-se de forma voluntária, em 
que, durante as aulas, todos os alunos das duas turmas foram con-
vidados a participar, no entanto, cinco estudantes de cada curso 
colocaram-se à disposição. Então, a prática pôde ser realizada. Dos 
dez alunos que participaram, 50% possuem de 18 a 25 anos; 30%, 
de 26 a 30 anos; e 20% têm idade acima de 30 anos. Desses dez 
alunos, 90% eram mulheres.
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Instrumentos e Procedimentos

Como metodologia, adotou-se um estudo de caso baseado em 
uma análise de cunho quantitativo e qualitativo. Para tanto, após a reali-
zação da prática, aplicou-se um questionário semiestruturado, conten-
do perguntas abertas e fechadas. O questionário foi enviado através do 
formulário Google Forms, no entanto, para uma melhor compreensão e 
análise da prática, considerou-se, para este estudo, a observação de 
dois professores que serviram de mediadores para essa prática.

A escolha pelo estudo de caso, segundo Paviani (2014), torna-
-se adequada para a efetiva ação da proposta interdisciplinar, tendo 
em vista a naturalidade com diferentes abordagens, tanto na relação 
com os estudantes quanto na relação com as disciplinas. Há ainda 
uma afirmação, por parte do autor, de que o princípio da integração 
interdisciplinar está em atender à necessidade e saber integrar para ter 
o conhecimento do fenômeno em sua totalidade.

Quanto aos procedimentos para a realização da prática, a seguir, 
a Figura 1 demonstra que, primeiramente, pensou-se e planejou-se 
quais seriam os assuntos que deveriam ser abordados e já desenvol-
vidos em aula. Na sequência, houve as apresentações das propostas 
e seleção dos voluntários. É importante reforçar que, mesmo que hou-
ve dez voluntários, considerou-se o estudo com quantidade suficiente 
para que a prática pudesse ser realizada e, ao mesmo tempo, permitis-
se que os demais colegas participassem e analisassem o conhecimen-
to e a preparação que estavam sendo desenvolvidos em sala de aula. 
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Figura 1 – Fluxo do planejamento da prática.

Fonte: elaborada pela autora.

De acordo com a Figura 1, foi construído um espaço, dentro 
do Google Classroom, que se tornou referência para o desenvolvi-
mento da prática, pois houve a separação de espaços destinados às 
etapas, aos vídeos e conteúdos explicativos e à interação entre os 
alunos dos dois cursos técnicos, além de servir como motivação que 
antecedeu à realização da atividade.

A reunião com os voluntários fez-se necessária, pois o perfil da 
vaga foi construído com base nos critérios dos conteúdos desenvol-
vidos em aula. Criou-se um cronograma com um espaço específico 
para divulgação da vaga, assim como um espaço no qual eles de-
veriam anexar o currículo enviado pelos voluntários do curso Técnico 
em Contabilidade.

A partir do momento em que foram sendo recebidos os currícu-
los, os alunos do curso Técnico em Recursos Humanos prontamente 
trocavam informações no grupo do WhatsApp sobre o perfil profissio-
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nal do candidato. Através desta interação entre os grupos, o dia em 
que se realizou a prática foi percebido como um momento real, no 
qual, mesmo distantes, estavam próximos uns aos outros na oportuni-
dade de evoluírem em grupo.

ANÁLISE DE DADOS

Um dos grandes desafios que se tem presenciado nas salas de 
aula muitas vezes refere-se ao uso da tecnologia, sua aplicabilidade e 
seu conhecimento por parte dos estudantes e alunos dos mais diver-
sos níveis de ensino, tanto na rede pública como na privada. A pande-
mia do coronavírus tem provocado profundas reflexões sobre “o que é 
saber usar a tecnologia” ou “tenho domínio”. Indiferentemente do nível 
de conhecimento, todos tiveram que se adaptar, e os alunos passaram 
a se apropriar das informações e, atualmente, sabem que não há mais 
como retroceder. Assim, a tecnologia faz parte do cotidiano, portanto, 
é preciso aprender com ela e através dela.

A proposta de realização da prática interdisciplinar tem como ob-
jetivo analisar como essa prática pode contribuir para o processo de 
aprendizagem dos alunos e, ao mesmo tempo, prepará-los para o mer-
cado de trabalho na profissão escolhida, tendo-se esse propósito como 
eixo central deste estudo. Assim, ao longo das disciplinas dos cursos 
técnicos em Recursos Humanos e Contabilidade, observa-se que os 
alunos constroem conhecimento, desenvolvem habilidades e trabalham 
atitudes. Essa tríade é essencial para que se possa inserir no mercado 
de trabalho um aluno capaz de saber o que fazer, como fazer e efetiva-
mente fazer. Foi pensando nessa realidade que a proposta deste estudo 
foi criar uma vaga para área de contabilidade de uma empresa, pelos 
alunos do curso Técnico em Recursos Humanos e, com isso, proporcio-
nar aos alunos do curso Técnico em Contabilidade uma experiência prá-
tica capaz de prepará-los para o mercado de trabalho na área contábil.
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Análise sob o aspecto do curso Técnico 
em Recursos Humanos (RH)

Entre os resultados evidenciados pelos alunos do curso Técnico 
em RH, estava o desafio na preparação para a realização da prática, 
que consistia na organização dos profissionais e suas respectivas fun-
ções dentro do projeto. O projeto contou com:

• Psicólogo: o profissional que foi designado para ser o psicó-
logo é na verdade um estudante de Psicologia, que frequenta 
o curso técnico e possui experiência no processo de recruta-
mento e seleção.

• Responsável por pesquisas no mercado, da descrição do cargo 
e as devidas funções; responsável pela elaboração da vaga; e 
responsável pelo recebimento e triagem dos currículos: foram 
alunos que usaram como base para a realização de suas ativi-
dades as experiências e os conteúdos abordados na presente 
disciplina, assim como os conhecimento adquiridos nas demais 
disciplinas pertinentes ao curso.

• Gestor da empresa: estudante com experiência de mercado, 
que tem sua própria empresa e frequenta o curso técnico em 
RH como forma de estar atualizado para novas tendências 
de mercado.

Houve um engajamento total por parte dos alunos envolvidos. 
Desde o primeiro momento até a realização da prática, houve um cui-
dado com o processo, um resgate a tudo que já havia sido desen-
volvido e abordado na disciplina, assim como nas demais disciplinas 
abordadas ao longo do curso.

Conforme alguns relatos dos alunos, entre os dados que foram 
identificados, eles puderam, através da prática, vivenciar exatamente 
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como ocorria o processo e o quanto ele precisava ser planejado, estru-
turado e construído para que tivesse êxito. Foi através da prática reali-
zada que os estudantes vivenciaram um cenário real, que consistiu na 
construção da vaga – bem fundamentada, com recrutamento e seleção 
baseados na análise do perfil indicado para a vaga, entrevistas reais, e 
assim como o retorno com o feedback para os candidatos-alunos que 
não foram selecionados. Nesse sentido, os alunos ainda destacaram 
e reforçaram o quanto a presente prática – ou experiência – precisa ser 
replicada ou aplicada em outras disciplinas, permitindo com que aque-
les que não possuem experiências tenham a possibilidade de aprender 
através da prática e, ao mesmo tempo, colocar em prática a teoria vista 
em aula. Com isso, o aluno acaba se tornando mais confiante em si e 
em sua formação quando inserido no mercado de trabalho.

Análise sob o aspecto do curso Técnico em Contabilidade

Quanto ao perfil dos alunos e dos possíveis candidatos à vaga, 
nenhum dos alunos trabalha ou tem experiência na área de contabili-
dade. Trabalham em áreas distintas, mas almejam postos de trabalhos 
e profissões na área contábil, motivo que justifica o fato de estarem 
matriculados no curso.

Os depoimentos realizados foram unânimes na alegria e moti-
vação. Para a realização da prática, uma das alunas do curso Técnico 
em Contabilidade inclusive se emocionou, pois havia sido a primeira 
experiência dela. Mesmo que tivesse sido uma simulação, a aluna re-
latou que se sentiu encorajada, motivada e muito feliz pelo resultado, 
pois realmente sentiu-se parte do projeto.

Outro depoimento bastante construtivo, descrito pelos discen-
tes, estava na forma como foi realizado o feedback para os candidatos 
que não haviam sido selecionados. Foram aplicados técnicas e co-
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nhecimentos que são desenvolvidos e construídos em sala de aula, 
processo tão importante quanto qualquer outro dentro das etapas que 
compõem o recrutamento e a seleção, pois refere-se ao respeito que 
se tem pelas pessoas, em dar-lhes retorno e parabenizar-lhes pelo seu 
empenho e dedicação.

Análise sob o aspecto das docentes

Sempre quando se propõe a construção de algo em conjun-
to, primeiramente, aprende-se a respeitar as suas individualidades e 
suas adversidades. Foi nesse sentido que a presente prática interdis-
ciplinar se realizou, juntando a necessidade de levar até os alunos 
essa experiência, proporcionar-lhes a vivência e o envolvimento, res-
peitando suas particularidades, e, ao mesmo tempo, exigindo deles 
o que o mercado solicita.

A ideia de realizar a prática interdisciplinar, na qual os alunos do 
curso técnico em Recursos Humanos foram convidados a participar 
da aula do curso técnico em Contabilidade, surgiu a partir do contexto 
em que haviam dois cursos e inumeradas expectativas, tanto para os 
alunos quanto para os professores que estavam envolvidos. Assim, 
seguiu-se o conceito definido por Paviani (2014), em que se tinha uma 
necessidade que poderia ser solucionada envolvendo os conhecimen-
tos de uma disciplina aplicados em outra. Desse modo, esse foi o nor-
teador deste estudo, que se deu através de uma necessidade de bus-
car engajamento e solução, unindo conhecimento de diferentes áreas.

Como experiência para os docentes, diante dos depoimentos 
e retornos muito positivos, não apenas dos que estavam envolvidos, 
como também das turmas que se uniram para acompanhar a prática 
desenvolvida pelos colegas voluntários, houve a percepção de que os 
que não participaram, diante do que viram, chegaram à conclusão de 
que poderiam e deveriam ter participado da experiência.
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A prática interdisciplinar essencialmente precisa fazer sentido, 
não somente no contexto teórico, mas sim, no contexto prático e sig-
nificativo. O aprendizado ou a experiência precisa necessariamente ter 
significado para que o aluno possa compreender quão importantes 
são as experiências e as oportunidades que ele tem diante dos mo-
mentos e das escolhas que faz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escolha pela temática: A prática interdisciplinar como propos-
ta para o ensino-aprendizagem teve como objetivo analisar como a 
prática interdisciplinar pode contribuir para o processo de aprendiza-
gem dos alunos e, ao mesmo tempo, prepará-los para o mercado de 
trabalho. No que se refere ao objetivo central deste estudo, a prática 
proporcionou aos alunos do curso técnico de Recursos Humanos a 
possibilidade de criar e construir um processo de recrutamento e sele-
ção, aproximando-os diretamente da realidade, e, principalmente, dan-
do-lhes oportunidade de relacionar a teoria vista com a aplicabilidade 
desses conceitos no mundo real do trabalho.

Em relação aos alunos do curso técnico em Contabilidade, eles 
tiveram a experiência de participar de um processo no qual foram ana-
lisados os conhecimentos prévios, as experiências e as expectativas 
do candidato ao cargo, permitindo-lhe uma aproximação da teoria-prá-
tica-mercado de trabalho.

Um dos grandes desafios foi vivenciar isso tudo estando me-
diados pela tecnologia. Uma experiência como essa já havia sido rea-
lizada no modo presencial nos meses que antecederam à pandemia e 
fora muito importante para os alunos, mas talvez não tão emocionante 
como essa relatada no presente estudo, no formato em que ocorreu.
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Uma questão relevante é: o que aprender com essa experiên-
cia? E a resposta é: tudo o que for possível, seja sob o aspecto tecno-
lógico, seja sob o aspecto comportamental. O que é inevitável é a ne-
cessidade que as práticas interdisciplinares têm e sua potencialidade 
ao serem inseridas no contexto educativo ou profissional, bem como 
os resultados oriundos delas.
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RESUMO
O presente artigo cientifico propõe os conceitos da metodologias ativas e 
suas aplicações em uma instituição de ensino técnico e tecnólogo no Rio 
Grandes do Sul , norteada pelo objetivo geral em identificar e analisar as 
metodologias ativas para engajamento dos alunos em aulas on line ou pre-
sencial no ensino técnico e tecnólogo, assim identificando conceitos atuais 
e relevantes e o desenvolvimento de um framewok (quadro teórico ) emba-
sado pelos conceitos teóricos e assim interagindo a metodologia de estudo 
de caso,  com a elaboração de uma pesquisa de campo com a visão dos 
alunos. Com esta pesquisa contribuiu para o debate para aplicações das me-
todologias ativas e o papel do aluno como centro do processo e o professor 
como seu “consultor/ coach e orientador” e assim permeando uma combi-
nação e sincronia para manutenção do aluno na sala de aula, redução da 
evasão, e seu desenvolvimento social e profissional.

Palavras-chave: Metodologias Ativas; Alunos; Educação.
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Abstract
This scientific article offers the concepts of active methodologies and their appli-
cations in a technical and technological education institution in Rio Grandes do 
Sul, guided by the general objective of identifying and analyzing active metho-
dologies for engaging students in online and face to face classes - technical 
and technologist education - thus identifying relevant concepts and the deve-
lopment of a framewok based on theoretical concepts and thus interacting the 
case study methodology, with the elaboration of a field research with the stu-
dents’ vision. This research contributed to the debate for applications of active 
methodologies and the role of the student as the center of the process and the 
teacher as his “consultant / coach and advisor” and thus permeating a com-
bination and synchrony for maintaining the student in the classroom, reducing 
evasion, and their social and professional development.

Keywords: Active learning. Students. Education.
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INTRODUÇÃO

O tema desta pesquisa sobre planejar com métodos ativos é 
relevante e importante para meio acadêmico tanto docentes como dis-
centes e consequentemente para a sociedade. Tendo em vista que o 
planejamento de aulas é o início e o fim para atingir as metas propostas 
tanto meio educacional e profissional.

Afirma-se aumento no número de matrículas efetuadas e a mo-
dalidade a distância já representa 34% do número de matrículas em 
cursos superiores em apenas mais oito anos de atividades. Só em 
2018 o número de matrículas das duas modalidades se equiparou, 
evidenciando a consolidação desta nova plataforma educacional (TIS-
CHER; APARECIDO; ZAMBON, 2020).

O autor delimita-se que o aumento considerável em investimen-
to na educação de jovens e adultos (EJA), entretanto houve um investi-
mento por parte do governo nos anos de 2007 a 2010, mas atualmente, 
apesar de legislações que a garantam, esta não vem sendo fomentada 
(MARASCHIN et al., 2020).

Desta forma a educação é voltada para capitalização do Esta-
do e necessidade da população com educação de qualidade e para 
qualidade. Relacionando-se com a meta 15, conforme dados recen-
tes do INEP (Brasil, 2018) cerca de 55,6% tem formação adequada 
em sua área de formação, o que requererá concentrado em esforço 
na qualidade e quantidade de pessoas altamente qualificadas para 
trabalharem nas escolas de Educação Básica, assim necessita-se 
avanço na qualificação hoje e sempre dos professores e profissionais 
de Educação (LIMA, 2020).

O autor reafirma-se que mesmo com os investimentos realiza-
do a educação perpassa por situação delicada e sensível , seja pela 
pandemia e principalmente pela falta e ou escassez de planejamento 
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da educação, todavia o planejamento e gestão escolar é fundamental 
para atingir as metas .Assim sendo o plano de aula e plano de educa-
ção da escola é fundamental para desenvolver e criar mecanismos que 
agreguem e despertem relevância para os alunos e para comunidade 
acadêmica e social (LIMA, 2020).

Agrega-se o maior desafio da educação nos dias de hoje é fazer 
com que nossos alunos aprendam o que realmente queremos que eles 
aprendam em nossas aulas. São as diversas situações externas que 
lhes despertam a atenção, que a aula parece não ser o melhor lugar 
do mundo para eles, pois convivemos com contextos educacionais tão 
diversificados que vão desde escolas onde os alunos ocupam grande 
parte de seu tempo copiando textos passados no quadro até escolas 
que disponibilizam para alunos e professores os recursos mais mo-
dernos da informação e comunicação (SCHEWTSCHIK, 2017). Assim 
sendo percebe-se que os cenários são professores e escolas séculos 
XIX  “tentando” ensinar alunos para o século XXI (FERNANDES BAR-
BOSA; GUIMARÃES DE MOURA, 2013).

Assim sendo o presente artigo se justifica pelo fato de sua 
importância e relevância para os alunos e os professores , pois alu-
nos se afastam das escolas, ou seja evasão escolar, no Brasil com 
cerca de 20% delas , ou seja 10 (dez ) milhões pessoas , dentre 50 
milhões, com idades de 14 a 29 anos, sendo no Nordeste é maior 
de 5 alunos 3 evade-se da escola, (NACIONAL, 2020), com vários 
motivos seja : financeiro, falta de trabalho e desinteresse pela aulas, 
percebe-se que este último deverá ser pesquisado e com uma das 
ferramentas no próximo capitulo.

Assim as metodologias ativas dão ênfase e contribui-se ao 
protagonismo ao estudante , com envolvimento direto, participativo e 
reflexivo em todas as etapas do processo de aprendizagem e assim 
contribuindo com geração e aplicação do conhecimento tanto do do-
cente como dos mesmo.(MARTINS, 2016), com este cenário o artigo 
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cientifico questiona: Será possível com as metodologias ativas con-
tribuir com a participação dos alunos e sua retenção?

Desta forma o objetivo geral deste artigo é de identificar e anali-
sar as metodologias ativas para engajamento dos alunos em aulas on 
line/Ead no ensino técnico e tecnólogo, especificando-se:

1. Identificar conceitos teóricos atuais e as práticas de metodolo-
gias de engajamento com os alunos on line, presencial ou hibri-
do no ensino técnico e tecnólogo.

2. Elaborar quadro teórico (framework) das metodologias ativas e 
os conceitos com a pesquisa quantitativa (questionário) de alu-
nos do ensino técnico e tecnólogo.

DESENVOLVIMENTO

“O que eu ouço, eu esqueço; o que eu vejo, eu lembro; o que 
eu faço, eu compreendo.” (Proverbio Chinês).

2.1 METODOLOGIAS ATIVAS

A educação deve organizar-se e em  quatro aprendizagens e 
pilares fundamentais do conhecimento: aprender a conhecer, isto 
é, adquirir os instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para 
poder agir sobre o meio envolvente; aprender a conviver, a fim de 
participar e cooperar com os outros em todas as atividades huma-
nas e, finalmente, aprender a ser, compreender-se a apropriar-se 
(GEMIGNANI, 2012).
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A expressão Metodologias Ativas de Aprendizagem pode pa-
recer novidade para o professor que atua no campo das Escolas Pro-
fissional Técnica (EPT), entretanto, os professores conhecem meios 
de ensinar e aprender que podem ser considerados como um tipo de 
metodologia ativa, ainda que não sejam rotuladas ou conhecidas por 
essa expressão (FERNANDES BARBOSA; GUIMARÃES DE MOURA, 
2013), e juntamente as Tecnologias da Informação e Comunicação (TI-
C´s) é essencial esta interação para a pratica das metodologias ativas 
nas escolas e atingir suas metas  (MARTINS, 2016).

O autor Paulo Freire (1996) afirma que para as metodologias ati-
vas, para educação de adultos, o que impulsiona a aprendizagem é a 
superação de desafios, a resolução de problemas e a construção do 
conhecimento novo a partir de conhecimentos e experiências prévias 
dos indivíduos ((FREIRE, 1996)) . Assim pode-se entender que as Me-
todologias Ativas baseiam-se em formas de desenvolver o processo de 
aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando às con-
dições de solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades 
essenciais da prática social, em diferentes contextos (BERBEL, 2011).

As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos, 
pois com plano de ação dos professores que analisam o conteúdo pro-
gramático identifica as informações e conteúdos e propões as metodolo-
gias ativas apropriadas para a respectiva disciplina e assim gerando pos-
sibilidades os alunos serem o “centro” e serem proativos e não somente 
passivos em sala aula ou on line, assim sejam criativos. As metodologias 
ativas são caminhos para avançar mais no conhecimento profundo, nas 
competências socioemocionais e em novas práticas (MORAN, 2018).

Desta forma o  engajamento do aluno em relação a novas 
aprendizagens, pela compreensão, pela escolha e pelo interesse, é 
condição essencial para ampliar suas possibilidades de exercitar a 
liberdade e a autonomia na tomada de decisões em diferentes mo-
mentos do processo que vivencia, preparando- se para o exercício 
profissional futuro (BERBEL, 2011).
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É nesta visão situa-se que o método ativo, como sinônimo de 
metodologias ativas, como uma possibilidade de deslocamento da 
perspectiva do docente (ensino) para o estudante (aprendizagem), 
nesse entendimento, o método ativo é um processo que visa estimu-
lar a autoaprendizagem e a curiosidade do estudante para pesquisar, 
refletir e analisar possíveis situações para tomada de decisão (DIE-
SEL; BALDEZ; MARTINS, 2017).

As metodologias ativas define-se que é um conceito amplo, que 
pode se referir a uma variedade de estratégias de ensino, como: apren-
dizagem baseada em problemas, problematização, aprendizagem 
baseada em projetos, aprendizagem por pares (ou peer instruction), 
design thinking, método do caso e sala de aula invertida, dentre ou-
tras. Maftum e Campos (2008, p. 134) afirmam que a expressão “reúne 
concepções de aprendizagem que investem no conhecimento como 
construção, exigindo do sujeito movimento de busca, crítica, estudo, 
produção, (FONSECA; MATTAR NETO, 2017).

Desta forma as  metodologia ativa é uma concepção educativa 
que estimula processos construtivos de ação-reflexão-ação (FREIRE, 
2006), em que o estudante tem uma postura ativa em relação ao seu 
aprendizado numa situação prática de experiências, por meio de pro-
blemas que lhe sejam desafiantes e lhe permitam pesquisar e desco-
brir soluções, aplicáveis à realidade (GEMIGNANI, 2012).

Assim sendo pensar numa pedagogia inovadora é pensar 
numa educação crítica, transformadora, cujos conhecimentos devem 
ser construídos de forma dinâmica, coletiva, cooperativa, contínua, 
interdisciplinar, democrática, participativa, transdisciplinar, pois só 
assim se pode contribuir para o processo de conscientização dos 
sujeitos para uma prática social emancipatória, uma educação liber-
tadora e contribuindo assim para este sujeito o desenvolvimento so-
cial e profissional (GEMIGNANI, 2012).



170SUMÁR IO

As metodologias ativas são caminhos para avançar mais no co-
nhecimento profundo, nas competências socioemocionais e em novas 
práticas. O papel do professor hoje é muito mais amplo e avançado: 
não está centrado só em transmitir informações de uma área especí-
fica; ele é principalmente design de roteiros personalizados e grupais 
de aprendizagem e orientador/mentor (MORAN, 2018).

METODOLOGIA ATIVAS NA EDUCAÇÃO Á 
DISTÂNCIA (EAD) & AULA PRESENCIAL

É fundamental integrar a cultura digital, Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação com os espaços profissionais e técnico-científicos 
, assim gerando e possibilitando educação inovadora (BACICH,LILIAN.
II.MORAN, 2018). Observa-se que a tecnologia em rede e móvel e as 
competências digitais são componentes fundamentais de uma educa-
ção plena. O aluno não conectado e sem o domínio digital perde im-
portantes chances de informar-se, assim a congruência  e sincronismo 
digital exige mudanças muito mais profundas que afetam a escola em 
todas as suas dimensões: infraestrutura, projeto pedagógico, forma-
ção docente, mobilidade (MORAN, 2018).

Assim no Brasil, a pesquisa TIC Educação, cuja última versão, 
referente ao ano de 2014, foi publicada no início de 2015, indica que 
96% dos 1770 professores entrevistados utilizam recursos digitais, to-
davia por vontade própria sem embasamento e com 50% destes não 
foram capacitados e não segurança em utilizar (MARTINS, 2016).

Desta forma os alunos têm seu o papel assumido por meio de 
uma mudança do encaminhamento metodológico proposto pelo pro-
fessor. Os estudantes se comportem como produtores de conteúdos 
digitais, utilizando o ambiente on-line para estender as fronteiras entre 
a escola e a residência, criando espaços híbridos de interações cultu-
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rais., desta facilidade pode surgir novos cenários de perspectivas de 
conhecimentos e práticas teóricas (MARTINS, 2016).

Assim sendo o papel do estudante tanto ensino híbrido quanto 
no presencial deve muito mais do que garantir a utilização de re-
cursos on-line associados ao ensino presencial, envolve uma total 
reorganização e “novos conceitos” da dinâmica de ensino-apren-
dizagem, de uma aprendizagem centrada no professor, para uma 
aprendizagem centrada no estudante, desta forma percebe-se uma 
possibilidade de quebra de paradigma e possibilidade de aprender 
e de uma avaliação centrada em resultados para uma avaliação cen-
trada no processo (MARTINS, 2016).

As estratégias metodológicas a serem utilizadas no planeja-
mento das aulas são recursos importantes ao estimularem a reflexão 
sobre outras questões essenciais, como a relevância da utilização 
das tecnologias digitais para favorecer o engajamento dos alunos e 
as possibilidades de personalização do ensino. É certo que as pes-
soas não aprendem da mesma forma, no mesmo ritmo e ao mesmo 
tempo, assim ensino considerado “tradicional” muitas vezes torna 
todo o grupo homogêneo e supõe que o tempo, o ritmo e a forma de 
aprender são iguais para todos., assim é importante inserir os méto-
dos ativos (MARTINS, 2016).

Pode-se afirmar que o ensino híbrido, de forma geral, nessa mo-
dalidade de ensino, há a convergência de dois modelos de aprendi-
zagem: o modelo tradicional, no sentido de envolver a aprendizagem 
em sala de aula, como vem sendo realizado há tempos, e o modelo 
on-line, que utiliza as tecnologias digitais para promover o ensino. No 
modelo híbrido, educadores e estudantes ensinam e aprendem em 
tempos e locais variados (MARTINS, 2016).
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2.2 TIPOS METODOLOGIAS ATIVAS E FRAMEWORK

Evidencia-se assim independente do layout da aula:  remota, 
hibrida ou presencial deve ter métodos (Metodologias Ativas) ativos 
para “apropriação” e “geração” de conhecimento pelo aluno (discen-
te), assim conforme a tabela 1.0 descreve alguns métodos ativos para 
aplicação conforme cada realidade do professor com seus alunos e 
suas principais contribuições e conclusões.

Tabela 1 - Metodologias Ativas.

Autor Metodologias 
Ativas

Principais conclusões 
e contribuições.

(E. FERNANDES (2013); 
E.GEMIGNAN(2012);
E. FERNANDES (2014)

Aprendizagem 
baseada em Pro-
blemas (ABProb)

Esse método de ensino fundamen-
ta-se no uso contextualizado de uma 
situação problema para o aprendizado 
autodirigido. Cada etapa de aplicação 
da ABProb o aluno tem a oportunidade 
de envolvimento com tarefas que 
favorecem a assimilação e fixação do 
conhecimento. A ABProb contempla 
os seguintes objetivos educacionais: 
aprendizagem ativa, aprendizagem 
integrada, aprendizagem cumulativa, 
aprendizagem para a compreensão.

(E. FERNANDES 2013) Aprendizagem baseada 
em projetos (Abproj)

ABProj é a consideração de situações 
reais relativas ao contexto e à vida, 
no sentido mais amplo, que devem 
estar relacionadas ao objeto central do 
projeto em desenvolvimento. Sendo 
que os projetos podem ser: cons-
trutivo, didáticos e investigativos.

(MORAN, 2018) Gameficação Os jogos e as aulas roteirizadas com a 
linguagem de jogos (gameficação) estão 
cada vez estão mais presentes na escola 
e são estratégias importantes de encanta-
mento e motivação para uma aprendizagem 
mais rápida e próxima da vida real.
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(CASSIA,2016) Modelos de rotação Os estudantes revezam as atividades 
realizadas de acordo com um horário fixo ou 
de acordo com a orientação do professor. As 
atividades podem ser escritas, debates ou on 
line com ou sem a presença do professor.

(CASSIA,2016) Sala de aula invertida Neste modelo, a teoria é estudada em casa, 
no formato on-line, e o espaço da sala de 
aula é utilizado para discussões, resolução 
de atividades, entre outras propostas. O 
que era feito na sala de aula (explicação 
do conteúdo) é agora feito em casa e, 
assim não somente uma apresentação 
de trabalho e sim várias atividades. 

(CASSIA,2016) Rotação individual Cada aluno tem uma lista das propostas que 
deve contemplar em sua rotina para cumprir 
os temas a serem estudados. Critérios como 
avaliar para personalizar devem estar muito 
presentes nessa proposta, uma vez que a 
elaboração de um plano de rotação individual 
só faz sentido se tiver como foco o caminho 
a ser percorrido pelo estudante de acordo 
com suas dificuldades ou facilidades. Um 
playlist de aprendizagem para o dia seguinte.

(CASSIA,2016) Modelo Flex Neste modelo, os alunos também têm 
uma lista a ser cumprida, com ênfase na 
aprendizagem on-line. O ritmo de cada 
estudante é personalizado e o professor 
fica à disposição para esclarecer dúvidas.

(CASSIA,2016) Modelo A La Carte O estudante é responsável pela organização 
de seus estudos, de acordo com os objetivos 
gerais a serem atingidos, organizados 
em parceria com o educador; a aprendi-
zagem, que pode ocorrer no momento e 
local mais adequados, é personalizada.

CASSIA (2016) Modelo virtual 
enriquecido

Trata-se de uma experiência realizada por 
toda a escola, em que, em cada curso, os 
alunos dividem seu tempo entre a apren-
dizagem on- line e a presencial. Os alunos 
podem se apresentar, presencialmente, 
na escola, apenas uma vez por semana.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Desta forma com aplicação das principais metodologias ou mé-
todos ativos são essenciais para agregação e apropriação de valor 
conforme figura 1 que demonstra o quadro teórico (framework) sinteti-
zando e concluindo os conceitos teóricos deste artigo. Assim pode-se 
entender através do: INPUT (Informações & conteúdo programático 
com situação aprendizado) que analisadas e realizado tutoria pelo pro-
fessor e com aplicação das metodologias ativas com e para os alunos 
e estes gerando os OUT PUT (conhecimento) e com assim contribuin-
do para Novas práticas e Teorias.

Figura 1 - Framework sobre aplicação Metodologias Ativas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

O presente artigo cientifico foi realizado com a metodologia 
de pesquisa cientifica denominada estudo de caso, sendo este é um 
estudo empírico do fenômeno atual e com profundidade (YAN, 2015). 
Evidenciando-se a abordagem quantitativa, e com aplicações quan-
titativas para geração de resultados aplicáveis. Foi realizado pesqui-
sas por meio de questionário estruturado e enviado eletronicamente 
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por meio google formulários conforme figura 2, e realizado desta for-
ma pela atual situação pandemia em nosso estado e país, com 66 
questionários respondidos por alunos curso técnico e tecnólogo de 
Instituição de ensino situado no Rio Grande do Sul, sendo que 86% 
destes estão entre 15 e 40 anos de idades e 75,3% residem na região 
metropolitana do Rio Grande do Sul.

Figura 2 - Figura pesquisa on line via formulário Google.

Fonte: https://docs.google.com/forms/d/1rDSNNun2id8Jb47QR7
m95Ti2eJL3JV9Fl6uGerD3M3U/edit. Acesso em: 16/11/2020

2.4 ANÁLISE E RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO  

• Desta forma surgiu vários insights ou provocações em relação 
em teoria estudada e pesquisada no referencial teórico em rela-
ção à pesquisa quantitativa (questionário), percebeu que que o 
alinhamento teórico-prático é imprescindível para construção de 
educação voltada para aprendizagem ativa e inovadora cons-
tantemente, assim lista-se os pontos pertinentes:

• Autora Martins (2016) afirma que o aluno deve ter papel ativo na 
educação, entretanto na pesquisa percebeu- se que 58,5% dos 
entrevistados ainda afirmam que ainda “copiam ou escutam os 
conceitos dos professores”;
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• Os dados de evasão  (NACIONAL, 2020) são financeiro, falta 
de trabalho e desinteresse pela aulas, e são pertinentes neste 
artigo , pois :40,9% evadem por falta de dinheiro, 22,7% desin-
teresse nas aulas, 13,6% falta de tempo para estudar e 9,1% 
falta de trabalho, evidencia-se que o desinteresse nas aulas é 
impactante na evasão ou desistência dos alunos;

• Martins (2016) relata que 50% dos professores utilizam os TIC´s 
para aplicação de alguma metodologia sem embasamento teó-
rico e Lima (2020) afirma que cerca de 44,6 % não tem forma-
ção adequada em sua área de atuação, e comparando com a 
pesquisa percebeu- se que 34,8 % “talvez” e 4,5% não saibam 
utilizar e ministrar metodologias ativas;

• Afirmando-se com a pesquisa em relação a formação dos pro-
fessores, percebeu-se que mesmo não tendo a formação ade-
quada (44,6%) os alunos entrevistados relatam que 60,6% fica-
ram satisfeitos com aplicação metodologias ativas em algum 
momento da disciplina, mas 37,9 sentiram razoáveis;

• Cristina (2020) afirma-se que há aumento no número de matrí-
culas efetuadas e a modalidade a distância já representa 34% 
do número de matrículas em cursos superiores em apenas mais 
oito anos de atividades, todavia na prática ou seja no artigo , 
percebeu-se que 51,5% os alunos acreditam que “aprendem” 
mais com a modalidade presencial e 34,8% com a modalidade 
Educação á Distância (Ead) juntamente com presencial (hibrido);

• Martins (2016 ) afirma que precisa-se quebrar o paradigma de 
uma aprendizagem centrada no professor, para uma aprendi-
zagem centrada no estudante e este ser o centro no processo 
aprendizagem ativa e reflexiva , na pesquisa foi apontado que 
os entrevistados (alunos) com 80,3 % acreditam que pode e 
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deve inovar e praticar este conceito do aluno estar no centro 
da aprendizagem;

• Berbel (2011) e Moran (2018) afirmam que as metodologias 
são caminhos para melhorar e inovar a educação e ter enga-
jamento firme e presente dos alunos, juntamente a pesquisa 
realmente demonstra que 86,4% acreditam que com a aplica-
ção ou adoção sistemática das metodologias ativas podem 
melhorar ou inovar a educação.

CONCLUSÃO

Assim o presente artigo cientifico cumpriu-se seu objetivo geral 
em identificar e analisar as metodologias ativas para engajamento dos 
alunos em aulas on line ou hibrido no ensino técnico e tecnólogo na 
Grande Porto Alegre e Serra em um Instituição de ensino, pois o obje-
tivo foi trilhado tanto pelo referencial bibliográfico como a pesquisa de 
campo com a entrevista de campo com os alunos.

E foi enriquecido o artigo cientifico com a interação teoria, com 
a pesquisa teórica de artigos e livros de 2010 a 2020, isto é conceitos 
recentes e relevantes sobre o tema Metodologias Ativas juntamente o 
desenvolvimento de um frameword (quadro teórico) para contribuir com 
o aplicação dos conceitos teóricos e debate sobre o mesmo e a intera-
ção destes conceitos juntamente com a aplicação nos estudo de caso .

Dentre estes das interações teoria e campo do artigo cientifico, 
acredito que os motivos da evasão são claros e preciosos para no-
vos estudos científicos, pois mesmo na atual situação que possuímos 
(pandemia) os alunos elegeram, sendo primeiro (falta de dinheiro com 
40,9%) em segundo lugar com 22,7% desinteresse pelas aulas. E na 
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pesquisa de campo assim como referencial preconiza que os alunos 
ainda estão “passivos” nas aulas tanto remotas quanto presencial.

A questão de pesquisa norteadora seria possível as metodolo-
gias ativas contribuir com a participação dos alunos e sua retenção, 
foi respondida tanto pelos conceitos teóricos , pela autora Berbel 
(2011) e Moran (2018) afirmam que as metodologias são caminhos 
para melhorar e inovar a educação e ter engajamento firme e presen-
te dos alunos ( assim como pela pesquisa de campo , assim como 
na pesquisa de campo que demonstrou que 86,4% acreditam que 
com a aplicação ou adoção sistemática das metodologias ativas para 
manter os alunos e melhorar a educação.

A pesquisa cientifica pode ter continuidade no tange a questões 
de aplicações das do framework assim como em outras instituições 
de ensino, desta forma limitou -se em seu campo de atuação e re-
gião geográfica assim como em única Faculdade e Escola Técnica em 
abrangência regional do Estado Rio Grande do Sul.
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RESUMO
O artigo discorre sobre o comportamento dos alunos de Ensino Técnico diante 
do formato que se lhes impôs, de ensino e aprendizagem, por conta do distan-
ciamento social, através das chamadas aulas síncronas e assíncronas. O obje-
tivo foi analisar potencialidades de uso, por parte do aluno no portal Classroom 
e o autogerenciamento de seus estudos. O estudo foi motivado pela preocu-
pação de considerar o uso de tecnologias digitais na educação e pensar dife-
rentes possibilidades para a prática pedagógica que incentivasse o acesso ao 
conteúdo do portal. A metodologia utilizada foi a pesquisa-formação.

Palavras-chave: Ensino Técnico; Aulas Síncronas; Aulas Assíncronas. 
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ABSTRACT
The article discusses the behavior of Technical Education students in the face 
of the teaching and learning format imposed on them, due to social distancing, 
through the so-called synchronous and asynchronous classes. The objective 
was to analyze the potential use by the student of the Classroom portal and the 
self-management of their studies. The study was motivated by the concern to 
consider the use of digital technologies in education and to think of different 
possibilities for the pedagogical practice that would encourage access to the 
portal’s content. The methodology used was training research.

Keywords: Technical Education; Synchronous Lessons; Asynchronous Classes.



183SUMÁR IO

INTRODUÇÃO

Em tempos de aulas à distância, ensinar tornou-se um desafio 
muito grande, o professor que antes podia adiar sua adesão às tecno-
logias, se viu pressionado e porque não dizer encurralado pelos novos 
formatos da educação. A incorporação de modelos à distância nas es-
colas presenciais tornou-se presente no seu dia a dia, os recursos vir-
tuais ganharam espaço, o educador se viu diante de novas ferramentas, 
de uma nova forma de transmitir seu conhecimento, praticamente obri-
gou-se a adquirir uma internet mais rápida, comprar câmera, microfone 
e possuir luz adequada. Viu sua rotina de sala de aula ser transformada, 
remodelada e transferida para sua tela de computador, transmitida via 
on-line, simultaneamente ou não, diretamente de sua casa. 

Mas o desafio não ficou diferente para o aluno, ainda mais para 
o aluno com pouca estrutura e recursos digitais para enfrentar este 
novo formato de ensino, as aulas à distância. Embora mais familiariza-
dos com as tecnologias, o aluno, acostumados a receber o conteúdo 
de forma oral, ter que ler, pesquisar, organizar seus horários e pra-
ticamente auto gerir seu conhecimento, tem encontrado dificuldade, 
sendo desta maneira, pouco efetivos em sua formação, criando pouco 
significado através desta ferramenta à distância. Este tema já foi abor-
dado em outros artigos:

Tendo em vista a Educação a Distância utilizar-se de ferramentas 
tecnológicas para a realização do processo de aprendizagem, 
compreender esse papel na mediação pedagógica, constitui-se 
num debate que se amplia para o questionamento: até que pon-
to as ferramentas tecnológicas, promotoras de aprendizagem 
colaborativa, oportunizam aos alunos de Administração a Dis-
tância a ressignificação do conhecimento, ou seja, oportunizam 
uma relação de construção de significados (BARROS, CARVA-
LHO, 2011, p.210).
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A temática tecnologia na educação já foi abordada por muitos 
autores, alguns discorreram sobre o tipo de interação com as TICs – 
Tecnologias da Informação e Comunicação na educação, outros sobre 
o tempo de utilização e interação através das TICs, outros falaram sobre 
as interações presenciais ou a distância, outros ainda falaram sobre as 
interações em softwares específicos como WhatsApp, por exemplo.

Hoje, com a popularização da tecnologia, o conhecimento está 
disponível em grande escala, o acesso à informação é muito 
fácil e essa realidade modificou a relação das pessoas com a 
aprendizagem real. Qual é então o desafio que se coloca para a 
escola nesse momento? O próprio estudante deverá saber olhar 
para a realidade e identificar/elaborar questões relevantes para 
seu aprendizado. Ele deverá conseguir planejar e conduzir, com 
crescente autonomia, a busca de informações e conhecimentos 
sobre o tema de interesse. Entre um mar de informações dispo-
níveis, ele deverá fazer uma observação crítica e filtrar aquelas 
que são valorosas e reconhecidamente confiáveis. Chegará 
então a conclusões para a apresentação de tema de estudo 
(BERSCH, SARTORETTO, 2014 p. 43.).

Mas o tema agora é como o aluno, estando em casa, gerencia 
seu conhecimento, sem se perder nos prazos e absorver o que lhes 
é colocado através do portal e para contextualizar alguns assuntos 
correlacionados serão abordados. O objetivo é identificar através da 
metodologia pesquisa-formação como o aluno de ensino técnico pre-
sencial se comporta diante dos novos formatos.

ENSINO PROFISSIONAL TÉCNICO

Sendo o ensino técnico alvo deste estudo buscou-se informa-
ções através de publicações realizadas anteriormente por autores da 
área da educação e que já debateram e trouxeram à tona preocupa-
ções sobre esta modalidade de ensino.
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Saviani (1986) entende que um dos objetivos centrais da moda-
lidade de ensino técnico é a formação de pessoas com conhecimen-
to suficiente para atuar no mercado de trabalho, aptas a reproduzir 
o conteúdo técnico em seu ambiente profissional futuro e de forma 
competente. De acordo com Ferretti e Silva Júnior (2000, p. 50), há 
uma interligação entre a educação profissional e tecnológica, o ensino 
técnico e o mercado de trabalho que é própria de um sistema capita-
lista, mas que não deveria ser de subordinação.

Para Arruda (2021), a formação profissional aliada ao ensino 
médio regular, é apontada como um dos avanços das novas leis da 
educação, que cresce e se organiza através dos tempos devido a ne-
cessidade do jovem para consolidação da cidadania e inserção no 
mercado de trabalho.  Segundo Paiva (2013), em seu breve relato so-
bre as transformações que aconteceram na educação profissional ao 
longo de sua história, diz que o significado de cada uma das transfor-
mações e suas respectivas vinculações ao mercado de trabalho ad-
vém dos interesses políticos de cada época e que toda educação é 
produto do seu momento histórico.

Com este enfoque então, identifica-se que o ensino técnico so-
freu mais uma transformação com o advento das tecnologias de inte-
rações à distância, por conta da pandemia. As escolas presenciais tra-
dicionais foram obrigadas de alguma forma a se renderem ao formato 
à distância e também ao híbrido, isto é, alguns alunos permanecem 
presenciais e outros on-line, de forma síncrona ou ainda assíncrona.

ENSINO À DISTÂNCIA

Para Moran (2009), podem ser consideradas duas modalidades 
de Educação: a presencial e a distância.
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A modalidade presencial é a comumente utilizada nos cursos 
regulares, onde professores e alunos encontram-se sempre 
em um mesmo local físico, chamado sala de aula, e esses 
encontros se dão ao mesmo tempo: é o denominado ensino 
convencional. Na modalidade a distância, professores e alunos 
estão separados fisicamente no espaço e/ou no tempo.  Esta 
modalidade de educação é efetivada através do intenso uso 
de tecnologias de informação e comunicação, podendo ou não 
apresentar momentos presenciais (MORAN, 2009).

Para  Barros e Carvalho (2011), a pessoa conectada em uma 
rede, por meio da internet, pode receber informações, pesquisar e 
produzir conhecimentos, atendendo a um dos princípios do ensino 
a distância que é a flexibilidade, que segundo Belloni (2006) possui 
diferentes acepções que vão desde a flexibilização do acesso, flexibili-
zação do ensino, da aprendizagem e até a da oferta. 

A Educação a Distância (EAD) é uma modalidade que tem ao 
longo da história se transformado e com isso se colocado como 
uma alternativa para os dias atuais. Se no início, ela se presta-
va apenas a atender aos interesses econômicos vigentes na 
sociedade, de tal forma que o ensino era meramente unilateral 
(ensino por correspondência), e focado na tecnologia utilizada 
para tal veiculação (correios, rádio), vencer a barreira da distân-
cia e qualificar massivamente a população eram seus objetivos. 
Hoje, porém, a educação a distância amplia-se juntamente com 
as novas tecnologias e agrega novos valores pedagógicos e, 
por isso, pode constituir-se, como já foi dito, numa alternativa 
para inclusão social (BARROS, CARVALHO, 2011).

Segundo Dutra (2020), a inserção de modelos de ensino a dis-
tância nas escolas tradicionais é um desafio que passou a fazer parte 
do dia a dia de professores em todo o Brasil.

Neste cenário, de aulas ministradas longe das salas de aula, os 
métodos ou recursos virtuais tornam-se de grande importância, con-
quistando um espaço antes apenas estudado como evolução natural 
da educação, agora torna-se protagonista na relação professor/aluno. 
Dutra (2020), nos diz que este protagonismo veio com características 
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do mundo digital e com novos obstáculos a serem enfrentados. Utili-
zando-se, então, dos formatos de aulas Síncronas e Assíncronas.

AULAS SÍNCRONAS

Conforme Dutra (2020), as aulas síncronas são aquelas que 
ocorrem em tempo real, o que na educação a distância significa que 
o professor e o aluno interagem, ao mesmo tempo, em um espaço 
virtual. Este método pode trazer algumas vantagens como: 

a. Acompanhamento simultâneo: como a interação professor e 
aluno acontece simultaneamente, tem-se mais clareza em re-
lação ao aprendizado e sinaliza como o conteúdo pode ser ex-
posto e planejado. 

b. Maior interação: este formato alivia a impressão de isolamento 
do ensino à distância, podendo aumentar o interesse do aluno. 
Permite ao professor realização de diferentes atividades cola-
borativas. 

c. Contato direto: o professor pode dar informações diretamente 
ao aluno, permite também que dúvidas sejam sanadas no mo-
mento em que os assuntos são estudados.

Embora a aprendizagem síncrona tenha pontos positivos claros, 
também pode-observar alguns problemas: 

a. Falta de flexibilidade: necessita que o aluno e professor estejam 
presentes na mesma plataforma e no mesmo horário, como nas 
aulas presenciais. Alguns alunos que preferem aprender em seu 
próprio ritmo podem sentir alguma dificuldade em acompanhar 
as aulas em tempo real.
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b. Menor autonomia para o aluno: aquele estudante que tem maior 
domínio do assunto pode ter que esperar a evolução do grupo, 
o ritmo da aula é definido pelo professor.

c. Dependência da internet: quando algum problema de ordem es-
trutural como internet instável pode influenciar no ritmo da aula 
e no acesso ao conteúdo, isto quando acontece com o aluno, 
mas quando o problema ocorre com o professor a turma toda 
fica prejudicada.

AULAS ASSÍNCRONAS

De acordo com Dutra (2020), a comunicação assíncrona é 
aquela que acontece sem a necessidade de uma interação em tem-
po real, isto é, as aulas podem ser acessadas e acompanhadas pelo 
aluno, independente da hora e local. Os exemplos conhecidos são 
as videoaulas e webinários.

A principal característica do ensino que se vale da comunicação 
assíncrona é a capacidade de moldar o ritmo do aprendizado, 
por isso, o ensino a distância pode ser beneficiado por esse 
tipo de comunicação. Além disso, alguns formatos de ensino 
híbrido, como a sala de aula invertida, usam módulos online que 
podem ser acessados sem o acompanhamento simultâneo do 
professor (DUTRA, 2020).

Este método pode trazer algumas vantagens positivas como:

a. Flexibilidade: o aluno tem mais controle sobre seus horários de 
estudo.

b. Acessibilidade: capacidade maior de alunos com acesso ao con-
teúdo sem a necessidade de um professor acompanhar o grupo, 
demanda menos recursos como internet rápida, webcam, etc.
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O estudo no formato assíncrono traz benefícios na educação, 
mas também podem demonstrar algumas desvantagens:

a. Isolamento: o ambiente de estudo é isolado e solitário, não sen-
do possível trabalhos em grupo, podendo desmotivar os estu-
dantes pela ausência dos colegas.

b. Autodisciplina: o ambiente virtual oferece muitas distrações, po-
dendo gerar procrastinação quando não existe a orientação de 
um professor.

c. Contato e feedback limitados: dependendo do horário que o es-
tudante resolver assistir as aulas pode enfrentar dificuldades na 
resolução de dificuldades e feedback de suas atividades pois o 
professor pode não estar disponível.

As escolas, por terem que continuar a ensinar optaram pelas 
duas formas de ensino à distância, até encontrar o equilíbrio, a melhor 
forma, de atingir todos os alunos que estiveram em casa e necessita-
vam prosseguir com sua aprendizagem.

METODOLOGIA 

Considerando as dificuldades vivenciadas na utilização das tec-
nologias síncronas e assíncronas nos processos de ensino à distância 
na escola técnica, a pesquisa foi desenvolvida por meio de um estudo 
de caso, tendo em vista a experiência em sala de aula, explorando as 
principais predisposições e buscando demonstrar novos diálogos para 
responder às necessidades desse estudo. Questionar sobre as práti-
cas educativas com estudantes indica um estudo amparado na ideia 
de pesquisa-formação abordada por Josso (2006). 
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É o momento em que se trata de compreender como essa 
história articula-se como um processo — o processo de 
formação — que pode ser depreendido mediante as lições 
das lembranças que articulam o presente ao passado e ao 
futuro. Será o estabelecimento dessa perspectiva temporal que 
permitirá nomear os ‘argumentos’ da história. Nessa fase do 
trabalho biográfico centrado na compreensão e na interpreta-
ção dos relatos com olhares cruzados, novos tipos de laços 
aparecerão (JOSSO, 2006, p. 378).

A abordagem metodológica permite indagar sobre os signifi-
cados das tecnologias digitais nos processos de ensino e de apren-
dizagem a distância, que neste estudo implicará em técnicas para a 
coleta de dados como a observação participante sobre as atividades 
dos estudantes das disciplinas dos Cursos Técnicos em Logística 
e Processos Gráficos da escola técnica analisada. Esse método de 
pesquisa permite o conhecimento amplo e detalhado dos processos 
formativos, onde a escolha em desenvolver o estudo numa escola 
técnica se deve ao fato de trabalhar nesta instituição há aproxima-
damente 4 anos e identificar a necessidade de se desenvolver con-
teúdos e permanecer em casa por conta da pandemia do COVID-19. 
A instituição possui turmas desde o maternal até o ensino técnico, 
e este último é oferecido de forma gratuita aos jovens de classes 
populares. Com o foco em oferecer a este estudante uma formação 
integral e profissional, sendo sua missão prepará-los para a vida e 
conquistar oportunidades de progresso na carreira profissional.

Para elaboração deste estudo foram selecionadas quatro tur-
mas do ensino técnico, sendo duas turmas de logística, uma com 27 
alunos e outra com 24 alunos ativos e duas de processos gráficos, uma 
com 29 alunos e outra com 21 alunos ativos desta escola. Como coleta 
de dados, foi realizada entrevista em sala de aula com os alunos onde 
eles teriam que responder qual era o motivo de não conseguirem rea-
lizar as tarefas em dia postadas semanalmente no portal Classroom, 
enquanto todos estavam estudando a partir de casa por conta da pan-
demia do COVID-19. 



191SUMÁR IO

Após as entrevistas, foram identificados os mais diversos motivos, 
tais como: ter que dividir o computador com outras pessoas da casa, 
não ter computador, falta de internet em casa, ter que realizar as tarefas 
no celular, falta de privacidade para estudar, distrações, principalmente 
navegando na internet, muitas atividades do ensino médio (muitos alu-
nos ainda não concluíram). Mas foi constatado como o maior motivo por 
que não entregam as tarefas em dia foi o fato de os alunos não conse-
guirem se organizar em seus horários, a maioria dos estudantes, não 
acordava no horário para assistir a aula síncrona e deixando para fazer 
a assíncrona para depois, onde acumulavam muitas lições e atividades, 
aumentando a dificuldade de realizar e de entregar em dia.  Diferente do 
que se pensava, a falta de internet em casa, por serem jovens de classes 
populares, não foi a resposta que mais apareceu. 

Abaixo segue resumo das informações identificadas nas entre-
vistas realizadas nas turmas dos cursos técnicos de Logística e de 
Processos Gráficos.

Planilha 1 - Problemas Identificados nas turmas pesquisadas.

Turmas Curso 
Técnico

Número 
de alunos Problemas Identificados

A Logística 27
Dificuldade na hora de se organizar, dividir compu-
tador com outras pessoas da casa, falta de privaci-
dade para estudar, muitas tarefas do ensino médio

B Logística 24
Dificuldade na hora de se organizar, 
sem computador, dificuldade em reali-
zar as tarefas no celular, sem internet

C Processos 
Gráficos 29 Dificuldade na hora de se organizar, sem atenção, 

tudo distraía, muitas tarefas do ensino médio.

D Processos 
Gráficos 21

Dificuldade na hora de se organizar, sem 
computador, dificuldade em trabalhar no 
celular, falta de privacidade para estudar

Fonte: Autoria própria.

A realização das entrevistas foi para identificação da não confec-
ção das atividades, basicamente, no formato assíncrono, onde todos 
os alunos participavam sem o contato com o professor, mas a escola 
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também ofereceu a possibilidade da participação das aulas síncronas, 
onde nem todos participavam. Nesta segunda opção veio à tona, com 
as entrevistas, os pretextos para a não realização ou participação das 
aulas síncronas, que são: o fato de estarem doentes, a internet estar 
fraca, estarem sem luz, dormir de mais e perder o horário. Justificativas 
estas que surgiram com o novo formato de ensino, às aulas on-line.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para concluir, reconhecemos que esse estudo é um recorte pe-
queno da realidade dos alunos de cursos técnicos no país, não sendo 
possível fazer grandes generalizações. Contudo, tudo indica que o pri-
meiro passo consiste em reconhecer e tomar consciência dessas limita-
ções dos estudantes em organizarem-se na elaboração de suas ativida-
des, comprometendo seu aprendizado, já tão comprometido por conta 
de estarem em casa. Com base nos dados coletados e a partir das ob-
servações das dificuldades dos estudantes, podemos dizer que, embora 
a grande maioria dos participantes sejam nativos digitais, as demandas 
presenciadas projetam que não basta políticas de acesso aos conteúdos 
técnicos, é necessário, antes de tudo, dar condições emocionais e de 
responsabilidade  viabilizar o uso educativo e formativo por meio dos 
artefatos tecnológicos. Esse trabalho revela práticas com as tecnologias 
digitais no ensino técnico trazendo à tona as ambiguidades, lacunas e 
contratempos à educação técnica, que é o fato de que esse grupo estu-
dado, essa parcela da sociedade que faz parte de uma escola técnica e 
que, não está preparado e não conseguindo se organizar para um bom 
desempenho em suas atividades escolares, formativas e profissionais.

O educando do ensino técnico por ser ainda muito jovem ne-
cessita de coordenação e auxílio para seu desenvolvimento escolar 
aliado ao profissional. Muitos ainda fora do mercado de trabalho, não 
tem a real dimensão das atividades laborais, sendo a que mais afeta 
seu desempenho nos casos das aulas à distância.



193SUMÁR IO

REFERÊNCIAS

ARRUDA, Danielle Zanon Marques. Evasão escolar no ensino técnico: a 
análise de políticas públicas educacionais no ensino técnico. Belo Horizonte. 
Ed. Dialética, 2021.

BARROS, Maria das Graças, CARVALHO, Ana Beatriz Gomes. As concep-
ções de interatividade nos ambientes virtuais de aprendizagem. Tecno-
logias digitais na educação/Robson Pequeno de Sousa, Filomena da M. C 
da S. C. Moita, Ana Beatriz Gomes Carvalho (Organizadores). - Campina 
Grande: EDUEPB, 2011. 

BELLONI, M. L. Educação a distância. Campinas, SP: Autores Associados, 
2006.

BLAUTH, Ivanete Fátima; DIAS, Nelson; SCHERER, Suely. WhatsApp como 
Ambiente de Interações na Educação a Distância: Ensaios De Encon-
tros Síncronos E Assíncronos. HOLOS, [S.l.], v. 6, p. 1-13, dez. 2019. ISSN 
1807-1600. Disponível em: <http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/
article/view/6298>. Acesso em: 10 jun. 2021. doi: https://doi.org/10.15628/
holos.2019.6298.

DUTRA, Rodrigo. Porque usar aulas Síncronas ou Assíncronas na Edu-
cação? São Paulo, 2020. Disponível em: https://tutormundi.com/blog/o-que-
-sao-aulas-sincronas-e-assincronas/ Acesso em: 04 maio 2021.

FERRETTI, C. J.; SILVA JÚNIOR, J. R. Educação profissional numa sociedade 
sem empregos. Cadernos de Pesquisa, n. 109, p. 43-66, mar. 2000.

JOSSO, Marie-Christine. As figuras de ligação nos relatos de formação: liga-
ções formadoras, deformadoras e transformadoras. Educação e pesquisa, 
São Paulo, v. 32, n. 2, p. 373-383, 2006.

MORAN,  J.  M.  O  que é  Educação  a  Distância. Universidade de São 
Paulo. Disponível em: http://www.eca.usp.br/prof/moran/dist.htm Acesso em: 
28 jul. 2021.

SAVIANI, Demerval. Educação, cidadania e transição democrática. In: CO-
VRE, M. L.M. (Org.). A cidadania que não temos. São Paulo: Brasiliense, 
1986. p. 14-73.

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/6298
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/6298
https://doi.org/10.15628/holos.2019.6298
https://doi.org/10.15628/holos.2019.6298
https://tutormundi.com/blog/o-que-sao-aulas-sincronas-e-assincronas/
https://tutormundi.com/blog/o-que-sao-aulas-sincronas-e-assincronas/
http://www.eca.usp.br/prof/moran/dist.htm


194SUMÁR IO

SOBRE OS AUTORES E AS AUTORAS

Daniela Tavares (danielatavares.poa@gmail.com), é administradora de Em-
presa, Consultora e professora, Mestre em Ciência da Educação na área de 
especialização em Tecnologia Educativa pela (UMINHO)-Braga/Portugal, di-
ploma reconhecido pela (UFSC), especialista em Gestão Integrada do Capital 
Intelectual pela Faculdade Senac, pós-graduada no MBA em Gestão de Proje-
tos pela Faculdade Anhanguera, especialista em Gestão e Docência no Ensino 
Superior pela (ULBRA) e atualmente é doutoranda em Ciência da Educação na 
área de especialização em Tecnologia Educativa pela (UMINHO), pesquisado-
ra dos seguintes temas: Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
(TDICs), Formação de Professores e Metodologias Ativas, Empreendedorismo 
e Inovação na Educação. Possui 20 anos de experiência em gestão de pes-
soas, recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento de pessoas, 
trabalhou como gestora no Grupo Unibanco e também foi empresária e super-
visora geral no ramo varejista.

Diana Raquel Schneider Gottschalck (dianaschneider2016@gmail.com), é 
Contadora e professora nos Cursos Técnicos Presenciais e à Distância na QI 
Faculdade e Escola Técnica. É Graduada em Ciências Contábeis e Especiali-
zada em Programa Especial Formação Pedagógica de Docentes, Mestranda 
em Diversidade Cultural e Inclusão Social (Universidade Feevale). Tem MBA, 
Executivo Internacional em Gestão Empresarial, Pós MBA em Inteligência Em-
presarial (Fundação Getúlio Vargas), aperfeiçoamento em Business and Mana-
gement for International Professional (University Of Califórnia) e Mestrado em 
Ciências da Educação-Área de Especialização em Tecnologia Educativa (2018 
- Instituto da Educação/ Universidade do Minho - Portugal). Seus interesses de 
investigação incluem o uso da tecnologia na educação, gamificação e compe-
tências digitais docentes.

Filomena Caldas Meleiro (Meleiro, F.– menameleiro@gmail.com), é Educa-
dora de Infância do Quadro de Nomeação Definitiva do Ministério da Educa-
ção Português. As suas qualificações académicas incluem, Licenciatura em 
Educação de Infância/Especialização em Intervenção Precoce e Mestrado em 
Ciências da Educação-Área de Especialização em Tecnologia Educativa (2001 
e 2018respetivamente, pelo Instituto da Educação/Universidade do Minho - 
Portugal). Desde 2021 é Formadora na Área da Tecnologia de Comunicação 
Educativa e Formação Profissional de Formadores/ Especialização em Igual-
dade de Género. Os seus interesses de investigação recaem na utilização 

mailto:dianaschneider2016@gmail.com


195SUMÁR IO

das Tecnologias de Informação e Comunicação em contextos de Educação 
de Infância e Formação continua docente, sendo autora/coautora de artigos 
revisados por pares sobre estas temáticas.

Karine pinheiro de Souza (karine.pinheiro@prof.ce.gov.br) Pós- doc em 
Ciências Socais, Políticas e do Território - Universidade de Aveiro. Doutora em 
Ciências da Educação, especialidade em Tecnologia Educativa - Universida-
de do Minho/Portugal. Mestra em Políticas Públicas e Planejamento - UECE, 
Especialização Gestão Escolar - UECE e Informática Educativa-UFRGS, gra-
duação em Letras pela UECE. Foi professora substituta de didática -UFC. Foi 
pesquisadora visitante no Knowledge Media Institute (KMi) - Open University 
- Reino Unido. Atua na Formação de Professores na Secretaria de Educação 
do Estado do Ceará CODED/CED-SEDUC. Tem experiência formação de pro-
fessores em projetos interdisciplinares. Atua no desenvolvimento de pesquisas 
nos temas: inclusão digital, gestão de ambientes virtuais, desing learning, ce-
nários ubíquos. Com vinculo nos grupos de pesquisa: Processos Educacio-
nais, B-learning e inclusão digital (UEGRS) e Colearn (KMI/Open University/
UK). Com premiação na área de TIC, com o projeto RiverWalk Brasil, parceria 
com Universidade de Michigan, Edital Economia Criativa na categoria Forma-
ção para competências criativas - Ministério da Cultura.

Manuel Teixeira (manuel.teixeira@isced-huila.ed.ao), é docente Universitário 
na categoria de Assistente no Instituto Superior de Ciências de Educação da 
Huíla em Angola, e leciona a 6 anos. As suas qualificações académicas in-
cluem, Licenciatura em Educação- Especialização em Informática Educativa 
(Universidade Agostinho Neto-Angola) e Mestrado em Ciências da Educação-
-Área de Especialização em Tecnologia Educativa (Universidade do Minho). As 
suas linhas de investigação estão vinculadas à didática da Informática e Tec-
nologias de Informação e Comunicação em educação. Leciona as disciplinas 
de Didática da Informática, Informática Aplicada a Educação, Computadores 
no Ensino, Programação Estrutura em C.

Marcelo Alves de Souza (msouzaadm@yahoo.com.br )Possui graduação 
em Administração de Empresas pela Universidade Feevale (2008-NH/RS) e 
experiência em Administração, certificado Especialização MBA Gestão Produ-
ção e Logísticas pela Universidade Unisinos (2013) e Mestre em Engenharia 
Produção e Sistema pela Universidade Unisinos (2015-2016) e Especialização 
em Docência na Educação Profissional e Superior pela FAQI (dezembro/2020). 
Experiência profissional 10 anos em Planejamento e Produção na indústria 
metal mecânica e 21 anos nas áreas comercial, pós-venda, peças, qualidade 
e financeiro, atuou com Gestor na área automobilística e Consultor em Gestão 

mailto:karine.pinheiro@prof.ce.gov.br
mailto:msouzaadm@yahoo.com.br


196SUMÁR IO

e atualmente Gestor Comercial e Professor/Tutor presencial na área Gestão 
e Negócios (desde 2011), membro registrado CRA/RS, integrante voluntário 
Comitê Regional PGQP /RS e Examinador Prêmio PGQP 2015.

Nilourdes Maria Lauriano Vieira (Vieira, N. - nilourdes.vieira@prof.ce.gov.br ) 
é Professora da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado do Ceará, desde 
1996. Entre 1999 e 2017 exerceu função de Coordenadora Pedagógica e, entre 
2017 e 2021, Gestora. As suas qualificações acadêmicas incluem, Graduação 
em História, pela Universidade Estadual do Ceará, Especializações em Gestão 
da Educação Pública, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Tecno-
logias em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
em Gestão Escolar/Progestão pela Universidade do Estado de Santa Catarina 
e, em Planejamento Educacional pela Universidade Salgado de Oliveira-Rio 
de Janeiro. Possui Mestrado em Ciências da Educação, Área de Especiali-
zação em Tecnologia Educativa (2018 - Instituto da Educação/ Universidade 
do Minho- Portugal). As suas linhas de investigação incluem a Tecnologias de 
Informação e Comunicação em Educação e Gestão Escolar.  

Salomão Bento Nilo Pena (Pena, S. – salomao.pena@isced-huila.ed.ao) é Pro-
fessor a 8 anos no ensino Técnico Profissional e a 2 anos no ensino Superior, 
pertencendo ao Quadro de Nomeação Definitiva do Ministério do Ensino Superior 
Angolano. As suas qualificações académicas incluem: licenciatura em Informática 
Educativa (2018 – Instituto Superior de Ciências de Educação da Huíla), mestrado 
em Engenharia Informática e Tecnologia Web (2021 – Universidade Aberta). Os 
seus interesses de investigação incluem pesquisa sobre a avaliação em contexto 
de e-learning, universidade empreendedora e LMS no ensino superior, sendo au-
tor/co-autor de artigos revisados por pares sobre os temas descritos.

Silvana Ferreira Pereira (Silvana.fpereira@gmail.com), é educadora de Cur-
sos Técnicos há 14 anos, trabalha no Colégio Salesiano Dom Bosco, como 
professora dos cursos técnicos de Logística e de Processos Gráficos. As qua-
lificações acadêmicas incluem, o Bacharelato em Design de Produto (2001 
- Universidade Tuiuti do Paraná - UTP), Bacharelado em Administração de Em-
presas (2018 – Uniasselvi), Especialização em Desenho Aplicado ao Ensino da 
Expressão Gráfica (2004 – Universidade Federal do Paraná – UFPR),  Pós gra-
duação em Formação Pedagógica (2011 – Escolas e Faculdades QI – FAQI), 
MBA em Gestão de Pessoas e Negócios (2012 - Escolas e Faculdades QI 
– FAQI), Mestrado em Educação (2018 – Universidade La Salle – Unilasalle).  
Seus interesses de investigação incluem pesquisa sobre Culturas, Linguagens 
e Tecnologias na Educação, vinculada ao Núcleo de Estudos sobre Tecnolo-
gias na Educação (NETE/CNPq), sendo autora/coautora de artigos revisados 
por pares sobre estas temáticas.

mailto:Silvana.fpereira@gmail.com


197SUMÁR IO

Valquíria Schaeffer dos Santos (schaeffervalquiria@gmail.com) .Contado-
ra formada em 1994/2 Faculdade Porto Alegrense de Ciências Contábeis e 
Administrativas FAPCCA CRC/RS 60.125. Pós-graduação em Docência na 
Educação Profissional e Superior   pela QI faculdades em 2017. Contadora 
autônomo atendendo segmentos de serviços ligados à saúde, lavanderias 
e   serviços buffet além de clientes do MEI. Professora nos Cursos Técnicos 
Presenciais e à Distância.

mailto:schaeffervalquiria@gmail.com


198SUMÁR IO

ÍNDICE REMISSIVO

A

abordagem qualitativa  86, 93, 133
ações formativas  15, 85, 86, 88
alfabetização  91, 111
ambientes virtuais  92, 102, 105, 114, 119, 
141, 193, 195
análise  12, 18, 21, 25, 26, 27, 33, 41, 52, 
60, 63, 66, 69, 70, 72, 86, 89, 93, 94, 95, 
102, 109, 110, 113, 114, 119, 129, 133, 
135, 137, 143, 146, 147, 150, 151, 154, 
158, 193
aprendizagem  13, 14, 15, 16, 24, 30, 36, 
37, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 51, 52, 54, 57, 
58, 62, 65, 66, 67, 74, 76, 77, 79, 80, 83, 
84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 
100, 102, 109, 111, 114, 117, 120, 121, 
124, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 
137, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 156, 
160, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
175, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 184, 
186, 187, 189, 190, 193
aulas síncronas  16, 181, 187, 192
autonomia  18, 35, 37, 63, 69, 76, 82, 88, 
168, 178, 184, 188

C

capacitação docente  69, 80, 86, 88, 89, 92, 
94, 96, 101, 102
cenários ubíquos  15, 104, 105, 107, 109, 
111, 116, 118, 120, 122, 195
Cibercultura  13, 41, 57, 58, 123
conflitos  22, 150
crise  20, 23, 41

D

design  18, 19, 26, 68, 102, 169, 170

disciplina  64, 75, 124, 127, 140, 145, 148, 
152, 157, 159, 168, 176
discurso  21, 33, 111

E

educação  12, 13, 14, 16, 30, 31, 34, 41, 
43, 44, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 62, 66, 67, 
69, 70, 73, 78, 81, 83, 88, 89, 90, 92, 103, 
108, 110, 116, 120, 121, 123, 124, 127, 
139, 141, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 175, 177, 
178, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 
189, 192, 193, 194, 195
e-learning  60, 61, 62, 63, 65, 70, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
88, 89, 90, 91, 101, 102, 196
ensino à distância  63, 85, 86, 88, 89, 90, 
91, 92, 94, 101, 102, 187, 189
ensino médio  15, 41, 58, 126, 139, 
185, 191

F

formação docente  15, 63, 65, 69, 83, 92, 
104, 105, 108, 116, 170

G

Google Classroom  15, 56, 91, 92, 126, 127, 
128, 129, 131, 136, 137, 138, 139, 155

I

Identidade  18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 
30, 32, 33, 34, 38
Infância  15, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 33, 34, 35, 194, 195
investigação qualitativa  18, 25, 127
isolamento social  41, 140



199SUMÁR IO

M

metodologias  16, 93, 97, 101, 118, 122, 
145, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 
174, 176, 177, 178

P

pesquisa  11, 12, 13, 16, 41, 52, 53, 54, 
56, 80, 86, 93, 94, 99, 105, 107, 108, 109, 
110, 113, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 
127, 129, 133, 134, 135, 137, 139, 140, 
152, 161, 163, 165, 167, 170, 174, 175, 
176, 177, 178, 181, 184, 189, 190, 193, 
195, 196
políticas educativas  18, 28, 91
práticas de EaD  86, 89, 90, 92, 94, 95, 98, 
100, 101, 102
práticas pedagógicas  41, 58, 69, 70, 83, 
105, 145
processo de ensino  57, 62, 66, 84, 88, 92, 
93, 97, 100, 102, 127, 129, 130, 133, 136, 
137, 140, 148
professores  15, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 
35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 52, 58, 59, 60, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 
100, 101, 103, 105, 107, 109, 116, 117, 
118, 120, 124, 130, 138, 139, 141, 152, 
154, 159, 161, 165, 166, 168, 170, 175, 
176, 186, 195

R

retenção  16, 150, 162, 167, 178

S

smartphone  15, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 
51, 52, 54, 56, 57, 58, 135, 136

T

tecnologia  15, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 
57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 78, 
84, 89, 111, 112, 114, 116, 130, 146, 147, 
148, 156, 160, 170, 184, 186, 194

U

ubiquidade  15, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 56, 
58, 107, 108, 113, 116, 118, 120, 121, 124



https://www.pimentacultural.com/
https://www.pimentacultural.com/

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_heading=h.gjdgxs
	_Hlk82075567
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk56787169
	_Hlk56718737
	_Hlk56717287
	_Hlk56718432
	_GoBack
	_GoBack
	Prefácio
	Capítulo 1
	Os Educadores de Infância e a sua Formação o que temos e o que almejamos 
	Filomena Meleiro


	Capítulo 2
	A questão da ubiquidade e a utilização do smartphone como instrumento de aprendizagem
	Nilourdes Maria Lauriano Vieira


	Capítulo 3
	Análise da experiência dos professores universitários do ISCED-HUÍLA, após formação em tecnologia educativa
	Manuel Teixeira


	Capítulo 4
	Capacitação docente no âmbito das práticas de ensino à distância online: fundamentos e ações formativas
	Salomão Bento Nilo Pena


	Capítulo 5
	Jangadas Ubíquas: os novos cenários ubíquos e as potencialidades na formação docente  
	Karine Pinheiro de Souza


	Capítulo 6
	O uso da plataforma Google Classroom: um estudo de caso em uma escola técnica de ensino médio
	Daniela Tavares


	Capítulo 7
	A prática interdisciplinar como proposta para o ensino-aprendizagem
	Diana Raquel Schneider Gottschalck
	Valquíria Schaeffer dos Santos



	Capítulo 8
	As metodologias ativas podem contribuir com a participação dos alunos e sua retenção?
	 Marcelo Alves de Souza


	Capítulo 9
	O Aluno de Ensino Técnico e as Aulas Síncronas e Assíncronas
	Silvana Ferreira Pereira

	Índice remissivo


