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RESUMO 

 

O estudo objetiva analisar narrativas de professores do curso Técnico em Enfermagem acerca 

da implementação de tecnologias educacionais para o ensino remoto durante a pandemia do 

novo coronavírus. Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, descritivo e exploratório 

e do tipo Análise Narrativa. Para a análise dos dados, utilizou-se a técnica de Análise do 

Discurso. Possui como embasamento teórico as ideias de Ciberespaço, de Pierre Lévy, e do 

Conectivismo, teoria da aprendizagem desenvolvida por George Siemens e Stephen Downes. 

Os sujeitos da pesquisa compreenderam 10 professoras do curso Técnico em Enfermagem 

vinculadas a instituições federais do nordeste brasileiro que ofertam o curso técnico na área da 

enfermagem. Cada docente construiu um blog no qual postava narrativas digitais sobre sua 

experiência com as tecnologias educacionais para o ensino remoto no período da pandemia. A 

análise de discurso aplicada às narrativas foi realizada a partir da técnica dos mapas de 

associação de ideias. As participantes foram todas do sexo feminino, com idades entre 27 e 62 

anos, 7 delas possuíam nível de formação em Doutorado e 6 atuavam na docência há mais de 

10 anos. A análise das narrativas evidenciou os sentimentos de angústia e incerteza acarretados 

pelo contexto da pandemia e o início da modalidade remota de ensino. As participantes fizeram 

uso de diferentes ferramentas tecnológicas, em especial aplicativos da empresa Google e 

plataformas de videoconferência como o Google Meet e o Zoom para dar continuidades às 

atividades pedagógicas. Como desafios na utilização das tecnologias educacionais, as 

narradoras relataram a inabilidade no manejo dessas ferramentas, a realidade social de muitos 

estudantes, que não dispunham de dispositivos ou acesso à internet de qualidade para 

acompanhar as aulas, além da falta de interação direta com os educandos que, muitas vezes, 

mantinham as câmeras desligadas e não participavam das discussões. As docentes expuseram, 

ainda, a sobrecarga e o estresse em conciliar atividades de trabalho com a rotina familiar e 

doméstica, sobrepostas no contexto de home office. Por fim, as narradoras destacaram a 

reinvenção profissional proporcionada pela realidade da pandemia e do ensino remoto a 

despeito dos problemas e desafios apontados. O estudo mostrou uma realidade regional e 

limitou-se a abordar a visão de apenas um dos agentes envolvidos no processo educativo, por 

isso, sugere-se a realização de pesquisas complementares, que demonstrem a realidade de 

outros locais do país e avaliem a percepção de outros atores educacionais. Espera-se que os 

dados aqui evidenciados sirvam de base para a elaboração de estratégias para a superação das 

dificuldades pelos professores quanto à utilização de tecnologias educacionais para a prática 

pedagógica; que, em associação a outros dados evidenciados em outros trabalhos, possam ser 

considerados para a elaboração de políticas públicas para a Educação e para a classe docente. 

 

Palavras-chave: Formação à Distância através das TIC. Ensino de Enfermagem. Docentes de 

Enfermagem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A vigência da pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) desde março 

de 2020 tem proporcionado desafios para todas as áreas da sociedade, e exigido respostas 

adaptativas rápidas dos gestores e da população em geral de todo o mundo no sentido de 

contorná-los. Observa-se que, dentre essas áreas, a Educação passa por dificuldades complexas 

nesse processo de adaptação à nova realidade, haja vista sua necessidade inerente de reunir 

pessoas em um mesmo espaço e os métodos por vezes tradicionais aos quais está vinculada. 

Não obstante, nota-se que a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

têm se tornado cada vez mais aliadas na tentativa de permitir uma nova forma de fazer educação 

em tempos de distanciamento social. 

O SARS-CoV-2 foi identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan, província de 

Hubei, na China, em dezembro de 2019. Nesse local, vários casos de pneumonia por causa 

desconhecida começaram a ocorrer, o que causou preocupação às autoridades locais. Por meio 

de análise do material genético do vírus isolado, porém, os cientistas rapidamente identificaram 

que se tratava de um novo betacoronavírus, muito semelhante ao SARS-CoV, que já assolara 

vários países com uma síndrome respiratória no ano de 2002. Assim, ele foi nomeado Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (BRASIL, 2020a). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020), a transmissão do 

SARS-CoV-2 ocorre, principalmente, através de contato próximo com uma pessoa sintomática 

por meio de gotículas respiratórias liberadas pela fala, tosse, espirro, entre outros, ou através de 

contato indireto, por meio de objetos ou superfícies contaminados. Assim, uma das formas de 

prevenção da contaminação consiste em evitar contato próximo com as pessoas, mantendo-se 

a distância de, pelo menos, 1 metro (3 pés) entre um indivíduo e outro, em especial daqueles 

com febre, tosse ou espirro (BRASIL, 2020a). 

Diante dessas recomendações das autoridades competentes da necessidade de 

distanciamento social, serviços que promovem aglomerações de pessoas foram suspensos, 

dentre os quais destacam-se as escolas e universidades. Tanto que o Ministério da Educação 

(MEC) do Brasil promulgou a Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, a qual dispunha sobre 

a substituição das aulas presenciais por aulas através de meios digitais enquanto durasse a 

pandemia pelo SARS-CoV-2, por instituições de educação superior integrantes do sistema 

federal de ensino (BRASIL, 2020b). A portaria tinha validade de 30 dias, no entanto, esse prazo 

foi estendido para os meses seguintes por portarias subsequentes. 
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De modo semelhante, estados e municípios do país também readequaram as atividades 

em seus sistemas de ensino. Exemplo disso foi a Instrução Normativa nº 01/2020 emitida pelo 

Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, a qual recomenda, em caráter 

excepcional e transitório, a realização de atividades escolares não presenciais nas instituições 

de ensino integrantes do Sistema Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, em 

consonância com as decisões de isolamento social definidas pelo Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte (CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 2020). 

Da mesma forma, a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia 

(SEECT) do estado da Paraíba lançou a Portaria nº 418, de 17 de abril de 2020, a qual dispunha 

sobre regime especial de ensino como medida preventiva ao avanço do SARS-CoV-2. Através 

dela, a Rede Estadual Pública de Ensino da Paraíba foi orientada a manter as atividades 

pedagógicas, porém sem a presença de professores e alunos nas dependências das escolas 

(PARAÍBA, 2020). 

Nesse contexto de estímulo a atividades não presenciais, cabe destacar que existe 

diferença entre os conceitos de Educação à Distância (EAD) e Ensino Remoto, conforme a 

visão de Martins e Almeida (2020), as quais destacam que a EAD possui metodologias próprias 

de ensino e aprendizagem e uma estrutura de funcionamento específica que inclui ambiente de 

aprendizado, tutores e recursos tecnológicos, ao passo que o que se tem observado na vigência 

da pandemia é a transposição didática em termos emergenciais da educação presencial para os 

meios digitais, o que configura o ensino remoto. 

Nesse sentido, o termo Ensino Remoto Emergencial (ERE) ganhou destaque no ano 

de 2020 para denominar esse modelo de ensino e aprendizagem. Ele exigiu uma ruptura 

histórica das práticas de ensino-aprendizagem implementadas nas salas de aula presenciais para 

que as tecnologias digitais pudessem adentrar nos diversos ambientes educacionais, sem 

restrições ou ideias concebidas quanto à sua importância. Frente a essa demanda emergencial 

de necessidades adaptativas, a EAD desponta como uma das principais referências, o que trouxe 

à tona novamente a discussão acerca da qualidade do ensino nessa modalidade e a possibilidade 

de apropriação efetiva das TIC pelos professores. Porém, embora a EAD tenha servido como 

modelo no desenvolvimento do ERE, tratá-los como sinônimos configura-se num equívoco, 

tendo em vista que cada um desses modelos atende a demandas bastante específicas 

(SCHWETZ et al., 2021). 

Importante destacar que o ERE está sendo adotado na vigência da pandemia, e que as 

atividades retornarão à modalidade presencial passada essa contingência. Seu objetivo é recriar 
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um modelo educacional com vistas a permitir o acesso temporário aos conteúdos educacionais 

para minimizar as consequências do distanciamento social. Porém, o ERE surge como uma 

possibilidade para a potencialização do ambiente escolar como espaço para a integração 

cultural, social e econômica, a qual requer a construção de saberes e práticas vinculados ao uso 

e apropriação das tecnologias digitais. Com isso, essa modalidade de ensino representa uma 

alternativa mesmo após vencida a crise, e não como substituto para o ensino presencial 

(SOUZA et al., 2020). 

Contudo, inevitavelmente o ERE suscitou incertezas e preocupações nos professores 

quanto à sua utilização. Tais apreensões compreendiam principalmente as desigualdades 

expostas e potencializadas por essa modalidade em relação aos alunos de baixa renda, muitos 

atendidos por programas sociais e que, possivelmente, não teriam acesso facilitado à sinal de 

internet e equipamentos tecnológicos adequados; e as dificuldades apresentadas pelos próprios 

professores, acostumados ao ensino totalmente presencial (DUTRA; MORAES; 

GUIMARÃES, 2021). 

Além disso, percebe-se que esse estilo não presencial de ensino dificulta, em especial, 

cursos e disciplinas de cunho mais técnico, que requerem práticas de laboratórios ou a 

realização de estágios in loco, como é o caso da formação em curso Técnico em Enfermagem. 

Os estudantes precisam conhecer a rotina e praticar suas habilidades em diferentes serviços de 

saúde, o que os exporia ao contato com indivíduos com infecção pelo SARS-CoV-2, a Covid-

19, aumentando o risco de contaminação. Contudo, a despeito das dificuldades e na tentativa 

de minimizar os danos à continuidade da formação dos estudantes, professores tiveram que 

lançar mão das TIC para readequar suas aulas às novas demandas do ensino não presencial. 

Eis que, súbito, alunos e professores passaram a utilizar recursos diversos e de forma 

intensa para dar continuidade às atividades pedagógicas: mensagens de texto, áudios, lives, 

videoconferências, videoaulas, defesas de teses e dissertações transmitidas em redes sociais. 

Tudo isso fez com que os artefatos tecnológicos já conhecidos e amplamente utilizados pela 

sociedade para fins de entretenimento e comunicação fossem amoldados para o processo de 

ensino e aprendizagem (MARTINS; ALMEIDA, 2020). 

Nesse contexto, tem-se que as Tecnologias Educacionais são estratégias desenvolvidas 

com o intuito de inovar a educação discutidas desde a década de 1970 (SILVA; CARREIRO; 

MELLO, 2017). Compreendem ferramentas a serem incorporadas ao sistema de ensino, que já 

não se satisfaz com os métodos tradicionais, caracterizados por uma educação verticalizada e 

passiva. O ensino sem tecnologia, no contexto atual, não supre os objetivos de aprendizagem, 
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em especial no ensino em saúde, em que a educação tradicional pode comprometer a eficácia 

do processo de aprendizagem (SALVADOR et al., 2018). 

A utilização das Tecnologias Educacionais como complemento aos métodos 

tradicionais de ensino possibilita uma mudança de atitude por parte dos estudantes, com foco 

na aprendizagem; o professor assume o papel de orientador desse processo, no intuito de 

esclarecer dúvidas e acompanhar as práticas dos alunos. Isso rompe com a estratégia 

tradicionalmente adotada de ensinar habilidades na área da Enfermagem, através da qual se 

adotam aulas expositivas seguidas pela demonstração prática em laboratório de ensino, de modo 

que o papel do estudante se restringe a observar e repetir a demonstração (SILVEIRA; COGO, 

2017). 

Nessa conjuntura, destaca-se que o docente tem papel essencial, uma vez que mais 

importante que o uso das tecnologias em si é a abordagem pedagógica impressa pelo professor. 

Ele precisa assumir uma postura nova e diferenciada, no intuito de mediar de forma criativa e 

interativa uma prática de ensino pautada numa visão de coparticipação entre docente e discente, 

prática facilitada pelo uso das ferramentas tecnológicas (SALVADOR, 2016). 

Todavia, a necessidade de incorporação dessas tecnologias remotas, não só nos cursos 

de Enfermagem, mas nos outros cursos da área da saúde, mesmo que o Brasil já possua cursos 

de características híbridas, ou seja, que agregam modalidades presenciais e à distância, 

configura-se como um desafio na realidade atual. Desafio no sentido de permitir ao usuário a 

sensação de estar imerso no ambiente através da navegação e interação no meio virtual, 

enquanto o educador se desdobra para não transformar esse momento em uma simples educação 

à distância, respeitando os princípios educacionais e a abordagem pedagógica em que acredita 

(BEZERRA, 2020). 

Soma-se a isso o acesso ainda incipiente de boa parte da população brasileira à rede 

de internet e a equipamentos tecnológicos, conforme retrata a Pesquisa Sobre o Uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação nos Domicílios Brasileiros (TIC Domicílios), do 

Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br). 

De acordo com a pesquisa, realizada em 2019, 20 milhões de domicílios brasileiros não tinham 

acesso à internet, maior parte deles concentrada nas regiões mais populosas do país, Sudeste 

(7,8 milhões de domicílios) e Nordeste (6,4 milhões de domicílios). Apontou, ainda, redução 

na presença de computadores nas residências brasileiras, dado que, em 2015, 50% dos 

domicílios brasileiros possuíam computador, enquanto que, em 2019, esse número caiu para 

39% (CETIC.BR, 2019). 
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Esses dados são preocupantes no contexto de ensino remoto pois, como consta em 

publicação da própria Cetic.br (2019), essa modalidade educacional requer disponibilidade de 

conexão e dispositivos adequados. A conexão de baixa qualidade e a quantidade insuficiente de 

dispositivo disponíveis podem torná-la uma experiência precária, impactando principalmente 

parcelas já vulneráveis da população. 

Assim, mediante todos esses aspectos e considerando que, embora desafiador, é 

improtelável que se tenha na área da saúde um olhar atento para as inovações tecnológicas, 

condicionando transformações sociais, e que isso requer uma maior reflexão por parte dos 

educadores no sentido de estabelecer um novo modo de ensinar (BEZERRA, 2020), propõe-se 

a seguinte pergunta de pesquisa: Como os professores do curso Técnico em Enfermagem 

narram sua experiência com a implementação das tecnologias educacionais para o ensino 

remoto exigido durante a pandemia do novo coronavírus? 

Como forma de melhor guiar a construção do estudo, elaboraram-se alguns 

pressupostos teóricos: (i) os professores do curso técnico de Enfermagem avaliam como 

desafiador o uso das tecnologias educacionais no ensino remoto; (ii) os professores do curso 

técnico de Enfermagem não estão habituados ao uso das tecnologias educacionais no ensino 

remoto; (iii) o não uso habitual das tecnologias educacionais no ensino remoto pelos professores 

do curso técnico de Enfermagem dificulta a abordagem dos conteúdos e a interação com os 

estudantes.  

O presente estudo se justifica por discutir temática premente num momento em que 

gestores, docentes e discentes repensam seu modus operandi e se preocupam em manter o ano 

letivo apesar de todas as dificuldades impostas pelo distanciamento social; por dar voz aos 

professores, profissionais que implementam na prática o arcabouço teórico dos pensadores da 

pedagogia e vivenciam na prática os problemas e particularidades da rotina de trabalho; por 

capacitar os professores para a construção e utilização de blogs, ferramentas da qual poderão 

fazer uso posterior em sala de aula com os alunos; e por abordar problemática da educação 

básica, área de interesse do programa de mestrado ao qual se vincula o pesquisador, assim como 

da Enfermagem, sua área de formação.  

Neste sentido, destaca-se que, de acordo com a Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010 

do Conselho Nacional de Educação, a Educação Profissional e Tecnológica se configura como 

uma modalidade da Educação Básica. Uma das formas de ofertá-la consiste nos cursos de 

Educação Profissional Técnica de nível médio de caráter subsequente ao ensino médio, 

destinados àqueles que já concluíram essa etapa da formação, em cujo rol se encontram os 
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cursos técnicos em enfermagem (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2010). O 

Programa de Pós-graduação em Ensino (PPGE), por sua vez, visa à formação de recursos 

humanos nas áreas de pesquisa e ensino, com foco nos processos de ensino e aprendizagem na 

educação básica, de modo a propor melhorias no desempenho do professor em sala de aula, 

assim como desenvolver técnicas e produtos de aprendizagem (PPGE, 2019). 

A motivação para a realização da pesquisa reside, dentre outros, no fato de o 

pesquisador ter iniciado e permanecido por certo período de sua parca experiência docente em 

curso de nível técnico na área da Enfermagem, o que lhe permitiu perceber a importância de 

um olhar mais atento à formação desses profissionais, tão importantes na implementação dos 

cuidados de Enfermagem aos pacientes na rotina dos serviços de saúde. Além do que, a 

utilização das tecnologias como suporte e facilitadora no processo de ensino e aprendizagem é 

uma temática que sempre lhe salta aos olhos, pois em sua prática docente sempre procura 

agregá-las às atividades pedagógicas e fazer com que os estudantes as utilizem como 

potencializadoras na compreensão e aplicação dos conteúdos. 

A pesquisa torna-se relevante na medida em que, ao lançar olhar sobre o problema, 

poderá fornecer subsídios para representantes e autoridades na área da Educação para a 

promoção de melhorias na implementação das tecnologias educacionais nos cursos de formação 

em nível técnico de enfermagem, assim como para áreas afins, mesmo após o curso da 

pandemia. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Analisar narrativas de professores do curso Técnico em Enfermagem acerca da 

implementação de tecnologias educacionais para o ensino remoto durante a pandemia do novo 

coronavírus. 

  

2.2 ESPECÍFICOS 

 

➔ Identificar as tecnologias educacionais utilizadas pelos docentes para o ensino remoto 

durante a pandemia; 

➔ Conhecer a autoavaliação do professor sobre sua adaptação à mudança do ensino 

presencial para o ensino remoto emergencial; 

➔ Conhecer, a partir do ponto de vista dos professores, a receptividade dos alunos quanto 

à utilização das tecnologias educacionais. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Como forma de embasar teoricamente o estudo, tem-se como referências as ideias de 

Ciberespaço, de Pierre Lévy, e do Conectivismo, teoria da aprendizagem desenvolvida por 

George Siemens e Stephen Downes. 

Pierre Lévy é um filósofo e sociólogo francês que escreveu vários ensaios nos quais 

discute, dentre outras temáticas, a comunicação e informação proporcionadas pelos meios 

tecnológicos, a influência da internet na sociedade e o mundo digital e virtual. O presente estudo 

se debruçará sobre suas obras As Tecnologias da Inteligência: O Futuro do Pensamento na Era 

da Informática, A Inteligência Coletiva: por uma antropologia do Ciberespaço e Cibercultura, 

publicadas originalmente em 1990, 1994 e 1997, respectivamente. 

George Siemens, por sua vez, é um pesquisador canadense que se propõe ao estudo 

dos processos de aprendizagem na era digital. Stephen Downes, também canadense, é um 

designer e comentador da área da aprendizagem a partir das tecnologias educacionais; fomenta 

o uso educacional de computadores e outras tecnologias desde 1995. Foi nessa perspectiva que 

eles desenvolveram, no ano de 2004, a teoria conhecida como Conectivismo. Embora tenham 

sido desenvolvidas em momentos históricos e contextos diferentes, as duas teorias 

fundamentam a proposta da educação com suporte das tecnologias educativas. O presente 

capítulo se propõe a promover um contraponto entre as ideias desses pensadores, no intuito de 

discutir em que medida elas se complementam e se articulam com o atual contexto educacional. 

O referencial teórico será organizado em três subtópicos temáticos, a saber: 

Desenvolvimento tecnológico e suas influências na sociedade; Educação 2.0: como as 

tecnologias digitais têm atuado no ensinar e aprender; e A formação do técnico em enfermagem 

no mundo da educação digital. A FIGURA 1 mostra os principais conceitos que serão 

abordados. 
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Figura 1 - Principais conceitos abordados no referencial teórico 

 

 

Fonte: Autor, 2020. 

 

 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E SUAS INFLUÊNCIAS NA SOCIEDADE 

 

 

Pierre Lévy defende que, sempre que uma mudança técnica (entenda-se o surgimento 

de uma nova ferramenta tecnológica ou máquina) ocorre na sociedade e desestabiliza o 

equilíbrio das forças e representações outrora instituído, logo o homem se apropria dela e 

desenvolve estratégias inéditas e alianças inusitadas para seu uso.  Os diversos agentes sociais 

exploram as possibilidades potenciais da nova técnica e pensam maneiras de utilizá-la em 

proveito próprio, de modo que uma nova situação se forma, com impactos nos valores, na moral 

e na cultura local (LÉVY, 1993). 

Observa-se que, ao longo da História, alguns exemplos sustentam essa ideia 

apresentada por Lévy. Podem-se citar o desenvolvimento de conhecimentos náuticos e de novas 

tecnologias como a bússola no século XV, os quais impulsionaram a ocorrência das Grandes 

Navegações por Portugal e Espanha e promoveram grandes alterações na sociedade da época; 
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ou ainda o aprimoramento da máquina a vapor no século XVIII, propulsora da Revolução 

Industrial, que alterou drasticamente as configurações sociais e econômicas daquele período. 

Em relação ao desenvolvimento da informática, ela teve início no século XX, com os 

primeiros computadores surgindo na Inglaterra e nos Estados Unidos em 1945. Inicialmente 

foram desenvolvidos para usos militares e cálculos científicos; na década de 60, disseminaram-

se para uso civil, entretanto, ainda eram grandes máquinas que podiam ocupar um prédio inteiro 

e possuíam finalidade científica e de cálculo para empresas e bancos; o ponto de virada teve 

início na década de 70 com o desenvolvimento do microprocessador e, posteriormente, com o 

computador pessoal, que popularizou seu uso (LÉVY, 1999). 

Em termos de repercussões da informática e das tecnologias digitais, podem-se 

evidenciar dois aspectos essenciais: a potencialização das interações entre os indivíduos e a 

inundação de informações proporcionada por elas. O surgimento do correio eletrônico permitiu 

que a população global se comunicasse de forma acelerada a despeito das grandes distâncias, 

proporcionando ao homem a possibilidade de ultrapassar os limites do tempo e do espaço e de 

interagir com pessoas de lugares e tribos diferentes, porém com algum tipo de fidelidade e 

afinidade. Posteriormente, as tecnologias de suporte móveis, através de SMS, chamadas de voz 

e acesso à internet com base em acesso 3G e 4G potencializaram ainda mais as opções de 

contatos sociais. Além disso, no século XXI, a sociedade vivencia um verdadeiro dilúvio de 

informações, de modo que os indivíduos são instados a buscá-las cada vez mais para 

acompanhar as diversas mudanças sociais que ocorrem rotineiramente. Assim, as pessoas 

recorrem cada vez mais a sites de pesquisa como fontes de conhecimento, mais do que a livros 

ou outros mecanismos (POSSAMAI; CRUZ, 2017). 

Nesse sentido, Lévy desenvolve em sua obra os conceitos de Ciberespaço e 

Cibercultura. O Ciberespaço, a que ele também denomina rede é 

 

“[...] o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial de 

computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, 

assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo” (LÉVY, 

1999, p. 17).  

 

O termo Cibercultura, por sua vez, é relatado pelo autor como um neologismo, e “[..] 

especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de 

modos de pensamento e de valores que se desenvolvem justamente com o crescimento do 

ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 17). 
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 Bretherick (2010) endossa as ideias de Lévy sobre o ciberespaço ao afirmar que o 

crescente desenvolvimento tecnológico, a cibernética e a informática alteraram 

significativamente a maneira como as pessoas conhecem e apreendem o mundo e ainda 

exigiram novas estratégias e critérios para a produção do conhecimento. Os computadores 

tiveram importante papel nesse processo, haja vista que modificaram a aquisição, classificação, 

acesso e exploração desse conhecimento, que deixa de se configurar como uma hierarquia de 

conceitos para se interconectar em rede, de modo descentralizado. 

Observa-se que o ciberespaço permite ao indivíduo que navega na internet tornar-se 

mais que um expectador do conhecimento, mas também um produtor dele. Qualquer pessoa 

pode escrever um comentário acrescentando alguma informação ou retificando algum conteúdo 

adicionado por outrem, ou até mesmo escrever um conteúdo do qual seja conhecedor por meio 

de um blog ou site pessoal, e assim influenciar ou ajudar outras pessoas. Todas essas 

informações produzidas em conjunto ficam ao acesso de todos, num ciclo contínuo. 

Essa característica da relação entre os participantes da comunicação é o que Lévy 

denomina de dispositivos comunicacionais, que se distinguem em três categorias: dispositivos 

um-um, um-todos ou todos-todos. O correio ou o telefone, por exemplo, permitem o contato de 

um indivíduo a outro ou de um ponto a outro, o que os caracteriza como dispositivos um-um. 

Por outro lado, a imprensa, o rádio e a televisão se estruturam de modo que um grande centro 

emissor envia mensagens a muitos receptores passivos, o que os define como dispositivos um-

todos. O ciberespaço, entretanto, configura-se como um dispositivo comunicacional original, 

pois possibilita que comunidades constituam de forma progressiva e cooperativa um contexto 

comum, ou seja, um dispositivo todos-todos (LÉVY, 1999). 

Todavia, o desenvolvimento tecnológico não se limitou ao aparecimento dos 

computadores pessoais. Hoje, uma nova onda de aparelhos invade a sociedade e a modifica 

intensamente, os dispositivos móveis, como smarthphones e tablets. Os avanços da tecnologia 

móvel fizeram com que seu uso não ficasse restrito ao campo da comunicação ou à troca de 

mensagens, mas que se tornassem verdadeiros computadores portáteis, embora com menores 

dimensões. Conquanto algumas vezes tenham capacidade menor de armazenamento, tais 

aparelhos permitem realizar as mesmas funções com menos peso e, muitas vezes, com duração 

superior de bateria (CASTILLO et al., 2019). 

A popularização do uso de aparelhos celulares fez com que inúmeros aplicativos para 

essa mídia fossem produzidos concomitantemente, de modo a possibilitar a interação entre seus 

usuários por meio de diferentes tipos de linguagem: escrita, oral e hipermídia. Essa nova forma 
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de se expressar, se comunicar e produzir, a qual integra múltiplas formas de linguagem, é a 

maneira própria das pessoas nascidas na era das tecnologias digitais (LUCENA, 2016). 

Impossível tratar dos avanços da tecnologia móvel e não citar as redes sociais como 

ferramentas de uso rotineiro e quase ubíquo na sociedade atual. As redes sociais, de acordo com 

Possamai e Cruz (2017), são uma grande tribo de interação de diversos tipos e de assuntos 

múltiplos, sejam eles atuais ou de décadas atrás, embora sua função maior seja alinhar os 

indivíduos com aquilo que é tendência no momento. O indivíduo, uma vez conectado a uma 

rede social, ganha o poder de se expressar, sem julgamento e impedimento alheios, e pode viajar 

por todo o universo, pois ela tem manuseio simples e está disponível a qualquer pessoa, desde 

que possua um cadastro. 

Entende-se que, embora passíveis de críticas quanto a seu uso indiscriminado, 

principalmente pela população jovem, é inquestionável que as redes sociais promoveram 

impactos diretos na forma como as pessoas se comunicam e interagem entre si. Ações como 

debates e reuniões institucionais, comercialização de produtos e serviços e até mesmo pesquisas 

científicas estão ao alcance dos dedos através dos aparelhos celulares. No mais, a indústria 

digital está em constante renovação e aperfeiçoamento, trazendo melhorias e facilidades a cada 

dia e a cada nova versão de smarthphone. 

Pierre Lévy, em sua obra, já previa o caráter difusível das tecnologias digitais, e 

destacou o desenvolvimento de comunidades virtuais como um dos princípios da cibercultura. 

O filósofo aponta que a comunidade virtual se constrói mediante uma afinidade de interesses, 

de conhecimentos, a partir de um processo que envolve cooperação e troca, tudo isso através 

de um meio que independe de distâncias geográficas ou filiações institucionais (LÉVY, 1999). 

As redes sociais são claramente um exemplo de comunidades virtuais. 

Sobre as relações que se estabelecem nessas comunidades, o autor discorre ainda que 

 

“A vida de uma comunidade virtual raramente transcorre sem conflitos, que podem 

exprimir-se de forma bastante brutal nas contendas oratórias entre membros ou nas 

flames durante as quais diversos membros ‘incendiam’ aquele ou aquela que tenha 

infringido as regras morais do grupo. Por outro lado, afinidades, alianças intelectuais, 

até mesmo amizades podem desenvolver-se nos grupos de discussão, exatamente 

como entre pessoas que se encontram regularmente para conversar. Para seus 

participantes, os outros membros das comunidades virtuais são o mais humanos 

possível, pois seu estilo de escrita, suas zonas de competências, suas eventuais 

tomadas de decisão obviamente deixam transparecer sua personalidade” (LÉVY, 

1999, p. 128).  

 

Frente a essa realidade, nota-se o quanto as tecnologias digitais influenciaram e têm 

influenciado a vida em sociedade, e tal interferência se estende para os mais variados setores 
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que a compõem, com destaque para a área da Educação, que não ficou imune aos progressos 

do mundo digital. 

 

 

3.2 EDUCAÇÃO 2.01: COMO AS TECNOLOGIAS DIGITAIS TÊM ATUADO NO 

ENSINAR E APRENDER 

 

 

Ao analisar a influência das tecnologias na Educação, dois aspectos apresentados pelos 

teóricos aqui contemplados ganham evidência: a grande torrente de conhecimentos que o meio 

digital dispõe em rede ao alcance dos aprendizes e como ela impacta na formação profissional; 

e a possibilidade de aprendizagem coletiva proporcionada pelas ferramentas tecnológicas. 

Nessa perspectiva, Lévy afirma que a humanidade vive, pela primeira vez, um 

momento em que as competências adquiridas por alguém no início da vida profissional estarão 

ultrapassadas ao final dela. Além disso, aponta uma modificação na natureza do trabalho, a qual 

passa a englobar um crescimento ininterrupto do fluxo de conhecimentos, na qual o significado 

de trabalhar passa a ser aprender, transmitir saberes e produzir conhecimentos (LÉVY, 1999). 

George Siemens complementa essa ideia ao afirmar que, em tempos passados, os 

aprendizes podiam completar sua formação e iniciar carreiras que durariam toda a vida, uma 

vez que a duração do conhecimento era medida em décadas. A tecnologia, entretanto, modificou 

essa realidade ao permitir uma expansão exponencial do conhecimento, cuja validade pode ser 

ora medida em meses ou anos. O autor chega a quantificar esse fato, ao citar que a quantidade 

de conhecimentos no mundo dobrara na última década (tendo em vista que seu escrito data do 

início do século XXI) (SIEMENS, 2004). 

Compreende-se que o acesso facilitado a dados e materiais, bem como a interação entre 

especialistas de uma determinada área permitem o desenvolvimento de novas descobertas 

práticas e teóricas, o que exige um aperfeiçoamento contínuo do profissional, seja através de 

cursos de especialização ou de congressos e eventos científicos em sua área. Só assim o 

profissional não se tornará obsoleto e terá condições de seguir no competitivo mercado de 

trabalho. 

Nessa sociedade em que a formação se caracteriza por aspectos como o crescente 

acesso à informação, a relação interpessoal e a constante geração de conhecimentos, as TIC têm 

 
1
 O subtítulo faz referência à Web 2.0, uma internet mais colaborativa, cujo objetivo principal é interligar pessoas 

de diferentes locais do planeta, para fins diversos. O termo passou a ser usado a partir de 2004 (LUCENA, 2016). 
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adquirido um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem, assim como no 

desenvolvimento das habilidades digitais dos estudantes (ARÁNGUIZ et al., 2018). O advento 

da internet exigiu cada vez mais o domínio dessas tecnologias, uma vez que elas se expandiram 

para todas as esferas socias e podem ser consideradas elementos importantes para a 

sobrevivência no século XXI, conhecido como a era da informação e do conhecimento 

(ACOSTA et al., 2019). 

É com esse entendimento que Siemens, ao justificar a necessidade de uma nova teoria 

da aprendizagem para a era digital, demonstra as limitações de teorias tradicionais como o 

behaviorismo2, o cognitivismo3 e o construtivismo4, ao apontar que tais teorias entendem a 

aprendizagem como um processo puramente interno, que se desenvolve no cérebro da pessoa, 

e não dão conta da aprendizagem que ocorre fora da pessoa, aquela armazenada e manipulada 

por meio da tecnologia, nem explicam como a aprendizagem ocorre a nível das organizações 

(SIEMENS, 2004). 

Assim, ele propõe a Teoria Conectivista, a qual define como 

 

“[...] a integração de princípios explorados pelo caos, rede, e teorias da complexidade 

e auto-organização. A aprendizagem é um processo que ocorre dentro de ambientes 

nebulosos onde os elementos centrais estão em mudança – não inteiramente sob o 

controle das pessoas. A aprendizagem (definida como conhecimento acionável) pode 

residir fora de nós mesmos (dentro de uma organização ou base de dados), é focada 

em conectar conjuntos de informações especializados, e as conexões que nos 

capacitam a aprender mais são mais importantes que nosso estado atual de 

conhecimento” (SIEMENS, 2004, p. 5). 

 

O Conectivismo não se propõe a substituir as outras teorias de aprendizagem, mas sim 

reafirmar um elemento conceitual pautado na revolução das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) em associação às discussões cobre como a mente processa 

a aprendizagem, no âmbito dos processos cognitivos do pensamento, da cognição social, da 

 
2
 Também conhecida como Teoria Comportamentalista, considera o ambiente como um dos fatores primordiais 

para a aprendizagem. Segundo essa teoria, a aprendizagem decorre da relação estímulo-resposta e das ações que 

são praticadas pelas crianças, com a finalidade de adquirir novos comportamentos ou alterar os já existentes 

(PRADO NETTO; COSTA, 2017). 
3
 A teoria Cognitivista ou Interacionista postula que a construção do conhecimento envolve a interação entre 

sujeito e objeto. Entende que as crianças constroem seu próprio conhecimento, sendo o professor apenas mediador 

do processo, pois a mente, dotada de conhecimento, sensibilidade, noções de espaço e tempo, consegue conhecer 

as coisas a partir da interação com elas (PRADO NETTO; COSTA, 2017). 
4
 A Teoria Construtivista prevê que o aprendizado acontece mediante a consolidação das estruturas de pensamento. 

O professor teria o papel de propor atividades desafiadoras capazes de provocar o desequilíbrio e reequilíbrio das 

estruturas cognitivas no processo de aprendizagem (PRADO NETTO; COSTA, 2017). 
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informação em rede e o comportamento dos sistemas e como tudo isso se relaciona com o 

ensino e a aprendizagem (ORTIZ; CORRÊA, 2020). 

Siemens utiliza a sentença “O tubo é mais importante do que o conteúdo dentro do 

tubo” (SIEMENS, 2004, p. 8) como forma de exaltar o papel indispensável das tecnologias 

digitais no armazenamento de informações, que são facilmente resgatadas pelas pessoas a 

qualquer tempo e em qualquer lugar. Esses dados possivelmente seriam perdidos com maior 

rapidez pela mente humana, haja vista sua capacidade limitada de memorização. 

Importante destacar que as TIC levam a uma mudança nos papeis dos agentes 

educativos e rompem com a educação tradicional, na qual o professor ocupa posição de 

protagonismo no processo de ensino-aprendizagem, sendo o detentor do conhecimento, e o 

estudante um receptor passivo dos conteúdos. Nessa nova conjuntura, o professor passa a ser 

um guia ou facilitador da aprendizagem e se apoia nas TIC para alcançar seu intento 

(HECHENLEITNER-CARVALLO; RAMÍREZ-CHAMORRO, 2019). 

Em termos do Conectivismo, existe a premissa de que a tomada de decisões é baseada 

em fundamentos que mudam com rapidez, a partir das informações que são adquiridas 

continuamente. Por isso a importância de se distinguir entre as informações que são relevantes 

e as que não são (SIEMENS, 2004). Desse modo, entende-se que o professor teria atuação 

primordial nesse garimpo do conhecimento disponível, no sentido de guiar seus alunos na 

escolha dos materiais e fontes mais confiáveis a se explorar. 

A sociedade da cibercultura tem exigido do educador competências referentes ao 

domínio das TIC e sua utilização tanto na sala de aula quanto na realização de pesquisas, de 

modo que ele possa cumprir satisfatoriamente seu papel de mediador do processo ensino-

aprendizagem (FONTANA; WACHEKOWSKI; BARBOSA, 2020). No entanto, faz-se 

necessário considerar a disposição e a familiaridade dos docentes em utilizar tais recursos. Não 

é possível dissociar essa demanda de todas as dificuldades e desafios enfrentados pelos 

educadores em sua rotina em sala de aula, tais como o número excessivo de alunos, a falta de 

materiais como computadores ou acesso à internet e até mesmo a sobrecarga de trabalho. 

Outra questão relevante abordada pelos teóricos da educação na era digital diz respeito 

ao conhecimento de caráter coletivo potencializado pelas tecnologias digitais. Pierre Lévy 

cunha o termo Inteligência Coletiva para fazer referência a esse aspecto. Em sua obra, ele a 

define como “[...] uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências” (LÉVY, 

2007, p. 28). 
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Lévy entende que todas as pessoas que constituem uma comunidade detêm algum 

conhecimento a ser compartilhado com os demais e que nenhum desses conhecimentos deve 

ser desvalorizado, pois em conjunto podem contribuir para a melhoria e o progresso da 

comunidade como um todo. Para endossar esse pensamento, ele chega a afirmar que “Se você 

cometer a fraqueza de pensar que alguém é ignorante, procure em que contexto o que essa 

pessoa sabe é ouro” (LÉVY, 2007, p. 29). 

Siemens, ao desenvolver sua teoria, também destaca o caráter organizacional da 

aprendizagem. Assevera que tanto o indivíduo quanto a organização são organismos que 

aprendem e que a valorização que ora se dá à gestão do conhecimento demanda uma teoria que 

procure explicar a relação entre a aprendizagem a nível individual e organizacional (SIEMENS, 

2004). 

Segundo Bembem e Santos (2013), esses inteligentes coletivos só poderão estar 

reunidos em um mesmo ambiente mediante seu compartilhamento através das TIC. Refletem, 

ainda, que o ciberespaço se configura como meio ideal para o desenvolvimento da inteligência 

coletiva, uma vez que permite aos indivíduos estarem interligados ainda que separados 

geograficamente por longas distâncias; dessa forma, o ciberespaço desterritorializa os saberes 

e se torna suporte fecundo para o florescimento da inteligência coletiva. 

Depreende-se que, por meio da rede interconectada de computadores, de celulares e 

até mesmo com o suporte das redes sociais, é possível às pessoas trabalharem em conjunto em 

prol de um interesse em comum, ainda que de pontos distantes do planeta. Através de 

conferências remotas, ou de espaços virtuais disponibilizados pela gestão local é possível à 

coletividade sugerir melhorias e propor ideias sobre um determinado assunto de interesse 

comum. O mesmo é válido em instituições de ensino, onde professores e alunos, por meio da 

partilha de materiais ou textos via, por exemplo, uma plataforma virtual (podem-se citar o 

Gooogle Classroom, o Edmodo, o Quizlet), podem potencializar a capacidade de aprendizagem 

da turma. 

A inteligência coletiva é uma forma de valorização das capacidades individuais e se 

propõe a dispô-las em coesão mediante a utilização das tecnologias, para que as pessoas 

compartilhem aquilo que possuem de mais importante, sua inteligência. Uma sociedade na qual 

as identidades dos indivíduos constroem-se com base em seu saber poderá tornar-se mais 

democrática e inclusiva, na qual exista uma verdadeira democratização da informação 

(BEMBEM; SANTOS, 2013). 
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Assim, a utilização de tecnologias digitais no auxílio ao ensino é uma realidade e até 

mesmo uma demanda educacional, que pode ser de uso das mais diversas áreas do 

conhecimento. O campo da saúde, com sua vastidão de profissionais que necessitam de uma 

formação competente e dinâmica, também pode se beneficiar desse suporte. Dentre os vários 

profissionais que compõem esse campo, destacam-se os técnicos em enfermagem. 

 

 

3.3 A FORMAÇÃO DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO MUNDO DA EDUCAÇÃO 

DIGITAL   

 

 

A Enfermagem é exercida por quatro classes profissionais que possuem diferentes 

graus de habilitação: o Enfermeiro, o Técnico de Enfermagem, o Auxiliar de Enfermagem e a 

Parteira. Por serem importantes para o desenvolvimento deste estudo, faz-se necessário 

diferenciar as duas primeiras classes. De acordo com a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, que 

regulamenta o exercício da profissão, os Enfermeiros são aqueles que possuem diploma 

conferido por instituição de ensino superior nacional ou estrangeira, desde que registrado em 

virtude de acordo de intercâmbio ou revalidado no Brasil. São Técnicos de Enfermagem, por 

sua vez, aqueles que possuem diploma ou certificado de Técnico de Enfermagem expedido por 

curso ou escola de nível médio, nacional ou estrangeira, desde que revalidado no Brasil 

(BRASIL, 1986). 

De acordo com dados do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), o Brasil possui 

um total de 2.374.361 profissionais de enfermagem, dos quais 1.362.962 são técnicos de 

enfermagem, isto é, cerca de 57% da força de trabalho (COFEN, 2020). Essa realidade denota 

a importância de se voltar um olhar mais atento a essa classe e, principalmente, dar mais atenção 

à qualidade de sua formação, visto que anualmente vários novos profissionais são lançados no 

mercado de trabalho. 

Nessa perspectiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) instituídas para a 

Educação Profissional de Nível Técnico, preveem como competências para o técnico da área 

da saúde o planejamento e organização do trabalho, na perspectiva de promover um 

atendimento integral e qualificado e realizar trabalho em equipe, de forma a correlacionar 

conhecimentos de várias disciplinas ou ciências (BRASIL, 1999). 

Além disso, entende-se que o campo da saúde requer um novo perfil profissional, o 

que suscita uma concepção pedagógica que permita a formação pautada nos princípios do 
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Sistema Único de Saúde (SUS) e que rompa com o modelo tradicional baseado no tecnicismo 

e na especialização exacerbada dos conhecimentos. Concorda-se com Gatto Júnior, Almeida e 

Bueno (2015) quando defendem um ensino centrado na relação professor-aluno, que considere 

os conhecimentos prévios e potencialidades de cada um deles, no qual o professor não somente 

repasse o conhecimento, mas que possibilite ao aluno desenvolver sua consciência crítica e 

analisar o contexto sócio político em que a saúde está inserida. 

Acredita-se que muitas dessas características são possíveis ao se utilizar as tecnologias 

digitais como suporte ao ensino no curso técnico em enfermagem. Muitas são as técnicas 

disponíveis para utilização em sala de aula nesse sentido. O flipped classroom ou sala de aula 

invertida, por exemplo, é um método que requer que o estudante adentre um conteúdo digital 

como um vídeo, por exemplo, em momento anterior ao encontro em sala de aula, durante o qual 

o professor orienta os alunos de forma individual ou em grupos na resolução de problemas com 

base no que estudaram previamente. Outro método diz respeito à gamificação, que faz uso dos 

jogos virtuais não somente como prática recreacional, mas como ferramenta de motivação e 

formação. Eles integram as características, processos e contextos dos videogames porém os 

utilizam em situações e cenários não relacionados a eles (MORRÁS, 2014). 

Essas técnicas estão pautadas nas ideias do Conectivismo, que possui, entre seus 

princípios, as ideias de que a aprendizagem consiste no processo de conectar nós especializados 

ou fontes de informação, e que a aprendizagem pode estar contida em dispositivos não humanos 

(SIEMENS, 2004). Assim, ao disponibilizar materiais digitais em plataformas de acesso 

contínuo ou utilizar jogos que auxiliarão, de forma lúdica, na compreensão de conceitos e 

técnicas, os professores estão utilizando as tecnologias como potencializadoras dos processos 

humanos de memorização e aprendizagem. 

Pierre Lévy também apresenta ideias consoantes. Em sua obra, ele postula que 

 

“O hipertexto ou a multimídia interativa adequam-se particularmente aos usos 

educativos. É bem conhecido o papel fundamental do envolvimento pessoal do aluno 

no processo de aprendizagem. Quanto mais ativamente uma pessoa participar da 

aquisição de um conhecimento, mais ela irá integrar e reter aquilo que aprender. Ora, 

a multimídia interativa, graças à sua dimensão reticular ou não linear, favorece uma 

atitude exploratória, ou mesmo lúdica, face ao material a ser assimilado. É, portanto, 

um instrumento bem adaptado a uma pedagogia ativa” (LÉVY, 1993, p. 24). 

 

Tanto o flipped classroom quanto os games, além de outras técnicas metodológicas, 

promovem essa participação ativa do estudante. Outro aspecto importante defendido por Lévy 

compreende as técnicas de simulação, principalmente aquelas que utilizam imagens interativas. 
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Elas, embora não substituam o raciocínio humano, potencializam a capacidade de imaginação 

e pensamento (LÉVY, 1999). 

Em especial para o curso técnico em enfermagem, as simulações são de grande 

utilidade, pois permitem aos estudantes vivenciarem, de forma representativa, situações que 

irão encontrar em sua prática, como uma cena de acidente, um paciente vítima de queimadura, 

ou com uma lesão, por exemplo. Diante disso, o professor pode trabalhar e discutir a assistência 

correta a ser oferecida. Esse pode ser um diferencial ímpar na preparação do futuro profissional. 

Entretanto, todas essas práticas exigem competência pedagógica por parte do 

professor, que necessita articular saberes e motivar o aprendiz a assumir sua responsabilidade 

ou corresponsabilidade no processo de aprendizagem. Porém, a utilização de metodologias 

ativas no ensino da enfermagem apresenta-se ainda como desafiador, e romper com a forma 

tradicional de ensino demanda, além de habilidades e competências, a vontade de inovar 

(FONTANA; WACHEKOWSKI; BARBOSA, 2020). 

Diante disse, tem-se que não obstante a incorporação de tecnologias digitais na 

educação e no contexto profissional seja realidade emergente e com tendência a crescer de 

modo exponencial, é necessário o desenvolvimento de estudos, estratégias e reflexões para que 

os agentes educativos sejam adequadamente adaptados e inseridos nesse novo campo da era 

digital (ANTUNES et al., 2020).  
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4 MÉTODO 

 

4.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa caracteriza-se por ser de natureza básica, com abordagem 

qualitativa, descritiva e exploratória quanto a seus objetivos, e do tipo Análise Narrativa do 

ponto de vista de seus procedimentos. 

A pesquisa básica é aquela que se propõe a gerar novos conhecimentos úteis para o 

avanço da ciência sem uma previsão para aplicação prática. Aborda verdades e interesses de 

caráter universais (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

De acordo com Creswell (2007, p. 35), a 

 

[...] técnica qualitativa é aquela em que o investigador sempre faz alegações de 

conhecimento com base principalmente ou em perspectivas construtivistas (ou seja, 

significados múltiplos das experiências individuais, significados social e 

historicamente construídos com o objetivo de desenvolver uma teoria ou um padrão) 

[...] 

 

 

Nesse tipo de abordagem, o pesquisador se debruça sobre dados compostos de textos 

e imagens, segue passos únicos de análise de dados e lança mão de diversas estratégias de 

análise de dados (CRESWELL, 2007). O objetivo é desenvolver uma ampla compreensão sobre 

um determinado fenômeno na forma como ele existe e é construído pelos indivíduos em seu 

próprio contexto, descrevendo-o ou explicando-o em sua totalidade (POLIT; BECK, 2019). 

O estudo descritivo, segundo Gil (2002), visa descrever características alusivas a um 

determinado fenômeno ou a uma determinada população ou, ainda, fazer relações entre 

variáveis. Caracterizam-se por utilizar técnicas padronizadas para a realização da coleta de 

dados, tais como questionários ou observação sistemática. 

O estudo exploratório, por seu turno, objetiva fazer uma explanação sobre a 

problemática estudada, com a qual é possível construir maior familiaridade, permitindo o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Utiliza-se como uma de suas técnicas o 

levantamento bibliográfico sobre a temática (GIL, 2002). 

A Análise Narrativa, por sua vez, enfoca na história do objeto investigado, no intuito 

de entender como os indivíduos dão sentido aos eventos de suas vidas; esse tipo de pesquisa 

parte do pressuposto de que as pessoas compreendem seu próprio mundo e expressam essa 

compreensão de forma mais eficaz através de histórias narrativas. Essas histórias são 
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construídas quando se deseja entender eventos e situações específicos que requerem uma 

correlação entre um mundo interno de necessidades e um mundo externo de ações observáveis 

(POLIT; BECK, 2019). 

Neste estudo, a construção das narrativas busca compreender o fenômeno da utilização 

das tecnologias educacionais no contexto de ensino remoto estabelecido pela pandemia do novo 

coronavírus desde o primeiro semestre do ano de 2020. 

 

4.2 LOCAIS DA PESQUISA 

 

O estudo abrangeu professores de duas escolas de nível médio localizadas nos estados 

da Paraíba e do Rio Grande do Norte, região Nordeste, Brasil. A escola paraibana, criada desde 

1980, oferece cursos de formação básica, técnica e tecnológica. Na área da saúde, além do 

Técnico em Enfermagem, oferta o curso Técnico em Saúde Bucal. No momento da pesquisa, 

possui 3 turmas do Técnico em Enfermagem, que perfazem uma média de 142 alunos. Conta, 

ainda, com uma equipe de 10 professores em atuação, pois alguns estão afastados para a 

realização de pós-graduação. 

A escola potiguar, por sua vez, existe desde o ano de 1955 e disponibiliza formação 

em nível técnico, de graduação tecnológica, especialização Lato Sensu e mestrado profissional. 

Dentre o rol de cursos técnicos ofertados, podem-se citar: Técnico em Enfermagem, em 

Vigilância em Saúde, em Registros e Informações em Saúde, de Agente Comunitário de Saúde, 

em Massoterapia, além de outros ofertados em parceria com o Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). Quando da realização do estudo, a escola possui 

165 alunos matriculados no curso Técnico em Enfermagem, divididos em 6 turmas. O quadro 

docente, por sua vez, conta com um total de 28 professores.  

Ambas as instituições estão promovendo suas aulas em caráter remoto devido às 

recomendações governamentais como prevenção ao avanço da pandemia pelo novo 

coronavírus. As duas foram contatadas para convite e explicação dos objetivos da pesquisa e os 

procedimentos necessários e aceitaram prontamente em participar mediante assinaturas das 

cartas de anuência (APÊNDICE A). Acredita-se que, por se localizarem em diferentes estados, 

possibilitaram o conhecimento de realidades e culturas educacionais distintas, mas que 

enfrentam uma realidade equivalente, e conhecer de quais mecanismos seus profissionais 

lançaram mão para promover o ensino da melhor forma possível.  
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4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os participantes da pesquisa compreenderam professores do Curso Técnico em 

Enfermagem, uma vez que a temática estudada foi direcionada para esse público específico. 

Desse modo, define-se que o processo de seleção dos participantes foi do tipo não-aleatório, 

sendo a amostragem realizada por conveniência, aquela em que o pesquisador necessita utilizar 

grupos naturalmente formados, de acordo com os objetivos do estudo (CRESWELL, 2007). 

Como forma de melhor orientar a seleção dos sujeitos, adotaram-se os seguintes 

critérios de inclusão: professores de ambos os sexos, vinculados a uma instituição de ensino 

que oferte o curso Técnico em Enfermagem e que ministraram ou estivessem ministrando 

disciplina com estratégia remota de ensino. Foram excluídos os professores que, por algum 

motivo, encontravam-se afastados do serviço. 

O recrutamento dos sujeitos ocorreu mediante e-mails a eles enviados, de forma 

individual, a partir dos endereços eletrônicos disponibilizados pelas secretarias das respectivas 

instituições em que atuavam. O e-mail enviado continha um relato breve com o título e o 

objetivo geral da pesquisa, assim como esclarecia a anuência das instituições e a aprovação no 

Comitê de Ética. Além disso, constava um link que direcionava para um vídeo do YouTube, 

postado pelo pesquisador, no qual se apresentava e detalhava os aspectos gerais do estudo; ao 

final do vídeo, solicitava aos professores que tivessem interesse em participar, respondessem 

ao e-mail com um dia e horário em que pudessem se reunir via Google Meet para receber as 

orientações quanto à coleta dos dados. 

Ao total, foram enviados 36 e-mails. Destes, apenas 12 professores deram retorno. 

Dentre eles, duas docentes não aceitaram participar, pois relataram estar bastante atarefadas 

com compromissos pessoais e não dispunham de tempo para produzir os dados. Ressalta-se que 

duas docentes não conseguiram marcar reunião via Meet, por isso, o pesquisador produziu em 

pequeno e-book com um tutorial com as orientações para a produção dos dados (APÊNDICE 

B). 

Ao final, a amostra foi composta por 10 professoras, que cumpriram todas as etapas 

propostas, desde o preenchimento do formulário até a postagem das narrativas nos blogs. Esse 

total de participantes equivale a cerca de 28% da população estudada. Além disso, cada 

participante teve a liberdade para fazer de 1 a 3 postagens, de modo que, ao total, foram 

produzidas 16 narrativas.  
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4.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados da pesquisa ocorreu mediante a produção de narrativas digitais por 

parte dos professores recrutados. As narrativas, na concepção de Castellanos (2014), permeiam 

a vida do ser humano do nascimento até a morte em diferentes instâncias e lugares, versam 

sobre experiências não apenas pessoais e familiares, mas também sobre o mundo e o viver. As 

narrativas medeiam relações entre o “interior” e o “exterior” ao “eu” em sua relação ser-no-

mundo. 

Ainda segundo Castellanos (2014), a narrativa se caracteriza por ações e eventos 

ordenados sequencialmente, nos quais personagens e cenários são agenciados, de modo a 

estabelecer relação com contextos diegéticos (espaços narrativamente estruturados ou internos 

à narrativa); esses elementos são enredados em histórias que, para além da simples descrição 

sucessiva de ações e eventos, definem uma forma de estabelecimento do sentido de ser-no-

mundo, uma vez que estão situados em “dramas” instituídos na ordem temporal. Dessa forma,  

 

as narrativas são modos de elaboração da experiência social. Isso ocorre não somente 

nas narrativas autobiográficas ou em primeira pessoa, mas também nas narrativas que 

descrevem situações vivenciadas por personagens que não representam o narrador 

(CASTELLANOS, 2014, p. 1071). 

 

Ao longo do tempo, o surgimento das tecnologias e mídias digitais foram agregadas 

ao desenvolvimento das narrativas como alternativas a suas formas tradicionais associadas à 

oralidade e à escrita. Essa nova forma de narrativa passou a ser denominada narrativas digitais. 

Essas narrativas definem-se por acrescentar novos elementos à sua estrutura, dentre os quais 

imagens, vídeos, links e animações. Todos esses recursos conferem multimodalidade à estrutura 

de um texto que passa a ser hipertextual e multimidiático. Embora ainda seja uma questão aberta 

os benefícios que tais mudanças podem fomentar do ponto de vista educativo, já figuram em 

muitas discussões internacionais no que diz respeito a diferentes perspectivas teórico-

metodológicas (RODRIGUES; ALEMIDA, 2017). 

As narrativas digitais são poderosas ferramentas com vasta usabilidade em escolas, 

museus, organizações comunitárias, centros de saúde e outros. Antes restrita a computadores 

de mesa ou laptops, a criação de histórias digitais agora é possível de forma barata e fácil ao 

utilizar dispositivos móveis e ferramentas on-line, que são acessíveis a todas as faixas etárias. 

Uma vez produzidas, as narrativas podem ser compartilhadas via web com pessoas de todo o 
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mundo por meio de computadores, tablets, smartphones e um número crescente de dispositivos 

digitais (ROBIN, 2016). 

Nesse sentido, entendendo que as narrativas digitais são instrumentos eficazes para o 

alcance do objetivo do atual estudo, os professores sujeitos da pesquisa foram convidados a 

construírem blogs individuais, nos quais cada sujeito pôde narrar sua experiência vivenciada ao 

ministrar aulas remotas com o uso de tecnologias educativas para o curso técnico em 

enfermagem. 

Os participantes foram orientados pelo pesquisador, através de videoconferência 

agendada ou do e-book com tutorial, sobre os procedimentos a serem realizados. De início, 

receberam um link via e-mail com um formulário construído a partir da plataforma Google 

Forms, o qual continha o Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e algumas 

questões fechadas referentes à caracterização dos sujeitos (APÊNDICE C). Os professores 

foram, ainda, apresentados ao site www.blogger.com, serviço da empresa Google que oferece 

de forma gratuita ferramentas para edição e gerenciamento de blogs. Este endereço eletrônico 

foi utilizado para a publicação das narrativas digitais. O pesquisador esclareceu sobre o manejo 

da ferramenta e sobre todas as configurações necessárias para manter a privacidade dos 

conteúdos produzidos no decorrer da pesquisa. Além disso, mostrou-se disponível para o 

esclarecimento de qualquer dúvida ou questionamento que surgisse, oferecendo seu contato 

telefônico para que o interpelassem sempre que necessário. 

Como forma de melhor direcionar a construção das narrativas, foram utilizadas as 

seguintes questões norteadoras: (1) O que você pode me contar sobre sua experiência com o 

ensino remoto durante a pandemia? (2) Quais tecnologias educativas você utilizou/utiliza para 

suas aulas remotas? (3) Como tem sido sua relação com essas tecnologias e como os alunos têm 

interagido e participado dessas aulas? 

Na elaboração das postagens, os professores foram incentivados a utilizarem imagens, 

vídeos ou áudios disponíveis na internet, que fossem representativos de suas experiências, haja 

vista que a ferramenta utilizada para a elaboração das postagens dava suporte a essas mídias. A 

coleta de dados ocorreu durante os meses de maio e junho de 2021, durante os qual os sujeitos 

foram orientados a construir duas ou três narrativas, de preferência representativas de suas 

experiências no início da utilização do método remoto de ensino e de suas vivências mais 

recentes com essa prática. 

 

 

http://www.blogger.com/
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4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

As narrativas produzidas pelas professoras foram analisadas a partir da técnica de 

Análise de Discurso (AD) (FIGURA 2), a qual compreende inúmeros enfoques para o estudo 

de textos, enfoques esses oriundos de diferentes tradições teóricas e com inúmeros tratamentos 

de diversas disciplinas. Porém, todos eles compartilham a característica de rejeitar a ideia de 

linguagem enquanto meio neutro para refletir e descrever o mundo e da importância do discurso 

na construção da vida social (GILL, 2002). 

A AD não tem como foco a língua em si nem a gramática, apesar desses aspectos 

também lhe interessarem, mas sim o discurso. Etimologicamente, a palavra discurso advém das 

ideias de curso, percurso, de movimento. Assim, discurso pode ser definido como a palavra em 

movimento, a prática da linguagem, ou seja, ao analisá-lo, analisa-se o homem falando 

(ORLANDI, 2005). 

A prática discursiva, sobre a qual se debruça a AD, pode ser entendida como a 

linguagem em ação, isto é, as formas a partir das quais as pessoas produzem sentidos e se 

posicionam em suas relações sociais cotidianas. Esses discursos caracterizam-se pelo processo 

de institucionalização, que pode ocorrer em duas instâncias: tanto a nível macro, como nos 

sistemas políticos e sociais (uma vez que diferentes domínios do saber como a Psicologia, a 

Sociologia e a História, por exemplo, possuem seus discursos oficiais); como a um nível restrito 

de grupos socias (haja vista que determinada classe profissional, certo grupo etário, entre outros, 

também compartilham discursos específicos) (SPINK, 2013). 

Uma das características da AD inclui sua preocupação com a orientação da função do 

discurso, ou seja, a concepção do discurso enquanto prática social. Nesse sentido, Gill (2002) 

destaca que 

as pessoas utilizam o discurso para fazer algo – para acusar, para pedir desculpas,  
para se apresentar de uma maneira aceitável, etc. Realçar isto é sublinhar o fato de 

que o discurso não ocorre em um vácuo social. Como atores sociais, nós estamos 

continuamente nos orientando pelo contexto interpretativo em que nos encontramos e 

construímos nosso discurso para nos ajustarmos a esse contexto (GILL, 2002, p. 248). 

 

A autora explicita ainda que os discursos não ocorrem no que ela chama de vácuo 

social, uma vez que os seres humanos, enquanto atores sociais, orientam-se pelo contexto 

interpretativo em que se encontram para construir seus discursos. Esse contexto interpretativo 

envolve tanto o lugar e o tempo em que a prática discursiva acontece, quanto o receptor a quem 



34 

 

 

 

se dirige o discurso. O analista de discurso dedica-se a examinar não apenas o discurso em si, 

mas também o contexto interpretativo no qual está inserido (GILL, 2002). 

Importante destacar que o processo de prática discursiva não se limita às produções 

orais, pois um texto escrito é considerado um ato de fala impresso, um elemento de 

comunicação verbal sobre o qual podem-se produzir discussões ativas, seja através de um 

elogio, uma crítica, um comentário, ou até mesmo a orientação para um texto posterior. Nessa 

lógica, tem-se que o rádio, a televisão, os sites de internet e outros meios também podem ser 

considerados atos de fala (SPINK, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2020. 

 

Além disso, cabe elucidar que, de acordo com Gill (2002, p. 250), não existe um 

método sequencialmente descrito para a realização da AD, tendo em vista que “ela nunca pode 

ser captada por descrições de esquemas de codificação, hipóteses e esquemas analíticos”. Não 

obstante, como forma de melhor direcionar a análise desta pesquisa, utilizou-se a técnica 

desenvolvida por Spink (2013) denominada “mapas de associação de ideias”, os quais 

 

têm o objetivo de sistematizar o processo de análise das práticas discursivas em busca 

dos aspectos formais da construção linguística, dos repertórios utilizados nessa 

construção e da dialogia implícita na produção de sentido. Constituem instrumentos 

Figura 2 - Mapa Conceitual da Análise de Discurso 
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de visualização que têm duplo objetivo: dar subsídios ao processo de interpretação e 

facilitar a comunicação dos passos subjacentes ao processo interpretativo (SPINK, 

2013, p. 84). 

A construção dos mapas inicia-se pela definição de categorias gerais, estabelecidas a 

priori a partir dos objetivos do estudo. Essas categorias não são definitivas, e podem sofrer 

redefinições à medida que se analisam os textos (SPINK, 2013). Utilizou-se um editor de texto 

para a construção de uma tabela, que possuía o número de colunas correspondente ao total de 

categorias inicialmente estabelecidas.  

Através dos comandos “copiar” e “colar”, os trechos dos textos adicionados pelos 

professores aos blogs foram incluídos na coluna em cuja categoria melhor se enquadrava. Os 

textos foram mantidos intactos e na íntegra, sem que ocorresse fragmentação. Para melhor 

categorização dos trechos, os textos foram lidos atentamente e quantas vezes foram necessárias, 

de modo a promover maior familiaridade e compreensão desses. 

Ocasionalmente, os professores puderam também incluir imagens ou vídeos em suas 

páginas de blogs. Dentro da AD, o campo da Semiologia dá conta da análise de imagens paradas 

ou em movimento. De acordo com Penn (2002), as imagens, objetos e comportamentos 

possuam significado, porém não de forma autônoma, mas sempre atrelado ao texto que os 

acompanha. Além disso, eles se diferenciam da linguagem verbal por serem polissêmicos ou 

ambíguos, isto é, dotados de inúmeros e, às vezes, contraditórios significados, por isso não raro 

estão acompanhados por um texto, o qual tira a ambiguidade das imagens. 

Uma forma de análise de imagens, apresentada por Penn (2002), apresenta as seguintes 

etapas: a escolha do material, que no caso deste estudo, compreendeu as imagens e vídeos que 

foram adicionados pelos participantes nas postagens dos blogs; em seguida, realiza-se a análise 

em um nível de significação chamado denotativa, na qual os elementos são examinados em seu 

significado básico, ligados ao conceito que representa; em seguida, é feita a análise de 

significação conotativa, em que as imagens são relacionadas a seus significados culturais, 

buscando entender a justificativa para a escolha de determinado elemento feita pelos 

professores. 

De modo geral, a análise das linguagens verbal e não verbal foi realizada em conjunto, 

mediante a relação que estabeleciam entre si na construção do discurso dos professores acerca 

da temática abordada. 
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4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, seguiram-se os preceitos da 

Resolução nº 466/12 (BRASIL, 2012), bem como da Resolução 510/16 (BRASIL, 2016), 

ambas do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Além do que, respeitaram-se as orientações do 

Ofício Circular nº 2, de 2021, da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde 

(SECNS), acerca dos procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual. O 

Projeto de Pesquisa foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), do qual obteve parecer favorável, 

sob o CAAE 43697221.9.0000.5294 (ANEXO 1). 

A pesquisa apresentou riscos mínimos, pois dispensava procedimentos invasivos e não 

apresentava potencial para danos biológicos. Os possíveis riscos compreenderam algum 

constrangimento por parte dos participantes em expor suas ideias e experiências na internet, a 

tomada de tempo dos sujeitos para realizar as postagens, a divulgação de dados pessoais 

contidos no TCLE e a interferência na rotina dos sujeitos para a participação na pesquisa. 

Ademais, poderia ocorrer extravio dos contatos dos participantes e dos conteúdos por eles 

elaborados nos blogs e a violação das chamadas e e-mails trocados com eles, uma vez que são 

riscos característicos dos ambientes virtuais e meios eletrônicos, sobre os quais o pesquisador 

apresenta limitações para controlá-los. 

Com vistas à minimização dos riscos, foram adotadas as seguintes medidas: os e-mails 

enviados para os participantes foram individuais, para que os endereços não ficassem visíveis 

a todos; o link para a videoconferência pelo Google Meet foi enviado apenas para os 

participantes, no intuito de evitar possíveis interferências; durante a realização da coleta de 

dados, os blogs tiveram acesso restrito aos administradores e a um leitor convidado, neste caso, 

o pesquisador. Essas configurações são oferecidas pelo site Blogger no momento da construção 

das páginas. Finda a pesquisa, os professores ficaram à vontade para tornar suas páginas 

públicas, caso fosse de seu interesse, ou até mesmo desativá-las. Há de se destacar que os 

sujeitos puderam resguardar sua identidade ao criar pseudônimos para os perfis dos blogs. Além 

disso, os participantes tiveram liberdade para escolher os dias e horários que melhor lhes 

conviessem para realizar as postagens, de modo a não atrapalhar suas atividades pessoais ou 

profissionais. 
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Ressalta-se que foi garantido aos participantes, caso se sentissem lesados ou tivessem 

algum prejuízo em decorrência da pesquisa, desde que comprovados os danos, o direito a 

indenização, a ser custeada pelo próprio pesquisador responsável. 

Os benefícios da pesquisa, por outro lado, abrangeram o entendimento da realidade 

dos professores na realização de aulas não presenciais, suas dificuldades e desafios, bem como 

seu traquejo com as tecnologias educativas. Ao produzir os dados para a pesquisa, ainda, os 

professores aprenderam o manejo da ferramenta blog, da qual poderão fazer uso em sua sala de 

aula como tecnologia educativa eficaz na aprendizagem dos seus alunos. Ademais, escrever 

sobre seus sentimentos e pensamentos pôde constituir uma oportunidade para organizar as 

ideias e repensar sua prática. 

Antes do início da coleta de dados, todos os participantes foram esclarecidos quanto 

aos objetivos da pesquisa, os riscos e benefícios a que estariam expostos, assim como a garantia 

de seu completo anonimato na divulgação científica dos resultados. O pesquisador elucidou que 

os sujeitos poderiam deixar a pesquisa a qualquer tempo, sem que isso lhes acarretasse qualquer 

tipo de prejuízo. Todos foram convidados a assinar o TCLE de forma digital por meio de 

formulário produzido via Google Forms, contendo todas as informações anteriormente citadas. 

O pesquisador ficará responsável pelo sigilo e confidencialidade das informações dos 

participantes da pesquisa. Compromete-se a arquivar, por um prazo de 5 anos, todos os 

documentos e arquivos gerados por sua realização em formato digital e impresso. Far-se-á o 

download de todo o material digital resultado da coleta de dados para um pen-drive exclusivo 

para este fim; os possíveis impressos serão organizados em pastas físicas e guardados em 

arquivo localizado no escritório do PPGE, com sede na UERN. Afiança, ainda, que a divulgação 

dos resultados e das informações da pesquisa terá cunho puramente científico. Ressalta-se, 

porém, que, se for do interesse dos participantes, os conteúdos dos blogs produzidos no decorrer 

da pesquisa poderão ser disponibilizados para acesso público, alterando-se as configurações das 

páginas eletrônicas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O processo de AD aplicado às narrativas produzidas pelas docentes da pesquisa, 

através da técnica dos mapas de associação de ideias, permitiu a construção de 4 capítulos 

temáticos, que compõem esta seção da dissertação. O primeiro deles, intitulado “O perfil das 

narradoras”, traz a caracterização das professoras que compuseram a amostra, com 

informações sobre o tempo de formação e atuação na docência, titularidade etc. O segundo 

denomina-se “Começo da história: a chegada do ensino remoto na perspectiva das 

professoras” e apresenta a concepção das discentes acerca do início das atividades após a 

publicação das portarias que instituíram a suspensão das atividades presenciais e início do 

período remoto, o impacto causado e as dificuldades encontradas. 

O terceiro capítulo foi nomeado “Mocinho ou vilão? – possibilidades e desafios do 

ensino mediado por tecnologia”. Neste, apresenta-se, inicialmente, as principais ferramentas 

utilizadas pelas professoras para as práticas de aulas remotas. Dentro deste capítulo, ainda, 

organizaram-se três subtópicos, a saber: “Entre artefatos estranhos e palavras 

desconhecidas: a inabilidade docente com as tecnologias educacionais”, no qual se discutem 

as dificuldades enfrentadas pelas professoras que não tinham prática no manejo das TIC, entre 

outras problemáticas operacionais; “Enfrentando o desconhecido: estratégias pedagógicas 

para o ensino mediado por tecnologia”, em que se analisam, a despeito das dificuldades 

encontradas, as estratégias de ensino implementadas pelas docentes com o auxílio das 

tecnologias; e “Telas estáticas e silêncios constrangedores: feedback dos alunos ao ensino 

mediado por tecnologia”, cuja temática está voltada para a resposta dos alunos ao ensino 

remoto, na percepção das professoras. 

O quarto capítulo, designado “Quando ‘home’ e ‘office’ compartilham o mesmo 

espaço”, aborda a problemática referida pelas narradoras ocasionada pela transposição do 

trabalho docente para dentro do ambiente doméstico, em meio às tarefas domiciliares e 

demandas familiares. 

Por fim, o quinto capítulo, ao qual foi atribuído o título “A reinvenção das 

professoras ante os desafios do ensino remoto”, discorre sobre as potencialidades e o 

aprendizado e transformação pedagógica proporcionados pela utilização das tecnologias no 

contexto do ensino, apesar das dificuldades enfrentadas. 
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Gráfico 1 - Distribuição das professoras por faixa etária 

5.1 O PERFIL DAS NARRADORAS 

 

  

Antes de seguir com a análise dos dados coletados, faz-se imprescindível traçar o perfil 

dos sujeitos da pesquisa, para que haja uma contextualização das ideias apresentadas e se possa 

delimitar o lugar de fala desses participantes.  

Desse modo, tem-se que as criadoras das 16 narrativas aqui analisadas foram 10 

professoras do curso Técnico em Enfermagem, funcionárias públicas de Instituições de Ensino 

Superior (IES) de nível federal localizadas na região nordeste brasileira, uma no estado do Rio 

Grande do Norte e outra no estado da Paraíba. 

A predominância feminina no setor da saúde é fato histórico, e a Enfermagem, por ser 

predominantemente exercida por mulheres, sempre contribuiu para essa feminização da área da 

saúde, embora se observe um aumento discreto da participação masculina nessa profissão 

(MACHADO et al., 2016). Já a participação na Ciência foi negada às mulheres durante muito 

tempo. No entanto, elas adquiriram espaço na sociedade, adentraram no ensino superior, 

ambiente outrora de hegemonia masculina e conquistaram carreiras em que somente os homens 

podiam atuar. Na docência do Ensino Superior, no entanto, ainda prevalece a presença 

masculina, diferentemente da Educação Básica, na qual as mulheres compõem a maioria do 

corpo docente (BACKES; THOMAZ; SILVA, 2016). 

Em relação à idade das narradoras, variaram entre 27 e 62 anos. Apenas uma 

professora tinha menos de 30 anos. 4 professoras encontravam-se na faixa etária entre 30 e 39 

anos; 2 delas compunham a faixa etária entre 40 e 49 anos; 2 encontravam-se com idade entre 

50 e 59 anos; e apenas uma já se enquadrava como idosa, com idade maior que 60 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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Gráfico 2 - Distribuição das professoras por titulação 

A respeito da titulação, 7 professoras eram doutoras, 2 eram mestres e apenas 1 era 

especialista, mas já estava com o mestrado em curso. Perfil diferente foi encontrado no estudo 

de Sgarbi et al. (2018), no qual nenhum dos 14 enfermeiros professores do curso técnico possuía 

mestrado ou doutorado. Acredita-se que a diferença resida no fato de as escolas do presente 

estudo estarem associadas a universidades públicas, nas quais a maior parte dos docentes são 

concursados e disporem de planos de cargos e carreiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2021. 

 

Sobre o tempo de atuação na área da docência, 6 das 10 professoras referiram atuar há 

mais de 10 anos. Acerca disso, Medeiros et al. (2021) afirmam que nas IES públicas, os 

docentes conseguem construir carreiras mais longevas, com vínculos de trabalho que 

possibilitam o desenvolvimento e a aquisição de experiências no fazer docente. 
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5.2 COMEÇO DA HISTÓRIA: A CHEGADA DO ENSINO REMOTO NA PERSPECTIVA 

DAS PROFESSORAS 

 

No instante seguinte, lá estava Alice se enfiando na toca atrás 

dele, sem nem pensar de que jeito conseguiria sair depois. 

Por um trecho, a toca de coelho seguia na horizontal, como 

um túnel, depois se afundava de repente, tão de repente que Alice não 

teve um segundo para pensar em parar antes de se ver despencando 

num poço muito fundo. 

(Alice no País das Maravilhas, LEWIS CARROLL) 

 

 

Tal qual a personagem Alice, do livro do escritor britânico Lewis Carroll, 

inesperadamente os professores, os demais membros da comunidade escolar e a sociedade 

como um todo se viram imersos em uma realidade nova e insólita ocasionada pela pandemia 

do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Uma realidade marcada pelo uso obrigatório de máscaras, 

pela preocupação incessante com a higienização das mãos e dos objetos e, especialmente, pela 

necessidade de distanciamento entre as pessoas. Isso impossibilitou a realização das atividades 

educacionais da forma como normalmente concebiam, no ambiente físico de uma sala de aula 

e com contato real com os alunos e colegas de trabalho. Tudo isso foi substituído pelo ambiente 

virtual propiciado por aplicativos de conferência por vídeo e o contato mediado pelas telas de 

computadores ou celulares. 

A sociedade, outrora acostumada a um ritmo frenético de vida, torna-se insone 

mediante um cenário que incute medo em suas vidas. São inúmeros medos que se impõem: da 

doença, do desemprego, da falta de renda, da violência, de um futuro incerto, que não promete 

retorno à “normalidade” como conhecida. A pandemia irrompe como uma forma de evidenciar 

a fragilidade humana. Diante das recomendações de distanciamento, a mídia e boa parte da 

população, através das redes sociais, promovem uma campanha de política sanitária “fique em 

casa”. A cidade silencia em virtude do fechamento de restaurantes, lojas, academias e a 

diminuição da circulação de pessoas. Contudo, em meio a essa situação caótica, educar é 

necessário (SARAIVA; TRAVERSINI; LOCKMANN, 2020). 

Essa nova realidade provocou sentimentos de incerteza, angústia e preocupação nas 

professoras do estudo, conforme pode-se constatar nos trechos narrados por elas a seguir: 

 

(...) tudo ocorreu de forma abrupta, diante de uma doença infecciosa, 

desconhecida, necessariamente para manter o isolamento social. (PROF03) 
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(...) como era de se esperar, o medo surge. (...) medo de como os discentes 

reagiriam a esse cenário, de como ocorreria o processo ensino-aprendizado, 

da exposição virtual, etc. - e os demais medos - medo da COVID-19, medo de 

que os meus familiares e amigos adoecessem, medo do futuro?         (...) 

estávamos vivendo as fases do luto pela perda de uma “vida normal” que não 

sabíamos/não sabemos se retornará. (PROF04) 

 

(...) nossa principal meta acaba sendo se manter saudáveis e vivos, (...) A 

pandemia vem proporcionando uma experiência louca como a de viver em um 

laboratório gigante onde não se sabe se o experimento vai dar certo ou errado 

(PROF05) 

 

 

A Covid-19, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)  (2020), é uma 

doença infecciosa cujo espectro clínico varia desde sintomas leves, dos quais cerca de 80% dos 

infectados se recuperam prontamente, a casos graves, com dificuldade respiratória que necessita 

de hospitalização para a oferta de suplementação de oxigênio. Embora esses casos graves 

acometam majoritariamente pessoas idosas ou que apresentam comorbidades, qualquer pessoa 

pode contrair a Covid-19 e ficar gravemente doente. 

Diante da incerteza do prognóstico da doença e da inexistência de um tratamento 

curativo ou preventivo comprovadamente eficaz, visto que no início da pandemia, o 

desenvolvimento de vacinas ainda parecia uma realidade incerta e longínqua, são 

compreensíveis os sentimentos conflitantes com os quais as docentes passaram a vivenciar e 

manifestados por palavras do tipo “desconhecida”, “abrupta” e “medo”, assim como a utilização 

do emoji (       ) pela PROF04. Emojis são imagens digitais representativas de uma palavra ou 

sentimento que podem, inclusive, serem usadas juntas para simbolizar uma frase com 

significado completo. Esses recursos digitais são utilizados principalmente em e-mails ou 

mensagens em redes sociais (ALSHENQEETI, 2016). Percebe-se que esta é uma possibilidade 

interessante para as narrativas digitais, pois as enriquecem visualmente e complementam o 

sentido dos caracteres verbais. 

Associadas a essas preocupações referentes a questões de saúde somam-se, ainda, 

inseguranças em relação à conjuntura social e política, de grande repercussão no contexto 

pandêmico, conforme relata a PROF02: 

 

Dessa forma, tenho sentido que não só o ensino remoto mas as incertezas de 

um contexto econômico, social e sanitário e a ausência de gestão/gerência 

política, jurídica e social tem nos afetado profundamente pois não 

vislumbramos melhorias nem sentimos segurança em nossas representações 

políticas (PROF02).    
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Essa declaração está relacionada ao fato de o governo brasileiro, diferentemente de 

outros países, a certa altura da crise sanitária, ter prescindido das recomendações de órgãos 

oficiais como a OMS e o próprio Ministério da Saúde no que diz respeito às ações de 

distanciamento e isolamento social, priorizando o setor econômico em detrimento à 

minimização dos efeitos da Covid-19. Tudo isso resultou em dissenso nos discursos de gestores 

estaduais e municipais, o que revelou uma fragilidade na liderança governamental (SANTOS, 

Márcia Pereira Alves Dos et al., 2020). Percebe-se que tal situação acaba por repercutir 

negativamente no sentimento de segurança e confiança da população. 

Em meio a tudo isso, é notório que, como afirmam Oliveira et al. (2020), o advento da 

pandemia instaurou uma situação bastante preocupante, em vista da qual a humanidade precisa 

refletir sobre estratégias e mudanças de atitudes em relação à natureza, a si mesma e aos modos 

de produção. No que tange à área da educação, os professores precisaram rever suas estratégias 

de ensino/aprendizagem, sair de sua zona de conforto e adotarem meios digitais como formas 

de ensinar e aprender. O problema é que nem o sistema educacional nem os profissionais 

estavam preparados para as demandas dessa nova prática de ensino, que difere do modelo EAD, 

já conhecido por todos. Os trechos das narrativas reproduzidos a seguir revelam esse fato: 

 

As atividades de ensino remotas em função do rearranjo de trabalho 

provocado pela pandemia da Covid-19 trouxeram grandes desafios impostos 

para o professor (PROF03). 

 

Partimos, em sua maioria, de nenhuma experiência prática com esse tipo de 

ensino que é diferente do ensino a distância mas que igualmente exige um 

período de planejamento e organização, tivemos que aprender as pressas e 

com a urgência que as circunstâncias nos impunham (PROF02). 

 

Ser professor já é um grande desafio e durante a pandemia se tornou um ainda 

maior... (PROF05). 

 

 

Historicamente, a EAD no Brasil remonta ao começo do século XX, de início através 

do registro dos cursos profissionalizantes realizados via correspondência, os quais evoluíram 

paralelamente ao avanço dos meios de comunicação e, em seguida, por meio das atividades de 

ensino mediadas por rádio e televisão. Porém, sua disseminação em maior escala se deu 

mediante o advento e popularização da internet, o que ampliou as possibilidades dessa 

modalidade (CASTIONI et al., 2021). 

De acordo com o Decreto nº 9.057, de maio de 2017, que trata sobre o EAD no Brasil, 

essa modalidade educacional vai além da utilização de recursos digitais para intermediá-la e 
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conta com toda uma estrutura que a sustenta, com pessoal qualificado, políticas de acesso, 

mecanismos de acompanhamento e avaliação compatíveis, de modo que se percebe a existência 

de um arcabouço teórico-conceitual que ampara sua prática pedagógica (BRASIL, 2017). 

Em contrapartida, o que tem ocorrido no contexto da pandemia é um ensino remoto de 

caráter emergencial, caracterizado como uma solução temporária para um problema imediato. 

Embora essa prática se utilize de muitos recursos criativos das experiências da EAD, o que pode 

lhes conferir características afins, não se pode encará-los como sinônimos (BOZKURT; 

SHARMA, 2020). Segundo Charczuk (2021), o ensino remoto, diferentemente da EAD, não 

pode ser considerado uma modalidade educativa, mas sim uma ação pedagógica em que se faz 

a adaptação do ensino presencial para o ensino mediado por tecnologias digitais, ou através da 

disponibilização de apostilas e materiais impressos aos alunos. 

No relato da professora reproduzido abaixo, percebe-se que ela consegue diferenciar 

os dois conceitos: 

 

(...) minha primeira experiência com o ensino remoto emergencial, 

caracterizado como uma modalidade de ensino alternativo em razão das 

circunstâncias de crise, no caso da atual pandemia da COVID19 (...) um 

formato conceituado como remoto emergencial que não se caracteriza como 

ensino a distância nem híbrido.  (PROF02) 

 

Considera-se importante que essas definições estejam bem elucidadas para os 

docentes, pois isso pode melhor guiar as práticas por eles desenvolvidas e evitar a formulação 

de ideias errôneas e pré-concebidas sobre sua ação pedagógica. 

Nesse sentido, tem-se que a modalidade à distância de ensino para os cursos na área 

da saúde, em especial para a área da Enfermagem, é alvo de críticas constantes, inclusive por 

parte dos conselhos de classe. Os argumentos contrários baseiam-se nas ideias de que as 

dimensões do trabalho, das atividades gerenciais e assistenciais da profissão requerem um 

contato presencial e interação humana, o que exigiriam essas mesmas características no 

contexto de ensino e da formação em serviço. Essas características, segundo o que se discute, 

não seriam satisfatoriamente aprendidas em um curso realizado à distância (SCORSOLINI-

COMIN et al., 2020). 

Além disso, Cursos de Graduação em Enfermagem ou Cursos Técnicos em 

Enfermagem possuem, em sua matriz curricular, estágios e atividades práticas, essenciais para 

a formação desses profissionais, o que inviabiliza sua oferta integralmente em formato EAD e 

dificulta sua execução em caráter remoto  
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A partir das narrativas produzidas, percebe-se que as professoras compartilham dessas 

críticas referentes à adoção da EAD para o campo da Enfermagem e as estende também ao 

formato de ensino remoto, conforme exposto nos trechos que se seguem: 

 

(...) o ensino remoto emergencial não é o ideal pra o curso técnico em 

enfermagem mas, de acordo com a situação sanitária de Emergência 

Internacional de Saúde Pública foi o primeiro passo para a adequação e 

experiência necessária e importante para a continuidade e andamento do 

processo ensino/aprendizagem com algumas limitações que nos impõe que se 

trata da práticas e estágios que ainda não se chegou a uma forma aceitável que 

contemple essa realidade (PROF02).  

 

Observou-se que as disciplinas que exigem práticas simuladas ou em 

laboratórios são sacrificadas pois ainda não conseguimos adequá-las a melhor 

estratégia no ensino remoto. Se é que existe pois na área da saúde, sobretudo 

na enfermagem, as aulas práticas presenciais são insubstituíveis uma vez que 

a parte do fazer fica comprometida (PROF01). 

 

Algumas disciplinas as quais ministro são teórico-prática, como Primeiros 

Socorros e Saúde do adulto e idoso (se refere a clínica médica adulto). São 

disciplinas que infelizmente os alunos tiveram prejuízos. Prejuízos esses que 

tentarão ser recompensados com o retorno das práticas e com o fornecimento 

de cursos de extensões para retomar os conteúdos teóricos (PROF09). 

 

Apesar disso, a escrita da PROF02 deixa clara a necessidade da adoção do ensino 

remoto mediante a realidade que se apresenta, opinião compartilhada também por outras 

narradoras, haja vista que a inserção dos estudantes e professores nos campos de prática os 

exporia à contaminação pelo vírus, principalmente no contexto de início da pandemia, quando 

não se contava com uma vacina que oferecesse proteção e com a escassez de equipamentos de 

proteção individual que assolou o mercado até mesmo para as instituições de saúde. 

Porém, essa temática referente a aulas práticas tem causado embates e 

posicionamentos divergentes tanto por parte de instituições regulamentadoras quanto da 

comunidade acadêmica e escolar. Nessa perspectiva, importante frisar que a Portaria nº 544, de 

16 de junho de 2020, do Ministério da Educação (MEC), que dispunha sobre a substituição das 

aulas presenciais por aulas em meios digitais previa a possiblidade de substituição de estágios 

e aulas práticas que exigiam laboratórios especializados, desde que respeitadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) 

(BRASIL, 2020c). 

Em resposta a essa portaria, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) lançou o Parecer 

Técnico nº 162/2020, no qual se manifesta em desacordo com o proposto pelo MEC alegando, 

dentre outros argumentos, que a formação de profissionais de saúde, baseada em competências 
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como a dimensão ética do trabalho, a menor ocorrência de erros e a manutenção da Segurança 

do Paciente só são desenvolvidas mediante diálogo com o complexo cenário no qual o trabalho 

em saúde se realiza e contato direto com profissionais e usuários, de forma alguma podendo ser 

substituída pela formação mediada por tecnologias (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 

2020). 

O que se tem visto, em síntese, é que os cursos presenciais de Enfermagem que 

adotaram estratégias de EAD para dar continuidade a suas atividades pedagógicas utilizam 

estratégias dessa modalidade de ensino para trabalhar seus componentes teóricos, enquanto que 

os componentes práticos têm sido postergados para um momento mais favorável em relação à 

pandemia. Assim, a EAD tem auxiliado na manutenção das atividades educacionais nos cursos 

superiores e técnicos de Enfermagem, porém não substitui os aspectos essenciais da formação 

para o cuidado em enfermagem, quais sejam a presença, a corporeidade e a proximidade 

(SCORSOLINI-COMIN et al., 2020). 

Mas, para além das preocupações referentes à operacionalização dos componentes em 

modo remoto na prática, as professoras também foram impactadas pela falta de uma preparação 

adequada em termos de fundamentação teórica e pedagógica que embasasse tal prática de 

ensino, tendo em vista o caráter abrupto de sua implementação. Nessa lógica, interessante 

observar as ideias expressas pelas participantes a seguir: 

 

(...) de repente me vi com grande necessidade de me capacitar de forma 

intensiva e rápida para dar conta do ensino remoto. (PROF08) 

 

Para enfrentar essa nova demanda foi preciso ter embasamento teórico sobre 

o ensino remoto. A partir de então, busquei realizar cursos, participar de 

eventos virtuais e compartilhar experiências e percepções com os demais 

colegas de trabalho. (PROF04) 

 

Foi algo inesperando... tudo com uma avalanche...muitas informações ao 

mesmo... ter que aprender um universo de coisas, sem ter muito dominio...Pra 

mim o começo foi dicífil... (PROF07) 

 

 

Essas ideias são endossadas por Charczuk (2021), ao afirmar que o ensino remoto 

carece de um planejamento ou modelo teórico-conceitual específicos e prévios que embasem 

sua prática; e é marcado unicamente pela transposição do trabalho presencial para um meio 

digital ou impresso, ou seja, os materiais e estratégias que foram pedagogicamente idealizados 

para aplicação de forma presencial são viabilizados por recursos digitais ou entregues aos 

alunos sem a concepção de um plano didático-pedagógico a eles articulado. 
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A autora, porém, discorda que a discussão acerca do ensino remoto esteja centrada 

apenas nas ferramentas digitais, o que é insuficiente e minimiza a complexidade do assunto. 

Acredita que pensar o ensino e sua potencialidade enquanto propiciador de processos de 

aprendizagem que reconheçam professores e alunos como sujeitos e autores, é preciso 

considerar, sobretudo, os modelos teórico-conceituais que fundamentam tais prática 

(CHARCZUK, 2021).  

Diante desse despreparo, as professoras buscaram estratégias inúmeras para se 

apropriarem dos conhecimentos necessários para sua prática pedagógica, fosse através de 

cursos de formação ou leitura das legislações vigentes. 

 

Contudo, foram situações novas e inesperadas que não contaram com um 

planejamento prévio e uma preparação específica. (...) Não tive outra saída, a 

não ser buscar a formação, para conhecer e empregar de forma devida as 

estratégias metodológicas ligadas às tecnologias educacionais de incentivo e 

apoio as atividades remotas. Essa formação não foi imediata, a [instituição à 

qual está vinculada] ofereceu cursos e os docentes foram capacitados de 

acordo com a demanda. (PROF03) 

 

Para enfrentar essa nova demanda foi preciso ter embasamento teórico sobre 

o ensino remoto. A partir de então, busquei realizar cursos, participar de 

eventos virtuais e compartilhar experiências e percepções com os demais 

colegas de trabalho. (PROF04) 

 

(...) de repente me vi com grande necessidade de me capacitar de forma 

intensiva e rápida para dar conta do ensino remoto. (PROF08) 

 

Sobre isso, Appenzeller et al. (2020) destacam como fator determinante para o sucesso 

do ensino remoto a capacitação docente. Em seu estudo, relatam a experiência ocorrida em sua 

instituição, na qual a coordenação promoveu a capacitação dos docentes antes do início das 

aulas remotas. Produziu um manual, através do qual orientava os professores quanto à utilização 

da plataforma virtual adotada, além de oferecer suporte presencial e à distância para aqueles 

que tivessem dúvidas em qualquer uma das etapas do processo. 

Como forma de corroborar a importância da formação e preparação docente para sua 

prática pedagógica, tem-se o relato de uma das professoras, a única que possuía algum contato 

prévio com o ensino em modalidade híbrida e mediado por tecnologia. Diferentemente das 

demais, ela apresenta uma visão muito mais otimista e tolerante da implementação emergencial 

do ensino remoto: 

 

Considero que fui uma privilegiada no meio de tudo isso, pois eu já era uma 

estudiosa das tecnologias educacionais e tinha experiências prévias com o 
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ensino híbrido. Então, desde o início de tudo, quando muitos receavam até 

mesmo em pensar na possibilidade de adaptar tudo para o "formato EaD" eu 

já tinha muito claro em minha mente o que e como era possível e efetivo trilhar 

essa caminhada e já sonhava com os aprendizados que poderíamos ter nesse 

processo. (...) sabia que vivenciar, mesmo que "a força", um momento de 

ensino remoto, poderia ser uma oportunidade ímpar para avaliarmos nossas 

concepções pedagógicas e aprender que muitos elementos podem aperfeiçoar 

nossa prática e serem incorporados em nossa prática pedagógica em quaisquer 

dos níveis e modalidades de ensino que atuaríamos (PROF01). 

  

Essa mesma professora mantém, em sua universidade, um grupo de pesquisa que, 

dentre outras linhas de pesquisa, realiza estudos sobre tecnologias educacionais em saúde. Esse 

grupo de pesquisa realizou uma série de encontros virtuais no intuito de capacitar os colegas na 

utilização de plataformas e tecnologias que contribuíssem no processo de adaptação para o 

ensino remoto: 

 

Como já tínhamos (eu e os colegas de meu grupo de pesquisa) tais convicções 

e buscas por contribuir de alguma forma pela continuidade do ensino de 

qualidade, mesmo que remotamente, desde a primeira semana que a 

universidade decretou a paralização das atividades presenciais o nosso grupo 

de pesquisa passou a promover discussões teóricas online e essa já foi uma 

primeira oportunidade de ir experienciando o debate online e algumas 

plataformas e tecnologias que pudessem otimizar esse processo. Criamos um 

canal no YouTube em que disponibilizamos todas as nossas discussões online 

e nos tornamos mais ativos nas redes sociais (PROF01). 

 

O relato de experiência de Bastos et al. (2020) também destaca a importância da troca 

de conhecimentos entre os professores como facilitadora do processo e método de 

enfrentamento para a prática do ensino remoto. Durante o treinamento online desenvolvido no 

centro universitário ao qual se vinculam, os docentes que já trabalhavam com ferramentas 

virtuais EAD auxiliaram os demais no aprendizado de seu manejo. Ademais, os educadores 

também contaram com ajuda por parte da coordenação, que se mostrou disponível para o 

esclarecimento de dúvidas e viabilizou tutoriais gravados sobre a utilização dos recursos. 

Frente a isso, acredita-se que, em momentos de dificuldades, a união dos diversos 

atores do ambiente educacional é essencial no enfrentamento dos obstáculos que surgem. Pode-

se relacionar esse pensamento com a ideia de Pierre Lévy (2007) acerca da Inteligência 

Coletiva, segundo a qual todos os membros de uma determinada comunidade possuem algum 

conhecimento a ser partilhado e, à medida que se somam, tais saberes proporcionam o progresso 

dessa comunidade. No caso, um ensino remoto de qualidade e efetivo. 
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Essa ideia também se relaciona com o conceito de rede apresentado por Siemens, 

definido como a conexão estabelecida entre pessoas, grupos, sistemas, dentre outros. Através 

dessas redes, é possível compartilhar experiências e conhecimentos que, unidos, permitem o 

crescimento de organizações ou grupos, e quanto mais conexões são estabelecidas nessas redes, 

mais importância elas adquirem. Nas palavras de Siemens, “Os nós (podem ser áreas, idéias, 

comunidades) que se especializam e ganham reconhecimento por sua especialização tem 

maiores chances de reconhecimento [...]” (SIEMENS, 2004, p. 5). Acredita-se que a tecnologia 

é forte aliada nesse compartilhamento de saberes. 

Ao discutir sobre o estabelecimento dessa nova modalidade de ensino, Santos, Silva e 

Belmonte (2021) sublinham que uma nova normalidade educativa não pode ser improvisada, e 

que a migração para o ensino remoto emergencial requer que instituições e governos assumam 

responsabilidades e se reorganizem através de ações de planejamento e capacitação. Apesar 

disso, os autores frisam que as demandas acarretadas pela Covid-19 evidenciam que o 

protagonismo desse processo tem sido assumido pelos professores, em que pesem suas 

dificuldades, medo, sobrecarga de trabalho, dentre outros. “Sob a alcunha de imobilismo, essa 

categoria tem transformado e ressignificado sua prática com criatividade, compromisso e 

responsabilidade” (SANTOS; SILVA; BELMONTE, 2021, p. 250).  
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5.3 MOCINHO OU VILÃO? – POSSIBILIDADES E DESAFIOS DO ENSINO MEDIADO 

POR TECNOLOGIA 

 

- Gostaria de ter uma pedra para afiar a faca - disse o velho depois de 

examinar os nós da ponta do remo. - Devia ter trazido uma pedra. 

“Sim, você devia ter trazido muitas coisas”, pensou. “Mas não as 

trouxe, velho. Agora não é o momento de pensar naquilo que você não 

tem. Pense antes no que pode fazer com aquilo que tem.” 

 

(O Velho e o Mar, Ernest Hemingway) 

 

 

Santiago, o velho ao qual o título do livro do escritor norte-americano Ernest 

Hemingway faz referência, trava uma luta hercúlea para manter o enorme peixe que fisgara 

após tempos de pescarias infrutíferas. Em meio ao mar revolto, tempestades e ataques de 

tubarões, ele precisa utilizar as parcas ferramentas disponíveis em seu barquinho para manter o 

resultado de sua pesca. O velho não estava preparado para o grande desafio que se lhe 

apresentaria. 

Outrossim, o advento da pandemia e a implementação do ensino remoto também 

representou um inesperado desafio para os docentes e, neste caso, as ferramentas disponíveis 

para auxiliá-los nesse processo foram as TIC, artefatos já conhecidos e de uso disseminado pela 

população para fins de comunicação e entretenimento. Porém, tiveram que ser adaptadas para 

a prática pedagógica, o que gerou opiniões múltiplas sobre as vantagens e desvantagens dessa 

utilização. 

A nuvem de palavras (FIGURA 3) a seguir foi construída a partir das narrativas das 

professoras da pesquisa, e apresentam as tecnologias que elas referiram utilizarem em sua 

prática no ensino remoto. 
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Figura 3 - Ferramentas tecnológicas utilizadas pelas docentes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2021. 

 

Interessante perceber a quantidade e variedade de ferramentas que as professoras 

citaram, o que revela como tem evoluído a disponibilidade de recursos que podem ser agregados 

ao processo de ensino-aprendizagem e denota uma abundância de possibilidades para a 

produção de aulas mais dinâmicas e interativas, desde que o professor tenha propriedade em 

utilizá-los e imprimam uma abordagem pedagógica adequada. 

Na imagem, as palavras maiores, em destaque na nuvem, representam as ferramentas 

mais citadas pelas narradoras. Assim, salienta-se a utilização do Google Forms, do Google 

Classroom, do Zoom e da elaboração de Mapas Mentais. 

O Google Forms é uma ferramenta da empresa Google que permite a criação, edição 

e aplicação de formulários. Para a educação, esse recurso possibilita, de forma simples e rápida 

a coleta de informações, a criação de diagnóstico dos alunos ou uma pesquisa rápida, na qual 

os estudantes podem identificar seus estilos de aprendizagem, opções que permitem impacto 

positivo nos métodos ativos de ensino. Além disso, a plataforma sofre constantes atualizações 

no intuito de auxiliar professores e empresas na realização de suas pesquisas, permitindo, 

inclusive, a criação de temas personalizados para os formulários (SAMPAIO; ALCÂNTARA, 

2018). Destaca-se seu emprego na aplicação de provas e avaliações durante o período de 



52 

 

 

 

pandemia como uma das formas práticas de adaptar essas atividades em tempos de 

distanciamento. 

O Google Classroom, por sua vez, constitui, como o próprio nome sugere, uma sala 

de aula virtual, em que professores e alunos podem interagir de forma online, através do 

computador, celular ou tablet. A plataforma sofreu grande aumento do número de downloads 

após a promulgação do decreto do MEC que instituiu a paralisação das aulas presenciais. É a 

plataforma mais escolhida para mediação remota, pois dispensa instalação e um servidor 

exclusivo, além de ter integração com vários outros recurso do próprio Google, como Gmail, 

Google Drive, Google Docs e o próprio Google Forms (SANTOS JUNIOR; MONTEIRO, 

2020). 

Os autores destacam ainda como vantagens da plataforma o fato de o aluno poder 

acessar todo o material virtualmente em qualquer horário e de o professor conseguir planejar as 

atividades em momentos síncronos e assíncronos, pois pode agendar o horário em que as 

publicações serão postadas na plataforma, de modo que pode se programar para disponibilizar 

tempo e dar maior atenção aos fóruns da turma virtual. 

Em relação ao Zoom, compreende uma plataforma online que permite a realização de 

bate-papos, reunião e videoconferências, disponível nas versões paga e gratuita. Viabiliza uma 

interação de forma síncrona através da integração com a câmera e microfone dos dispositivos 

de todos os participantes. Com isso, possibilita maior aproximação da relação professor-aluno, 

uma vez que os participantes podem perceber a efetividade da comunicação através do áudio e 

das expressões faciais. Um recurso interessante da plataforma diz respeito à possibilidade de 

construção de salas simultâneas, em que a turma pode ser dividida em grupos para atividades 

colaborativas e aprendizagem por pares, e o professor pode adentrar em cada sala para fazer 

intervenções e atender às necessidades do grupo (GONÇALVES et al., 2020). 

Os mapas mentais, embora não sejam uma ferramenta tecnológica em si, podem ser 

desenvolvidos através de várias plataformas, dentre as quais podem-se citar o Mindmeister, o 

Goconqr ou o X-mind. Através dessas plataformas, os alunos podem construir os mapas, 

inclusive de forma colaborativa, através do compartilhamento das páginas entre usuários. Os 

mapas mentais podem ser definidos como representações do pensamento que se constroem 

visualmente a partir de ideias chave. Sua estrutura se assemelha a uma árvore com raiz e galhos 

ou a um neurônio, pois possuem uma ideia central, à qual se articulam ideias conectadas em 

vários níveis de dependência. Foram desenvolvidos pelo pesquisador Tony Buzan e objetivam 
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organizar as ideias por associação, da mesma forma que o cérebro humano. A nível educacional, 

podem ser usados como estratégia de ensino, estudo ou avaliação (ALCANTARA, 2020). 

Frente a todas essas possibilidades, é notório que o uso das tecnologias associado à 

educação confere motivação, interação e melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

Todavia, para se integrarem a esse mundo digital, os docentes precisam ser capacitados para 

responderem adequadamente às demandas dessa nova forma de ensinar e aprender. Destarte, é 

essencial a construção de um ambiente de desenvolvimento profissional que favoreça o 

letramento digital, aprendizado social e colaborativo do docente para que o processo 

pedagógico e tecnológico torne-se ativo e relevante (SAMPAIO; ALCÂNTARA, 2018). 

 

5.3.1 Entre artefatos estranhos e palavras desconhecidas: a inabilidade docente com as 

tecnologias educacionais  

 

A necessidade de utilizar as tecnologias para mediar o ensino infelizmente evidenciou, 

em alguns casos, uma relação pouco harmoniosa dos professores com essas ferramentas já 

desde antes do advento da pandemia, o que acarretou dificuldades na adaptação e na sua 

utilização para o ensino remoto. Os excertos extraídos das narrativas docentes a seguir 

testemunham essa realidade: 

 

No início tive dificuldades de utilizar as tecnologias digitais (...) A minha 

relação com essas tecnologias em sala de aula, de inicio foi com dificuldades, 

principalmente porque exigia uma demanda de tempo, para adquirir 

aprendizagem quanto ao manuseio dessas tecnologias (PROF03). 

 

Soma-se a isso, o desafio à parte que é dominar e dominar bem, não é um nível 

qualquer de domínio não, é um nível hard novas tecnologias educacionais, 

incluindo plataformas virtuais para o preparo e organização de conteúdos, 

atividades avaliativas e de interação com os estudantes. (PROF05). 

 

Dos mais experts no uso de tecnologias digitais aos que tinham menos 

experiência, todos tiveram um certo grau de dificuldade (PROF09). 

 

Nessa ocasião, termos poucos usados passaram a fazer parte da minha 

comunicação escrita e falada, como: encontros síncronos, atividades 

assíncronas, plataformas de videoconferência, meet, zoom... (PROF04). 

 

 

Uma imagem utilizada pela PROF02 também pode reforçar esse sentimento de 

desespero frente à utilização obrigatória das tecnologias digitais para dar continuidade a uma 

prática que, há pouco tempo, facultava seu uso. 
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Figura 1 - Imagem utilizada pela PROF02 em seu blog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Material produzido pela PROF02. 

 

A imagem apresenta uma pessoa, possivelmente uma mulher, em frente a um 

computador de mesa, com teclado em separado. A posição adotada pela mulher, com os 

cotovelos apoiados na mesa, a cabeça curvada entre eles, quase tocando o tampo da mesa, e as 

mãos cruzadas na nuca, sugere uma atitude de cansaço ou de desespero. Poderia facilmente ser 

uma professora tentando manipular um ambiente virtual de aprendizagem para postar seus 

materiais, ou gravar suas aulas e se comunicar com os estudantes. A escolha da imagem denota 

uma identificação da narradora com a situação apresentada e confere caráter visual ao que expôs 

por meio de palavras. 

Não obstante o pouco tato dos docentes no manejo dessas tecnologias, é preciso 

considerar que a sociedade passa por um processo de intensa transformação no que diz respeito 

à evolução digital. Facilmente podem-se identificar tarefas, mesmo presenciais, que já não se 

realizam sem dispositivos digitais. Nesse contexto, características como conectividade e 

colaboração fazem parte da vida de milhões de pessoas desde cedo. Porém, a educação e seu 

processo de ensino-aprendizagem seguem a passos lentos ao encontro dessa transformação 

social. Dessa forma, a mediação da aprendizagem sem o apoio das TIC não mais satisfaz alunos 

que, em sua maioria, são hiperconectados, com acesso irrestrito a múltiplas fontes de 
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informação e atualizados constantemente sobre os acontecimentos que ocorrem no mundo, 

mesmo quando estão no espaço limitado da sala de aula (SANTOS JUNIOR; MONTEIRO, 

2020). 

Nesse contexto, é importante abordar o conceito de letramento digital como prática 

necessária para a vivência num momento em que a tecnologia e os recursos digitais se fazem 

tão presentes e necessários nos mais diversos contextos sociais. Buzato (2006, p. 6) define 

letramentos digitais como 

 

[...] conjuntos de letramentos (práticas sociais) que se apóiam, entrelaçam e 

apropriam mútua e continuamente por meio de dispositivos digitais para 

finalidades específicas, tanto em contextos socioculturais geograficamente e 

temporalmente limitados, quanto naqueles construídos pela interação mediada 

eletronicamente. 

 

Para Buzato (2009), os letramentos digitais não se contrapõem aos letramentos 

tradicionais, mas funcionam como redes complexas e heterogêneas capazes de conectar outros 

letramentos, entendidos como práticas sociais, textos, sujeitos, meios e habilidades que se 

entrelaçam, contestam e modificam mútua e continuamente, tudo isso em meio à virtude e 

influência das TIC. 

Em complemento a essa ideia, Freitas (2010) compreende o letramento digital como 

as competências requeridas para que o indivíduo consiga entender a informação emitida por 

várias fontes com o suporte do computador e internet e utilizá-la de forma crítica e estratégica, 

em diferentes formatos. Atesta, ainda, a necessidade de que professores e alunos sejam letrados 

digitalmente, mas que isso vá além do uso meramente instrumental da tecnologia, mas que eles 

consigam se apropriar dela de forma crítica e criativa, atribuindo-lhe significados e funções e 

não apenas consumi-la passivamente. 

Apesar disso, por ocasião da pandemia, observou-se que a tecnologia adquiriu 

importância ímpar para a continuidade das aulas, porém evidenciou a fragilidade de sua 

utilização no âmbito educacional, o que revela que professores e gestores precisam se atentar 

para a rapidez das inovações tecnológicas e sua capacidade de gerar transformações sociais, de 

modo que há a necessidade de uma reflexão por parte dos educadores quanto a seu impacto 

positivo no novo modo de ensinar (OLIVEIRA et al., 2020). 

Sobre isso, Lévy (1993) já destaca em sua obra como a utilização das tecnologias 

facilita a construção de uma pedagogia ativa. Segundo o autor, características das tecnologias 

como a construção de hipertextos e as multimídias interativas permitem a participação ativa e 
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uma atitude exploratória ou mesmo lúdica por parte dos estudantes frente ao material a ser 

assimilado. Tal propriedade coaduna com a ideia de que quanto mais ativamente uma pessoa 

participa na obtenção de um conhecimento, mais ela integra e retém aquilo que aprende. 

É preciso, porém, ter um olhar crítico sobre a inabilidade das docentes na utilização 

das tecnologias pois, muitas vezes, os professores reproduzem em sala de aula sua experiência 

vivenciada quando estudantes, na qual nem sempre o computador ou as demais TIC estiveram 

presentes. Podem ter experienciado, ainda, situações desagradáveis ou constrangedoras ao 

tentar utilizá-las em momento anterior, o que pode ter criado uma certa resistência 

(SCHUHMACHER; ALVES FILHO; SCHUHMACHER, 2017). 

Schuhmacher, Alves Filho e Schuhmacher discorrem, também, sobre dois tipos de 

obstáculos em relação ao uso das TIC. Obstáculos epistemológicos, que estão relacionados com 

a própria natureza do conhecimento em TIC; e obstáculos didáticos, aqueles que se apresentam 

quando o docente faz uso de tais tecnologias, e estão relacionados ao cotidiano e à estratégia de 

ensino. 

Outro ponto a ser considerado é que, dentre as narradoras do estudo, muitas trabalham 

na docência há mais de 10 anos e concluíram sua graduação há mais de 20 anos, época em que 

a utilização das tecnologias educacionais não eram disseminadas nas universidades. Com isso, 

pode-se afirmar que existe um choque de gerações no ambiente da sala de aula, com educadoras 

que estão principiando nos conceitos básicos de manuseio das ferramentas digitais e educandos 

altamente treinados em seu uso. Isso rompe com a ideia tradicional sobre o processo de ensino, 

no qual o professor detém o conhecimento e tem a responsabilidade de repassá-lo ao aluno, que 

cumpre a função de aprender. 

  Sobre isso, Souza et al. (2020) afirmam que em especial os professores e professoras 

que se encontram em final de carreira apresentam cotidianamente dificuldade em lidar com o 

complexo aparato tecnológico exigido para a manipulação das plataformas educacionais à 

distância e outros recursos digitais, necessidade eminente na contingência da pandemia. Esse 

universo requer a construção de novas relações de comunicação e, conforme relatado pela 

PROF04, a aquisição de um glossário antes pouco empregado de palavras e expressões como 

lives, aulas online, webconferência, chat, podcast, homeschooling, dentre outros. 

Isso se complica somado ao fato de boa parte dos docentes não terem recebido 

qualquer capacitação sobre as TIC e, em especial na área da saúde, não realizarem uma 

qualificação pedagógica formal e reproduzirem os modelos aprendidos em sua experiência 

enquanto alunos. Na maioria das vezes, esses docentes utilizam abordagens tradicionais, em 
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que o professor é o centro do processo na transmissão de conhecimento e o aluno situa-se em 

lugar passivo, pouco crítico e reflexivo (MEDEIROS et al., 2021). É preciso destacar, no 

entanto que, embora graduadas há muitos anos, as formações em nível de mestrado e doutorado 

das narradoras são mais recentes e acredita-se que, no decorrer desses cursos, elas tiveram a 

oportunidade de conhecer novos métodos pedagógicos para aplicar na prática docente. 

Apesar de todas essas dificuldades, pontua-se que, no geral, as professoras não se 

mostraram resistentes ou contrárias à aprendizagem dessa nova forma de fazer educação, e 

procuraram, das formas que estavam a seu alcance, apropriar-se desse conhecimento e se 

capacitar para sua atuação. A PROF02, já com 25 anos de atuação na docência, demonstra seu 

interesse em agregar as TIC à sua prática da melhor forma possível: 

 

(...) buscamos aprender os recursos digitais como padlet, google forms, 

aplicativos de interação, infográficos (canva), wiki colaborativa, mapa mental, 

gincana, estudo de casos e questionário apropriados e planejados para esse 

formato (PROF02). 

 

 

A PROF03, mesmo com seus 32 anos de experiência, com o tempo também conseguiu 

se adaptar e perceber as vantagens do uso das TIC: 

 

Com o passar do tempo a adoção dessas tecnologias e aplicativos 

proporcionou atividades mais dinâmicas, aproximação entre nós (professores 

e alunos), estimulou a comunicação mais direta, despertou a curiosidade e 

diferentes experiências no processo de ensino e aprendizagem;  dentre outros  

ganhos (PROF03). 

 

Outro ponto percebido pelas professoras como dificultador para a utilização das 

tecnologias no ensino diz respeito a algumas vulnerabilidades sociais dos estudantes, que 

acabam privando-os de ter acesso a aparelhos digitais como notebooks ou computadores de 

mesa ou a uma internet de qualidade. Evidencia-se essa preocupação nos trechos que se seguem: 

 

(...) consideramos a dificuldade de acesso à rede de internet por parte de vários 

estudantes. (PROF05) 

 

(...) tendo muita ciência de que nem tudo seria possível de alcançar totalmente, 

sobretudo porque muitos discentes (e nós mesmos, docentes) apresentariam 

problema de acesso a recursos adequados para tal (PROF01). 

 
planejamos todas as etapas do processo sem contudo termos certeza das 

possibilidades e limites dos estudantes quanto a disponibilidade de acesso aos 



58 

 

 

 

equipamentos e as tecnologias que esse tipo de ensino necessitam para sua 

viabilidade. Desafio este que em tempos considerados "normais" já se 

apresentavam e em tempos de pandemia estavam presentes e que, em um 

contexto de pandemia se tornaram mais agudos e frequentes por questões 

sociais e econômicas que advém de "tempos de guerra". (PROF02) 

 

Nesse sentido, Charczuk (2021) discorre que um dos principais focos de 

problematização que gerou críticas e resistências quanto à adoção do ensino remoto diz respeito 

à grande desigualdade socioeconômica existente no Brasil, que resulta na falta de acesso aos 

recursos necessários para o acompanhamento das aulas remotas por boa parte da comunidade 

estudantil. 

Castioni (2021) complementa essa ideia ao declarar que a pandemia do novo 

Coronavírus pode ter exacerbado essas desigualdades e afetou principalmente aqueles alunos 

que já apresentavam desvantagens de oportunidades decorrentes de condições econômicas e 

sociais vulneráveis. Destaca que, com a suspensão das aulas presenciais, muitos estudantes 

oriundos de cidades interioranas e de pequeno porte retornaram para seus domicílios de origem, 

onde, em grande parte, não contam com as mesmas condições de acesso à internet. 

No estudo de Appenzeller (2020), no qual realizou enquete com estudantes do curso 

de medicina para acompanhamento do ensino remoto emergencial, demonstrou que os 

principais problemas identificados pelos alunos foram a qualidade ruim da rede de internet e o 

uso exclusivo de redes móveis para o acesso às aulas. Além disso, os respondentes referiram a 

utilização de computadores e notebooks para o acompanhamento das aulas, porém, na maioria 

dos casos, compartilhavam esses aparelhos com outros membros da família. 

Em alguns casos, instituições de ensino precisaram lançar políticas de apoio aos 

estudantes prejudicados, como a distribuição de chips de celulares com pacotes de dados de 

internet para os discentes que se encontravam sem acesso, com vistas a minimizar o 

comprometimento acadêmico (BASTOS et al., 2020). Houve, ainda, além da oferta de chips, 

situação de empréstimo de equipamentos como computadores ou tablets viabilizado pela 

reitoria da universidade (APPENZELLER et al., 2020). 

 Compreende-se que a pandemia impôs eventualidades não apenas à vida dos docentes, 

mas também dos estudantes, pois muitos precisaram procurar emprego para auxiliar nas 

despesas da família, aqueles que estão cumprindo o isolamento muitas vezes compartilham o 

ambiente de estudo com outros membros da família que também realizam seus trabalhos ou 

estudos de forma virtual, enfim, uma série de questões às quais os professores precisam ser 

sensíveis e se mostrarem ouvintes e colaborativos. Este trecho da PROF09 exemplifica uma 
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postura de condescendência para com os educandos. Ela demonstra a preocupação em buscar 

maneiras de minimizar as problemáticas enfrentadas pelos alunos e facilitar o desenvolvimento 

de suas atividades. 

 

(...) muitos terem conseguido um emprego para ajudar na renda da família e o 

distanciamento das relações entre os próprios colegas de turmas, tenho tomado 

uma postura flexível. Ou seja, quando há atividades coletivas deixo livre para 

que escolham seus grupos, sou acessível para escutar situações particulares de 

cada aluno e se possível refazer formas avaliativas para tais alunos (PROF09). 

 

 

Ainda sobre as dificuldades de acesso a aparelhos e internet de qualidade, é 

interessante abordar a ideia de democracia eletrônica abordada por Pierre Lévy, a qual é 

prejudicada por essas iniquidades tecnológicas vivenciadas no Brasil e outros países do mundo. 

Para Lévy, a verdadeira democracia eletrônica consiste em encorajar a comunicação interativa 

e coletiva proporcionadas pelo Ciberespaço, por meio das quais é possível aos cidadãos a 

elaboração e expressão de problemas observados em sua realidade, a auto-organização de 

comunidades locais, a participação nas decisões coletivas, nas políticas públicas e sua avaliação 

(LÉVY, 1999). Considera-se que a tecnologia, para além de sua utilização no meio educacional, 

contribui para o acesso democrático e universal a informações e dados relacionados à 

transparência da administração pública, porém há a necessidade de políticas públicas que 

promovam a popularização da utilização de aparelhos tecnológicos e acesso de qualidade à 

internet para que essa democracia eletrônica se efetive de fato. 

 

5.3.2 Enfrentando o desconhecido: estratégias pedagógicas para o ensino mediado por 

tecnologia 

 

 

Apesar das dificuldades vivenciadas por educadores e educandos, as professoras do 

estudo utilizaram várias estratégias e técnicas pedagógicas para viabilizarem suas atividades de 

ensino. Seus textos transpareceram a dedicação e a criatividade com as quais procuraram tornar 

sua prática pedagógica atrativa e eficaz, ainda que mediada por telas: 

 

Em todos esses componentes temos trabalhado com módulos de maneira 

sequencial, de segunda a sexta-feira, de modo que o discente se dedica a um 

componente por período e isto foi um grande acerto em nossas escolhas 

pedagógicas (...) Um aspecto fundamental nesse processo é a disponibilização 

prévia do plano de ensino, em que já colocamos para os estudantes todas as 

informações de como o componente irá acontecer e como será a avaliação. 
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(...) Deixamos o passo-a-passo da semana claro, com as atividades que devem 

ser realizadas antes do encontro síncrono. (PROF01). 

 

Esse modelo se coaduna com o adotado na modalidade EAD, na qual os estudantes 

cursam um curso ou temática por vez. Na transposição do presencial para o remoto, os alunos 

cursam várias disciplinas de forma simultânea, com professores diferentes e atividades 

síncronas e assíncronas distintas, o que pode causar confusão nos discentes caso não haja uma 

coordenação entre as equipes de trabalho (REYES; QUIRÓZ, 2020). A organização 

mencionada pela professora e a apresentação prévia do planejamento ao educando lhe permite 

se preparar e separar horários e momentos de sua rotina para realizar cada uma das atividades 

propostas. 

 

Continuamos utilizando a sala de aula invertida só que, agora, com mais 

momentos síncronos do que os assíncronos. Além disso, experimentamos 

novas estratégias dentro das mesmas tecnologias já utilizadas, ou seja, nos 

aprimoramos a partir do conhecimento dessas ferramentas (PROF02). 

 

A sala de aula invertida compreende uma metodologia com enfoque no aluno, na qual 

o professor disponibiliza previamente materiais e ferramentas para que o estudante trabalhe os 

conceitos teóricos fora da sala de aula. O período da aula, por sua vez, é aproveitado para 

explorar os temas mais a fundo e criar oportunidades ricas de aprendizagem (NARANJO-

HERNÁNDEZ, 2021). 

Correa (2020) afirma que muitas metodologias estão disponíveis atualmente para 

modificar o processo de ensino e aprendizagem e torná-lo mais ativo. Nesse sentido, a 

incorporação da didática, a adoção das TIC e a aplicação de teorias construtivistas permitem 

que alguns professores modifiquem suas aulas através da introdução dessas metodologias, 

dentre elas a sala de aula invertida. 

Acredita-se que a sala de aula invertida pode ser uma metodologia eficaz para o ensino 

remoto, pois foge ao modelo tradicional de aula expositiva que, em meio virtual, cansa e 

desmotiva o aluno ao fazê-lo ficar muito tempo em frente à tela do computador ou do celular. 

 

Por meio desse link da Aula prática gravada em laboratório é possível 

acompanhar a reinvenção de uma professora recém chegada, com 

dificuldades, mas com força de vontade gigante de fazer as coisas acontecerem 

e terem os melhores resultados possíveis, contribuindo com a formação ou 

simplesmente com o intelecto ou interesse de alguém por um determinado 

assunto (PROF05).  

 



61 

 

 

 

 

Essa docente adicionou um hiperlink à sua narrativa, que direcionava para um vídeo 

salvo numa pasta do Google Drive. No vídeo, ela e uma colega estavam no laboratório da 

instituição em que atuam, equipadas com todos os equipamentos de proteção individual 

necessários. Enquanto a voz da colega narrava o passo-a-passo e os materiais necessários, a 

professora executava os procedimentos referentes à área de saúde da mulher, como o exame 

clínico das mamas, coleta de preventivo, medição da altura uterina e manobras de Leopold-

Zweifel. O vídeo tem duração de cerca de 17 minutos e demonstra todo um cuidado e 

preparação para a sua execução. Nas palavras da professora, foi um dos pontos mais 

desafiadores do ensino remoto: 

 

Minha experiência mais desafiadora até o momento foi com a gravação de 

aulas práticas em ambiente de laboratório pois foi necessária toda uma 

programação anterior como, por exemplo, preparar um roteiro sobre os 

procedimentos, ensaiar a narração desse roteiro concomitantemente à 

execução dos procedimentos, agendar horário com o pessoal da mídia, 

conseguir materiais para os procedimentos que devida a suspensão das 

atividades presenciais devido a instalação do estado de calamidade pública 

estão com prazo de validade expirados ou não foram adquiridos mais para fins 

de renovação de estoque (PROF05). 

 

 

A gravação de vídeos também foi uma estratégia adotada pelos docentes no relato de 

experiência de Bastos et al. (2020). Essas gravações aconteciam majoritariamente no 

laboratório da própria instituição e atendiam às exigências de afastamento físico entre as 

pessoas, que totalizavam no máximo duas no ambiente. Os professores simulavam técnicas de 

enfermagem para facilitar a compreensão dos alunos acerca dos procedimentos. As autoras 

pontuam, porém, que esses vídeos não se propõem a substituir as aulas práticas presenciais, 

mas sim servir como facilitadores para a compreensão dos conteúdos partilhados. 

Pierre Lévy, em seus escritos do final do século XX, já antevia como os recursos 

audiovisuais proporcionados pelas tecnologias poderiam, no futuro, serem aliados no processo 

de comunicação e conhecimento, haja vista que poderiam ser trabalhados tão facilmente como 

a escrita era à época. Afirmou que “Discos óticos ou programas disponíveis na rede poderão 

funcionar como verdadeiros kits de simulação, catálogos de mundos que poderão ser explorados 

empiricamente, através de imagens e sons sintetizados.” Previa que os bancos de imagens 

reunidos por empresas cinematográficas e televisivas estariam disponíveis para acesso em 

qualquer terminal tecnológico (LÉVY, 1993, p. 63). Mais que isso, observa-se que a produção 
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de recursos audiovisuais não se restringe mais a empresas cinematográficas, mas é possível a 

qualquer pessoa portando apenas um celular. 

Outras docentes do estudo referiram o uso de jogos educativos e aplicativos de 

interação em suas aulas remotas: 

 

Pensando em tornar as aulas mais dinâmicas utilizei alguns recursos 

tecnológicos como, aplicativos de jogos: Kahoot, além de vídeos e enquetes 

(PROF06). 

 

Utilizo jamboard, mentimeter, kahoot, google forms (PROF10) 

 

Todos esses são sites ou aplicativos que permitem a construção do conhecimento de 

forma interativa e conjunta, em que os alunos podem adicionar informações a uma lousa virtual 

de forma simultânea, ou responder a questões elaboradas pelo educador e ter um feedback 

imediato. São aplicações que buscam despertar o interesse dos aprendizes e estimulá-los a 

buscar o conhecimento e construí-lo ativamente. No entanto, apesar de todos os esforços 

empreendidos pelas professoras, nem sempre os estudantes responderam satisfatoriamente, 

conforme exposto no tópico seguinte. 

 

 

5.3.3 Telas estáticas e silêncios constrangedores: feedback dos alunos ao ensino mediado 

por tecnologia 

 

 

Conforme narrado pelas docentes, o início do período remoto encontrou grande 

resistência por parte dos estudantes, possivelmente em decorrência da mudança abrupta da 

metodologia de aula e da ansiedade proporcionada pelo cenário incerto e temível da pandemia. 

 

Eles se mostraram inicialmente muito reticentes em relação ao formato de 

ensino que exige um nível de maturidade e responsabilidade para a realização 

das atividades assíncronas e leitura de textos que normalmente são lidos e 

discutidos em sala de aula. Mostraram-se em sua maioria arredios e reativos 

pois queriam somente aulas síncronas, de preferências expositivas pois não 

tinham tempo para lerem os textos e realizarem as atividades avaliativas 

propostas para os momentos assíncronos (...) (PROF02) 

 

“A todo momento enfatizávamos, eu e a outra docente, que estaríamos juntos 

para sanar dúvidas, delimitar outras estratégias e demonstrar, a partir de 

tutoriais, como utilizar algumas ferramentas. No entanto, percebíamos a 

resistência e insatisfação de alguns discentes (...) dificuldades em realizar 
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trabalhos em grupo e na comunicação interpessoal, falas desrespeitosas, 

desinteresse de alguns para realizar as atividades e fazer a leitura dos textos, 

entre outras.” (PROF04) 

 

(...) percebi que a maioria dos alunos são acostumados a serem meros 

receptores do conhecimento transmitido pelo professor. Muitos alunos que 

preferem 4 horas seguidas de aula síncrona do que fragmentar esse tempo em 

construir uma atividade para adquirir o conhecimento e num segundo 

momento realizar o feedback e o compartilhamento de forma coletiva. 

(PROF08) 

 

Pôde-se perceber, através dos textos das professoras, seu esforço em mediar o processo 

de aprendizagem através do estímulo à realização de leituras prévias aos momentos de aula e à 

adoção de atividades colaborativas e o esclarecimento de dúvidas nos momentos síncronos. 

Porém, evidenciou-se a renitência dos alunos em aderirem a um processo de aprendizagem mais 

ativo, em que eles assumem o protagonismo dessa prática. Ao contrário, dão preferência ao 

aprendizado receptivo, no qual cabe ao professor a responsabilidade de repassar as informações 

e incutir nos aprendizes o conhecimento necessário. 

A esse respeito, Scorsolini-Comin et al. (2020) afirmam que as estratégias do EAD, 

algumas das quais adotadas para o ensino remoto emergencial, podem possibilitar a 

horizontalização das relações entre aluno e professor, de maneira que este assume o papel de 

mediador da aprendizagem e não mais detentor do saber. No cenário virtual, o educador guia a 

aprendizagem por meio de várias estratégias, como ao estabelecer relações cooperativas que 

suscitem a adoção de uma postura de busca pelo conhecimento, de análise de evidências e de 

uma construção crítica e reflexiva frente ao processo formativo. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem, nesse sentido, possuem um nível de exigência 

maior tanto dos docentes quanto dos discentes, haja vista sua demanda por compromisso, tempo 

e dedicação. Em contrapartida, garantem uma aprendizagem mais efetiva com esse esforço 

mútuo dos atores e um bom acompanhamento docente (CORREA, 2020). 

Ainda sobre isso, Reyes e Quiróz (2020) discorrem que o ensino mediado por 

tecnologias requer um desenho pedagógico diferente daquele adotado para o ensino presencial, 

um desenho que potencialize a autonomia e independência dos estudantes no processo de 

aprendizagem, além de sua capacidade de autorregulação, através da qual consigam marcar o 

ritmo e o tempo na aprendizagem. Assim, deve-se ofertar especial atenção àqueles alunos com 

pouca capacidade de autorregulação, com necessidade de planejamento de rotas de 

aprendizagem pensadas para o alcance dos objetivos de aprendizagem.  
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É notório que, hodiernamente, o conhecimento está mais acessível a todos, em grande 

medida devido à popularização do uso da internet e de dispositivos móveis. Para além do 

entretenimento proporcionado pelas redes sociais, dos vídeos engraçados e do 

compartilhamento de fotos e propagandas chamativas, por meio da rede é possível acessar 

materiais científicos confiáveis, acompanhar as ideias e falas de profissionais capacitados e de 

referência em suas áreas de formação e compartilhar e obter conhecimento adicional ao 

conteúdo que o professor não consegue esgotar em poucos minutos ou horas de aula.  

A esse respeito, Siemens, ao desenvolver a ideia do Conectivismo, destaca a 

aprendizagem informal como aspecto significativo da experiência de aprendizagem. Diz 

respeito à aprendizagem adquirida fora dos ambientes formais de ensino, àquela que pode ser 

obtida de várias maneiras e em vários ambientes da vida do educando, seja através de 

comunidades de prática, das redes pessoais desenvolvidas por ele ou até mesmo do 

desenvolvimento de tarefas e trabalhos (SIEMENS, 2004). Depreende-se que os conteúdos de 

livre acesso compartilhados em sites ou redes sociais são indispensáveis para que os estudantes 

expandam seu conhecimento e formem seu próprio banco de dados sobre um determinado 

assunto e não se atenha exclusivamente ao que é trabalhado em sala de aula. Porém, é preciso 

ter interesse em buscar esses recursos e se apropriar deles. As narradoras, entretanto, não 

identificaram essa postura em seus alunos, o que, por vezes, foi-lhes frustrante. 

 

“Existem uma infinidade de materiais e leituras no ambiente virtual, mas que 

infelizmente o aluno, no geral, não tem iniciativas e hábito de se aprofundar” 

(PROF09) 

 

“há um desgaste em perceber que falta mais adesão e interesse do discente” 

(PROF10)  

 

Outra reclamação recorrente nas narrativas das docentes diz respeito ao 

comportamento dos discente durante as aulas virtuais no que diz respeito a manter as câmeras 

desligadas e interagir pouco nas discussões propostas, o que potencializa o distanciamento 

naturalmente imposto pelas atividades remotas. Os fragmentos a seguir exemplificam essa 

realidade: 

 

(...) vivenciamos a experiência frustrante de alguns alunos que não abrem as 

câmeras e aqueles que, sabemos não estarem presentes, visto que não falam, 

não interagem e, muitas vezes, não respondem quando são flagrantemente 

chamados verbalmente e temos o silêncio ensurdecedor como resposta.” 

(PROF02) 
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(...) essa é uma dura realidade. Infelizmente o professor dá aula aparentemente 

para telas e não para pessoas pois por unanimidade resolveram adotar um 

hábito de desligarem as câmeras e nós do lado de cá quase não conseguimos 

interagir, nem ao menos conhecer quem está ali na sua sala de aula virtual, 

você sabe quais são os nomes, as vezes vê alguma foto de perfil, mas nem 

sempre. (PROF05) 

 

Percebi que a grande parte dos alunos fica extremamente disperso durante as 

aulas, sem prestar o mínimo de atenção ao que é dito. Perguntas respondidas 

instantes antes, quando questionadas novamente ficam sem respostas. 

(PROF06) 

 

(...) não interagimos com os alunos como em sala de aula, não conseguimos 

observar a presença de cada um, o silêncio na maioria das vezes predomina e 

o professor não tem muito a fazer pois está apresentando o conteúdo.” 

(PROF08) 

 

 

No estudo de Santos (2020), em que realizou grupos focais com 32 professores 

portugueses acerca dos desafios da migração para o EAD durante a pandemia da Covid-19, os 

participantes também referiram a ausência de comunicação e interação cara-a-cara como um 

dos grandes desafios dessa transição. Os professores sentiam estar participando de verdadeiros 

monólogos digitais, ou seja, tinham a sensação de estar falando sozinhos. O silencia dos alunos 

causou tensão durante as videoconferências e uma necessidade maior de gerência das 

participações nas sessões. 

De acordo com o autor, quando um dos componentes da ação comunicativa está 

ausente ou limitado, emissor e receptor são obrigados a despender maior atenção e fazer esforço 

adicional para se expressar e entender corretamente um ao outro. Soma-se a isso o fato de o 

componente audiovisual, que deveria ser um fator facilitador, às vezes compõe uma dificuldade 

adicional, haja vista que o esforço para manter a imagem gera tensão em indivíduos que não 

estão acostumados e aumenta o nível de estresse e exaustão emocional. Tudo isso, por fim, 

prejudica a relação e prática pedagógica entre professor e aluno (SANTOS, 2020). 

Santos, Silva e Belmonte (2021) complementam essa ideia ao afirmarem que a falta 

de interação e relação interpessoal física, marcada pelo face a face e marcada pela prática de 

desativar a câmera e o microfone durante as sessões de aulas síncronas reforçam a lógica 

unidirecional do ensino e aumenta a sensação que os professores sentem de estarem falando 

sozinhos. 

Frente a isso, considera-se importante o desenvolvimento de práticas como jogos de 

perguntas e respostas, seminários temáticos ou até mesmo rodas de conversa virtuais durante 
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as aulas remotas, como forma de incentivar os estudantes a se expressarem verbalmente e 

relatarem sua percepção sobre os assuntos estudados. 

Concorda-se com Charczuk (2021) quando traz que o problema da interação, ou falta 

dela, relaciona-se muito mais com os fundamentos teórico-conceituais que a delineiam do que 

com o espaço em que ela acontece, seja presencial, à distância ou remoto. Ela sugere como 

possibilidade de romper essa barreira que o professor, ao invés de apenas repassar materiais 

para os alunos com auxílios dos meios digitais ou impressos, se torne sujeito-autor de tais 

materiais, de modo a imprimir sua marca neles. Assim, “a palavra do professor, seja por vídeo, 

áudio ou escrita, torna-se marca de sua presença; faz-se corporeidade na ausência de um corpo 

ocupante da materialidade de um espaço físico” (CHARCZUK, 2021, p. 13). 

No entanto, os relatos de algumas narradoras deixaram claro que essas dificuldades 

enfrentadas com os alunos não foram unânimes para todas as turmas e algumas delas foram 

superadas com o avançar da experiência do ensino remoto e a adaptação à utilização dos 

recursos tecnológicos: 

 

Com a continuação do semestre, ministrei outros CC e, felizmente, 

experenciei outros cenários: discentes interessados, respeitosos, empáticos, 

esforçados, criativos, acolhedores, preocupados com àqueles que 

apresentavam dificuldades e desejosos pelo retorno das aulas presenciais, mas 

cientes que não estávamos em momento epidemiológico seguro. (PROF04) 

 

Uma segunda turma do mesmo curso apresentou uma maior interação e 

participação o que nos proporcionou uma maior segurança e nos desafiou a 

buscar novas estratégias de ensino/aprendizagem para tornar as aulas mais 

interativas e dinâmicas. (PROF02) 

 

 

Assim, depreende-se que o ensino remoto possui dificuldades inerentes à sua 

modalidade, da mesma forma que o presencial também as possui. Nas duas modalidades, os 

atores do processo educativo, docentes e discentes, precisam estar entregues e empreenderem 

esforços para que a aprendizagem, de fato, seja efetiva. 
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Figura 2 - Imagem postada pela PROF04 

5.4 QUANDO “HOME” E “OFFICE” COMPARTILHAM O MESMO ESPAÇO 

 

 

Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque 

busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para 

constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. 

Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade. 

(Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire) 

 

 

 

Essa frase de Paulo Freire reflete bem as demandas requeridas para que o professor 

consiga desempenhar satisfatoriamente sua função de educador. É preciso dedicação, entrega, 

pesquisa, estudo. Um eterno ciclo de ensinar e aprender. Nesse processo, o professor dispensa 

grande tempo de sua rotina em atividades de planejamento de aulas, seleção de materiais, 

correção de atividades, elaboração de avaliações, entre outras. Se em tempos de ensino 

presencial, ao qual os docentes já estão habituados, todas essas tarefas já se configuram como 

desafiadoras, na vigência do ensino remoto emergencial então, em que esses profissionais 

tiveram que revisitar e adequar práticas pedagógicas, cumpri-las exigiu esforço dobrado. Mais 

complexo ainda foi equilibrá-las com os afazeres da vida pessoal e familiar. 

As professoras da pesquisa sentiram o peso dessa responsabilidade e carga excessiva 

de trabalho, mesmo estando em suas casas. Interessante analisar a imagem (FIGURA 4) abaixo, 

utilizada pela PROF04 para introduzir uma de suas narrativas. Uma observação atenta permite 

a identificação de vários elementos que suscitam múltiplas interpretações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Material produzido pela PROF04. 
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Num primeiro plano, destaca-se uma mulher de frente para a tela de um notebook, 

prática comum no contexto de distanciamento social, em que quase todas as atividades 

passaram a ser desenvolvidas através de dispositivos digitais, o que exige longas horas 

dedicadas a digitar trabalhos, participar de reuniões online, ministrar aulas por videoconferência 

ou responder e-mails. A atitude da mulher, entretanto, não é de concentração em sua atividade, 

ela está com os cotovelos apoiados na mesa e as mãos cobrindo o rosto, o que pode sugerir 

frustração ou estresse. 

Ao fundo, dispersos em vários pontos em volta da figura central da mulher, veem-se 

imagens em formato de desenho a lápis, tais como um casal brincando com um bebê, uma pilha 

de livros, algo como a cena de uma âncora de telejornal, pessoas reunidas no que poderia ser 

um escritório e um quadro com várias logomarcas de redes sociais, em cujo centro encontra-se 

a palavra “help”. É possível imaginar que esses elementos são representações dos pensamentos 

da mulher em questão, e representam as dificuldades em conciliar as atividades do trabalho 

remoto com suas responsabilidades maternas e matrimoniais, as necessidades de capacitação 

profissional e educação continuada, as notícias correntes sobre os efeitos da pandemia, que 

invadem diariamente os noticiários e o manejo das redes sociais e plataformas de comunicação 

com os alunos e colegas de trabalho. 

As ideias que as imagens permitem conjecturar são corroboradas pelas palavras das 

docentes reproduzidas nas passagens que seguem: 

 

Esse processo tem exigido de nós professores longos períodos em frente ao 

computador pois dependemos integralmente dele e de outras tecnologias de 

suporte que precisamos adquirir com recursos próprios para melhorarmos 

nossas aulas remotas síncronas e assíncronas como: aumentar capacidade de 

armazenagem do e-mail, computadores mais modernos, aplicativos de ponta, 

acessórios e outros. (PROF02) 

 

O cansaço também esteve muito presente, acredito que pela tensão e posição 

sentada em frente ao computador. (PROF08) 

 

(...) gravar vídeos de aulas práticas, preparar aulas teóricas, estudar sobre a 

nova disciplina que iria ministrar e aprender a manusear a Plataforma Virtual 

de Apoio ao Ensino em pouco mais de duas semanas. Tudo isso vem sendo 

muito árduo para mim, pois além de estar em um novo vínculo e ambiente de 

trabalho (pois passei recentemente por uma permuta) tive que conciliar tudo 

isso no curto espaço de tempo que tive e cuidar e amamentar meu bebê, 

realizar atividades domésticas e realizar a pesquisa e atividades do doutorado. 

(PROF05) 

 

Ou seja, além da sobrecarga mental quanto ao cenário pandêmico vivido, 

muito trabalho estava sendo feito em casa, que aliás, se tornou  o novo 

ambiente de trabalho. Dessa forma, inesperadamente foi preciso aprender 
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mais sobre ferramentas tecnológicas, estratégias de ensino com essas 

ferramentas, além de ajustar o ambiente de casa como o ambiente de trabalho 

(velocidade de internet, notebook apropriado, espaço físico reservado para 

isto, afinal eu e meu esposo somos professores e tivemos que organizar dois 

ambientes diferentes para trabalhar sem atrapalhar o outro). (PROF09) 

 

 

O estabelecimento do ensino na modalidade remota trouxe várias implicações para os 

trabalhadores, dentre as quais a necessidade de aprender o manuseio das tecnologias 

educacionais e das diferentes formas de interação e comunicação entre as equipes. Além disso, 

houve o entrelaçamento entre suas vidas familiares e o trabalho, os quais nunca estiveram tão 

próximos. No seio familiar, foi preciso dividir no mesmo ambiente atividades de trabalho, 

escolares, domésticas e de lazer. Esse desafio de controle do tempo e do esforço de trabalho 

sempre foi usual nas relações entre empresas e trabalhadores (LOSEKANN; MOURÃO, 2020). 

Em vista disso, é preciso considerar que a responsabilidade por transformar o ambiente 

domiciliar em posto de trabalho coube exclusivamente aos professores. Eles tiveram que arcar 

com toda a despesa financeira decorrente da aquisição e manutenção dos materiais de trabalho 

e infraestrutura física, como computador, câmera, microfone, impressora, internet, luz elétrica, 

mobília e vários outros. Os docentes que não tinham familiaridade com esses recursos, tiveram 

ainda que recorrer a familiares ou amigos para auxiliá-los. Houve, portanto, a necessidade de 

adequação dos elementos e experiência do trabalho docente presencial para o remoto, pois não 

se trata de uma mera transposição de atividades, mas sim uma redefinição de meios em um 

curto espaço de tempo. E aos docentes foi atribuída toda a responsabilidade por esse processo 

(SOUZA et al., 2020). 

  Santos, Silva e Belmonte (2021) destacam, além disso, que essas novas exigências 

educacionais acontecem envoltas no contexto capitalista contemporâneo, o que exacerbou a 

precarização da atividade docente e o aumento da carga horária online involuntária, tendo em 

vista que o professor precisa estar conectado e envolvido em suas tarefas por período superior 

àquele previsto em sua remuneração. Isso tem impacto não só nas dimensões financeira, afetiva 

e ética dos docentes, mas também no aspecto motivacional, o que acarreta desânimo, ansiedade, 

depressão e exaustão. Por isso, os autores frisam a necessidade de se dar maior atenção a esses 

desafios, dado que requerem equilíbrio físico, mental e econômico. 

Uma das participantes desta pesquisa usou da produção da narrativa para relatar o 

quadro de ansiedade desenvolvido por ocasião das necessidades advindas do ensino remoto 

emergencial: 
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Sinto muita falta do convívio e das relações sociais no ambiente de trabalho 

que não conseguem ser substituídas pelas reuniões via google meet ou vídeo 

chamadas. Tento me envolver em atividades diversas pois não consigo ficar 

"sem fazer nada", ou seja, não me permito o ócio criativo pois tenho transtorno 

de ansiedade. (...) No início precisei de apoio psicológico e medicamentoso 

mas tentei organizar uma rotina de atividade física que me permitiu sair do 

uso de ansiolíticos. (...) estou com dificuldades para dormir e me concentrar o 

que me remete a um quadro de ansiedade pois não sinto que essa pandemia 

esteja melhorando e sem perspectiva de volta a uma rotina de vida presencial 

e de interação e isso está me causando muita angústia e ansiedade. (PROF02) 

 

 

 

Losekann e Mourão (2020) abordam essa temática em seu trabalho e destacam 

algumas reações comportamentais decorrentes da tensão gerada pela pandemia e pelo novo 

regime de trabalho como perda de apetite e sono, conflitos interpessoais resultados de alterações 

de humor, agitação ou letargia, aumento da ansiedade que pode culminar em crises de pânico, 

e muitas outras. Enumeram alguns transtornos psíquicos também, tais quais depressão, crises 

de ansiedade e de pânico. Por fim, citam como desafio importante no que concerne à gestão de 

pessoas em regime de teletrabalho a dificuldade em perceber a saúde mental dos trabalhadores 

à distância, e que é necessário o desenvolvimento de boas práticas de comunicação e interação 

entre a equipe nesse contexto. 

Oliveira et al. (2020) fazem alusão às Práticas Integrativas e Complementares (PIC) 

no SUS como possibilidade na abordagem dos problemas psicoemocionais a que os professores 

encontram-se vulneráveis em decorrência do estresse das atividades e também do medo de 

contrair a doença e da solidão. São práticas que podem ocorrer em qualquer tempo e em 

qualquer nível de complexidade, como arteterapia, dança, musicoterapia, yoga, reiki, shantala, 

entre outras.  

Não se pode desconsiderar, nessa discussão, o fato as docentes do estudo serem todas 

mulheres, grupo que tem gerado discussão e reflexão por sua vulnerabilidade na conjuntura da 

pandemia, seja em relação ao aumento da violência doméstica ou da exacerbação da jornada de 

trabalho em virtude das tarefas domésticas, a quem a sociedade machista atribui exclusiva 

responsabilidade pela execução. 

Nessa perspectiva, Boaventura de Sousa Santos (2020) discorre que o período de 

quarentena pode ser especialmente difícil para as mulheres e, até mesmo, perigosa. Ele as 

denomina como as “cuidadoras do mundo” por dominarem a prática do cuidar dentro e fora das 



71 

 

 

 

famílias e serem maioria em profissões como a enfermagem e a assistência social, que figuram 

na linha de frente na prestação de cuidados a doentes e idosos dentro e fora das instituições. 

Dando seguimento a sua argumentação, Santos (2020) coloca que seria natural 

imaginar que, por toda a família estar em casa e haver mais braços disponíveis, as tarefas 

domésticas seriam mais distribuídas. Porém, suspeita que tal não acontece, em virtude do 

machismo imperante na sociedade e que pode ser reforçado pelo momento de crise e 

confinamento. Afirma que a presença das crianças e outros familiares em casa por tempo 

integral causará maior estresse e este recairá mais sobre as mulheres. 

As docentes ratificam a dificuldade em conciliar atividades de trabalho com as 

atividades domésticas: 

 

Não vem sendo fácil conciliar atividades de trabalho em ambiente doméstico 

como também não atividades domésticas em ambiente de trabalho, elas se 

entrelaçam e quando você se dá conta o escritório virou refeitório e o contrário 

também acontece. (PROF05) 

 

Não conseguimos diferenciar o que é trabalho e o que é rotina pessoal e 

familiar, até porque a rotina familiar perdeu muito da vivência social e de lazer 

em razão da pandemia. Então, consumimos o nosso tempo nos dedicando 

quase que integralmente as atividades laborais como forma de compensar a 

necessidade de aprendizado constante. Assim, nos deparamos em longas horas 

de reuniões e em horários que, em tempos normais, seriam o nosso intervalo 

de almoço/jantar ou nosso final de semana. (PROF02) 

 

 

Outro fator causador de estresse apontado pelas narradoras foi a necessidade de estar 

disponível aos alunos para o esclarecimento de dúvidas e fornecimento de informações quase 

que em tempo integral, haja vista que, muitas vezes, os discentes não reconhecem o período de 

descanso e folga do professor e enviam mensagens em redes sociais como o WhatsApp em 

horários inoportunos, além de esperarem retorno rápido a suas demandas. 

 

Por um lado, faz-se todo um esforço para produção de um conteúdo bacana, 

que tenha uma interface fácil e clara por outro temos uma das partes 

empenhada em não utilizar tais recursos por serem mais adepta à redes sociais 

de comunicação como o whats app por exemplo, muitas vezes por comodismo 

ou por simplesmente considerarem mais eficaz e pertinente invadir a rede 

social de um professor que já passa o dia utilizando a ferramenta, talvez 80% 

do seu tempo também para demandas do trabalho, logo, o que deveria ser 

distração acaba sendo mais uma ferramenta de trabalho que te sinaliza o que 

fazer a toda hora em sua própria casa, no seu quarto, no seu banheiro, na sua 

sala, a até mesmo na mesa de jantar. (PROF05) 
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Eu deixo meu telefone pessoal para contato direto com o líder de turma. Antes 

eu criava o grupo de whats app com toda a turma, mas foi difícil para algumas, 

visto que muitos alunos confundem o espaço e querem retorno imediato para 

suas solicitações. Inclusive, eu pontuo como um ponto negativo: a sensação 

de estar no trabalho 24h no ensino remoto. (PROF09) 

 

 

O trabalho de Saraiva, Traversini e Lockmann (2020) também evidenciou que, no 

contexto da pandemia, existe a demanda por disponibilidade irrestrita dos professores. Numa 

realidade que extrapola sua carga horária, é exigido do docente que se mantenha disponível nos 

três turnos diários para responder às perguntas e tirar dúvidas dos estudantes. Tudo isso em 

meio às atividades que já consomem seu tempo, que envolvem planejar atividades, enviar nas 

plataformas utilizadas, recebê-las e corrigi-las em tempo hábil. 

Souza et al. (2020), da mesma forma, apontam que, para dar conta das inúmeras tarefas 

pelas quais são cobrados, precisam extrapolar sua jornada formal de trabalho e, ainda, atender 

os alunos através de aplicativos como o WhatsApp. Entende-se que possuir uma rede social na 

sociedade moderna é uma necessidade, pois são utilizadas para comunicação e troca de 

informações com os setores de trabalho, de fato, mas também para interação com familiares e 

amigos. Entretanto, o que se vivencia é a formação de inúmeros grupos, um para cada turma ou 

para cada disciplina, e os dispositivos móveis são inundados por várias mensagens, que muitas 

vezes se perdem e deixam de ser respondidas. Assim, o que deveria ser um momento de 

distração e contato com a família, se torna mais um instrumento estressante para a resolução de 

problemas de trabalho. 
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5.5 A REINVENÇÃO DAS PROFESSORAS ANTE OS DESAFIOS DO ENSINO REMOTO 

 

 

Em que está pensando? — perguntou o abade, sorrindo e tomando a 

concentração de Dantès por uma admiração levada ao extremo. 

- Penso antes de tudo em uma coisa, a enorme soma de inteligência 

requerida para chegar aonde chegou; que teria feito, uma vez livre? 

- Nada, talvez; esse transbordamento do meu cérebro evaporou-se em 

banalidades. É preciso o infortúnio para escavar certas jazidas 

misteriosas escondidas na inteligência humana; é preciso pressão para 

fazer a pólvora explodir. O cativeiro reuniu num único ponto todas as 

minhas faculdades que flutuavam aqui e ali; elas colidiram num espaço 

exíguo; e, o senhor sabe, da colisão das nuvens resulta a eletricidade, 

da eletricidade, o relâmpago, do relâmpago, a luz. 

 

(O Conde de Monte Cristo, Alexandre Dumas) 

 

 

No livro “O Conde de Monte Cristo”, do francês Alexandre Dumas, o jovem 

marinheiro Edmond Dantès é traído por seus amigos e condenado injustamente à prisão. Lá, 

conhece o abade Faria que, preso há vários anos e reconhecendo a injustiça sofrida pelo vizinho 

de cela, formula um plano meticulosamente pensado para fazê-lo fugir e conseguir reconquistar 

tudo que lhe fora abruptamente roubado. No diálogo reproduzido, Dantès mostra-se surpreso 

pelo fato de o abade ter preservado suas faculdades mentais e sua perspicácia mesmo no 

ambiente inóspito da prisão do Castelo de If. O abade responde que talvez a situação de 

infortúnio e dificuldade a que fora exposto tenha sido exatamente o estímulo para o 

desenvolvimento de sua perspicácia e inteligência. 

Da mesma forma, as adversidades impostas pela pandemia também exigiram 

criatividade e resiliência por parte da sociedade, da qual praticamente todos os setores foram 

direta ou indiretamente afetados. Sobre isso, Boaventura de Sousa Santos (2020) afirma que, 

em sentido etimológico, uma crise é algo excepcional e passageiro, e se configura como uma 

oportunidade para ser superada e estabelecer um melhor estado de coisas. O autor reflete, ainda, 

que a pandemia e a quarentena têm revelado a capacidade das sociedades de se adaptarem a 

novas formas de viver quando percebem essa necessidade e a entendem como indispensável 

para o bem comum. 

No setor da Educação, os professores precisaram se adaptar a um novo formato de 

ensino para dar continuidade à formação dos seus alunos. Conforme pôde-se evidenciar nos 

capítulos precedentes, essa adaptação não foi fácil e impôs uma série de contratempos e 
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dificuldades, porém também foi estopim para muitos aprendizados e transformações, como é 

possível perceber nos excertos extraídos das narrativas docentes que seguem: 

 

É imensurável o crescimento em termos digitais que tivemos de 2020 para 

2021. Tantas ferramentas e estratégias que enriquecem o processo de ensino 

aprendizagem, estimulam a criatividade do aluno e a troca de conhecimento 

poderiam ter sido mais infundidas no ambiente presencial e até entendo que a 

pandemia e esse novo modelo remoto que forçou todos a mergulharem mais 

no mundo tecnológico chegou como forma de quebrar paradigmas e modelos 

tradicionais de ensino. Até mesmo o docente mais conservador e tradicional 

foi obrigado a se reinventar para se adequar a este novo modelo. (PROF09) 

 

 

Foi um momento desafiador, mas de muita união, sinceridade, parceria e 

aprendizado entre docentes e discentes. (...) Muitos se reinventaram! Inclusive 

eu. Assim, considerei a experiência exitosa e alguns medos que estava 

alimentando, consegui controlá-los. (...) Sempre é tempo de se aprender! 

Sempre temos o que aprender nas diversas situações de vida 

(PROF04) 

 

 

Quanta coisa já aprendemos e aperfeiçoamos nesse processo! (...) e parar pra 

pensar e refletir sobre tudo foi um momento importante, sobretudo de auto 

avaliação. (PROF01) 

 

 

Nesse sentido, Charczuk (2021) desenvolve a ideia de que a incidência da pandemia 

da Covid-19 revelou a fragilidade humana frente a um vírus de proporções tão pequenas e tão 

avassalador, mas ressaltou a importância da união entre as pessoas e a manutenção dos laços 

humanos mesmo com a impossibilidade da presença física. Para isso, os meios digitais foram 

essenciais para a realização de encontros, festejos e despedidas. De igual modo, no contexto 

educacional, professores e professoras dos vários níveis educacionais de todo o mundo valeram-

se dos meios digitais para operar o educar sem contar com o espaço físico das escolas. Assim, 

ainda que passível de críticas, o ensino remoto vem sustentando o ensinar e o aprender em 

vários países ao redor do mundo. 

O potencial da utilização das tecnologias na educação é fato reconhecido. Através 

delas, é possível incrementar o acesso, aperfeiçoar práticas educativas já existentes e 

desenvolver novas estratégias para transformar a experiência de ensino e aprendizagem. São 

necessárias para satisfazer estudantes que possuem um mundo de informações disponível ao 

alcance das mãos, um mundo em que o computador e a internet permitiram que qualquer pessoa, 

em qualquer lugar e a qualquer hora possam acessar dados e conhecimentos num piscar de olhos 

(BASTABLE, 2010). 
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Nesse mundo em que o conhecimento está ao alcance de todos, os professores 

precisam mudar sua metodologia tradicional de ensino e se transformem em guias, orientadores, 

facilitadores e direcionadores do processo ensino-aprendizagem. O processo pode ser árduo, 

mas com certeza enriquecedor pois rompe com mitos e barreiras que muitos educadores 

erigiram, frutos do medo de perder a maestria, o controle e a confiabilidade da transmissão de 

conceitos. Porém o ensino com apoio tecnológico não prescinde da presença do professor, haja 

vista que a virtualidade exige mais trabalho e acompanhamento do docente para que a 

aprendizagem seja efetiva e os estudantes não se dispersem. São os educadores que garantem o 

alcance dos objetivos de aprendizagem (CORREA, 2020). 

Apesar disso, o ensino mediado por tecnologias sempre foi deficiente, em especial no 

campo da Enfermagem, devido a fatores como o desconhecimento por parte dos docentes e das 

instituições e a carência no fornecimento de atualizações sobre novas formas de produzir 

conhecimento nas instituições de ensino, o que limitava as práticas educativas à reprodução de 

um modelo vertical de transmissão de conhecimentos e o desenvolvimento de práticas 

alienadoras (GADELHA et al., 2019). 

Acredita-se que a vigência do ensino remoto emergencial, ainda que de forma imposta, 

fez com que mesmo os professores mais resistentes à utilização das tecnologias se abrissem 

para essa nova experiência e pudessem avaliá-la na prática, com conhecimento de causa, não 

sugestionados por ideias pré-concebidas e de senso comum. Além disso, estimulou a troca de 

experiências tanto entre professores quanto entre professores e alunos, fato que contribui 

significativamente para a construção do conhecimento. 

Interessante observar que algumas docentes evidenciaram a capacidade de reinvenção 

possibilitada pelos obstáculos impostos pelo ensino remoto: 

 

Minha experiência educacional vem sendo desafiadora, como já havia 

mencionado anteriormente, mas bastante gratificante pois me sinto muito útil 

na maioria do tempo e estimulada a sempre buscar aprender mais (...) é 

essencial acreditar na educação e no seu poder de transformação mesmo em 

um período tão difícil (...) A reinvenção de nós mesmos, que estamos sendo 

obrigados a viver, é a mesma que um dia irá proporcionar muitas saídas para 

o que imaginávamos não ter.  (PROF05) 

 

 

(...) com a ajuda das colegas, trocando experiências e assistindo live, fazendo 

curso, palestra...foi clareando mais esse universo ainda por dominar... Ser 

professor é isso é se surpreender, superar desafios... (PROF07) 
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Entende-se que a reinvenção referida pelas professoras diga respeito à necessidade de 

repensar sua prática, rever conceitos e metodologias que embasassem suas atividades 

pedagógicas. Contudo, embora evidenciada mais intensamente no contexto da pandemia, talvez 

essa característica seja uma prerrogativa para a profissão de educador, pois esses profissionais 

precisam o tempo inteiro se aperfeiçoarem e se capacitarem para as demandas que 

continuamente surgem no âmbito educacional. Ademais, como relata Paulo Freire (1996), não 

existe docência sem discência, ou seja, não existe o ato de ensinar dissociado do ato de aprender, 

pois foi aprendendo socialmente que homens e mulheres descobriram que era possível ensinar, 

que era necessário trabalhar maneiras, caminhos e métodos de ensinar. O autor afirma que o 

aprender precedeu o ensinar. 

Em um momento de incertezas como o que se apresenta, Rodríguez-Gázquez (2020) 

destaca a importância de as escolas e universidades mostrarem ao mundo os resultados do 

compromisso com a formação dos futuros profissionais. Para isso, os professores precisam 

mostrar-se cada vez mais criativos e não mostrarem resistência à mudança inevitável para a 

virtualidade que, indubitavelmente, trará grande aporte à formação profissional de qualidade. 

Em relação à Enfermagem, a autora salienta a variedade de metodologias que os educadores 

têm desenvolvido para alcançar os objetivos das disciplinas curriculares. São métodos e 

ferramentas não apenas para dar suporte às aulas teóricas, mas também alguns temas de 

simulação, consulta de enfermagem e atividades de educação em saúde para pacientes, 

familiares e grupos comunitários. 

Nessa vertente, Oliveira et al. (2020) destacam o importante papel social das 

instituições de ensino na divulgação de informações confiáveis e adequadas até mesmo para o 

enfrentamento da situação sanitária que ora se apresenta, como por exemplo na elaboração de 

protocolos confiáveis e seguros, com divulgação ampla nos âmbitos social, científico e 

educacional; além de sua responsabilidade na formação de profissionais capacitados para o 

enfrentamento de situações catastróficas. 

Entende-se que as instituições de ensino têm a responsabilidade de dar devolutiva à 

sociedade, uma vez que esta lhe oferece apoio tanto como campo para a realização de estágios 

e práticas e para a realização de pesquisas científicas quanto na forma financeira através dos 

impostos pagos que se revertem em investimentos para as escolas e universidades públicas. 

Durante a quarentena, compreende-se que esse contato ficou prejudicado, mas mesmo assim 

houve estratégias de comunicação com o público externo. O texto da PROF01 exemplifica isso: 
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Criamos um canal no YouTube em que disponibilizamos todas as nossas 

discussões online e nos tornamos mais ativos nas redes sociais e isso foi um 

dos grandes aprendizados com o remoto: gravar os encontros e publicizar tem 

contribuído para um alcance e contribuição extra-muros da universidade! E já 

temos refletido sobre como continuar com esse retorno social após o retorno 

das atividades presenciais... (PROF01) 

 

 

O final desse trecho denota, ainda, preocupação por parte da docente em relação ao 

retorno das atividades presenciais. Outra narradora também fez conjecturas sobre como os 

aprendizados proporcionados pelo ensino remoto poderão influenciar quando do retorno às 

práticas presenciais ou híbridas: 

 

Atualmente, posso afirmar que parte dos desafios e dificuldades foram 

superados, acredito que o rendimento do aluno será maior, após retorno as 

atividades presencias e/ou o ensino híbrido. (PROF03) 

 

 

 

Muitas são as dúvidas que se apresentam no que concerne ao retorno à “normalidade”. 

Se esse retorno será breve, se essa normalidade transcorrerá da forma como a vivenciávamos, 

se o ensino mediado por tecnologias será integrado definitivamente à realidade educacional. 

Oliveira, Silva e Silva (2020), em seu estudo, levantam várias questões a serem consideradas 

no campo educacional mesmo num cenário pós pandemia: a distribuição de artefatos 

tecnológicos para alunos que não os possuem, a democratização no acesso à internet, tendo em 

vista a grande desigualdade social ainda existente no país, a necessidade de formação 

continuada para professores para o desenvolvimento de teorias e práticas que promovam a 

ressignificação do trabalho docente, com vistas à integração das TIC à prática pedagógica. 

Todas essas reflexões precisam ser feitas e discutidas pelos professores dos mais 

variados níveis educacionais e, em especial, pelos enfermeiros docentes, uma vez que o ato 

educativo está intrinsecamente relacionado à área da Enfermagem, seja nos campos da prática 

clínica, como hospitais ou unidades de saúde, seja no interior das salas de aula para formação 

de futuros enfermeiros e técnicos de enfermagem. Pois, de acordo com Bastable (2010), o 

propósito primordial do enfermeiro enquanto educador deve ser oferecer suporte aos clientes, 

sujeitos de seu cuidado, capacitar a equipe de enfermagem em sua prática e servir como 

preceptores para os estudantes de enfermagem. Os enfermeiros e enfermeiras devem valorizar 

seu papel de educador e encará-lo como prioridade para seus clientes, colegas e futuros 

membros da equipe. 
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Como referido por uma das professoras da pesquisa, é preciso acreditar na educação e 

em seu poder transformador. Através dela, qualquer obstáculo pode ser superado, e o 

conhecimento, com seu caráter indomável, consegue ser disseminado seja por qual meio estiver 

disponível, desde que haja interesse por buscá-lo e empenho por parte dos protagonistas que 

encenam o ato educativo.  

Talvez o “felizes para sempre” não seja a conclusão ideal para as narrativas dessas 

professoras, pois as histórias assim concluídas emanam a ideia de finitude, concretização, 

quando, na verdade, a educação brasileira é um campo cujas lutas e desafios se renovam 

continuamente. A pandemia está sendo apenas um capítulo dessa jornada, cuja aguardada 

conclusão marcará um recomeço com novas particularidades e obstáculos que ensejarão a 

construção de muitas outras histórias, tão interessantes e necessárias quanto esta. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Dar voz a professoras do curso Técnico em Enfermagem, de instituições públicas do 

nordeste brasileiro foi experiência relevante num contexto em que a Educação e a Ciência têm 

sido vítimas de ataques constantes e descrença infundada. A classe docente, já previamente 

criticada de forma injusta, no contexto da pandemia viu-se perante um desafio para o qual não 

estava preparada e não recebeu tempo hábil para se instrumentalizar adequadamente. Os 

problemas vivenciados diariamente em sua rotina de trabalho como a carga-horária excessiva 

de trabalho, distribuída entre atividades de ensino, planejamento, pesquisas e supervisões de 

estágio, a necessidade de engajar alunos muitas vezes desinteressados e advindos de contextos 

sociais vulneráveis, e a precisão de se capacitar continuamente para aperfeiçoar sua prática e 

aumentar a remuneração nem sempre condizente coma importância e responsabilidade de seu 

serviço ainda estavam presentes, porém com o agravante de prescindir da presencialidade física 

e acontecerem em um ambiente mediado por telas e artefatos tecnológicos. 

Por isso, para melhor entender esse contexto e poder refletir a seu respeito, nada mais 

viável que permitir a esses sujeitos narrar sobre sua rotina, suas percepções e sentimentos, bem 

como as estratégias de enfrentamento que desenvolveram para os obstáculos que se 

apresentavam. A partir desse método aplicado, os objetivos a que esta pesquisa se propôs foram 

atingidos. Foi possível analisar as narrativas construídas por docentes sobre o ensino mediado 

por tecnologias educacionais, o impacto e as incertezas vivenciados no início do período 

remoto, as dificuldades no manejo e na utilização dessas ferramentas. Evidenciaram-se as 

principais tecnologias educacionais utilizadas pelas docentes para a condução das atividades 

pedagógicas, dentre as quais se destacaram plataformas e aplicativos desenvolvidos pela 

empresa Google com finalidades educativas. E conheceu-se, a partir da ótica das professoras, a 

receptividade e a relação estabelecida com os educandos mediante o ensino mediado por TIC, 

feedback marcado, sobretudo, por resistência em relação às metodologias ativas e pouca 

interação no momento dos encontros virtuais síncronos. 

Porém o material produzido retornou dados para além do que se esperava alcançar 

inicialmente. As professoras relataram a problemática do home office, no qual o 

compartilhamento do ambiente doméstico com o ambiente de trabalho proporcionou sobrecarga 

das atividades e confusão de horários, com os momentos de descanso e lazer prejudicados por 

demandas laborais. Levantaram, ainda, questões psicológicas decorridas dessa sobrecarga de 

trabalho e do estresse frente às incertezas e angústias proporcionadas pela situação de pandemia. 
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E, a despeito de toda essa problemática, apontaram os aprendizados e transformações positivas 

que esse novo formato de ensino e aprendizagem propiciou. 

A pesquisa, como é próprio da prática científica, não se encerra em si mesma, e 

apresenta limitações, que poderão ser contempladas por estudos posteriores. Os dados revelam 

uma realidade regional, haja vista que a pesquisa se restringiu à região nordeste do país que, 

como as demais, possui suas particularidades e problemas próprios, ainda que muitas 

características do campo educacional sejam compartilhadas por todo o território nacional. 

Houve pouca adesão dos profissionais à participação no estudo, haja vista que, dos e-mails 

enviados para todos os docentes dos cursos técnicos das duas instituições, apenas dez 

concluíram a etapa de produção dos dados. Associa-se essa pouca adesão à exiguidade do tempo 

disponível pelos docentes em virtude da sobrecarga de atividades imposta pelo período remoto. 

Outra fragilidade diz respeito ao fato de os dados refletirem a percepção apenas de um dos 

agentes envolvidos no processo educativo, não sendo possível contemplar a ótica dos 

educandos ou dos funcionários administrativos e gestores das instituições de ensino. 

Dessa forma, sugere-se a realização de estudos complementares, nos quais sejam 

avaliados os impactos educacionais da pandemia em outras regiões do país, que recrutem uma 

amostra maior da população de professores e que consigam avaliar a percepção de outros 

agentes do processo educativo acerca da experiência vivida na vigência da pandemia da Covid-

19. 

Espera-se que os dados aqui evidenciados sirvam de base para a elaboração de 

estratégias para a superação das dificuldades pelos professores quanto à utilização de 

tecnologias educacionais para a prática pedagógica; que, em associação a outros dados 

evidenciados em outros trabalhos, possam ser considerados para a elaboração de políticas 

públicas para a Educação e para a classe docente; e, não menos importante, que as experiências 

das educadoras participantes da pesquisa sejam compartilhadas com outras professoras e 

professores e consigam dar suporte a um ensino cada vez mais baseado em evidências. 
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APÊNDICE C – EBOOK TUTORIAL PARA CRIAÇÃO DOS BLOGS 
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Olá! Obrigado por responder a nosso e-mail e aceitar o convite 

para participar da pesquisa. Sua participação será muito importante! 

Nosso estudo tem como objetivo: Compreender a percepção de 

professores do curso Técnico em Enfermagem acerca da implementação 

de tecnologias educacionais para o ensino remoto durante a pandemia do 

novo coronavírus. 

Para atingi-lo, optamos por fazer a coleta de dados por meio de 

narrativas digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para viabilizar a produção dessas narrativas, optamos pela 

construção de Blogs pelos participantes da pesquisa, nos quais poderão 

postar suas narrativas em forma de posts. 

Os blogs serão construídos e operados através do site 

www.blogger.com, site de domínio Google, gratuito e de fácil 

manipulação. Os blogs ficarão privados durante toda a realização da 

pesquisa e apenas eu terei acesso às postagens. Terminada a pesquisa, 

Narrativas são utilizadas pelo homem há muito tempo para 

transmitir suas vivências e conhecimentos. Tradicionalmente, são 

marcadas pela oralidade e escrita. Porém, o advento das tecnologias  

também impactou na produção das narrativas, culminando no que se 

convencionou chamar narrativas digitais. Essas, caracterizam-se 

principalmente pela hipertextualidade (possibilidade de inserir um link 

para uma página, uma imagem ou um vídeo na narrativa) e pela 

possibilidade de difusão para muitas pessoas. 

http://www.blogger.com/
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você poderá tornar o blog público ou até mesmo exclui-lo. Atenção para 

o tutorial a seguir: 

01 – Faça login no site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 - Preencha com sua conta google e sua senha 
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03 – O site pedirá que você preencha algumas informações sobre 

o blog. Após concluir sua criação, essa página aparecerá para você. É 

onde faremos algumas configurações. 

04 – Na barra lateral esquerda, desça até a opção “configurações” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 – Após clicar em “configurações”, desça com o mouse e acesse 

algumas opções: 
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Desabilite a opção “visível para mecanismos de pesquisa”. 

Continue descendo com o mouse até chegar ao grupo 

“Permissões”. Nele, acesse “Acesso de leitor” e selecione a opção 

“Leitores personalizados”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, na opção “Convidar mais leitores”, clique e adicione 

meu e-mail (enfpedrojr@gmail.com). Assim, apenas eu poderei ler seu 

blog. Ao me adicionar, receberei um convite automático para acessar seu 

blog. 

Seu blog está pronto! Quando quiser postar as narrativas, clique 

em “Nova postagem”. Uma janela se abrirá, semelhante a uma página do 

Word. É aí onde você deve digitar seu post. Essa janela lhe dá a opção 

de adicionar um título ao texto e observe que, na aba superior, existem 

alguns ícones que lhe permitem adicionar um link, uma imagem ou até 

mesmo um vídeo do YouTube ou de seu computador. Esses são 

elementos importantes a comporem sua narrativa, pois são eles que 

conferem o caráter digital a uma narrativa. Use à vontade! Ah, e não se 

esqueça de publicar seu post. 

mailto:enfpedrojr@gmail.com
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Sobre as narrativas 

 

Esperamos que as narrativas representem a experiência semanal 

do professor com a utilização das tecnologias educacionais. Por isso, 

pedimos que o participante produza de 1 a 3 narrativas, equivalentes a 

recortes temporais durante o semestre de aula. Podem ser vivências 

atuais ou passadas (caso já tenha encerrado suas aulas). Fique à vontade 

para relatar suas emoções e percepções. Não há exigência quanto à 

estrutura, quantidade de parágrafos ou linhas da narrativa. Porém, 

solicitamos que o teor de cada postagem contemple as respostas a estas 

três questões norteadoras, basilares para o estudo: 
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Mais uma vez agradecemos por incentivar e valorizar a realização 

de pesquisas científicas! 

 

 

 

Obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) O que você pode me contar sobre sua experiência com o ensino 

remoto durante a pandemia?  

(2) Quais tecnologias educativas você utilizou/utiliza para suas aulas 

remotas?  

(3) Como tem sido sua relação com essas tecnologias e como os 

alunos têm interagido e participado dessas aulas? 
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ANEXO 
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ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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