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RESUMO 

 

Interessando-se que o Ensino Remoto Emergencial (ERE) interferiu significativamente nas 
práticas docentes na Educação Básica durante a pandemia, as quais foram enriquecidas com a 
ação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), visando a inserção de 
metodologias ativas à qualificação do ensino, esse artigo objetiva analisar e refletir sobre a 
influência da aplicação da Dicumba durante o ERE na formação científica e pedagógica de 
Pibidianos. Para tanto, a partir de uma abordagem quali-quantitativa fundamentada nos métodos 
mistos, fez-se uma pesquisa com 29 Pibidianos a partir de um formulário constituído na 
plataforma Google Forms e enviado via Link no WhatsApp. Os dados analisados de forma 
quantitativa por meio do programa Statistical Package for the Social Sciences foram cruzados 
qualitativamente com as categorias emergidas na Análise de Conteúdo, considerando-se como 
significativo um p < 0,05. Ao término, a partir das 8 categorias e das 23 subcategorias, afirma-
se que a aplicação da Dicumba no ERE foi essencial para os Pibidianos “compreenderem” sobre 
o papel do professor nas suas diferentes dimensões, “entenderem” sobre a importância de os 
saberes científicos estarem atrelados a vivência dos alunos e, dentre outros processos, 
“aprenderem” sobre a necessidade da constituição de uma identidade profissional e da relação 
interpessoal para a composição de elementos fundamentais do modo próprio de ser docente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Como resultado do crescimento das infecções pelo vírus Sars-Cov-2, causador da 

Covid-19, o governo do Estado do Paraná implantou o modelo de Ensino Remoto Emergencial 

(ERE). Assim, procurando reduzir os riscos de contaminação dos alunos e dos profissionais da 

Educação, proporcionou-se aos alunos da Educação Básica, além de aulas síncronas ministradas 

pelos docentes no horário comum da grade de aula nos diferentes turnos via plataforma Google 

Meet, a utilização do Google Sala de Aula, possibilitando-se a aplicação de atividades e de 

provas e a disponibilização de avisos e de videoaulas, essas últimas gravadas pela Secretaria 

Estadual de Educação e Esporte do Paraná (SEED-PR). 

Assim, como essa ação ocorreu rapidamente, exigindo adaptação imediata dos docentes 

e dos alunos quanto à utilização de plataformas online para aprender e ensinar, principalmente 

em relação aos professores, houve a necessidade de revisar e de reinventar a ação pedagógica, 

de modo a considerar a mobilização de diferentes ferramentas tecnológicas e práticas de ensino 

com o intuito de manter a qualidade das aulas, a atenção e a frequência dos discentes. Nesse 

cenário, a prática docente foi repensada e moldada, exigindo criatividade, esforço e, sobretudo, 

tempo dos professores para a elaboração e a acomodação das novas formas de ensinar.  

Nesse ensejo, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), que 

provém um primeiro contato do licenciando com o berço da futura profissão, permitindo o 

contato com a sala de aula, foi implementado em diferentes escolas do país a partir de outubro 

de 2020. Essa inserção no Estado do Paraná foi fundamental, visto que o programa exerceu, 

dentre outras funções, a ação de (re)construir a cultura educacional durante o ERE, fomentando-

se a construção do ambiente online da sala de aula, de modo a solicitar a mobilização de 

conhecimentos pedagógicos e tecnológicos. Esse processo foi importante para a organização de 

um ambiente de compartilhamento, de revisão e de atualização do funcionamento da sala de 

aula, buscando-se resolver problemas, aplicar atividades e, principalmente, aprender a aprender 

ensinar, ensinando.   

Diante do exposto, uma das ações do Pibid é potencializar a formação docente por meio 

do desenvolvimento de ações pedagógicas coletivas entre professores em formação inicial e em 

formação continuada, sendo a metodologia Dicumba (Desenvolvimento Cognitivo Universal-
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Bilateral da Aprendizagem) um veículo promissor para essa ação. Logo, a Dicumba foi inserida 

como mecanismo de formação e de aprendizagem no Subprojeto Pibid/Química da 

Universidade Federal do Paraná, o qual conta com a integração de 29 Pibidianos, 3 professores 

Supervisores, cada um atuante em um colégio estadual de Curitiba, onde os Pibidianos atuam 

em duplas e em trios em turmas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio e em turmas do Ensino 

Técnico.  

A Dicumba, aplicada em forma de atividade pelos Pibidianos e pelos Supervisores, 

deriva no Aprender pela Pesquisa Centrada no Aluno (APCA), estimulando o sujeito a construir 

o seu próprio conhecimento científico por meio da pesquisa como princípio pedagógico. Esse 

processo é não arbitrário porque parte de um tema de interesse do aluno, não necessariamente 

ligado à ciência, fazendo-o se tornar protagonista em sala de aula e o docente um professor-

facilitador. Essa horizontalização, somada ao ERE, exigiu um grande esforço por parte dos 

Pibidianos e dos Supervisores para que as adaptações necessárias fossem realizadas durante a 

aplicação da metodologia; logo, nesse texto se objetiva analisar e refletir sobre a influência da 

aplicação da Dicumba durante o ERE na formação científica e pedagógica dos Pibidianos.  

 

 

2 O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E A DICUMBA 

 

A expansão das infecções pelo vírus causador da Covid-19 trouxe imposições referentes 

a medidas de enfrentamento à pandemia, dentre as quais se destaca o distanciamento social, 

ação que afetou, sobretudo, a educação. No Estado do Paraná, em um primeiro momento, as 

aulas presenciais foram suspensas por período indeterminado, até que se observou a 

necessidade de estruturar um formato de ensino conforme as recomendações de biossegurança. 

Nesse sentido, buscando evitar prejuízos à conclusão do Ensino Básico, o Ministério da 

Educação (MEC) aprovou a Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, que permitiu às escolas e 

as universidades ministrarem as suas aulas remotamente (BRASIL, 2020).  

Assim, o Governo do Paraná, após a assinatura da portaria, decretou o encerramento das 

aulas presenciais em todas as instituições públicas e privadas, onde estas adotaram o modelo de 

Ensino à Distância (EaD) e aquelas adotaram o modelo ERE que, segundo Da Silva Guimarães 
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e Da Souza (2020), possuem como principal diferença a estruturação do ensino na plataforma, 

onde o ERE prevê aulas ministradas pelos professores nos mesmos horários e períodos do 

ensino presencial sob uso de ferramentas que melhor se adaptar. Nesse sentido, disponibilizou-

se a plataforma de conferências Google Meet, enquanto o EaD disponibiliza um Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) gerenciado pelos professores por meio do qual acompanham 

o progresso de seus alunos.  

Nesse cenário, houve a necessidade de repensar a prática docente, visto as incertezas 

que o ERE proporciona, sobretudo em torno da atenção que o aluno disponibiliza para a situação 

de aula síncrona, bem como em relação ao dispositivo de acesso que ele utiliza, o qual pode ou 

não interferir na questão anterior. Nesse contexto, o Pibid se tornou especialmente importante, 

visto que “desperta o interesse e o comprometimento do licenciado diante de sua formação, 

valoriza e fortalece a formação docente, traz melhoria em relação à qualidade nas escolas de 

rede pública, integrando as universidades e escolas” (DOMINSCHEK; ALVES, 2017, p. 640). 

Foi nesse desenho que o Subprojeto Pibid/Química, visando uma formação mobilizadora de 

conhecimentos teóricos e práticos, foi inserido, permitindo a reflexão sobre o papel do professor 

em sala de aula para tornar o ensino de Química mais interessante e dinâmico para os alunos. 

A Dicumba, conforme Bedin e Del Pino (2019a, p. 6), objetiva “trabalhar com pesquisa 

no ensino de ciências, fazendo com que o estudante desenvolva um espírito crítico-cientista por 

meio das atividades coletivas e dialógicas vinculadas à pesquisa de seu interesse, de sua 

curiosidade e, principalmente, de seu desejo”. À luz desse intuito, considera-se que o período 

de ERE é um potencializador e um desafiador da prática docente, dado que acrescenta uma 

dimensão significativa de competências e de habilidade para o domínio de ferramentas virtuais, 

reformulando a comunicação entre os sujeitos. Diante disso, agregam-se aos Pibidianos e aos 

supervisores possibilidades de crescimento e de amadurecimento científico e pedagógico, dadas 

as demandas contemporâneas de cunho político organizativo da educação do Estado.  

Assim, para a aplicação da Dicumba, identifica-se uma rota de orientação para o 

docente, pois, ainda que  ao caracterizar o aluno como protagonista, a operação desenhada pelo 

aporte metodológico da Dicumba assume função essencial à ação professoral, embora “alunos 

de uma mesma turma escolham um mesmo tema de interesse, além da percepção e da 

curiosidade sobre o mesmo tema ser diferente, o professor pode realizar conexões científicas 
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diversas, instigando os sujeitos a pesquisarem vieses dessemelhantes” (BELLARDO et al., 

2021, p. 338). Esse movimento impõe ao professor a percepção dos múltiplos caminhos de 

desenvolvimento científico a partir dos interesses individuais do aluno, propiciando duas 

direções de orientação, uma que consiste na percepção de lacunas do próprio saber sobre a 

ciência Química desenvolvida pelo docente até o momento, impulsionando o Pibidiano a buscar 

mais conhecimento, e a outra que recai na mobilidade do iniciado em perceber o conhecimento 

elástico o suficiente para conduzir os alunos com igual tema de escolha por vieses científicos 

diferentes, respeitando os gostos particulares de cada um na pesquisa. 

Além disso, é sugerido que os primeiros passos consistam na introdução da metodologia 

à turma, por meio da qual são definidas, junto aos estudantes, as datas de entrega e os passos 

de desenvolvimento que serão discutidos posteriormente. Diante dessa primeira instância, o 

docente testa sua formação, sendo necessário que ele se comunique de forma clara e precisa, 

dando liberdade à turma para construir um ambiente de discussão que considere a opinião de 

cada um dos alunos. Nesse ambiente, embora os estudantes sejam os protagonistas, a docência 

permanece como pedra angular para a boa prática da aplicação, sem prevaricar com o livre fluir 

das vontades e opiniões dos sujeitos, permitindo a bilateralidade aluno-professor. Diante do 

caráter comunicativo dos momentos iniciais da aplicação, o ERE reconfigura essa operação 

docente por oferecer canais específicos de contato com os alunos; logo, acredita-se que as 

reflexões dos iniciados para transpor os obstáculos dessa etapa possua marcas que merecem ser 

expostas para a revisão das vivências de ensino no país. 

Ainda, referente à rota de aplicação da Dicumba, tendo-se apresentado à metodologia e 

definido as datas, passa-se para a etapa da escolha de um tema de interesse individual dos 

alunos, os quais o expõe para a identificação do caminho de desenvolvimento da pesquisa 

(BEDIN, 2020). Para esse passo se estabelecer, demanda-se, previamente, um ambiente em que 

o aluno se sinta confortável, para que a liberdade lhe permita o contato com a própria essência 

(OLIVEIRA, 2015), admitindo seus gostos e peculiaridades, bem como compartilhando o seu 

tema de interesse com a turma, onde todos conversam sobre aquilo que lhes agrada e trocam 

conhecimentos. Nesse contexto, a orientação do professor se destaca, pela qual se identifica a 

maneira que mais beneficie os envolvidos, podendo ser em apresentações, rodas de conversa 

ou com a publicação de vídeos gravados pelos estudantes explicando o tema. 
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Por intermédio da apresentação dos alunos, cabe ao professor, prestando atenção àquilo 

que foi enfatizado durante a exposição dos temas, elaborar perguntas de cunho científico, 

assumindo o papel de professor-facilitador, conduzindo o aluno durante a construção de seus 

saberes. Assim, não basta que o professor elabore perguntas citando o que foi apresentado pelo 

aluno; é necessário que ele inclua elementos científicos da ciência Química à pergunta, de forma 

que o discente associe os objetos científicos aos próprios interesses. Afinal,  

 
Com a prática da pesquisa em sala de aula, de forma ativa e crítica, a partir da 
orientação e do direcionamento do professor, os alunos são capazes de construir 
argumentos, hipóteses e respostas a perguntas que emergem de uma problematização, 
constituindo e reconstituindo saberes à medida que a pesquisa avança (BEDIN; DEL 
PINO, 2018, p. 68). 

  

Após a disponibilização das perguntas, os alunos devem pesquisar e apresentar os 

resultados. Para esse processo, é importante enfatizar a preferência para que a discussão ocorra 

por meio de uma roda de conversa, pois essa potencializa o diálogo entre os participantes em 

um contexto de formação cooperativa (BEDIN; DEL PINO, 2019b), onde todos podem debater, 

perguntar e interagir, associando diferentes temas a informações semelhantes obtidas durante a 

pesquisa. Assim, como indica Oliveira (2015), o que é assimilado pelo sujeito, individualmente, 

é compartilhado com os demais colegas, construindo-se uma teia de saberes correlacionados 

com a ciência e, em simultâneo, com diversos temas de interesse. Essa ação possibilita ao 

professor um arcabouço de conhecimentos que transpassam a ciência e se desdobram nos 

diferentes contextos que abarcam as distintas realidades presentes em sala de aula. 

Ao final das apresentações, o professor retoma e significa, do modo que julgar ser mais 

adequado, buscando a interação da turma, a identificação dos conteúdos elencados pelos alunos, 

reforçando os pontos mais importantes para complementar as ideias dos sujeitos e entrelaçar 

exemplos estimuladores da imaginação científica. Esse processo é importante para que o aluno 

e o docente, de forma bilateral e dialógica, construam saberes universais que se respaldam na 

relação entre a ciência e o contexto dos sujeitos, fundamentando a ação na tomada de decisão 

comprometida com a realidade dos estudantes, concretizando-se de forma pedagógica os 

conhecimentos científicos e críticos construídos pelo aluno durante as pesquisas.  

Nesse linear, a partir da exposição da metodologia Dicumba, percebe-se que a atividade 

desenvolvida no ensino de Química é fundamentalmente significativa para a constituição de 
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sujeitos críticos, participativos e autônomos. Afinal, de acordo com Bedin (2021, p. 987), “há 

dois aspectos significativos que devem ser compreendidos como objetivos da Educação 

Química, que embora distintos, são necessários e complementares”, sendo esses: “i) fazer parte 

da formação integral do aluno, preparando-o para o exercício da cidadania; e, ii) servir de base 

para a formação sociocientífica do aluno, propiciando-lhe uma visão crítico-científica de 

mundo” (BEDIN, 2021, p. 987). Esses objetivos são precisos no Ensino de Química para 

proporcionar ao aluno a “capacidade de tomar decisões fundamentadas em informações e 

ponderadas às diversas consequências decorrentes de tal posicionamento” (SANTOS; 

SCHNETZLER, 1996, p. 29). 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa se enquadra num viés quali-quantitativo à luz dos dados analisados de 

forma mista, visto que uma pesquisa de métodos mistos emerge quando o pesquisador “coleta 

e analisa dados, integra os achados e extrai inferências usando abordagens ou métodos 

qualitativos e quantitativos em um único estudo ou programa de investigação” 

(TASHAKKORI; CRESWELL, 2007, p. 4). Ademais, as perguntas foram enviadas aos 

Pibidianos por meio de um formulário realizado no Google Forms e disponibilizado via Link 

no grupo de WhatsApp por um período de 5 dias. O Google Forms foi utilizado porque, além 

de permitir aos Pibidianos responder o formulário a qualquer momento do celular ou do 

computador, reúne as respostas online e permite o download dessas numa planilha no Excel. 

Além de questões dissertativas que visavam o objetivo desse texto, organizou-se no 

formulário algumas assertivas dispostas segundo a escala Likert de 4 pontos, em que a marcação 

do aluno indicava o seu nível de concordância, sendo 1 para discordo totalmente e 4 para 

concordo totalmente. Assim, para as assertivas, utilizou-se o teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis, considerando um p < 0,05 como significativo. Ainda, o estudo quantitativo foi realizado 

via programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) e, com base nos dados 

estatísticos obtidos, fez-se uma discussão qualitativa acerca das questões dissertativas, 

triangulando-se os dados de forma mista. 
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Para tanto, a interpretação de forma qualitativa dos dados ocorreu por meio da Análise 

de Conteúdos (BARDIN, 2011), a qual não pode ser realizada de forma neutra, e a precisão 

pode ser realizada a partir de 5 etapas: i) Preparo de Informações: etapa que compreende a 

análise de todas as questões presentes no formulário, de modo a avaliar quais são necessárias 

para o objetivo da pesquisa, sendo realizada uma codificação de cada assertiva; ii) Unitarização: 

etapa que consiste na verificação de quais questões possuem informações semelhantes, a fim 

de que sejam reunidas em grupos de mesmo código; iii) Categorização: etapa em que se realiza 

uma filtragem das questões, diminuindo a quantidade de material que o pesquisador tem para 

analisar; indica-se que apenas as questões de alta relevância para a pesquisa permaneçam, a fim 

de que o diálogo seja mais coerente e preciso; iv) Descrição: etapa em que quadros e tabelas 

são elaborados para apresentar as categorias emergidas durante a análise, e um texto base deve 

ser escrito para explicar a função de cada uma delas; e, v) Interpretação: etapa final da análise, 

onde é necessário que o pesquisador se desprenda dos dados e desenvolva um olhar crítico sobre 

a pesquisa, interpretando as informações e expondo a significância delas.  

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando o exposto na metodologia, o Gráfico 1 apresenta o perfil dos participantes 

dessa pesquisa, considerando um total de 29 Pibidianos, sendo 24 bolsistas CAPES e 5 

voluntários. No gráfico, a critério de curiosidade, apresenta-se o gênero dos sujeitos (M: 

masculino; F: Feminino; NB: Não Binário), o semestre atual do curso de graduação e a sigla 

das escolas em que atuam, todos esses elementos cruzados em relação as turmas em que 

desenvolvem as atividades no Pibid. 
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GRÁFICO 1 – PERFIL DOS SUJEITOS A PARTIR DAS TURMAS EM QUE ATUAM NAS DIFERENTES 
ESCOLAS. 

 
FONTE: dados da pesquisa, 2021. 

 

Ao analisar o Gráfico 1, evidencia-se que a maior parte dos sujeitos é do gênero 

feminino (51,7%, n = 15), está entre o 1º e o 2º semestre de graduação (44,8%, n = 13), atua 

com alunos do 3º ano do Ensino Médio (51,7%, n = 15) e está vinculado ao colégio PM (41,4%, 

n = 12). Outros dados interessantes estão relacionados às turmas, uma vez que o técnico aparece 

somente no colégio PM, enquanto que no colégio SC os alunos atuam somente em turmas de 

3º ano e no colégio DB em turmas de 2º e 3º anos.  

Traçado o perfil dos participantes, com o instrumento utilizado para a construção dos 

dados, por meio do Software SPSS, fez-se uma Análise Descritiva da parte quantitativa do 

formulário, a qual está atrelada a concordância dos participantes sobre algumas assertivas (A, 

..., I) que remetem os impactos da aplicação da Dicumba no ERE para a formação dos sujeitos. 

Nesse sentido, a Tabela 1 traz as assertivas e, para cada uma delas, os graus mínimos e máximos 

de concordância, bem como as médias e os desvios padrões.    
  

M F NB 1º e 2º 3º e 4º 5º e 6º 7º e 8º SC PM DB

1º Ano 2º Ano 3º Ano Técnico
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TABELA 1 – ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS. 
 

A aplicação da Dicumba no Ensino Remoto Emergencial me 
possibilitou... 

 Mín Máx M DP 

... aprimorar os meus conhecimentos científicos a partir do contexto do aluno. A 2 4 3,72 0,528 

... refletir sobre a minha formação docente, pensando em estratégias 
pedagógicas e metodologias de ensino. 

B 3 4 3,90 0,310 

... pensar sobre o meu planejamento docente, percebendo a necessidade de 
mudanças e de aperfeiçoamento em minha formação. 

C 4 4 4,00 0,000 

... estabelecer relações profissionais com os alunos e com os colegas. D 2 4 3,62 0,561 

... superar desafios constantes, tais como: - participação e interação ativa do 
aluno; - conflito cultural (interesse vs ciência); - Ensino Remoto 
Emergencial. 

E 3 4 3,83 0,384 

... entender que a Dicumba pode ser modelada a partir do meio de aplicação, 
necessitando de competências e de habilidades docentes. 

F 2 4 3,86 0,441 

... compreender sobre os desdobramentos e as interferências do Ensino 
Remoto Emergencial na prática pedagógica. 

G 3 4 3,86 0,351 

... considerar e aceitar as diferentes formas de aprender e de ensinar, 
essencialmente em um período de emergência remota. 

H 4 4 4,00 0,000 

... refletir sobre a mobilização de competências e o desenvolvimento de 
habilidades relacionadas ao papel de professor. 

I 3 4 3,83 0,384 

LEGENDA: Mín.: mínimo; Máx.: máximo; M.: média; DP.: Desvio Padrão 
FONTE: dados da pesquisa, 2021. 

  

Ao interpretar os dados da Tabela 1, percebe-se que as assertivas apresentam médias de 

concordância expressivas, pois na variação dos escores 1 e 4, apenas as assertivas A, D e F 

receberam apontamentos no escore 2; logo, as demais assertivas permaneceram na casa da 

concordância. Nesse aspecto, é possível perceber que um fio condutor de concordância entre os 

sujeitos inicia-se pela assertiva C, perpassando pelas assertivas H, B, G, F, E, I, A para finalizar 

com a assertiva D. Apesar de a assertiva D apresentar a menor média (M = 3,62) isso não a 

exclui do grau de concordância, visto que o seu valor de média está muito próximo à média 

geral das assertivas (M = 3,85). Todavia, é interessante pensar sobre a assertiva D, quando essa 

propõe aos Pibidianos, ao adentrarem no papel de professor para desenvolver uma atividade no 

ERE, refletirem sobre as relações profissionais que estabelecem com os alunos e com os 

colegas, pois ainda há um conflito de identidade, visto que, apesar de estarem atuando como 

“professores” no programa, os sujeitos ainda são alunos na Universidade. 

Em relação aos DP das assertivas, percebe-se que esses variam de 0,000 a 0,561; essa 

variação é em decorrência das médias das assertivas, pois quanto maior a média menor é o DP, 

uma vez que esse se estabelece a partir das dispersões dos apontamentos nos diferentes escores. 

Assim, as assertivas C e H, onde a média é 4,00, sendo os escores mínimo e máximo igual a 4, 
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o DP é 0,000; logo, não a dispersão de apontamento dos Pibidianos, já que permaneceram no 

escore 4. Dito isso, traça-se um olhar analítico para as assertivas A, C e F, onde os escores 

variaram do mínimo 2 ao máximo 4, mas as médias e os DP oscilam. Isso ocorre porque, apesar 

de a assertiva F receber escore 2, a maior concentração dos apontamentos foi no escore 4, o que 

faz com que a sua média seja superior as demais assertivas. Além disso, em relação as assertivas 

E e I, as quais apresentam iguais médias, DP, mínimo e máximo, vê-se que tiveram o mesmo 

número de apontamentos nos mesmos graus, diferenciando, quiçá, os sujeitos que apontaram.  

Após a Análise Descritiva dos dados, atentando que as médias ficaram expressivas em 

relação à questão da concordância, realizou-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis à luz 

das categorias Colégio, Período da Graduação, Gênero e Turmas, conforme Tabela 2, visto que 

essas categorias apresentam três ou mais subcategorias. Com tal característica, acredita-se ser 

possível identificar se há ou não a necessidade de reter a hipótese nula, caracterizada pela ideia 

de que as categorias não interferem nas ponderações dos participantes em relação as assertivas 

(p > 0,05). Entretanto, caso se observe um p < 0,05, designado pela hipótese alternativa, 

prioriza-se a ideia de que as categorias influenciam na concordância dos sujeitos. 
 
 
TABELA 2 – TESTE ESTATÍSTICO DE KRUSKAL-WALLIS PARA AS DIFERENTES CATEGORIAS   

Categoria Colégio 
 A B C D E F G H I 

X2 1,796 2,842 0,000 1,662 3,941 1,569 0,144 0,000 0,275 
df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sig. 0,407 0,241 1,000 0,436 0,139 0,456 0,931 1,000 0,871 
 

Categoria Período da Graduação 
 A B C D E F G H I 

X2 0,973 4,510 0,000 1,807 3,623 0,830 2,718 0,000 3,623 
df 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Sig. 0,808 0,211 1,000 0,613 0,305 0,842 0,437 1,000 0,305 
 

Categoria Gênero 
 A B C D E F G H I 

X2 3,657 0,413 0,000 2,585 1,948 0,449 0,392 0,000 10,407 
df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sig. 0,161 0,813 1,000 0,275 0,378 0,799 0,822 1,000 0,005 
 

Categoria Turmas 
 A B C D E F G H I 

X2 1,281 5,791 0,000 2,576 10,084 4,853 6,617 0,000 0,547 
df 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Sig. 0,734 0,122 1,000 0,462 0,018 0,183 0,085 1,000 0,909 
FONTE: dados da pesquisa, 2021 
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Com base no exposto na Tabela 2, percebe-se que dentre os diferentes valores de p, 

apenas para a assertiva I, na categoria Gênero, e para a assertiva E, na categoria Turmas, é que 

se deve rejeitar a hipótese nula; logo, estatisticamente, essas categorias interferem diretamente 

nas ponderações dos Pibidianos no que diz respeito as colocações das assertivas. Nesse caso, 

para compreender melhor a subcategoria que banalizou a emersão da hipótese alternativa, 

realizou-se o teste customizado de Kruskal-Wallis por amostras independentes via teste 1-way 

ANOVA de múltiplas comparações.  

Sendo assim, para a assertiva I, evidenciou-se que o gênero Não Binário tem concepções 

diferentes em relação aos gêneros Masculino e Feminino sobre a ideia de que a Dicumba, 

desenvolvida no período do ERE, tenha proporcionado a ação de refletir sobre a mobilização 

de competências e o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao papel de professor, como 

demonstrado na Figura 1A [X2 (2) = 10,402; p < 0,05]. Não diferente, para a categoria Turmas, 

evidenciou-se que os Pibidianos que atuam em turmas de 1º ano e de 3º ano são os sujeitos que 

implicam diretamente para a significância da concepção de que a Dicumba, desenvolvida no 

período do ERE, tenha possibilitado ações de superar desafios constantes, tais como: - 

participação e interação ativa do aluno; - conflito cultural (interesse vs ciência); e, - ERE, como 

expõe a Figura 1B [X2 (3) = 10,804; p < 0,05]. 
 

FIGURA 1 – SUBCATEGORIAS IDENTIFICADAS NAS CATEGORIAS PARA A EMERSÃO DA 
HIPÓTESE ALTERNATIVA. 

 

A: Categoria Gênero 
 

 

B: Categoria Turmas 
 

 
FONTE: dados da pesquisa, 2021. 
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As justificativas para as concordâncias dos sujeitos expostas na Tabela 1 foram cruzadas 

com as categorias emergidas a partir da Análise de Conteúdo (AC) de Bardin em decorrência 

das respostas às perguntas abertas no formulário, as quais foram analisadas de forma qualitativa; 

logo, a partir da organização, do recorte, da interpretação e da decodificação das respostas, 

emergiram as categorias e as subcategorias presentes na Tabela 3. Além disso, para aproximar 

e intensificar as categorias emergidas, perpassando o cruzamento dos dados, apresenta-se na 

última coluna da tabela as assertivas que as endossam.  
 

TABELA 3 – CATEGORIAS A PARTIR DA ANÁLISE DE CONTEÚDO SOBRE AS RESPOSTAS DOS 
PIBIDIANOS  

Pergunta vs Relação Categoria Subcategorias % Assertiva  
 
 

Impactos da Dicumba na 
Formação Docente 

 
Formação Docente  

Recursos Didáticos  13,6% B 
Profissão Prática 23,0% A, F, G 
Profissão Teórica  21,2% D, I 
Saber Científico  23,0% A 

Contexto  Ação  11,5% E, H 
Relação  7,7% C, D 

 
Impactos na Formação 

Docente no ERE 
 

 
Ação Docente  

Planejamento  19% C 
Prática Pedagógica  16,7% C, D, G 
Saberes da Escola  14,3% B, F 

Ação Discente  Estudantes  31% F, H 
Desafios  19% D, E, G 

 
Impactos do ERE na 

aplicação da Dicumba 
 

 
Distância  

Tecnologias Digitais 19,5% B, D, I 
Particularidades  7,3% E, F 
Interação  46,3% D, G 
Adesão Ativa  26,9% E, H 

 
Desafios do ERE para a 

Formação Docente 

Social  Graduação  8,6% A, E 
Liberdade  20% E 

Profissional Papel  51,4% C, D, I 
Adaptações  20% B, F, G 

 
Impactos da Dicumba na 

Formação Docente no ERE 

 
Identidade  

Pedagógico  19,6% B, G 
Formação  31,4% A, C, H 
Profissional  29,4% D, I 
Pessoal  19,6% E, F 

FONTE: dados da pesquisa, 2021. 
 
 

Ao se analisar a Tabela 3, percebe-se que há uma relação expressiva entre as perguntas 

disponibilizadas no formulário em forma aberta, as categorias e as subcategorias emergidas na 

AC com as assertivas dispostas na parte fechada do formulário; esse desenho é necessário para 

que o cruzamento quali-quanti dos dados seja realizado de forma mista. Assim, a partir de uma 

análise minuciosa, se percebe que há relação de todas as assertivas com as categorias emergidas 
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na primeira e na última questão, tendo ausência das assertivas A e I na segunda questão, A e C 

na terceira questão e H na quarta questão.  

Assim, ao analisar a pergunta 1, a qual instigou os Pibidianos a pensarem sobre os 

impactos da aplicação da Dicumba na própria Formação, evidencia-se na Tabela 1 a emersão 

das categorias “Formação Docente” e “Contexto”, as quais, apesar de se interrelacionarem, 

dialogam com vieses diferentes. De outra forma, há respostas que apontam as questões atreladas 

a pedagogia, considerando desde o conhecimento de metodologias ativas à interlocução dessas 

com o saber científico, possibilitando uma (re)significação das teorias educacionais na prática, 

até momentos atrelados ao Contexto, onde se averigua a ação de entender o sujeito-aluno como 

pessoa, desde um sentido macro, caracterizado pela ação da metodologia Dicumba, a um 

sentido micro, fundamentado no diálogo e nas relações interpessoais que se estabelecem. Nesse 

linear, percebe-se uma relação direta das categorias às assertivas, principalmente à luz da fala 

de dois Pibidianos, quando esses expõem que:  

 

Pibid 1: A aplicação da Dicumba me sensibilizou a uma primeira simulação professoral (D)5. 
Uma possibilidade de Conhecimento Pedagógico do Conteúdo prático (A, B), por meio do qual 
testei os limites do que eu acreditava possuir da ciência Química (A) e de como buscaria 
compartilhar ele com o aluno de ensino básico (B). Nesse sentido, a estrutura da metodologia, 
que me pareceu horizontalizada e paralela (bilateralidade entre professor e aluno), me 
permitiu o apoio em saber que o que não é conhecido eu posso buscar para compartilhar com 
o aluno (E). [...] Assim, considero, posto que sabendo que não tinha conhecimento suficiente 
para me declarar professora experiente (C), que tinha de mobilizar outras características 
relevantes para poder levar a atividade que protagoniza o saber do aluno (G). A Dicumba me 
ajuda a observar com mais atenção as disciplinas do curso que versarão sobre a psicologia e 
a política da Educação pelas quais, acredito poder retirar informações sobre o que é objetivo 
educacional para a Química.  Pibid 2: A aplicação serviu para mostrar maneiras mais 
inovadoras de ensinar (B, H), não apenas o modo automático de conteúdo massivo, mas ser 
um professor facilitador (C). A Dicumba promove uma constante aprendizagem no professor 
(I), tendo em vista que precisamos nos adequar à melhor maneira de dar aula para cada grupo 
específico de alunos (H). A aplicação da Dicumba, por nos fazer ensinar a Química com base 
nos gostos dos alunos (A, D, F), me fez aprender muito sobre diversas áreas em que a Química 
é aplicada, como cosméticos, atividades físicas, etc. 

 

_______________  
 
5 Assertivas representadas na fala dos sujeitos. 
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Quando os sujeitos foram induzidos a pensar sobre os principais impactos na Formação 

ao aplicar a Dicumba no Ensino Remoto Emergencial, duas categorias emergiram; a primeira 

relacionada ao papel docente e a segunda vinculada ao papel discente. Essas duas categorias, 

como representadas na Tabela 3, apontam elementos que vinculam a prática do professor, tais 

como o planejamento e os saberes inerentes à escola, e o aluno, fundamentando elementos como 

desafios e o papel ativo. Nesse desenho, considerando as colocações de dois Pibidianos, como 

realizado anteriormente, apresentam-se as ligações entre as categorias e as assertivas. 

 

Pibid 3: Aplicar a Dicumba ressignificou a importância que eu dava para as discussões sobre 
o fenômeno de ensino-aprendizagem (H). Durante a aplicação, sob o regime do ERE, era 
preponderante a preocupação com o domínio de ferramentas digitais para fazer acontecer a 
"sala de aula" (C), ainda que reconfigurada pela característica remota (G). [...] Parece-me 
que ficou mais claro que só se ensina quem realmente quer aprender algo (D). Veja que por 
essa descrição, há outra etapa que é chamar a atenção do aprender o conteúdo da Química, 
visto que muito alunos parecem comparecer na aula pela consideração com a professora 
supervisora e não o comprometimento com a utópica "Aula de Química" (E). Então, nas minhas 
imaginações, o fenômeno sala de aula envolve muito mais que o simples compartilhamento de 
conteúdo disciplinar (D). Pibid 4: Acredito que foi no uso da criatividade pra resolver 
problemas (B), nós precisávamos chamar a atenção de quem estava do outro lado da tela, 
mesmo sem saber se estavam olhando, então a criatividade passou a exercer papel importante 
(F). [...]Além disso, a adaptação das atividades para um formato que seja acessível (G), então, 
a empatia, o que molda uma visão de sala de aula um pouco diferente da que eu tinha e que eu 
pretendo manter durante e após a graduação (C, D). 

 

 A terceira pergunta, que possibilitou a emersão de uma categoria e o desdobramento 

dessa em quatro subcategorias, conforme Tabela 3, instigou os Pibidianos a pensarem sobre de 

que forma o ERE interferiu na aplicação da Dicumba. Para representar a emersão, bem como 

costurar as categorias a partir das assertivas presentes na Tabela 1, trazem-se as colocações de 

dois Pibidianos.  

 

Pibid 1: Pela aplicação ocorrer no ERE, levou-se em consideração que nem todos os 
estudantes tinham as mesmas condições em relação a apresentar seu trabalho de pesquisa (E). 
Dessa forma, outras possibilidades de entrega da pesquisa foram disponibilizadas (G), além 
da apresentação. Acredito que se fosse aplicado no ensino regular, essa desigualdade seria 
muito pequena, contribuindo para que todos os estudantes apresentassem (H). Outro fator do 
ERE que interferiu na aplicação da Dicumba foi a participação dos estudantes, pois nem todos 
participavam das aulas via google meet, pelos mais variados motivos, e realizavam atividades 
impressas (E). Pibid 5: Como todas as etapas da aplicação da Dicumba ocorreram de forma 
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online, tivemos pouca participação dos alunos (G). Muitos demonstraram interesse, trouxeram 
temas (H)... muitos tivemos dificuldades, pois precisamos pesquisar sobre o assunto e 
relacionar aos conteúdos (F), porém mesmo com todo o esforço poucos alunos entregaram o 
trabalho (I). Assim, devido às circunstâncias, a professora disponibilizou atividades, de 
múltipla escolha (B). 

 

As categorias Social e Profissional, que consideram o papel dos Pibidianos como Sujeito 

e, ao mesmo tempo, “Professor/Aluno”, emergiram da reflexão feita sobre os desafios que o 

ERE trouxe à Formação. Essa reflexão é resultado da quarta questão, onde os sujeitos apontam 

elementos que substanciam as potencialidades e as dificuldades de formar-se durante o ERE. 

Os Pibidianos comentam sobre o papel deles no Pibid e também em relação a ser aluno de 

graduação, afirmando que esse período lhes deu liberdade, o que acarretou atrasar das 

atividades da universidade e também na simplicidade de desenvolver as ações no Pibid (E).  Ao 

mesmo tempo, há apontamentos sobre a não relação direta e efetiva com os alunos (D), o não 

sentir o giz na mão e o não vivenciar o papel do ser professor efetivamente (I). 

Esses elementos se somam a outros que, de fato, parecem mesclar o papel dos 

Pibidianos, pois esses não conseguem distinguir quanto estão atuando como “Professores” ou 

quando estão atuando como “Alunos” (G). Afinal, apontam sobre a necessidade de adaptar e 

de pensar em atividades para estimular os alunos (B, C), trazendo-os para o Meet, comentam 

sobre as dificuldades de orientar o processo de aprendizagem científica no ERE (A), bem como 

a necessidade de (re)planejar as ações (C), considerando a sala de aula heterogênea e a forma 

com que a Dicumba foi desenvolvida (F), tendo em mente que a mesma poderia ser moldada a 

partir de uma teia de relações.  

Por fim, a última questão aberta possibilitou aos Pibidianos realizarem um comentário 

geral sobre as consequências da aplicação da Dicumba para a formação durante o ERE. Neste 

sentido, tem: 

 

Pibid 1: Acredito que a aplicação da Dicumba via ERE nos preparou para a realidade da 
educação (G). Que mesmo que a licenciatura seja linda, ela não é perfeita e que mesmo quando 
nos esforçamos para mostrar aos nossos alunos que há maneiras mais divertidas e diferentes 
de se aprender (B), mesmo assim eles podem acabar não ligando (E). Mas [...] tivemos ótimos 
momentos durante a aplicação, alunos que mostraram garra e vontade de aprender, que nos 
fizeram sorrir e nos deram vontade de prosseguir com a aplicação da metodologia com eles 
(D). Além disso, também nos faz amadurecer como professor e aluno (I), pois por mais que nós 
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sejamos alunos, em sala de aula com eles estávamos na posição de professores e tínhamos que 
nos portar como tal. Pibid 8: Acredito que a Dicumba foi um potencializador da licenciatura 
(A, B), a aplicação dela foi a retirada do teórico de muito que eu li (I), durante a graduação, 
o PIBID me proporcionou uma visão fora de um sistema ideal, em um sistema real (C), ainda 
mais prejudicado, mas que mostrou que com algum esforço a aplicação de atividades mais 
participativas tem a capacidade de ensinar (H), divertir e trazer mais alunos para sala de aula, 
mesmo no período remoto, a Dicumba mostrou que a barreira da tela do computador ou celular 
pode ser, pelo menos, enfraquecida (F). 

 

Ao término, ao analisar o cruzamento dos dados entre o que os Pibidianos escrevem nas 

questões dissertativas com o que eles concordam nas assertivas, apesar de haver duas 

subcategorias que influenciam estatisticamente na retenção da hipótese nula, os sujeitos 

concordam com a ação de que a aplicação da Dicumba no ERE potencializou de forma eficaz 

e significativa a formação deles, tanto no sentido pedagógico quanto no científico. Além disso, 

apesar de os sujeitos não terem acesso direto aos alunos, no sentido de vivenciar a realidade da 

escola e o calor da ação de educar, eles ajuízam que participar do processo propiciado pela 

Dicumba foi significativo, pois essa é uma metodologia ativa e requer a participação intrínseca 

do aluno durante o processo orientado pelo professor.  

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O Subprojeto Pibid/Química, durante o ERE, que interferiu significativamente nas 

práticas docentes na Educação Básica, foi fundamental para a inserção da criatividade, da 

inovação e da consciência cultural e científica na organização das ações pedagógicas, 

propiciando, além da mobilização de competências e o desenvolvimento de habilidades e de 

atitudes ao tocante o uso eficaz de tecnologia, a inserção da metodologia Dicumba e uma 

reflexão sobre a influência do período remoto na formação científica e pedagógica dos 

Pibidianos. Nesse enlace, como demonstrado ao longo do texto, percebe-se que a aplicação da 

Dicumba no ERE, por ser uma metodologia que exige do professor uma identidade mais 

didático-pedagógica, no sentido de compartilhar informações e construir conhecimentos 

científicos a partir da vivência e do interesse do aluno, propiciou aos Pibidianos um 

“compreender” sobre o papel do professor nas suas diferentes dimensões, um “entender” sobre 
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a importância de os saberes científicos estarem atrelados a vivência dos alunos e, dentre outros 

processos, um “aprender” sobre a necessidade da constituição de uma identidade profissional e 

da relação interpessoal para a composição de elementos fundamentais do modo próprio de ser 

docente. 

Portanto, a aplicação da Dicumba no ERE ensejou à capacidade de os Pibidianos 

compreenderem o papel do “ser professor”, moldando uma visão que prioriza e é atraída por 

uma sala de aula horizontalizada, onde os sujeitos que a compõe são os autores dos saberes 

construídos e significados. Entretanto, faz-se necessário descobrir se essa dimensão pode 

ressignificar a visão verticalizada que professores supervisores detém, investigando se a 

metodologia carrega consigo uma amálgama de elementos o suficiente para desconstruir o 

ensino tradicional, acelerando o processo de normalização da sala de aula descentralizada e 

democrática, em que o professor continua a aprender ao mesmo tempo em que facilita o ensinar. 

Por fim, tendo em vista a predileção pela abordagem de métodos mistos, apoiada no 

teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, conjectura-se, inicialmente, o desdobramento dessa 

pesquisa para a possibilidade de relacionar os parâmetros utilizados no presente trabalho, 

propondo reaplicação do formulário investigativo no intuito de avaliar possíveis evoluções das 

reflexões Pibidianas aqui apontadas. Ademais, diante da possibilidade de reaplicação do 

formulário, cabe considerar o progredir dessa pesquisa em uma investigação que centralize a 

concepção do se “fazer professor”, capaz de delinear habilidades docentes manifestadas na e 

para a prática pedagógica. Por meio desse ajuste de foco, possibilitar-se-á, ainda, a emersão de 

mais um parâmetro, pelo qual a formulação desse novo formulário pode sugestionar a reflexão 

sobre o “internalizar-se professor”, objetivando, desse modo, a sondagem dos participantes 

quanto aos modelos próprios de concretização do ensino.  
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