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APRESENTAÇÃO

 O compartilhamento de práticas e experiências, assim como a divulgação 
de estudos e pesquisas sobre o ensino no contexto da educação superior, são 
fundamentais para o aperfeiçoamento do trabalho docente e para a qualificação 
da formação universitária. Neste sentido, desde a década de 1990, a Pró-Reitoria 
de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) vem envidando esforços 
para difundir os conhecimentos produzidos a partir dos processos educacionais 
vivenciados.
 Em 2020, a Universidade Federal do Paraná (UFPR), assim como as demais 
instituições educacionais, vivenciou um processo intenso de aprendizado devido 
à necessidade de reorganizar suas práticas em razão das contingências da 
pandemia da Covid-19. A organização do ensino remoto emergencial produziu 
incertezas que a comunidade acadêmica buscou enfrentar construindo novas 
alternativas metodológicas. No ano de 2021, quando alguns resultados já podiam 
ser mensurados, percebemos que as experiências de engajamento e trabalho 
coletivo vivenciados neste período precisavam ser registradas, de forma a 
compor a memória desta universidade, que já viveu e superou inúmeros desafios.
 Nesse cenário a PROGRAD lançou uma nova proposta que, visando à 
participação de toda a comunidade acadêmica, buscou dar publicidade a 
pesquisas, relatos de experiências e outras formas de registro do que foi vivido e 
realizado durante o período de pandemia na UFPR. Desta forma, o primeiro edital 
do programa “Compartilha UFPR” teve como tema o ensino e a aprendizagem no 
contexto da pandemia, período em que a Covid-19 impôs uma mudança radical 
no cenário mundial e por consequência, nas práticas de ensino e nas ações da 
gestão universitária.
 A comunidade acadêmica respondeu de forma expressiva a esta chamada, 
com a participação de todos os setores e campi da UFPR. Foram submetidos 72 
trabalhos, em cinco modalidades: pesquisas, relatos de experiências, memórias, 
vídeos de curta duração e ensaios fotográficos. Ainda em 2021 os trabalhos 
aprovados pelo Comitê Editorial foram publicados no site Compartilha UFPR1.
 O presente livro é uma seleção de trabalhos publicados no formato on-line e 
está divido em duas partes, sendo que a primeira apresenta pesquisas realizadas 

1 https://compartilhaufpr.ufpr.br/.

https://compartilhaufpr.ufpr.br/
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no período da pandemia a partir de problemáticas relativas ao ensino na educação 
superior e a segunda apresenta relatos de experiências e memórias deste período 
tão marcante na trajetória de profissionais e estudantes.
 A primeira parte é composta por seis capítulos que retratam pesquisas 
voltadas a diferentes temas relacionados ao ensino no contexto universitário. 
O primeiro trabalho, de autoria de Bellardo et al., apresenta a análise de uma 
alternativa para o ensino remoto emergencial vivenciada por participantes do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID): a metodologia 
DICUMBA (Desenvolvimento Cognitivo Universal Bilateral da Aprendizagem). 
Partindo do registro sobre a formação científica e pedagógica de um grupo de 
estudantes, os autores evidenciaram a importância da relação entre os saberes 
científicos e a vivência dos alunos para a constituição de uma identidade 
profissional docente.
 A pesquisa de Lopes e Hegeto, por sua vez, retrata os desafios do estágio 
obrigatório em tempos de pandemia a partir da experiência dos estudantes do 
curso de Pedagogia da UFPR. Visando compreender melhor a operacionalização 
deste elemento fundamental da formação em tempos de distanciamento social, 
as autoras buscaram analisar as dificuldades encontradas pelos estudantes 
em sua prática docente, bem como o papel da universidade como instituição 
formadora.
 Metodologias ativas é o tema da pesquisa de Gavassoni, que teve como 
objetivo mostrar dois estudos de caso em disciplinas de análise estrutural do 
curso de Engenharia Civil da UFPR. O autor concluiu que, apesar dos desafios, 
o uso de metodologias ativas no ensino remoto emergencial é possível e pode 
constituir um importante ferramental para o processo de aprendizado dos 
discentes.
 Thomassim, Hoffmann-Horochovski e Costa realizam uma pesquisa 
qualitativa em municípios da região litorânea do estado do Paraná, com o objetivo 
de analisar as percepções de crianças matriculadas no Ensino Fundamental e 
seus familiares sobre aulas remotas emergenciais em tempos de pandemia de 
Covid-19. Os autores perceberam contradições entre o discurso oficial da gestão 
educacional e as práticas escolares, bem como entre a educação como direito 
e como dever, e ressaltam a contribuição das ciências sociais para o contexto 
educacional, com destaque para os estudos sobre a relação entre escolarização, 
famílias e desigualdades.
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 O trabalho de Rechia et al. teve por objetivo compreender de que forma uma 
disciplina sobre fundamentos do lazer do curso de Licenciatura e Bacharelado em 
Educação Física se efetiva nas experiências cotidianas discentes no contexto da 
pandemia da Covid-19. Os autores perceberam que o formato colaborativo da 
disciplina, entre outros fatores, promoveu uma experiência produtiva e sensível 
ao contexto, na qual os discentes demonstraram suas aprendizagens ao mesmo 
tempo que compartilhavam os conhecimentos adquiridos com a sociedade.
 O ensino de física em tempo de pandemia foi o tema do trabalho de Silva 
et al., que a partir das atividades do projeto Conhecendo a Escola, em especial 
da oficina “Como as coisas funcionam”, objetivou ensinar conceitos da Física 
para alunos da educação básica e da graduação. A partir da análise desta 
experiência, os autores perceberam a participação ativa dos estudantes, a 
riqueza dos momentos de interação e o interesse pelos assuntos abordados, o 
que denota que a proposta tem potencial para engajar os alunos no aprendizado 
dos conceitos relacionados aos temas estudados.
 A segunda parte deste livro traz relatos de diferente experiências e 
memórias do período pandêmico. Simon et al. relataram uma ação de busca 
ativa realizada no Setor Palotina em 2021 para resgatar estudantes que perderam 
a conexão com o campus em função do distanciamento social, evidenciando a 
importância do fortalecimento do contato institucional direto com os estudantes 
para a redução dos índices de evasão.
 Na sequência, uma atividade de aprendizado integradora do curso 
de Design de Produto da UFPR foi o tema do relato de Zacar, Nascimento e 
Prado. A experiência resultou em quatro soluções de design com potencial 
de implementação, sendo que uma delas foi de fato produzida e distribuída, 
com a participação da comunidade interna da UFPR, docentes e discentes da 
Universidade Federal do Ceará e de membros de uma empresa parceira.
 O relato de Santos, por sua vez, teve como objetivo compartilhar as 
experiências vivenciadas na disciplina teórico-prática de Processamento 
e Conservação de Alimentos do Departamento de Farmácia, que propôs a 
realização de atividades práticas em casa, estimulando o protagonismo dos 
estudantes na construção do conhecimento e permitindo a compreensão dos 
processos industriais de produção e os métodos de conservação de alimentos 
de origem vegetal e animal.
 "Estudando numa montanha mágica" é o título do relato de Prezepiorski que 
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demonstra como a elaboração de um artigo acadêmico em direito foi afetada 
pela pandemia da Covid-19, comparando a situação vivenciada com a história 
de Hans Castorp, protagonista de "A Montanha Mágica", de Thomas Mann.
 Já o relato de Silva et al. descreve a experiência com a educação especial 
na disciplina de Oficina de Língua Portuguesa do curso de Tecnologia em 
Comunicação Institucional (TCI) no Setor de Educação Profissional e Tecnológica 
da Universidade Federal do Paraná (SEPT-UFPR). O trabalho desenvolvido 
colaborativamente com a coordenação do curso de TCI, monitora digital e 
Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) foi importante para a adaptação do 
ambiente virtual para a educação especial e obteve um retorno positivo a partir 
da experiência vivida.
 Jaime et al. relatam estratégias para o desenvolver e compartilhar dois 
jogos digitais interativos com o objetivo de aprofundar os saberes do esporte  de 
orientação na educação física escolar para uma turma do quarto ano do ensino 
fundamental I. As autoras concluíram que os jogos digitais podem ser aliados 
do processo de ensino-aprendizagem e potencializadores da construção de 
saberes e significados.
 Na sequência, a monitoria digital como atividade formativa complementar 
ao ensino é o tema do relato de Oliveira et al. que traz a experiência realizada 
em três disciplinas do curso de Terapia Ocupacional. Os monitores puderam, 
sob orientação da docente responsável, planejar e orientar propostas que 
foram ministradas durante as atividades síncronas e assíncronas, vivenciar 
os preceitos teóricos e práticos da graduação e refletir sobre o cotidiano 
universitário.
 O relato de experiência de Figueiredo, Gonçalves e Kalinowski enfatiza a 
perspectiva docente sobre a utilização da metodologia Aprendizagem Baseada 
em Projetos e roteiros de estudos na oferta de uma disciplina de gerenciamento 
em enfermagem durante o ensino remoto emergencial. O projeto elaborado 
pelos discentes foi apresentado à turma em um Digital storytelling do plano de 
carreira, o qual permitiu a consolidação e correlação dos conhecimentos em 
relação às demandas da futura vida profissional.
 O próximo relato, de autoria de Couto et al., descreveu a formação da 
equipe de Cálculo 2 organizada para viabilizar a oferta desta disciplina no ensino 
remoto emergencial, enfatizando o trabalho em grupo e a divisão da disciplina 
em módulos, as soluções encontradas, as vantagens e as desvantagens da 
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metodologia adotada.
 O uso das estratégias didáticas envolvendo curadoria de conteúdo digital 
foi o tema do relato de Torres-Pereira et al. Partindo do entendimento que a 
oferta de material pedagógico e a disponibilização de curadoria digital serviriam 
como amparo frente aos desafios do ensino remoto, a atividade proposta pelo 
PET Odontologia associou o meio digital gratuito às estratégias educacionais, 
garantindo um complemento à grade curricular dos estudantes de graduação 
ao mesmo tempo que promoveu a disseminação de conhecimentos na área da 
saúde, auxiliando os acadêmicos neste período de isolamento social.
 Já o relato de Valério et al. trouxe uma iniciativa voltada ao fortalecimento 
do trabalho docente no ensino superior. Segundo os autores, o Coletivo de Apoio 
à Formação e à Experiência Docente (CAFE.doc) representou uma oportunidade 
formal e institucionalizada para a vivência do desenvolvimento profissional 
de professores universitários, tendo como base uma concepção de formação 
reflexiva, contínua, autônoma, coletiva e sediada na prática.
 Perotto et al. também trouxeram o relato das atividades de um grupo 
organizado em 2020 junto aos alunos do curso de Medicina. Em encontros 
semanais, os estudantes buscavam discutir temas que permeassem questões 
sociais, econômicas e políticas, a fim de entender a realidade vivenciada, 
aumentar o repertório teórico e a sensibilidade humana de forma descontraída.
 Cretella e Pereira, por sua vez, relatam a experiência de oferta da disciplina 
Psicologia da Educação na modalidade remota e assíncrona para quatro 
turmas do curso de Letras, destacando os procedimentos didáticos utilizados, as 
percepções dos estudantes sobre esses procedimentos e seu envolvimento com 
a disciplina, bem como os sentimentos e percepções da docente e da monitora.
 A produção de jornal mural no ensino remoto é o tema do relato de Martins e 
Silva, que descreve a experiência com uma das atividades práticas da disciplina 
Laboratório de Publicações Periódicas, do curso de Comunicação Institucional, 
ofertada de forma totalmente remota, no período de retomada do calendário 
2020. As autoras afirmam que, apesar dos inúmeros desafios, o resultado foi 
muito positivo e proporcionou uma maior integração no período pandêmico.
 Já Oliveira e Veloso compartilham as experiências vivenciadas no âmbito 
do projeto Residência Pedagógica em Química, demonstrando que a partir do 
contexto da pandemia de Covid-19, foi possível estabelecer reflexões sobre o 
Programa Residência Pedagógica e o subprojeto de Química e vislumbrar as 
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possibilidades que viriam no retorno às atividades presenciais.
 Em seguida Avanzi et al. retrataram a tutoria entre pares realizada de forma 
remota como uma estratégia pedagógica de assistência estudantil fundamental 
para auxiliar os estudantes universitários em disciplinas com altos índices de 
reprovação durante o período de ensino remoto emergencial. Após a avaliação, 
os autores concluíram que, apesar das dificuldades, o programa cumpriu com 
seu objetivo de combate à evasão e garantia da permanência estudantil.
 Santos et al., por sua vez, relatam as estratégias utilizadas pelo projeto 
de extensão Universidade Aberta da Maturidade (UAM) que tem como objetivo 
garantir o direito social do idoso. Também nesta experiência os propósitos do 
projeto foram alcançados, mesmo diante dos desafios, uma vez que com as aulas 
remotas foi possível transmitir conhecimento, resgatar o valor social, desenvolver o 
aprendizado na área da informática e proporcionar a troca de conhecimentos e 
experiências entre a comunidade da UFPR e os idosos de Palotina e de Curitiba.
 Por fim, mas não menos importante, as memórias de um estudante e de uma 
professora nos remetem as singularidades das vivências e dos aprendizados deste 
período. O estudante Heitor Godinho Tanus registrou de forma muito sensível 
as suas andanças pelo Brasil, suas aventuras profissionais e uma surpresa que 
marcaria de forma definitiva a sua vida: a chegada de uma filha. Já a professora 
Arabella Natal Galvão da Silva compartilhou o percurso de aprendizado que 
o distanciamento social lhe trouxe, suas dificuldades e suas conquistas neste 
momento em que foi necessário reinventar a profissão.
 Esperamos que a leitura destas pesquisas, experiências e memórias 
possam trazer novos significados para as vivências de cada um e de cada uma 
que, a seu modo, buscou responder a um contexto imprevisto e imprevisível, e que 
sirvam de inspiração para ir adiante e superar novos desafios que certamente 
virão.

Leonir Lorenzetti
Leticia Mara de Meira
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PREFÁCIO

Uma travessia desafiadora e bem-sucedida 

 Os planos para o ano estavam traçados, as aulas tinham começado 
poucos dias antes e nossas preocupações estavam voltadas para as restrições 
orçamentárias anunciadas pelo governo federal. De repente, um vírus nos 
lançou em um mundo novo, trazendo incertezas e desafios inesperados. 
 Passados os dois anos mais difíceis, e encerrado o período de confinamento, 
podemos dizer que a Universidade Federal do Paraná atravessou bem a pandemia 
de Covid-19 – certamente um dos períodos mais desafiadores de sua história 
centenária.  
 Este livro é um testemunho do empenho e da coragem com que nosso 
corpo docente, discente e administrativo enfrentou esse tempo e fez a travessia 
para a volta à normalidade. Aqui estão reunidos relatos de pesquisas, memórias 
e experiências vivenciadas durante os dois anos de atividades remotas. 
 A UFPR foi uma das primeiras instituições de ensino superior a suspender 
as atividades presenciais, em março de 2020. A medida teve como fundamento 
a preocupação com a preservação da saúde dos integrantes da nossa 
comunidade interna, num momento em que se sabia muito pouco a respeito 
do coronavírus e suas implicações. 
 A essa primeira preocupação logo somou-se outra: como garantir a 
manutenção das atividades letivas para os nossos mais de 38 mil alunos 
estudantes de graduação e pós-graduação? 
 Responder a essa questão exigiu um enorme esforço institucional. 
Criamos imediatamente uma comissão dedicada a estudar estratégias de 
ensino remoto que permitissem a retomada do calendário acadêmico, assim 
como um comitê científico encarregado de monitorar a evolução da Covid-19 
e fornecer subsídios para nossas decisões. 
 Cuidamos de assegurar a participação da comunidade universitária em 
todo o processo, por meio de consultas a instâncias representativas de docentes 
e discentes. 
 Proporcionamos às professoras e professores meios para que pudessem 
se aperfeiçoar no manejo das tecnologias necessárias para a oferta de ensino 
remoto. Cursos, tutoriais, oficinas e assessoria direta foram colocados à 
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disposição dos docentes. 
 Enquanto esse processo de formação se desenrolava, ofertamos o 
que chamamos de Período Especial, que consistiu na oferta de disciplinas 
obrigatórias e optativas, com livre adesão de docentes e estudantes. A esse 
período sucedeu-se a retomada do calendário acadêmico, ainda de forma 
remota. 
 Paralelamente, a UFPR preocupou-se em atender os estudantes que 
enfrentavam barreiras para acompanhar o ensino a distância. Criamos 
programas de empréstimo de computadores e de subsídio para custeio de 
rede de internet. 
 Todo esse arcabouço institucional encontrou no empenho de nossos 
servidores docentes e técnico-administrativos a parceria de que precisava para 
implantar as soluções definidas coletivamente, com a participação de todos os 
segmentos da nossa comunidade interna. Com empenho e criatividade, eles 
e elas se dedicaram a estudar metodologias, estratégias e táticas capazes de 
reduzir ao mínimo possível o prejuízo acadêmico para nossos estudantes. 
 Esta publicação traz um recorte desse trabalho, que deixou lições 
inestimáveis para todos nós e redefiniu paradigmas, especialmente no que diz 
respeito à utilização das tecnologias digitais na educação. 
 A pandemia deixou inúmeros espaços vazios nos lares brasileiros, em 
nossos locais de trabalho e nas vidas de milhões de pessoas. Essas perdas não 
serão reparadas. Mas do aprendizado que forçosamente tivemos, é preciso fazer 
algo melhor, e a UFPR certamente saberá fazê-lo. 
 Fica aqui o reconhecimento da gestão da UFPR a todos os que 
se empenharam para tornar possível essa travessia e proporcionar a 
continuidade das atividades letivas. Agradeço às equipes da Pró-Reitoria de 
Graduação e Educação Profissional, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, 
da Superintendência de Inclusão e Políticas Afirmativas, que se envolveram 
diretamente no esforço de manutenção das aulas e retomada do calendário 
acadêmico da graduação. 
 Estendo esse reconhecimento à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, pelo 
seu trabalho durante a pandemia, e às Pró-Reitorias de Administração, de 
Planejamento e de Gestão de Pessoas, que se somaram na busca de soluções 
para enfrentar esse período difícil. E a todas e todos que se dedicaram a 
atividades de extensão e pesquisa para apoiar a comunidade externa e produzir 
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conhecimento acerca do coronavírus – incluindo a produção de uma vacina, 
projeto que orgulha a UFPR. 
 Ao compartilhar, por meio desta publicação, parte de suas experiências 
durante a pandemia, a UFPR cumpre mais um de seus papéis fundamentais – o 
de disseminar conhecimento. 

Boa leitura! 

Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca
Reitor da UFPR
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INTRODUÇÃO

Ensinar e Aprender no Contexto da Pandemia
A experiência da UFPR

 O  Ensino Remoto Emergencial  (ERE)  foi uma solução temporária e estratégica 
que permitiu, no contexto da pandemia de Covid-19, proporcionar à comunidade 
acadêmica a possibilidade de manter, dentro das circunstâncias possíveis, as 
atividades de ensino.
 Conforme amplamente discutido nas instâncias da UFPR, a implementação 
do Ensino Remoto Emergencial não representou uma mudança de modalidade 
de ensino, antes sim, possibilitou a oferta de disciplinas de forma adaptada, 
conforme a expertise de professores e estudantes no uso das Tecnologias Digitais 
da Informação e Comunicação(TDICs).
 Ao contrário das experiências planejadas e projetadas para serem on-
-line (educação a distância), o ERE se constituiu e m uma mudança curricular 
temporária e alternativa devido às circunstâncias de crise impulsionadas pela 
pandemia de Covid-19.
 No âmbito da UFPR, a jornada de implementação do ERE foi iniciada na tarde 
de 15 de março de 2019, em reunião do CEPE — Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão. Em uma sessão extraordinária, com representação de membros de 
toda a comunidade acadêmica, deu-se a primeira discussão sobre os impactos 
da pandemia e foram sendo discutidos os possíveis encaminhamentos a serem 
tomados.
 Naquele momento, fortemente impactados pelas incertezas diante de 
um cenário nunca antes vivenciado, os membros do conselho relataram suas 
impressões, entendendo a necessidade de um posicionamento institucional que 
buscasse preservar a comunidade, garantindo a biossegurança de todos. Essa foi 
a primeira baliza criada para a tomada de decisões ao longo da pandemia e, em 

Maria Josele Bucco Coelho1

"Não há nada predeterminado na maneira de lidar com esta crise, há 
mais de uma opção, e as decisões que tomarmos terão um impacto, 
durante anos e décadas, e reconfigurarão o planeta"

(Yuval Noah Harari)

1 Pró-Reitora de Graduação e Educação Profissional da UFPR.
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todas as situações vividas, sempre foi acionada como eixo para a adoção de 
qualquer ação.
 No dia 16 de março, foi suspenso o calendário acadêmico e interrompidas 
as atividades didáticas. A partir desse dia, a Pró-Reitoria de Graduação e 
Educação Profissional(PROGRAD) iniciou um movimento rápido e articulado, 
buscando criar estratégias para acolher, por meio das TDICs, as atividades de 
ensino. Nesse intuito, no dia 18 de março, foi constituída a Comissão que, nos 
bastidores da gestão, ficou conhecida como “EaD do Corona”. Com representação 
das pró-reitorias, Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação da 
UFPR(AGTIC) e Superintendência de Comunicação Social e Marketing(SUCOM), 
esse grupo passou a se reunir cotidianamente, monitorando cada movimento 
no cenário externo e buscando, em conjunto, delinear as estratégias para 
condução das atividades acadêmicas de forma remota. Desde o princípio, 
faz-se necessário assinalar, havia a compreensão que se tratava de uma 
situação de excepcionalidade e que os recursos/ideias/proposições a serem 
implementadas seriam medidas de enfrentamento à pandemia, sendo, 
portanto, transitórias.
 Também nessa mesma semana foi instituído um comitê científico para 
monitorar, no cenário local e nacional, o avanço da Covid-19. Esse comitê, 
atualmente ainda em exercício, foi o responsável por gerar dados que permitiriam 
delinear, monitorar e gerenciar as fases da pandemia no âmbito da UFPR: MR 
(máxima restrição); RC (restrição crítica); RP (restrição parcial) e AR (abertura 
com restrições).
 Em 20 de março, a comissão EaD do Corona apresentou uma proposta 
para retomada do calendário acadêmico, por meio da proposição de atividades 
domiciliares. Essa proposição inaugura, também, o método de condução dos 
processos decisórios que se estendeu ao longo de toda a pandemia: consulta 
ao Fórum de Coordenadores de Graduação e do DCE (Diretório Central dos 
Estudantes). A partir desse primeiro movimento de consulta à comunidade UFPR, 
articulada por meio de diversas reuniões, foi sendo desenhada uma segunda 
proposição de retomada das atividades didáticas, em 15 de abril.
 Esse processo, de consulta e construção coletiva, foi mantido ao longo de 
todo o período de ERE. Faz-se incontornável mencionar que, embora riquíssima, 
essa articulação foi muito intensa e desafiadora, dado o cenário de instabilidade 
vigente. A rotina de reuniões com a comunidade acadêmica possibilitou a 
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manutenção do diálogo — mesmo no período de isolamento — tornando-se 
um mecanismo de acolhimento necessário e eficaz. Em um primeiro momento, 
as dificuldades de comunicação foram muito intensas. Com a implementação 
do Microsoft Teams e a instalação do trabalho administrativo de forma remota, 
gradativamente, a comunidade foi crescendo no letramento digital e as 
dificuldades de comunicação, apesar de seguirem de forma heterogênea, foram 
sendo gradativamente melhoradas.
 Ainda no começo de abril, por meio da PROGRAD/CIPEAD, foi implementado 
o ambiente de aprendizagem — a UFPR Virtual. Pensado como um campus on- 
-line, o espaço disponibilizado para a comunidade acadêmica que estava ainda 
em fase de experimentação seria, em seguida, utilizado de forma massiva pela 
comunidade durante todo o período de vigência do ERE.
 Na UFPR Virtual, que seria gradativamente integrada ao SIGA, a comunidade 
acadêmica encontrou um espaço customizado com:

 Também foram criados e disponibilizados vários tutoriais — técnicos e 
pedagógicos — para auxiliar os professores no uso dos recursos desse ambiente 
virtual de aprendizagem. Esse processo de produção de conteúdo didático para 
auxiliar os docentes exigiu das equipes da PROGRAD um esforço coletivo imenso, 
mas trouxe mais segurança para a comunidade que também, nesse contexto, 
mostrou-se muito receptiva para aprender.
 Nesse ínterim, se estabelece uma clareza em relação ao caminho a ser 
trilhado para que o ensino pudesse ser articulado remotamente: a busca de 
formação da comunidade docente. Sem exigir participação, mas entendendo 
a necessidade de apropriação dos recursos tecnológicos, a PROGRAD lançou o 
programa  Saberes  on-line  na  pandemia  com o apoio da PROGEPE. Esse programa 
foi estruturado a partir do reconhecimento que a inclusão pedagógica se daria 
por meio de uma forte estratégia formativa da comunidade UFPR. Reconhecendo 
que essa comunidade possuía níveis distintos de letramento digital e que seria 

• Salas virtuais para as disciplinas dos cursos que poderiam ser alteradas 
e ampliadas de acordo com as especificidades do trabalho docente.

• Espaço virtual para ofertar cursos de extensão e capacitação na 
modalidade remota.

• Salas virtuais para articular/gerenciar/desenvolver os trabalhos 
de grupos de estudos, pesquisa, extensão e/ou outros programas 
institucionais.
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necessário respeitar os tempos individuais e as formas distintas de aprender, o 
programa Saberes on-line na pandemia foi articulado por meio de ações muito 
diferenciadas. O objetivo era poder atingir o maior número possível de docentes:

 O impacto dessas ações foi bastante grande. A resistência de vários 
segmentos em aderir ao uso das tecnologias foi sendo transposta de maneira 
silenciosa e espraiada. As ações formativas foram trazendo segurança para a 
comunidade que, aos poucos, foi aderindo ao ERE com mais confiança. As ações 
formativas articuladas ao longo do período da pandemia foram compiladas no 
Catálogo de Saberes Online1.

• Vivências Formativas: cronograma de cursos EaD com 45h, web- 
-oficinas semanais sobre ERE/recursos didáticos nas plataformas de 
aprendizagem e outras vivências formativas para a comunidade UFPR.

• Tutoriais: para trabalhos administrativos remotos e para a efetivação 
das aulas remotamente.

• Sala de Assessoria Pedagógica on-line: acesso direto com a equipe 
pedagógica da PROGRAD/CIPEAD para obter orientações sobre o uso 
das tecnologias educacionais e o ambiente virtual de aprendizagem.

• UFPR Virtual: plataforma de aprendizagem virtual com salas para todas 
as disciplinas remotas e informações/tutoriais sobre como usar o 
ambiente de aprendizagem da UFPR.

• UFPR Aberta: plataforma criada para apoiar os eventos on-line e outras 
atividades de acesso aberto à comunidade externa, tais como eventos 
de extensão, seminários, o Festival de Ciência, Cultura e Inovação da 
UFPR e outros que passaram a ocorrer on-line.

• CLIBRAS Aberta: central de libras para inclusão da comunidade surda;
• #SaberesOnlineCipeadUFPR: indicações de cursos e eventos culturais 

que possam enriquecer a formação on-line dos indivíduos e ainda 
proporcionar atividades de qualidade para preencher o tempo em que 
estão isolados em casa.

• Iniciativas Setoriais: espaço para divulgar as ações desenvolvidas nos 
setores da UFPR pelos Núcleos de Tecnologias Educacionais, docentes 
e outros grupos de pesquisa e extensão.

1 http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/3d-flip-book/catalogo-saberes-on-line/.

http://www.cipead.ufpr.br/portal1/index.php/3d-flip-book/catalogo-saberes-on-line/
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 Concomitante  a  essa  ação,  a  PROGRAD/CIPEAD  fomentou a 
implementação de  NTEs — Núcleos de Tecnologias Educacionais. Esses 
espaços, articulados a partir da estrutura disponível nos setores, objetivavam 
potencializar e facilitar a inserção das TDICs nas diversas ações de ensino, 
pesquisa e extensão privilegiando, dessa forma, a aprendizagem colaborativa, 
cooperativa e autônoma. Ao longo do período da pandemia foram instituídos 15 
NTEs. Estrategicamente, havia a compreensão de que esses espaços se tornariam 
essenciais para garantir a qualidade do ensino remoto, pois se consolidariam 
como polos descentralizados para uso das TDICs.
 Os NTEs, destinados a favorecer a gestão das TDICs, permanecem como 
um legado pós-pandemia. Embora a atuação desses núcleos dentro da UFPR 
ainda seja bastante heterogênea, deve-se ressaltar que, institucionalmente, 
entende-se que essa estrutura descentralizada favorecerá, qualitativamente, o 
uso das tecnologias educacionais.
 No que se refere ao modelo de oferta de atividades de ensino ao 
longo da pandemia, a UFPR fez uma trajetória bastante peculiar. Partindo do 
pressuposto de que o importante era garantir a biossegurança da comunidade 
e que as vivências formativas garantiriam o aumento da inclusão pedagógica, 
foram debatidas e implementadas várias ações, com o intuito de garantir a 
manutenção das atividades letivas.
 Em um primeiro momento, entendendo que havia uma heterogeneidade 
em relação à adesão ao uso das tecnologias, a UFPR avançou para definir o que 
seria o ERE, buscando mostrar que se tratava de uma solução transitória. Em 
seguida, entendendo que o letramento digital seria gradativo, foi implementado, 
por meio da Resolução n.º 59/20-CEPE, o período especial.
 Esse período especial funcionou fora do calendário acadêmico, não 
sendo, portanto, nem a  continuação do primeiro semestre letivo  de 2020 
nem tampouco a antecipação  do  segundo semestre de 2020. Tratava-se da 
oferta de um conjunto de disciplinas em regime de excepcionalidade que tinha 
como objetivo central a manutenção de atividades letivas. Foram ofertadas 
disciplinas obrigatórias e optativas, ministradas totalmente de forma remota, 
sem obrigatoriedade de matrícula e a critério do docente.
 Essa dinâmica partia do pressuposto que não seria possível obrigar 
o docente — que ainda estava se apropriando das tecnologias digitais — a 
aderir ao ERE. Também considerava que não seria possível exigir do estudante 
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a participação obrigatória nas disciplinas, porque as condições de acesso à 
Internet poderiam ser precárias.
 Assim, diante desse cenário, a PROGRAD/UFPR buscou construir para 
professores e estudantes uma estrutura que trouxesse maior segurança e bem-
-estar, mesmo no ERE: a coordenação oferecia a possibilidade da matrícula em 
determinadas disciplinas previamente aprovadas pelo colegiado do curso e, se 
o aluno julgasse que se encontrava em condições de acompanhar o período 
especial, solicitava a matrícula.
 O primeiro período especial articulado no âmbito da UFPR seguiu um 
cronograma de ofertas em três períodos:

 
 Essa proposição de oferta em três fases distintas não foi aleatória. Como 
estava em andamento um intenso processo formativo da comunidade docente, 
por meio de um conjunto de oficinas ofertadas diariamente, entendia-se que 
os docentes poderiam fazer a adesão às ofertas de forma gradativa, conforme 
fossem se sentindo confiantes no uso das TDICs.
 Também nesse momento foi instaurado o Programa de Monitoria Digital 
por meio da PROGRAD/COAFE. Foram disponibilizadas bolsas de apoio para 
estudantes que, mais alinhados com as TDICs, passaram a atuar junto à 
comunidade docente ao longo do ERE. Ainda nessa esteira, buscando criar 
espaços para continuidade das atividades letivas de forma gradativa, a 
PROGRAD também criou as Atividades Formativas Remotas. Essa ação tinha 
como objetivo abrir a possibilidade para que os docentes experimentassem 

FIGURA 1 - ETAPAS DO PERÍODO ESPECIAL

Fonte: A autora(2022).
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o uso das TDICs em práticas pedagógicas de curta duração. Essa estratégia 
possibilitou que os docentes que estavam participando dos cursos e oficinas 
formativas pudessem experimentar as potencialidades do ensino on-line 
antes de propor uma disciplina no período especial.
 Nesse contexto, a adoção da abertura de distintas possibilidades de 
experimentação e uso das TDICs, respeitando os tempos de apropriação pela 
comunidade, mostrou-se bastante eficaz — foi possível verificar a adesão 
paulatina dos docentes às atividades de ensino por meio do ERE.
 Outra ação que merece destaque é a implementação do BIBTech. Trata- 
-se de um Núcleo de Tecnologias Educacionais em parceria com o SIBI — Sistema 
de Bibliotecas da UFPR. Esse trabalho cooperativo resultou na implementação 
de um sistema de entrega de material bibliográfico para garantir a consecução 
das disciplinas durante o ERE. Também dessa parceria resultou a contratação de 
uma biblioteca digital — a Minha Biblioteca — que auxiliou muito no acesso aos 
materiais didáticos para as disciplinas ao longo do período especial.
 Findado o Período Especial I foi realizada uma pesquisa, capitaneada 
pela PROGRAD, para avaliar e compreender como tinha sido a experiência. Essa 
pesquisa, respondida por quase sete mil membros da comunidade, também 
pretendia avaliar se a comunidade estava pronta para retomar o calendário 
acadêmico. Foram avaliadas três dimensões:
 1) Discentes: informações sobre o curso de graduação; disciplinas do 
Ensino Remoto Emergencial; aulas e recursos na modalidade Ensino Remoto 
Emergencial; avaliações e controle de frequência na modalidade de Ensino 
Remoto Emergencial; inclusão digital; informações adicionais.
 2) Docentes: informações sobre o curso de graduação; diagnósticos e 
prognósticos sobre a modalidade de Ensino Remoto Emergencial; dificuldades e 
aprendizados com o Ensino Remoto Emergencial; apoio institucional.
 3) Coordenadores: informações sobre o curso de graduação; diagnósticos 
e prognósticos sobre o Ensino Remoto Emergencial.
 A avaliação do ERE, por docentes e estudantes, foi percebida de forma 
bastante similar: desafiadora. Para além do reconhecimento de estar diante 
de uma experiência nova, a comunidade ainda expressou o quanto o processo, 
embora construtivo, resultou em um cansaço muito grande. Na UFPR, 75% dos 
docentes ministraram aulas no Período Especial I. Destes, 42% também deram 
aulas para outros níveis de ensino (especialização, mestrado e doutorado). Em 
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relação à participação estudantil, há de se ressaltar que 10,2% dos respondentes 
não participaram da oferta das disciplinas. Segundo o levantamento, 27,1% 
destes estudantes apontaram que o motivo principal foi que não conseguiram 
se matricular nas disciplinas ofertadas. Outro dado importante no mapeamento 
do cenário foi o percentual de 2.2% dos estudantes que não aderiram ao período 
especial porque não tinham equipamentos adequados.1

 Conforme apontado anteriormente, essa pesquisa realizada pela 
PROGRAD/COPEG funcionou também como uma espécie de consulta à 
comunidade acadêmica sobre a possibilidade de retomada do calendário 
acadêmico: 66,8% dos respondentes demonstraram preferência pela 
continuidade do ERE via período especial. Por essa razão, a UFPR realizou 
um segundo ciclo de ofertas de disciplinas, também por adesão, sem 
obrigatoriedade de oferta e matrícula.
 Embora tenha ocorrido uma oferta significativa de disciplinas e a 
comunidade tenha participado fortemente desse novo ciclo de ofertas, faz-se 
importante assinalar os desdobramentos dessa ação: por um lado, o desafio de 
retomada do calendário acadêmico, mesmo que por meio do ERE, estava ainda 
mantido. De outro lado, o quadro de integralização curricular, antes marcado 
pela periodização, estava se transformando rapidamente, dada a adesão dos 
estudantes ao ERE.
 Esses enfrentamentos, debatidos e articulados a partir de 2021, foram 
amparados por ações de acolhimento e inclusão digital que merecem ser 
destacadas. Por meio de diversos editais, a PRAE e a SIPAD possibilitaram 
aos estudantes da  UFPR acesso a computadores e também subsídio para 
manutenção de rede de Internet.  Essa ação — pensada para acolher os 
estudantes que não tinham acesso a equipamentos — foi muito importante 
porque permitiu levantar os dados referentes à inclusão digital na UFPR por meio 
de uma pesquisa junto à comunidade discente e garantiu o acesso igualitário 
às ofertas de disciplinas realizadas ao longo do período de ensino remoto 
emergencial.
 Nesse processo, descortina-se o ano civil de 2021. Somava-se ao 
enfrentamento  da   retomada  do  calendário  acadêmico  de   2020,  a 

1 O relatório final dessa pesquisa pode ser acessado em http://www.prograd.ufpr.br/portal/wp-
content/uploads/2020/09/Resultados-Pesquisa-de-Avaliacao-do-ERE.pdf.

http://www.prograd.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2020/09/Resultados-Pesquisa-de-Avaliacao-do-ERE.pdf
http://www.prograd.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2020/09/Resultados-Pesquisa-de-Avaliacao-do-ERE.pdf
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necessidade de pensar como se daria o vestibular da UFPR, ainda com a 
pandemia apresentando índices que não permitiam as atividades presenciais. 
Novamente, o processo de transição que permitiu a retomada do calendário 
assentou-se na busca de escuta da comunidade acadêmica e na construção 
coletiva de uma solução. As balizas centrais que conduziam as ações da 
PROGRAD: confiança, (in)formação, cooperação e solidariedade ao longo das 
ofertas nos Períodos Especiais I e II iriam se fazer extremamente importantes na 
condução da retomada do calendário acadêmico.
 Isso porque,  muito embora ao longo do Período Especial II houvesse ocorrido 
um avanço em relação à compreensão de que a retomada do calendário deveria 
ser consolidada, a forma de retomada do ensino por meio do ERE exigiria a 
criação de dispositivos diferenciados, que as resoluções vigentes não poderiam 
comportar.
 O desafio, portanto, era criar uma resolução para operacionalizar o ensino 
ao longo da pandemia que pudesse ser flexível o suficiente para acolher o 
cenário externo — sempre em movimento — mas ainda garantisse a estabilidade 
necessária para o acolhimento das ações de ordem mais operacional. Talvez 
esse tenha sido o enfrentamento mais árduo ao longo do ERE na UFPR.
 A comunidade, firme no entendimento da necessidade da retomada do 
calendário, mostrou-se extremamente preocupada em acolher as situações 
diferenciadas ocasionadas pela pandemia. Nesse processo de construção, há 
de se destacar, a atuação e a contribuição da representação estudantil. De 
forma muito comprometida, os estudantes se manifestaram na defesa dos 
interesses do grupo, articulando-se em reuniões e assembleias para a tomada 
de decisões. Assim, formou-se a tríade que trabalhou na construção das balizas 
para a retomada do calendário via ERE materializadas na Resolução CEPE n° 
22/21: a Gestão UFPR, o Fórum de Coordenadores de Graduação da UFPR e a 
representação estudantil.
 A Resolução CEPE n° 22/21 que regulamentou as atividades de ensino dos 
cursos de educação superior, profissional e tecnológica da UFPR, no contexto das 
medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19 no País, se tornou, portanto, 
o eixo norteador da retomada do calendário letivo. Nela, foram desenhados os 
mecanismos para flexibilizar a transição para o ensino presencial e também 
o acolhimento das atividades letivas ocorridas nos Períodos Especiais I e II. 
Considerando que a adesão/oferta/matrículas não fora obrigatória ao longo 
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dessa primeira fase do ERE, foi necessário também pensar em como articular 
a heterogeneidade que se manifestou na comunidade UFPR em relação ao 
processo de integralização curricular.
 O conceito de periodização de curso foi rasurado pelas ofertas massivas 
ao longo dos períodos especiais, modificando não apenas a paisagem, mas 
também a forma como a instituição passaria a absorver/pensar/acolher a 
Carga Horária integralizada, impossibilitando mecanismos/fluxos internos há 
muito tempo consolidados.
 Para poder lidar com esse quadro heterogêneo, a PROGRAD implementou 
a CAAIC — Comissão de Apoio e Acompanhamento da Integralização Curricular. 
Formada pela PROGRAD e com representação da PRAE e estudantes, essa 
comissão passou a se reunir semanalmente para auxiliar as coordenações de 
curso a gerenciar todas as excepcionalidades advindas do ERE.
 Para além desse apoio institucional, a CAAIC também se converteu em 
um espaço de deliberação e proposição de estratégias distintas, necessárias 
para acolher circunstâncias nunca antes vivenciadas no âmbito da PROGRAD. 
Essa estrutura  se tornou  fundamental,  pois  permitiu  que as  ações  e 
encaminhamentos fossem articulados de forma sistêmica, considerando os 
diversos fatores que impactavam na tomada de decisões. Também trouxe 
segurança para as equipes de trabalho da PROGRAD que passaram a pensar 
soluções de forma mais cooperada.
 Outro recurso pensado pela PROGRAD/COSIS para ajudar a esquadrinhar 
e conduzir a heterogeneidade do cenário de integralização de curso foi a 
implementação de uma aba, no Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA), de 
indicadores acadêmicos. Por meio desse recurso, começaram a poder visualizar 
o comportamento e as oscilações de integralização curricular através de filtros 
variados. Também os estudantes passaram a visualizar, de forma individualizada, 
sua trajetória de integralização curricular.
 Todos esses recursos e dispositivos criados e articulados ao longo do ERE, 
entende-se, estão transformando a gestão do ensino no âmbito da UFPR. Muitas 
das contribuições advindas desse intenso processo de aprendizado já podem ser 
vistas e vislumbradas. Dentre elas, há de se apontar que, de forma incontornável, 
o ERE transformou — e está transformando — a paisagem das práticas didáticas 
por meio do avanço do letramento e inclusão digital, pois já se pode perceber, no 
âmbito do ensino na UFPR, a:
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 Há de somar a todas essas percepções a imperatividade de gerar uma 
memória institucional desse momento de experimentação e aprendizado. Essa 
última, registre-se, impulsionou a criação do Compartilha UFPR. Para além de 
vivenciar o ERE, a gestão da PROGRAD entendeu a importância de organizar um 
repositório de tudo o que a comunidade UFPR viveu, absorveu, sentiu, sofreu, 
experimentou, propôs, aprendeu e, por último, desejou partilhar sobre o ensinar 
e aprender no contexto da pandemia.
 Esperamos que essa partilha das experiências vividas possa servir de base 
reflexiva para o esquadrinhamento de novos rumos para o ensino superior. Está 
claro, para nós, que o processo de transformação desencadeado seguirá seu 
fluxo. Corajosamente, nos toca assumir o protagonismo desse processo a partir 
das lições aprendidas: pertencemos a uma comunidade que adentra novas 
formas de  relacionar-se com um mundo tecnológico, em mutação constante, 
que  exigirá a incorporação  de novas competências e habilidades. Nesse 
caminho, a produção do conhecimento e o processo de transposição didática, 
espaço de atuação do ensino superior, precisará assumir a vanguarda das 
proposições estratégicas deixando-se, igualmente, transformar.

• quebra do preconceito em relação ao uso das tecnologias educacionais 
digitais que passaram a ser percebidas como aliadas do processo 
formativo;

• consideração da educação socioemocional e do bem-estar da comunidade 
acadêmica, como pauta e baliza de muitas ações institucionais;

• formação de redes de apoio e cooperação que passaram a ser entendidas 
como ações necessárias e indispensáveis para a resolução de problemas 
compartilhados pela comunidade acadêmica;

• consolidação de recursos e dispositivos de mapeamento do ensino de 
graduação que permitam a melhoria da gestão acadêmica;

• percepção da necessidade de melhoria dos processos comunicativos;
• necessidade de fomentar a descentralização da estrutura interna para 

gestão das TDICs, via NTEs, necessárias para auxiliar na incorporação do 
ensino híbrido com qualidade;

• busca de criação de instrumentos normativos mais flexíveis que possibilitem 
dar mais fluidez aos processos administrativos internos.
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Pesquisa

AÇÕES PIBIDIANAS NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: UMA REFLEXÃO 
DOCENTE SOBRE A APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DICUMBA

1 Graduando em Química pela Universidade Federal do Paraná e Bolsista de Iniciação à Docência 
por meio do Subprojeto Pibid/Química desta universidade.
2 Graduanda em Química pela Universidade Federal do Paraná e Bolsista de Iniciação à Docência 
por meio do Subprojeto Pibid/Química desta universidade.
3 Graduando em Química pela Universidade Federal do Paraná e Bolsista de Iniciação à Docência 
por meio do Subprojeto Pibid/Química desta universidade.
4 Doutor em Educação em Ciências: química da vida e saúde. Docente e pesquisador do 
Departamento de Química e dos Programas de Pós-graduação em Educação em Ciências e 
em Matemática (PPGECM) e Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional (PROFQUI) da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR); Líder do Grupo de Estudos Holísticos Multimodais em 
Educação em Ciências (GEHMEC); Coordenador do Subprojeto Pibid/Química da UFPR.

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 on-line 
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. 
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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 provê 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 on-line 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  de 
Desenvolvimento Cognitivo Universal-Bilateral da Aprendizagem(Dicumba) 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 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 
professorfacilitador. 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 
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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 a distância (EaD) e aquelas adotaram 
o modelo ERE que, segundo Da Silva Guimarães 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 
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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 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 
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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.
 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,

 Após a disponibilização das perguntas, os alunos devem pesquisar 
e apresentar os resultados. Para esse processo, é importante enfatizar a 

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).
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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 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).
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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 on-line 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 KruskalWallis, 
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.
 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 
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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.

GRÁFICO 1 – PERFIL DOS SUJEITOS A PARTIR DAS TURMAS EM QUE ATUAM NAS DIFERENTES ESCOLAS

 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 

FONTE: Dados da pesquisa(2021).
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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.

 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 

LEGENDA: Mín.: mínimo; Máx.: máximo; M.: média; DP.: Desvio Padrão.
FONTE: Dados da pesquisa(2021).

TABELA 1 – ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS
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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,  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.
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    TABELA 2 – TESTE ESTATÍSTICO DE KRUSKAL-WALLIS PARA AS DIFERENTES CATEGORIAS

 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 

FONTE: Dados da pesquisa(2021).
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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

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

 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 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 

FONTE: Dados da pesquisa(2021).
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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.

 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 

5 Assertivas representadas na fala dos sujeitos.
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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 on-line, 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).
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 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 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, 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 
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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 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 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 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 
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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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Pesquisa

1 INTRODUÇÃO

 O estágio é um componente curricular fundamental para a formação 
inicial de professores, no qual o estudante tem a oportunidade de experienciar, 
sob orientação, situações reais de sala de aula, assim como a organização do 
trabalho pedagógico.
 O ano de 2020 surpreendeu a todos com uma pandemia mundial que 
se alastrou rapidamente. Em dezembro de 2019, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) anunciou a ocorrência de uma doença respiratória, de causas 
desconhecidas, na província de Wuhan, na China. Em janeiro de 2020, foi 
declarada Emergência de Saúde Pública em todos os continentes.
 No Brasil, em fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declara Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção 
humana pelo novo Coronavírus (BRASIL, 2020a). E, em março, rigorosas medidas 
passaram a ser adotadas, com destaque para o distanciamento social. As 
diretrizes propostas passaram a organizar a vida em sociedade e nas instituições 
de ensino que tiveram que se adaptar às novas exigências.
 Nesse contexto, no dia 17 de março de 2020, foi publicado, no Diário Oficial 
da União, por meio da portaria nº 343, a substituição das aulas presenciais por 
um período de 30 dias ou enquanto durasse a pandemia. De acordo com o Art. 
1º, o MEC resolve:

DESAFIOS DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM TEMPOS DE PANDEMIA: UMA
ANÁLISE COM ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFPR

1 Mestranda em Educação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), na linha de Cultura, Escola 
e Processos Formativos em Educação. Graduada em Bacharelado e Licenciatura em Geografia 
(UFPR) e Pedagogia (UFPR).
2 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), na linha de Cultura, Escola e 
Ensino. Mestre em Educação e graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá 
(UEM). Professora Adjunta A no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Paraná (UFPR).



51

Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, 
em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação 
e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por 
instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, 
de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. (BRASIL, 
2020b, p. 01).

 Na mesma data, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) suspendeu 
os calendários acadêmicos dos cursos de graduação, de pós-graduação e de 
educação profissional e tecnológica (UFPR, 2020a). Em 04 de maio de 2020, a 
Resolução nº 44/2020 regulamentou a oferta remota das disciplinas de estágio 
(UFPR, 2020b).
 Assim, a presente pesquisa tem por objetivo analisar os desafios do estágio
supervisionado, realizado durante a pandemia do Covid-19, para a formação e 
a prática dos estudantes do curso de Pedagogia da UFPR. Buscou-se analisar 
as dificuldades encontradas pelos estudantes em formação em sua prática 
docente, bem como o papel da universidade como instituição formadora. 
 A partir das análises realizadas a pesquisa buscou responder a seguinte 
questão: Qual a contribuição dos estágios supervisionados na formação do 
professor e as principais dificuldades encontradas em sua realização no contexto 
da pandemia?

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

 Entende-se a formação de professores como um processo contínuo de 
desenvolvimento; sendo assim, as possibilidades de aprendizagem ocorrem em 
todas as etapas da vida profissional docente. Neste estudo, atentamos para o 
período de inserção do professor na carreira docente, ou seja, este item busca 
identificar o papel do estágio supervisionado na formação de professores.
 Pode-se entender o início da docência como sendo um processo de 
construção de saberes práticos da profissão, um momento em que o professor 
verifica que “[...] muita coisa da profissão se aprende com a prática, pela 
experiência, tateando e descobrindo, em suma, no próprio trabalho”. (TARDIF, 
2014, p. 86).
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 As características deste período apontam para um momento de 
aprendizagem, isto é, do “aprender a ensinar”, que se dá no espaço da 
organização escolar. A aprendizagem contínua deve ser vista como um lugar 
propício ao desenvolvimento profissional do professor iniciante, ajudando-o a 
superar as dificuldades sentidas no exercício de sua atividade como docente.
 Pimenta e Lima reconhecem que:

 As vivências durante o estágio têm um papel de extrema importância para 
a constituição da carreira do professor, pois o contato com a sala de aula, via 
observação, coparticipação e regências, na maioria das vezes, possibilita um 
movimento de reflexão sobre a atuação em contextos específicos da futura 
atuação, desde que gerido de forma orgânica, no sentido dos significados desse 
primeiro momento com a prática escolar (PIMENTA; LIMA, 2006).
 A Resolução nº 2, de 20 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de 
Educação (CNE), que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
Inicial de Professores para a Educação Básica, em seu artigo 7º destaca:

[...] o estágio se constitui como um campo de conhecimento, o que significa 
atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supera sua tradicional redução 
à atividade prática instrumental. Enquanto campo de conhecimento, o 
estágio se produz na interação dos cursos de formação com o campo social 
no qual se desenvolvem as práticas educativas. (PIMENTA; LIMA, 2006, p. 
06).

[...]
VII - integração entre a teoria e a prática, tanto no que se refere aos 
conhecimentos pedagógicos e didáticos, quanto aos conhecimentos 
específicos da área do conhecimento ou do componente curricular a ser 
ministrado;
VIII - centralidade da prática por meio de estágios que enfoquem o 
planejamento, a regência e a avaliação de aula, sob a mentoria de 
professores ou coordenadores experientes da escola campo do estágio, de 
acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
IX - Reconhecimento e respeito às instituições de Educação Básica como 
parceiras imprescindíveis à formação de professores, em especial as das 
redes públicas de ensino;
X - Engajamento de toda a equipe docente do curso no planejamento e no
acompanhamento das atividades de estágio obrigatório;
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 O estágio curricular obrigatório precisa aliar teoria e prática, buscando 
atender às necessidades reais apresentadas pelo cotidiano escolar. Sobre 
isso, Pimenta e Lima (2006) discordam, apontando que esse papel não cabe 
somente à disciplina de estágio:

 O estágio, em todos os seus momentos de observação, participação 
e regência, precisa ser visto com outros olhares, procurando relacionar os 
conhecimentos adquiridos na formação e modificar o saber e o saber-fazer do 
docente. Conforme o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso de Pedagogia 
da UFPR, o estágio tem por objetivo:

 Para que o estágio cumpra as funções supracitadas é fundamental: o 
professor orientador (universidades) e a relação com os profissionais da escola 
de estágio. Segundo Pimenta e Lima (2004), a função do professor orientador do 
estágio será a de, à luz da teoria, refletir com seus alunos sobre as experiências 
que eles já trazem e projetar um novo conhecimento que ressignifique suas 
práticas, considerando a realidade e o contexto da escola, a integração da 
universidade no cotidiano da escola, os saberes docentes dos estagiários e 

Todas as disciplinas, conforme nosso entendimento, são ao mesmo tempo 
“teóricas” e “práticas”. Num curso de formação de professores, todas as 
disciplinas, as de fundamentos e as didáticas, devem contribuir para sua 
finalidade, que é formar professores a partir da análise, da crítica e da 
proposição de novas maneiras de fazer educação. Todas as disciplinas 
necessitam oferecer conhecimentos e métodos para esse processo. 
(PIMENTA; LIMA, 2006, p. 13).

XI - estabelecimento de parcerias formalizadas entre as escolas, as redes 
ou os sistemas de ensino e as instituições locais para o planejamento, a 
execução e a avaliação conjunta das atividades práticas previstas na 
formação do licenciando; [...]. (BRASIL, 2019, não paginado).

Viabilizar ao aluno o aprimoramento técnico-científico na formação do 
profissional, mediante a análise e a solução de problemas concretos em 
condições reais de trabalho, por intermédio de situações relacionadas a 
natureza e especificidade do curso e da aplicação dos conhecimentos 
teóricos e práticos adquiridos nas diversas disciplinas previstas no PPC. 
(UFPR, 2019, p. 31). 
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suas expectativas.
 O supervisor de estágio tem o papel de propiciar condições para que o 
estágio se realize de maneira aprofundada e qualificada para o estagiário, para 
os alunos e para a escola, bem como o de trabalhar, junto ao estagiário, suas 
inseguranças e suas concepções para que este encontre sua própria identidade 
profissional (MAZIERO; CARVALHO, 2012).
 Moro e Carbello (2008) apontam as principais dificuldades encontradas na 
realização dos estágios nas escolas públicas do Paraná, de ensino fundamental 
e médio:

 Assim, percebe-se que a realização do estágio é permeada por desafios, 
sejam eles de ordem burocrática, técnica ou metodológica, cabendo ao 
aluno, conjuntamente com o professor orientador, buscar a melhor maneira 
de realizá-lo.
 Mesmo diante do reconhecimento da importância da disciplina de 
estágio na formação de professores, percebe-se que o estágio nem sempre 
tem possibilitado momentos de atuação efetiva e momentos de protagonismo 
do estagiário. Pimenta e Lima (2004) assinalam nesta direção, apontando 
que o modo atual de realização dos estágios é baseado na informação, na 
observação, nos relatos e nas descrições, fato que coloca o licenciando na 
condição de mero expectador.
 Nóvoa (2009) aponta que, em outras áreas, como a Medicina, a Arquitetura 
e a Engenharia, profissionais experientes estão juntos em uma supervisão 
constante, assumindo um papel dominante na formação dos seus futuros 
colegas. Nessa perspectiva, o autor destaca que:  “A formação de professores 
deve passar para dentro da profissão, isto é, deve basear-se na aquisição de 

Poucas escolas interessadas em receber estagiários; dificuldade em 
acompanhar estágios por parte do coordenador de estágio; estágio 
considerado apenas como prática e atividade de conclusão de curso; 
dificuldade de garantir a relação teoria e prática; estágio organizado em 
partes fixas: observação, participação e regência; dificuldade quanto 
à observação, ficando o estagiário apenas como visitante; estágio 
transformado em momentos para preenchimento de fichas, relatórios, 
correção de atividades e outros; falta de relacionamento entre escola de 
formação e escola de 1ª a 4ª séries; dificuldade do aluno do noturno cumprir 
estágio e falta de um plano de estágio comprometido com a realidade 
existente. (MORO; CARBELLO, 2008, p. 08). 
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uma cultura profissional, concedendo aos professores mais experientes um 
papel central na formação dos mais jovens”. (NÓVOA, 2009, p. 36).
 O estágio deve ser compreendido como um momento imprescindível 
para a formação e a atuação dos futuros profissionais. Souza e Guarnieri 
(2016) apontam que a dinâmica percebida nos estágios segue dois modelos 
principais: o estagiário acomoda-se em carteiras no fundo da sala de aula, 
isolado do restante da turma, ou realizando atividades secundárias de cunho 
não pedagógico (distribuição de livros, recortes, colagens, entre outras). Desse 
modo, a aprendizagem da docência está, muitas vezes, distante de ocorrer, 
devido à forma como os professores regentes percebem os estagiários.
 A pandemia provocou grandes mudanças em várias áreas da sociedade, 
em especial, na área educacional. Para dar continuidade ao ano letivo, as 
redes de ensino passaram a adotar, no início do ano de 2020, o ensino remoto, 
como alternativa emergencial. Coelho (2020) aponta que o ensino remoto se 
aproxima da educação a distância (EAD) no que se refere ao uso de tecnologias, 
porém, difere-se na qualificação profissional para o uso das tecnologias e para 
a compreensão das especificidades da modalidade. Assim, o ensino remoto: 

 Na UFPR foi implementado o Ensino Remoto Emergencial (ERE), que 
consiste em: “uma ação emergencial que busca, em tempos de crise, seguir 
promovendo a formação por meio de atividades pedagógicas totalmente 
remotas, tendo no seu horizonte a expectativa de retomada das atividades tais 
como estavam previstas”. (UFPR, 2020c, p. 05).
 Assim, com o distanciamento social e com a implementação do ensino 
remoto, alunos e professores, em todos os níveis de ensino, tiveram que adaptar 
e modificar suas rotinas, transformando suas residências em locais de estudo e 
de atividades profissionais.
 Muitos são os desafios para implementar o ensino remoto, no Brasil. 

Assemelha-se com a educação a distância (EAD), uma vez que também 
é mediada por tecnologias, mas sua prática consiste em distribuição de 
materiais didáticos pelas escolas, em formato digital ou impresso, para 
que os estudantes possam estudar de casa e pela veiculação de vídeo 
aulas em plataformas digitais de ensino e aprendizagem, em aplicativos 
de conversa e/ou em redes sociais, entre outros. (COELHO, 2020, p. 03).
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Dentre eles, podemos destacar as realidades diversas vivenciadas tanto pelos 
estudantes quanto pelos professores. Muitos apresentam dificuldades na 
utilização de plataformas on-line de ensino, seja por falta de conhecimentos, 
por falta de equipamentos compatíveis ou por dificuldades de acesso à internet. 
Já os professores necessitam de formação técnica para orientar os processos 
pedagógicos de aprendizagem em ambientes virtuais, por meio de videoaulas, 
transmissões ao vivo, entre outros mecanismos de ensino.
 Souza e Ferreira (2020) apontam as novas configurações e os novos 
desafios inerentes à realização do estágio na pandemia. Assim:

 A suspensão das atividades letivas presenciais, gerou a necessidade 
dos professores e estudantes migrarem para a realidade on-line, transpondo 
metodologias e práticas presenciais para esse novo espaço. Para este momento 
cada instituição de ensino superior precisou se adaptar à realidade posta.
 Souza e Ferreira (2020) apontam em seu estudo a necessidade de 
formação docente para o uso de ambientes digitais, tanto para licenciandos, 
como para docentes, bem como a adaptação do plano de estágio visando o 
planejamento e execução de atividades voltadas para aplicação com alunos 
da educação básica em ambientes virtuais e/ou on-line.
 Para possibilitar a participação dos alunos nas atividades remotas, a UFPR 
lançou editais para empréstimo de notebook e serviços de internet para alunos 
que necessitavam de tal auxílio (UFPR, 2020d). No que tange à capacitação 
de professores, a universidade, por meio da Coordenação de Integração de 
Políticas de Educação a Distância (CIPEAD), tem realizado cursos de formação 
emergencial para os professores.
 Quanto à realização dos estágios no curso de Pedagogia, objeto desta 

Não podíamos imaginar que seríamos tão violentamente atingidos pela 
Coronavírus. O espaço público de nossas vidas, e em especial, das escolas 
foi abortado de nosso cotidiano. Enquanto profissionais e estudantes, a vida 
nas escolas teve que se reconfigurar perante um uma tela de computador 
ou outro equipamento. Como professores e estudantes somos incumbidos 
a remodelar as práticas para a continuidade da oferta escolar por meio do 
ensino remoto. As universidades enfrentaram os problemas decorrentes da 
desigualdade de acesso e condições para a inclusão digital, a ausência de 
formação para o domínio das diferentes práticas digitais, além de aspectos 
estruturais e de gestão do conhecimento. (SOUZA; FERREIRA, 2020, p. 10).
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pesquisa, outros desafios apresentaram-se, por exemplo, o fechamento das 
escolas. Os estágios nos cursos de formação de professores dependem das 
atividades presenciais do cotidiano escolar para agregar a continuidade na 
formação de futuros professores. Dessa forma, sem o funcionamento  presencial 
das escolas, a relação entre a teoria e a prática na formação inicial, para que 
não fosse ainda mais prejudicada, precisou ser adaptada ao ensino remoto e 
on-line.
 No ano de 2020, o curso de Pedagogia da UFPR ofertou três disciplinas de 
estágio: Prática Pedagógica A - Estágio em Docência na Educação Infantil (120 
horas), Prática Pedagógica B - Estágio em Docência nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental (120 horas) e Prática Pedagógica C - Estágio Supervisionado na 
Organização Escolar (240 horas).
 A estratégia adotada pela coordenação do curso, em conjunto com 
os departamentos que ofertam as disciplinas de estágio, foi, em um primeiro 
momento, consultar os alunos sobre o interesse em realizar o estágio de 
maneira remota, o que, nesse caso, foi positivo por grande parte dos alunos. Em 
um segundo momento, foi preciso planejar, de maneira conjunta entre as pró-
reitorias, setores, departamentos, coordenadores de cursos e professores, os 
encaminhamentos para essa realização.
 Até o momento da paralisação das atividades presenciais, os estudantes 
haviam realizado, no máximo, três visitas às escolas onde seriam realizadas as 
atividades de estágio. Assim, não haviam estabelecido vínculos com a instituição. 
Portanto, optou-se pela realização do estágio sem relação com a escola.
 Os estágios em docência na educação infantil e no ensino fundamental, 
ofertados pelo Departamento de Teoria e Prática de Ensino (DTPEN/UFPR), 
adotaram, como metodologia, a realização de aulas síncronas, via plataformas 
digitais, e atividades assíncronas.
 As atividades assíncronas buscavam fundamentação teórica com leituras 
de textos da área e análise de documentos, como a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), de 2018, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil (DCNEI), de 2009, e as Diretrizes da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, 
de 2006. Também foram disponibilizados documentários e vídeos produzidos 
pelas escolas e pela rede municipal de Curitiba.
 Já as aulas síncronas buscavam discutir os elementos presentes nos 
momentos assíncronos, bem como os encaminhamentos para a elaboração de 
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planos de aula (organizados no momento assíncrono).
 O estágio supervisionado na organização escolar, ofertado pelo 
Departamento de Administração e Planejamento Escolar (DEPLAE/UFPR), adotou 
como metodologia, assim como os demais estágios, a realização de aulas 
síncronas, via plataformas digitais, e atividades assíncronas, com entregas 
obrigatórias de atividades via plataforma virtual.
 As atividades assíncronas buscaram fornecer embasamento teórico 
referente a temas emergentes na organização do trabalho pedagógico escolar, 
como a função social da escola, os tempos e espaços escolares, os sujeitos da 
escola e a gestão democrática.
 As aulas síncronas possibilitaram aprofundar as discussões sobre as 
temáticas abordadas através de leituras e atividades, tais como entrevistas 
e pesquisas em documentos digitalizados e disponíveis nos sites das escolas. 
Foram diversas as atividades realizadas nos momentos assíncronos. Para 
possibilitar um maior contato com a realidade do trabalho pedagógico escolar,
foram organizadas, também, lives transmitidas pelo YouTube que, por sua vez, 
contaram com a participação de egressos do curso, de professores das redes de 
ensino, de pedagogos e de diretores de escola.
 Coelho (2020, p. 02) aponta que durante a pandemia as lives tornaram-se 
“uma ferramenta importante não só como uma possibilidade segura de entre-
tenimento, mas também como um canal eficaz para a discussão de temas rele-
vantes para área da educação”.
 As principais temáticas abordadas nas lives referem-se ao relato de 
experiência na realização do estágio por egressos, aos desafios do trabalho 
pedagógico frente à diversidade e às diferentes juventudes existentes, às funções 
exercidas pelo pedagogo e ao trabalho pedagógico em tempos de pandemia.

3 METODOLOGIA

 No encaminhamento metodológico, optou-se pela pesquisa qualitativa 
de caráter exploratório que, de acordo com Gil (2008), busca proporcionar 
maior familiaridade com o problema. Tal metodologia envolve levantamento 
bibliográfico e entrevistas com pessoas que tiveram experiência no problema 
pesquisado.
 Nesta pesquisa optou-se, como instrumento de pesquisa, pelo questionário 
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elaborado utilizando o Google Formulário e encaminhado por e-mail para o 
grupo de estudantes do curso de Pedagogia da UFPR. Este envio foi feito pela 
coordenação do curso de Pedagogia, a pedido da pesquisadora do trabalho. 
O formulário enviado contém questões de múltipla-escolha e questões abertas 
dissertativas que, por sua vez, abordam o perfil do estudante, o papel do estágio
na formação docente e as dificuldades encontradas na realização das disciplinas 
de estágio no Curso de Pedagogia da UFPR.
 Ainda na etapa da construção da fundamentação teórica, foram definidas 
as categorias de análise que nortearam a construção do questionário. As 
categorias definidas estão relacionadas à contribuição do estágio na formação 
docente e são apresentadas a seguir: Importância dos estágios supervisionados 
na formação docente e Dificuldades encontradas na realização dos estágios. 
 A pesquisa foi enviada no dia 21 de setembro de 2020 e respondida, 
voluntariamente, por 26 (vinte e seis) acadêmicos do curso de Pedagogia, 
de diferentes períodos, até a data de 28 de setembro de 2020. Para manter a 
confidencialidade dos dados, os entrevistados foram identificados como E1 a 
E26.

4 ANÁLISE DOS DADOS

 Na tentativa de analisar a visão dos alunos, referente à importância do 
estágio supervisionado na formação docente, os estudantes foram questionados 
se os estágios contribuíram para a sua atuação como docente. Do total, 90,9% 
apontaram que sim, 6,1% acreditam que contribui parcialmente e 3% apontam 
não perceberem contribuição em sua atuação.
 Tal dado revela que a grande maioria dos estudantes entende o estágio 
como um momento fundamental em sua formação. Foi possível verificar que os 
estudantes enxergam o estágio como uma possibilidade de colocar em prática 
o que foi aprendido durante a graduação, podendo assim, vivenciar os limites, 
dificuldades e possibilidades da atuação docente.
 As principais contribuições apontadas pelos entrevistados, por sua vez, 
referem-se à possibilidade de aliar teoria e prática, de observar e planejar a 
aula, de conhecer a organização da escola e de agir em sala de aula.
 Neste sentido, Pimenta e Lima (2006) apontam que o estágio é uma 
atividade teórica, instrumentalizadora da práxis docente, entendida esta como 
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a atividade de transformação da realidade. Assim, [...] “o trabalho docente do 
contexto da sala de aula, da escola, do sistema de ensino e da sociedade que a 
práxis se dá”. (PIMENTA; LIMA, 2006, p. 14).
 Tais contribuições podem ser observadas na fala da estudante 3 que 
destaca: “A partir do estágio pude vivenciar a teoria com a prática e aplicar 
algumas coisas e outras vi que não serviam” (E 3).
 Nesta mesma perspectiva, a estudante 26 destaca a reflexão sobre a 
prática possibilitada pelo estágio. “Toda experiência é válida, sei o que me ajudou 
a melhorar em minhas ações com as crianças, passei a ter um olhar mais crítico 
voltado a minha prática e a prática dos profissionais que atuam junto a mim” 
(E26).
 A estudante 19 aponta que a experiência na realização do estágio 
possibilitou compreender: “como agir com as crianças e principalmente como 
não agir, mostraram os limites e possibilidades de atuação” (E 19).
 As falas supracitadas apontam para uma característica analisada por 
Souza e Guarnieri (2016) quando se referem aos estágios de observação, que, por 
vezes, trazem ao estagiário a visão do que não fazer. Porém, tal prática permite 
ao futuro docente conhecer, analisar e refletir sobre seu ambiente de trabalho, 
bem como as possibilidades de utilização de diferentes metodologias para que 
se atinja os objetivos almejados.
 As disciplinas de estágio têm o papel de desenvolver atividades que 
permitam a análise, o conhecimento e a reflexão do trabalho docente, como 
destacam Pimenta e Lima:

 Um estudante apontou não perceber contribuição efetiva do estágio, 
por não ter acesso à parte burocrática e à parte de planejamento, inerente à 
profissão. O acadêmico aponta que: “O estágio mostra uma realidade muito 
diferente, apenas vemos a prática docente, mas todo o planejamento e as 
imposições sobre o professor ficam escondidas, só me dei conta disso quando 
fui trabalhar em uma escola e pude observar o dia a dia” (E 10).

Esse conhecimento envolve o estudo, a análise, a problematização, a 
reflexão e a proposição de soluções às situações de ensinar e aprender. 
Envolve experimentar situações de ensinar, aprender a elaborar, executar e 
avaliar projetos de ensino não apenas nas salas de aula, mas também nos 
diferentes espaços da escola. (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 55).
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 Dentre os alunos, duas pessoas apontaram a contribuição parcial do 
estágio, relacionando este fato ao pouco preparo para a prática docente. A 
estudante 12  aponta que os estágios: “Trouxeram o mínimo de inserção no campo 
profissional. Por outro lado, acredito que meu trabalho, que não é docente, me dá 
uma ideia muito mais próxima da realidade escolar do que os estágios (E 12).
 O estudante 15 destacou o papel do estágio em instrumentalizar a prática, 
fornecendo suporte para a elaboração do planejamento, porém, não conseguiu 
relacioná-lo com a prática: “Me ajudaram com relação à elaboração dos planos 
de aula, com a prática em si não” (E 15).
 Quando questionados sobre a realização do estágio em tempos de 
pandemia, os acadêmicos relataram encontrar pontos positivos e negativos. 
Como pontos positivos, a possibilidade de aprofundamento teórico de diversas 
temáticas referentes à docência e o trabalho pedagógico. Foi destacado o 
esforço dos professores em aproximar os estudantes da realidade da escola, 
nesse período de atividades on-line.
 Professores, pedagogos, diretores e estudantes das redes de ensino foram 
convidados para participar das aulas síncronas e puderam conversar e tirar 
dúvidas, via plataforma, sobre as principais atribuições em período de pandemia 
e em período presencial e as principais dificuldades nesse período remoto.
 Nos questionários foram destacados o esforço e dedicação de todos 
durante as aulas remotas, como aponta a estudante 2: “O Estágio em OTP, tem 
sido bacana, todo mundo está dando seu máximo, não é a mesma coisa que 
presencial claro, mas os esforços e dedicação dos professores têm feito ser algo 
leve (E2).
 Outro ponto levantado refere-se à possibilidade de reflexão possibilitada 
durante as atividades e aulas: “Mesmo com aulas remotas, estão sendo 
oportunizadas reflexões importantes e, sobretudo, necessárias. As aulas remotas 
estão sendo produtivas e os temas bem explorados – na medida do possível" 
(E23).
 Também foram destacadas as trocas de experiências possibilitadas 
durante as aulas e lives: “A interação com a turma e a professora, as trocas de 
experiências, os diálogos, as lives muito interessantes, os materiais, os textos, as 
atividades, a dedicação e o foco da professora, a atenção dela para com todos/
as” (E26).
 Como ponto negativo, foram apontadas a impossibilidade de estar, de 
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forma presencial, na escola e a dificuldade de pôr em prática tudo que é discutido 
na universidade.

 Nos relatos acima é compreensível um certo desapontamento por parte dos 
estudantes em relação ao estágio remoto, visto que estes criaram expectativas 
em relação ao que poderia ocorrer no acompanhamento das aulas de professores 
e das ações das pedagogas que atuam em escolas da rede pública de ensino.
 Outro aspecto levantado refere-se às dificuldades de acesso e de 
permanência nas aulas, impostas pelo momento atual, na realização do estágio 
de forma remota. O estudante trabalhador precisou “dar conta” das novas 
exigências e das atribuições inerentes ao trabalho/estudo remoto.
 

 Os relatos nos mostram que mesmo diante das dificuldades impostas 
pela pandemia, estudantes e professores têm se reinventado para conseguir 
continuar os estudos, nesse caso, realizar o estágio, tendo em vista a importância 
dessa disciplina na formação dos futuros professores e a reorganização e oferta 
dessa disciplina nesse período remoto, isso pois:

O estágio [na educação infantil] está sendo muito bem orientado, acredito 
que a maior dificuldade é pensar em crianças fictícias, pois não temos uma 
turma realmente para observar e interagir, para quem já possui experiência 
na escola fica mais fácil, mas para quem não tem este contato acredito 
que fica um pouco mais complexo refletir sobre estas dinâmicas. (E11).

Negativo é que escola só vi por foto. Pedagoga só ouvi em lives. Acho que 
isso vai marcar nossa formação... Não ter contato real com os estudantes 
e equipe docente. Sempre serei lembrado como o Pedagogo que não fez 
estágio em Pedagogia [OTP]. (E12).

Estou realizando o Estágio de Ensino Fundamental a distância, e essa 
experiência em si tem sido muito negativa em relação a possível prática. 
Nunca atuei no ensino fundamental e estava bastante ansiosa para a 
prática. (E24).

Na verdade, o estágio tem sido um peso para mim, todas as leituras, pois 
estou trabalhando mais do que se estivesse tudo normal. Além de faltar a 
experiência no campo, visto que estudamos MUITO POUCO sobre a faixa 
etária compreendida no estágio, durante o curso, no caso da OTP (E1).
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 A possibilidade de um maior aprofundamento teórico foi apontada 
como um ponto positivo, do mesmo modo que a impossibilidade de se estar 
presencialmente no campo de estágio foi apontada como um ponto negativo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A presente pesquisa teve por objetivo analisar os desafios do estágio 
supervisionado durante a pandemia de Covid-19 na formação e na prática dos 
estudantes do curso de Pedagogia da UFPR. Buscou-se analisar as dificuldades 
encontradas pelos estudantes em formação em sua prática docente e o papel 
da Universidade como instituição formadora.
 Para atingir os objetivos supracitados, optou-se, como encaminhamento 
metodológico, pela pesquisa qualitativa de caráter exploratório. Tal metodologia 
envolve levantamento bibliográfico e questionário via Google formulário.
 As entrevistas foram realizadas com 26 (vinte e seis) estudantes do 
curso de Pedagogia que estão realizando algum dos três estágios obrigatórios 
presente na matriz curricular do curso, a saber: Prática Pedagógica A – Estágio 
em Docência na Educação Infantil, Prática Pedagógica B – Estágio em Docência 
nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Prática Pedagógica C – Estágio na 
Organização Escolar.
 Com base na fundamentação teórica, foram definidas as categorias de 
análise que norteariam o questionário, dentre elas, a importância do estágio 
supervisionado na formação docente e as dificuldades encontradas na realização 
do estágio em tempos de pandemia.
 Quando questionados sobre a importância dos estágios supervisionados 
na formação docente, indagados se os estágios contribuíram com a sua atuação 
com o docente, 90,9% apontaram que sim, destacando a possibilidade de aliar 
teoria e prática, observar e planejar a aula, conhecer a organização da escola e 

[...] considera-se que o estágio na imersão da sala de aula da educação 
básica é um direito do licenciando, pois as tarefas de planejar, aplicar 
e avaliar atividades de ensino em turmas previamente designadas 
ao professor em formação inicial é o que lhe  faculta a experiência da 
profissionalização. O estagiário é parte da configuração escolar. (SOUZA; 
FERREIRA, 2020, p. 07).
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como agir em sala de aula.
 No que se refere à realização dos estágios durante a pandemia, os 
entrevistados destacaram o empenho dos professores em reinventar a prática, 
em manter os estudantes conectados e participando das aulas síncronas 
e assíncronas e em aproximar os acadêmicos, ainda que remotamente, da 
realidade vivenciada nas escolas e seus desafios.
 Foram apontados pelos entrevistados, como pontos positivos, a 
possibilidade de um maior aprofundamento teórico e de discussões coletivas 
entre todos os estudantes do curso, o que não ocorreu em estágios anteriores, e, 
dentre os pontos negativos, a impossibilidade de se estar de forma presencial no 
campo de estágio e vivenciar o cotidiano da escola na relação com professores, 
pedagogos, diretores e alunos e suas famílias.
 No que se refere às dificuldades encontradas na realização, foram 
relatadas as dificuldades do estudante trabalhador em conciliar as atividades 
do estágio com o trabalho e as obrigações das outras disciplinas do curso, tudo 
isso, realizado no ambiente familiar, tendo que atender a demandas particulares.
 Nas análises, buscou-se responder quanto à contribuição dos estágios 
supervisionados para a formação do professor e as principais dificuldades 
encontradas em sua realização, no contexto da pandemia. Foi possível observar, 
com base na revisão de literatura, que os cursos de formação inicial têm buscado 
formar um profissional qualificado e atento à realidade dos alunos, sendo capaz de 
eleger as estratégias mais adequadas de ensino-aprendizagem, considerando-se 
a diversidade dos alunos, as diferentes faixas etárias e suas especificidades.
 Na   análise   das  entrevistas,  foi   possível  notar  que  os  estágios   supervisionados 
têm  contribuído para a prática docente na medida em que possibilitam ao estudante 
interagir em situações reais de ensino, assim como planejar suas ações, mesmo com 
as dificuldades impostas pelo ensino remoto. 
 Defende-se,  portanto,  nessa pesquisa,  a formação inicial e continuada 
para uma atuação competente e comprometida. O acompanhamento do 
trabalho desses docentes deve ter como foco central o desenvolvimento 
profissional, tendo em vista a complexidade de demandas impostas à carreira 
docente na atualidade.
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Pesquisa

1 INTRODUÇÃO

 O contexto deste trabalho é a pandemia da Covid-19 declarada em março 
de 2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Desde então, de forma 
gradativa, as restrições impostas quer sejam por suspensão de aulas, ensino a 
distância ou de forma híbrida afetaram mais de 1,5 bilhão de estudantes em todo 
o mundo (UNESCO, 2021). O período de suspensão das atividades presenciais 
no Brasil presenciais está entre os mais longos quando se compara com outros 
países, são mais de 43 semanas (UNESCO, 2021), em muitos casos ininterruptas. 
O ensino superior brasileiro está desde então imerso nesse contexto, onde 76,8% 
das universidades federais suspenderam seus calendários acadêmicos já no 
primeiro trimestre de 2020 (CASTIONI et al., 2021). A Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) foi uma das instituições que suspenderam as atividades letivas 
da graduação (UFPR, 2020a).
 Gradualmente as universidades federais retornaram as atividades de 
ensino para a graduação por meios digitais e de forma não presencial (GUSSO 
et al., 2020) amparadas pela publicação da portaria de nº 343 do Ministério de 
Educação (MEC) onde fica autorizada a utilização de meios e tecnologias digitais 
para a substituição temporária das aulas presenciais em instituições de ensino 
superior (IES). No âmbito da UFPR optou-se pelo Ensino Remoto Emergencial 
(ERE) como forma alternativa ao prosseguimento das atividades letivas para a 
graduação. O ERE na UFPR foi estipulado em dois períodos letivos especiais, o 
primeiro entre entre 29/06/2020 e 07/11/2020 (UFPR, 2020b) e o segundo entre 
03/11/2020 e 27/03/2021 (UFPR, 2020c). Em seguida as atividades para o segundo 
semestre letivo de 2020 foram regulamentadas para o período de 03/05/2021 a 
14/08/2021 (UFPR, 2021a e UFPR, 2021b).

O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS EM DISCIPLINAS DE ANÁLISE
ESTRUTURAL DE FORMA NÃO PRESENCIAL

1 Professor Doutor em Engenharia Civil. Departamento de Construção Civil, UFPR.
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 Embora o ERE e o ensino a distância (EaD) não sejam, de acordo com 
(GUSSO et al., 2020), categorias de ensino com fronteiras bem definidas, muitos 
dos desafios e das limitações são compartilhados em ambos os modos de 
ensino. Além das dificuldades específicas que se impõe ao ERE, quer seja para 
estudantes (CASTIONI et al., 2021) quanto para professores (GUSSO et al., 2020), 
é contínua a busca por um ensino de qualidade de forma ativa e concentrando- 
-se no protagonismo do estudante, estimulando sua autonomia e permitindo 
sua formação de modo mais amplo.
 Em ensino presencial o uso de metodologias ativas no ensino da análise 
estrutural  tem  se mostrado uma importante ferramenta na formação de 
qualidade de engenheiros civis. As estruturas são os elementos que recebem 
e conduzem as cargas advindas do uso e da existência de uma edificação até 
a sua fundação. É natural, portanto, que o projetista (engenheiros e arquitetos) 
tenha que lidar com a  análise estrutural. Contudo, a metodologia  de  ensino 
tradicional; passiva e baseada em avaliações com problemas artificialmente 
criados para terem solução do tipo fechada e única. Apresenta questões 
altamente específicas, claramente delimitadas e exaustivamente simplificadas 
pelos  professores  e  autores  de  livros didáticos.  Contudo, tal metodologia 
costuma produzir estudantes incapazes de analisar sistemas de problemas 
complexos, inábeis para identificar e para confrontar questões básicas versus 
questões detalhadas e inaptos para formular, de forma independente, uma 
estratégia hierárquica e um plano adequado para lidar com os problemas 
práticos da engenharia (LIN; STOTESBURY, 1981). Problemas reais que não 
possuem solução única nem fechada.
 Metodologias de aprendizado baseadas em projeto refletem naturalmente 
a complexidade, a incompletude de dados, as diferentes (e muitas vezes 
conflitantes) demandas comumente existentes na solução de problemas de 
Engenharia Estrutural. O uso de situações de projeto no ensino da Engenharia 
Estrutural é uma estratégia viável (MILLS; TREAGUST, 2003) de reconsiderar e 
repensar o treinamento de futuros engenheiros e arquitetos para que sejam 
capazes de dominar problemas estruturais de forma global e completa. Contudo 
a aplicação dessas metodologias em ERE pode constituir-se em um grande 
desafio tanto para discentes quanto docentes.
 O objetivo deste trabalho é mostrar dois estudos de caso do uso de 
metodologias ativas em disciplinas de análise estrutural do curso de Engenharia 
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Civil da UFPR. Primeiramente as disciplinas são descritas, bem como seus 
planos de trabalhos e metodologias empregadas. Em seguida os resultados 
de indicadores acadêmicos: porcentagens de reprovações e de aprovações, 
taxas de abondono e rendimento escolar são mostrados em uma série histórica 
que inclui abordagens tradicionais de ensino, abordagens ativas presenciais e 
abordagens ativas em ERE para as mesmas disciplinas. Além disso, a avaliação 
das duas disciplinas por parte dos alunos é mostrada e discutida. Por fim, as 
considerações finais avaliam que é possível utilizar-se de metodologias ativas 
em ERE, embora haja desafios importantes a serem vencidos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

 A análise estrutural é uma área da Engenharia Civil que lida com a 
determinação das solicitações que podem ocorrer sobre as estruturas das 
edificações,  os efeitos  internos dessas  solicitações e das condições das 
estruturas de atenderem tais solicitações com requisitos de segurança e 
desempenho durante toda a vida útil da edificação. A análise estrutural 
envolve conceitos físicos e matemáticos que nem sempre são de fácil acesso 
aos estudantes de Engenharia Civil. Além das dificuldades técnicas, a análise 
estrutural, envolve como todos os problemas práticos de engenharia, uma série 
de habilidades socioemocionais importantes, como comunicação, trabalho em 
equipe, gerenciamento e resiliência.
 Em geral a metodologia tradicional de ensino das disciplinas de análise 
estrutural se dá de modo passivo, focado no professor, com o conteúdo 
dividido em partes isoladas do conhecimento ligado a essa área (GAVASSONI, 
2018). As práticas tradicionais de ensino de análise estrutural ligadas aos seus 
aspectos intrínsicos prejudicam a formação de muitos futuros engenheiros civis. 
Metodologias ativas incluindo aprendizado baseado na resolução de projetos e 
ou de problemas (PBL) são uma ferramenta alternativa que pode ser muito útil 
em sobrepujar os desafios anteriormente apontados (MILLS; TREAGUST, 2003).
 A adoção de atividades de PBL no ensino de análise estrutural, traz 
segundo Aparicio e Ruiz-Teran (2007) uma série de vantagens tais como o 
desenvolvimento de sensibilidade estática e estética; desenvolvimento de 
habilidades de lidar com problemas reais de resposta aberta, desenvolvimento 
da habilidade de conectar as diferentes áreas de conhecimento necessárias 
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à resolução dos problemas práticos de engenharia (FELDER; BRENT, 2004), 
aquisição de conhecimento tecnológico de forma global, aumento da motivação 
estudantil (MATUSOVICH; STREVELER; MILLER, 2010), melhoria da comunicação e 
das habilidades de trabalho em grupo (WOGEL et al., 2016); desenvolvimento de 
pensamento crítico inovativo (GAVASSONI, 2018) e a capacidade de elaborar, 
organizar e transmitir conhecimento (MEIGEL; SANTOS; GAVASSONI, 2021).
 O  uso  de estratégias de PBL na área de análise estrutural conta 
com  exemplos  para o desenvolvimento da criatividade nos discentes de 
engenharia civil (TENG; SONG; YUAN, 2004), ou com uso de dispositivos  didáticos 
computacionais (LIU et al., 2020; FRANÇOIS et al., 2021) ou ainda baseado em 
competições (PRADO et al., 2019; YU; ZHAO; BAI, 2021). Iniciativas importantes 
da inserção de práticas de PBL também incluem o uso de tecnologias como: 
impressoras 3D (VIRGIN, 2017; CELORRIO-BARRAGUÉ et al., 2019), realidade 
aumentada (TURKAN et al., 2017), programas de computadores (LAM, 2011; LI et 
al., 2020). Dispositivos didáticos como o kit mola estrutural (DAMACENO et al., 
2019) também podem ser empregados nesse tipo de metodologia.
 No âmbito da UFPR uma série de metodologias ativas baseadas tem 
sido incluída nas disciplinas de análise estrutural nos últimos anos tais como 
Introdução à Engenharia (YAGNYCZ; GONCALVES; GAVASSONI, 2019), Estruturas 
de Edíficios (COSTA; SILVA; GAVASSONI, 2017); Mecânica Geral II (ZORZAN et al., 
2017); Mecânica das Estruturas I e II (TIBONI, 2018; TOMAZ; GAVASSONI, 2016). 
Nos estudos realizados no âmbito do ensino estrutural na UFPR incluem o uso 
de dispositivos didáticos (TOMAZ; GAVASSONI, 2016) e o uso de BIM (SILVA et al., 
2019) no ensino das disciplinas do curso.
 Todos os estudos de caso citados baseiam-se no ensino presencial. Com 
as limitações da pandemia da Covid-19 desafios adicionais se impuseram ao 
ensino superior na modalidade ERE. Tal cenário não é diferente para o caso 
da análise estrutural e seu processo de ensinoaprendizado, e neste contexto 
inserem-se os resultados deste trabalho.

3 METODOLOGIA

 Nesta seção são apresentadas as informações referentes ao plano de 
ensino das duas disciplinas e dos métodos de avaliação por parte dos estudantes.
 A disciplina de Estruturas de Madeira trata-se de uma disciplina eletiva 
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de 60 horas (sendo 4 horas por semana), geralmente cursada no nono período 
letivo pelos  acadêmicos  do  curso de  Engenharia Civil com disponibilidade 
de 30 vagas. A ementa  da disciplina compreende  o estudo das soluções 
para estruturas de madeira usuais, incluindo a abordagem da flexão, tração, 
compressão, flexo-tração, flexo-compressão e cisalhamento de elementos 
estruturais em madeira. Também aborda as ligações entre peças de madeira, a 
consideração das cargas usuais agindo sobre as peças, inclusive o vento, bem 
como considerações da estabilidade global das estruturas de madeira.
 Desde 2016 a disciplina foi reorientada, seguindo a abordagem de 
aprendizado  baseada  em  projeto  ou PBL (Project Based Learning) para a 
resolução de um projeto de dimensionamento de estrutura real em madeira 
(WOGEL et al., 2016). Os alunos são divididos em grupos de até 4 participantes 
com objetivo de produzir um projeto conceitual (atividade avaliativa com 20% 
da nota), um memorial de cálculo de projeto básico (40% da nota), desenhos 
estruturais  de  projeto e estimativa de custos do projeto (30% da nota). A 
verificação do rendimento acadêmico é completada com uma avaliação 
individual sobre as propriedades mecânicas da madeira (10% da nota). No ERE 
esse plano de avaliação foi mantido, sendo a avaliação individual feita em 
formato de quizz.
 O ambiente virtual utilizado no ERE foi o Google Classroom. As aulas foram 
assíncronas, videoaulas gravadas com equipamento pessoal. Semanalmente 
ocorreram horários de orientação e atendimento de dúvidas síncronos. A 
bibliografia disponibilizada compreende as notas de aula digitalizadas 
elaboradas pelo professor e livros textos virtuais disponibilizados pela UFPR à 
sua comunidade acadêmica no site Minha Biblioteca.
 A disciplina foi ministrada duas vezes na modalidade ERE, a primeira entre
03/11/2020 e 27/03/2021 e a segunda entre 03/05/2021 a 14/08/2021.
 A disciplina de Mecânica das Estruturas é uma disciplina obrigatória de 
60 horas (sendo 4 horas por semana), cursada no quinto período letivo pelos 
acadêmicos do curso de Engenharia Civil com disponibilidade de 50 vagas. 
A ementa da disciplina compreende o estudo do comportamento estático de 
elementos estruturais isostáticos tais como vigas, arcos, pórticos e grelhas. 
Além disso, é incluído o estudo do comportamento de estruturas sob ação de 
carregamento móvel.
 Durante o ERE a disciplina foi organizada em 6 ciclos de uma semana cada 



72

(carga horária semanal de 10 horas) que foram orientados por roteiros de estudo. 
Desde 2016 a disciplina foi reorientada, seguindo a abordagens de metodologias 
ativas de aprendizado tais como aprendizagem baseada em problemas ou 
PBL (Problem Based Learning), discussões (talking chips) e focadas em escrita 
(team anthologies) (TIBONI, 2018). Em formato presencial, no período de 2016 
a 2020, a avaliação de desempenho constava de provas, trabalhos em grupo 
ou individuais e testes. Durante o ERE as mesmas categorias de metodologias 
ativas foram mantidas e organizadas em seis trabalhos individuais que foram 
utilizados para verificação do rendimento e da frequência.
 O ambiente virtual utilizado no ERE foi o Google Classroom. As aulas foram
assíncronas, videoaulas gravadas com equipamento pessoal. Semanalmente 
ocorreram horários de orientação e atendimento de dúvidas síncronos. 
A bibliografia disponibilizada compreende as notas de aula digitalizadas 
elaboradas pelo professor, exercícios resolvidos, textos correlatos e livros textos 
virtuais disponibilizados pela UFPR à sua comunidade acadêmica no site Minha
Biblioteca. 
 Ambas as disciplinas foram avaliadas pelos alunos ao final das atividades 
didáticas por meios de formulários eletrônicos no aplicativo Google Forms. 
Os formulários constavam de quatro perguntas objetivas com escala de 1 
(inadequado) a 5 (adequado). As perguntas se referiam à avaliação da didática 
das ferramentas e atividades, dos critérios de avaliação e controle de frequência 
e da efetividade do ERE. Também foi incluso o espaço para críticas e sugestões 
sobre as atividades didáticas. Os resultados da avaliação da disciplina de 
Estruturas de Madeira na primeira vez em que a mesma foi ministrada em 
modalidade ERE foi utilizada para adequações na segunda vez em que essa foi 
ministrada também em modalidade ERE.

4 ANÁLISE DOS DADOS

 Nesta seção são mostrados os resultados do desempenho acadêmico e 
da avaliação de ambas as disciplinas.
 A Tabela 1 mostra alguns índices de desempenho acadêmico na disciplina 
de Estruturas de Madeira entre os anos de 2015 e 2020 (ERE), são mostrados as 
porcentagens de alunos aprovados, reprovados e abandonos (reprovações por 
falta ou cancelamentos). Além dessas informações o coeficiente de rendimento 
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médio da turma para cada semestre letivo é mostrado na última coluna da 
Tabela 1.

           TABELA 1 – INDICADORES DE DESEMPENHO ACADÊMICO DOS ALUNOS
                                  DA DISCIPLINA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA

 Observa-se que em 2016, comparando com o ano de 2015 houve uma 
melhora significativa dos indicadores de desempenho acadêmico com aumento 
das porcentagens de aprovação e diminuição das porcentagens de abandono 
e reprovação. O mesmo se deu pela média da turma em termos do coeficiente 
de rendimento acadêmico. Acredita-se que tenham sido reflexo da reorientação 
do curso para inclusão do PBL. No período de 2017-2019 os indicadores atingidos 
em 2016 mantiveram-se, com pequenas oscilações, em um patamar. Observa- 
-se que para o ERE houve uma queda em relação ao patamar dos indicadores 
no período 2017-2019, havendo aumento do número de abandono e reprovação 
e redução nas porcentagens de alunos aprovados. O alto índice de abandono 
no ERE reflete as dificuldades de adaptação dos alunos às especificidades da 
disciplina impostas pela pandemia da Covid-19. Ainda assim os índices de 
aprovações e reprovações bem como o coeficiente de rendimento da turma 
são melhores que os respectivos indicadores para o ano de 2015, mostrando os 
efeitos de metodologias ativas mesmo em face das limitações inerentes ao ERE.
 A experiência adquirida na primeira vez da disciplina em ERE tanto pelos 
discentes quanto pelo docente, aliadas às avaliações e sugestões recebidas, 
auxiliaram na melhoria de todos os desempenhos acadêmicos na segunda vez 
em que a mesma foi ministrada também em modalidade ERE.

FONTE: O autor(2021).
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 Os indicadores de desempenho das turmas da disciplina de Mecânica das 
Estruturas I nos semestres letivos entre 2013 e 2020 são apresentados na Tabela 2.
 Novamente, assim como no caso da disciplina de Estruturas de Madeira, 
a inclusão de metodologias ativas no ensino da disciplina de Mecânica 
das Estruturas I a partir de 2016 levou a uma melhora sensível em todos os 
indicadores de desempenho. Observando os indicadores para 2020 (ERE) é 
possível observar impactos importantes principalmente na porcentagem de 
abandono que se equipara  aos valores relativos ao período 2013-2015, ou seja, 
antes  da  reorientação  da  disciplina  às metodologias ativas. Contudo, o número 
de reprovações e o coeficiente de rendimento da turma foram melhores que 
os valores  da  média histórica. Tal fato demonstra, que mesmo com todas as 
limitações impostas pelo ERE, as metodologias ativas são ferramentas eficientes 
nos processos de ensino e aprendizado.
 Na Tabela 3 são mostradas as médias dos resultados dos questionários de 
avaliação das disciplinas. Em geral os discentes avaliaram como adequadas as 
práticas didáticas, as formas de avaliação e para a efetividade do ensino durante 
o ERE para ambas as disciplinas. A menor média de avaliação foi obtida quanto 
à forma de avaliação e controle de frequência. Os comentários realizados no 
campo de críticas e sugestões apontam uma carga de trabalho excessiva para 
realização do projeto de dimensionamento durante o período de ERE, indicando 
uma necessidade de ajustes na carga de atividades para o ERE. No caso da 
disciplina de Estruturas de Madeira o resultado da primeira avaliação serviram 
para aperfeiçoar alguns aspectos dos procedimentos didáticos adotados e a sua 
segunda avaliação demonstra que tais modificações produziram uma melhoria 
avaliativa por parte dos discentes.

TABELA 2 – INDICADORES DE DESEMPENHO ACADÊMICO DOS ALUNOS DA DISCIPLINA DE   
                       ESTRUTURAS DE MADEIRA

2013/01

2014/01

33%

54%

24%

29%

43%

17%

36

46

continua
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TABELA 3 – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS POR PARTE DOS DISCENTES. ESCALA DE 1 
                       (INADEQUADO) A 5 (ADEQUADO)

 
 No caso da disciplina de Mecânica das Estruturas I os comentários 
recebidos sugerem alterações no cronograma dos horários de atendimento 
de forma a ficarem mais adequados aos prazos de entregas das atividades e 
para um maior número de videoaulas de resolução de problemas. Dez discentes 
fizeram, em seus comentários, menção à efetividade das metodologias ativas 
nos seus processos de aprendizagem, reafirmando assim a importância dessa 
abordagem no processo de ensino, mesmo sob as limitações inerentes ao ERE.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O presente trabalho mostra que é possível o emprego de abordagens 
de aprendizagem ativas mesmo em face das limitações de ensino remoto 
emergencial. Tais metodologias, em especial o PBL, podem ser uma efetiva 
ferramenta no ensino de disciplinas ligadas à análise estrutural. As atividades 

FONTE: O autor(2021).

conclusão

FONTE: O autor(2021).
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de PBL provêem mais oportunidades de experiência com a prática do projeto.
 Metodologias de aprendizado baseadas em projeto e/ou problemas 
refletem naturalmente a complexidade, a incompletude de dados, as diferentes 
(e muitas vezes conflitantes) demandas comumente existentes na solução de 
problemas de Engenharia Estrutural. O uso de situações de projeto no ensino 
da Engenharia Estrutural é uma estratégia viável de reconsiderar e repensar o 
treinamento de futuros engenheiros e arquitetos para que sejam capazes de 
dominar problemas estruturais de forma global e completa.
 O ERE apresenta-se como um desafio a docentes e discentes imposto pela 
pandemia da Covid-19. Tais desafios podem ser parcialmente sobrepujados pela 
aplicação  de  metodologias ativas de ensino.  A aplicação  dessas  metodologias 
em duas disciplinas de análise estrutural ofertadas em regime remoto 
emergencial são mostradas como estudos de caso para o uso de metodologias 
de ensino ativas.
 Em ambas as disciplinas os indicadores de desempenho quanto à taxa 
de aprovação e médias de rendimento acadêmico mantiveram-se maiores 
aos valores resultantes da aplicação desses cursos em forma tradicional: aulas 
expositivas e provas baseadas em questões simplificadas e artificialmente 
manipuladas para resposta única. Entretanto, quando se compara as 
metodologias ativas aplicadas nesses cursos em período presencial e remoto, 
observa-se que há a queda nesses indicadores, em especial ao número de 
abandono (cancelamento de matrículas e reprovações por falta). Tal resultado 
demonstra que há ainda muito a ser feito para mitigar-se os impactos de 
engajamento com o ensino remoto emergencial. Nesse sentido, o presente 
trabalho é uma importante ferramenta ao docente dessas disciplinas para o 
planejamento e busca por ações de engajamento e de redução de abandono 
dos discentes para essas disciplinas.
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Pesquisa

1 INTRODUÇÃO

 Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declara 
pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov2). Medidas 
de confinamento são tomadas por diferentes governos e atingem mais de três 
bilhões de pessoas no mundo, sendo que praticamente a metade dos afetados 
(1.458.198.360) é de estudantes, de acordo com a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. No Brasil, a suspensão das aulas 
presenciais de instituições públicas e privadas, em qualquer nível de ensino, 
atinge 52.898.349 estudantes (UNESCO, 2020) e impõe, aos governos locais, 
o desafio de garantir o ensino remoto emergencial. Gradativamente, os entes 
federativos criam diretrizes diferenciadas para viabilizar o ensino no contexto 
pandêmico, visando, a princípio, a manutenção da educação como direito de 
todos.
 No Paraná, durante o ano de 2020, contexto em que se desenvolveu 
essa pesquisa, a rede de ensino estadual e as redes municipais a ela 
consorciada, adotaram um modelo que contava com duas estratégias básicas: 
a disponibilização via Youtube e em canal aberto de televisão de aulas 
gravadas para todo o estado e, em paralelo, a adoção da plataforma Google 
Classrom para interação dos estudantes com o conteúdo curricular, através 
de questionários, provas e controle de presença. Esse modelo foi denominado 
de Aula Paraná e tornou-se a principal estratégia dos gestores, cuja adesão 
de estudantes, familiares e das escolas da rede pública foi objeto de constante 

PERCEPÇÕES DE CRIANÇAS E FAMILIARES SOBRE AULAS REMOTAS NA
PANDEMIA: ENTRE O MAL-ESTAR E A NARRATIVA DO SUCESSO

1  Docente do Setor Litoral/UFPR, Doutor em Ciência do Movimento Humano (UFRGS).
2 Docente do Departamento Sociologia e do Profsocio/UFPR, Doutora em Sociologia (UFPR).
3 Pedagoga Social da Prefeitura Municipal de Guaratuba/PR, Mestra em Desenvolvimento 
Territorial Sustentável (UFPR/Setor Litoral).
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cobrança4 .
 Exatamente nos meses de implantação das aulas remotas, mantínhamos 
contato com um grupo de estudantes de escolas públicas de ensino fundamental 
e seus familiares, integrantes de uma pesquisa iniciada em 20195 . A continuidade 
do trabalho de campo de nossa pesquisa havia sido comprometida diante da 
suspensão das atividades presenciais. Contudo, nossa interlocução com as 
crianças e seus familiares manteve-se ativa através de contatos por whatsapp,
telefonemas e redes sociais. Mais do que isso, a nova realidade de ensino remoto 
passou a ser tema de relatos, trocas e preocupações, tornando-se assunto 
recorrente no contato com esse grupo inicial de famílias e crianças.
 Nesse sentido, essas reflexões foram instigadas pela instalação dessa 
nova realidade na vida de pessoas com as quais já mantínhamos relações 
de pesquisa. Relações que, por sua vez, nos permitiram perceber a imposição 
de um novo objeto de estudo: as experiências de crianças e familiares com 
o modelo de ensino remoto adotado em 2020, no Estado do Paraná. Assim, o 
objetivo primeiramente foi de registrar as dificuldades e angústias desse grupo, 
passando logo a dialogar com um público maior de crianças matriculadas 
do ensino fundamental, entre seis e treze anos de idade, e de seus familiares, 
residente em cidades do litoral paranaense6 .
 O distanciamento social provocado pela pandemia modificou rotinas e 
organizações familiares levando aulas e atividades escolares para dentro das 
casas, fundindo num só espaço as esferas doméstica e da educação formal 
institucionalizada. Essa fusão não foi um processo fácil e suscitou diferentes 
questões, inquietações e experiências, que foram narradas principalmente por 
crianças e seus familiares, por whatsapp, questionários respondidos pelo google 
forms, e-mails e telefonemas. Ao todo, foram coletados depoimentos de 150 

4 Embora as redes pública e privada de educação tenham adotado soluções diferenciadas, o 
modelo do Aula Paraná foi, certamente, aquele que obteve maior investimento, tanto quanto o 
mais controverso.
5 A pesquisa em questão denominava-se “Territórios urbano e ofertas de programações de 
esporte e lazer”, e tinha como objeto as atividades esportivas e de lazer realizadas por crianças 
da rede pública de ensino.
6 O levantamento de dados chegou a ser realizado também entre famílias da Região Metropolitana 
de Curitiba (especialmente Curitiba e Pinhais). Contudo, neste artigo, considerando demais 
dados decorrentes da interação direta com agentes locais, as referências empíricas referem-se 
aos dados obtidos nas cidades de Matinhos, Guaratuba e Paranaguá, no litoral do Paraná. 
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famílias7, incluindo de trabalhadores de instituições e serviços de proteção social, 
cujos dados indiretos referem-se a 18 famílias em condição de acompanhamento 
socioassistencial. As informações obtidas diretamente com as crianças somam 
o número de 26, sendo que na maioria dos casos, 21 precisamente, o contato 
se deu também com algum adulto da família. Embora o foco tenha sido o 
ensino público, houve também alguns relatos relacionados ao ensino privado 
que permitem traçar algumas considerações e melhor entender o universo 
da educação pública pesquisado. Os dados com crianças e familiares foram 
coletados de maio a julho de 2020, mas permitiram reflexões que abarcam o 
período que teve suspensão total das aulas presenciais.
 Por outro lado, cabe registrar que essa pesquisa não se propôs a operar 
análises que representem quantitativamente o universo dos participantes. Sua 
inspiração vem de estudos de natureza qualitativa, realizados com crianças, 
que, a exemplo desse, buscam refletir sobre ideias, significados e circunstâncias 
que estão em jogo nas práticas e interações cotidianas (THOMASSIM, 2010; PIRES, 
2010; SCHUCH, RIBEIRO, FONSECA, 2013).
 Além dos depoimentos, duas outras estratégias foram utilizadas para 
a coleta de material: de um lado, buscou-se acompanhar a circulação de 
documentos, manifestações e notícias referentes às medidas adotadas pelo 
governo estadual com relação às aulas remotas; de outro, participou-se de 
reuniões com gestores locais e regionais da educação. A inclusão de dados desse 
escopo, partiu da leitura de que as escolhas e decisões políticas apresentaram 
sérios efeitos quanto ao tipo de experiência escolar acessível aos estudantes de 
diferentes grupos sociais, bem como quanto aos significados que produziram.
 Para a elaboração de instrumentos de pesquisa e posterior análise, 
considerou-se que o modelo de ensino remoto adotado na rede pública, 
exigia requisitos básicos: o acesso às mídias (internet ou TV digital), usos de 
equipamentos eletrônicos (celulares, televisores, computadores ou tablets), 
recursos mínimos do espaço doméstico (mobiliários, mas também itens 
pedagógicos, como sucatas, papéis, canetas, entre outros), tempo de familiares 

7 Como uma iniciativa pontual para repercutir as manifestações dessas pessoas, adotou-se 
uma ferramenta de divulgação virtual para dar visibilidade aos relatos e depoimentos: https://
lugardecriancaufprlitoral.blogspot.com/. No blog também foi divulgado o texto preliminar “O que
pensam crianças e familiares das aulas remotas: notas preliminares da pesquisa”.

https://lugardecriancaufprlitoral.blogspot.com/
https://lugardecriancaufprlitoral.blogspot.com/
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adultos para auxílio ou supervisão, engajamento – ou “comprometimento” – de 
crianças nas atividades escolares (que podem ser virtuais ou impressas, acesso 
a aplicativos, comunicação eventual, entre outras), e o domínio mínimo, por 
parte de adultos e crianças, de um repertório básico da cultura escolar (leitura, 
escrita, cálculos, interpretações de enunciados, autonomia para realizar tarefas 
e expressar dúvidas, quando se fizerem necessárias).
 Buscou-se refletir teoricamente sobre as experiências vivenciadas e 
a ampliação das desigualdades sobre a égide de um discurso includente e 
igualitário. Enquanto este enaltece a educação como direito, a prática parece 
potencializar desigualdades sublinhando a educação como dever. E é essa 
justamente a discussão que perpassa a construção deste artigo, incluindo o 
diálogo bibliográfico proposto.
 O artigo está dividido em quatro partes, incluindo esta introdução. A 
segunda parte é destinada a considerações teóricas e a caracterização da 
problemática do estudo. A terceira traz algumas categorias que auxiliam a pensar 
as aulas remotas no contexto pandêmico, por meio dos relatos coletados. Por 
fim, na última parte, alerta-se para uma possível contradição entre o discurso e 
a prática, entre a educação como direito e como dever, e destaca-se que, tanto 
quanto as dificuldades impostas pela pandemia, a gestão da crise educacional 
pode ter sido, ela mesma, um fator problemático para enfrentar desigualdades 
na escolarização.

2 EDUCAÇÃO EM FOCO: BREVES CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

 A pesquisa apoia-se em algumas abordagens teóricas distintas, mas 
complementares, dentro das ciências sociais, especialmente da sociologia. 
Dentro de “uma perspectiva não escolar no estudo sociológico da escola” 
(SPOSITO, 2003), diferentes autores buscaram compreender os processos 
de escolarização para além da relação contextual “professor-aluno”. Essa 
perspectiva inclui estudos das práticas e rotinas familiares (LAHIRE, 1997; LAREAU,
2007), da relação entre família e escola, particularmente nos meios populares 
(THIN, 2006; ZAGO, 2012), das relações de pares das crianças e jovens (BARBOSA, 
2007; SPOSITO, 2003), e da relação entre percursos escolares e trajetórias de vida 
(ZAGO, 2012; DAYRELL, 2005).
 Esses estudos possuem em comum a constatação de que os ambientes 
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e experiências familiares podem ser mais ou menos receptivas às demandas 
da lógica escolar (LAREAU, 2007; THIN, 2006), conforme o domínio prévio ou 
familiaridade com os códigos e procedimentos próprios dessa lógica no espaço 
familiar. Também destacam que a relevância atribuída pelas famílias de classes 
populares à escola pode ser ambígua, na medida em que a crença de melhorar o 
futuro pela escolarização dos filhos é frequentemente confrontada por condições 
materiais de existência que limitam projetos futuros, incluindo a longevidade 
escolar. Desta forma, o universo de experiências e de relações não escolares 
acessíveis a uma criança ou jovem são pistas importantes para compreender 
sua relação com a escola.
 Esses elementos parecem centrais de serem retomados para melhor 
situar o momento no qual a escolarização brasileira se depara com o tema das 
aulas remotas, na medida em que permitem pensar os impasses e desafios 
preexistentes e que, obviamente, impactaram na educação durante o ano de 
2020. Entre esses desafios, a dificuldade de avançar na democratização da 
educação básica, em especial entre as famílias das classes populares. Somente 
nos últimos 30 anos é que se deu significativa ampliação do acesso à escola 
pública, e gradual ampliação da longevidade escolar, em comparação com os 
dados de 1970 e 80. 
 O avanço da universalização do acesso à escola na faixa etária entre 06 
e 14 anos de idade pode ser observado na taxa de escolarização no Brasil (IBGE, 
2018), estando de acordo com a meta 2 do Plano Nacional de Educação (PNE), 
apesar de ter crianças com defasagem idade-série. Já no que se refere a meta 
3, universalização do ensino médio, o número de matrículas está aquém do 
esperado, atingindo 85%.
 Todavia, para o escopo deste estudo, é fundamental observar que, em 
termos geracionais, não há ainda um enraizamento de uma escolarização 
ampla e continuada entre os extratos sociais com menor renda. Com efeito, a 
escolarização das populações mais pobres, crescente nas últimas décadas, é 
um fenômeno recente, indicando que a experiência escolar (fundamental para 
difusão social da chamada cultura escolar) é ainda incipiente em uma porção
considerável das famílias que hoje possuem seus filhos na educação básica.
 Decorre que as crianças cujas trajetórias familiares estão representadas 
pela parcela da população com menor renda e menor acesso à escola, possuem 
rotinas socializadoras marcadas mais pela distância e diferença do que pela 
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proximidade e convergência com a lógica escolar. Essas crianças:

 Ao lado dessa realidade, pode-se destacar que os sentidos que os sujeitos 
atribuem às noções de infância, de família, de casa e bairro, entre outras 
categorias do cotidiano, podem ser distintos dos sentidos institucionais. Não raras 
vezes, as medidas emergenciais adotadas por essas redes, tendem a reproduzir 
concepções idealizadas da família, do ambiente doméstico e do próprio sentido 
de ser criança (FONSECA, 1999; 2005), ao exigir um comportamento familiar 
comprometido com as atividades escolares das crianças. Essas são algumas das 
dimensões das experiências cotidianas que, além de outras tantas (relacionadas 
ao trabalho, relações de gênero, violência de estado), podem pesar quanto as 
“respostas” familiares na relação com a escola.
 Dessa forma, os gestores das políticas educacionais devem ter ciência que 
as estratégias utilizadas podem tanto operar como mais uma barreira e pressão 
sobre o cotidiano das famílias ou crianças, quanto como uma possibilidade de 
preservar o direito a educação e resistir a tendência de exclusão e/ou abandono 
escolar em larga escala.

3 EDUCAÇÃO NA PANDEMIA: RELATOS DE CRIANÇAS E FAMILIARES

 As aulas remotas, comumente realizadas em formato digital, exigem com 
que os estudantes tenham equipamentos tecnológicos e acesso à internet. Nem 
todos têm. A saída utilizada, em muitos lugares, foi a distribuição de atividades 
impressas para serem retiradas nas escolas, semanalmente ou quinzenalmente. 
Mas nem todos têm meios de deslocarem-se para recebê-las (PALÚ, 2020). 
De fato, a comunidade escolar não estava preparada para o fechamento das 
escolas, espaços de aprendizagem, socialização e interação.
 Embora os relatos coletados com crianças e seus familiares no litoral 
paranaense não sejam homogêneos, quanto a positividade ou negatividade 

[...] não apenas precisam aprender os conteúdos da cultura escolar, o 
que por si só já implica um alto grau de concentração e desempenho, 
mas elas também precisarão aprender a transformar seus modos 
de socialização em formas adequadas à escola. (BARBOSA, 2007, p. 
1071).
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das diferentes estratégias implementadas pelas redes de ensino, foi possível 
identificar elementos que evidenciam os maiores contrastes entre as experiências 
dos participantes da pesquisa, bem como explorar seus fatores determinantes. 
Junto a isso, os dados também indicam quais procedimentos atuaram como 
obstáculos ou como facilitadores no desenvolvimento de atividades escolares.
 Dentre os participantes da pesquisa, há crianças matriculadas em 
escolas privadas, em escolas públicas (municipais e estadual) e famílias com 
crianças em mais de uma rede de ensino. Os familiares adultos, responsáveis 
pelas crianças, dividem-se em: os que se encontram em regime de home- 
-office de trabalho; os que seguem em atividade nos postos de trabalho; os que 
realizam trabalho doméstico, desempregados ou aposentados; em condição de 
assistência e acompanhamento socioassistencial. Já no que tange ao número 
de pessoas em regime de aulas remotas na mesma casa, os dados podem 
ser agrupados como: uma criança em aula remota; uma criança e mais outra 
pessoa em atividades de ensino remotas (criança, adolescente, adulto, criança 
de familiar ou de vizinho que faz uso do mesmo espaço).
 A partir dos relatos e das interações realizadas, as informações foram 
sistematizadas em quatro categorias: a) tempo de tela e interação com a 
própria turma; b) tempo familiar disponível, rotinas e organização doméstica; 
c) envolvimento de familiares com o ensino remoto; d) usos e acesso a 
equipamentos, internet e mídias.
 Na primeira categoria, observa-se o grande contraste entre estudantes 
da rede privada e da rede pública. As escolas privadas praticamente não 
fizeram intervalo entre a suspensão das aulas presenciais e o início do ensino 
remoto, aperfeiçoando o sistema com as atividades já acontecendo. Alguns 
depoimentos destacaram que essas escolas desenvolveram programações 
semanais mais compatíveis com a realidade das famílias, e possibilitaram 
encontros virtuais que permitiam a interação com colegas e professores. Isso é 
destacado por um estudante: “Eu acho legal que pelo menos, eu consigo ver o 
pessoal da minha turma no aplicativo (...) O conteúdo não sei bem se vou fixar, 
mas tem como tirar dúvidas com os professores...”. Em que pese diferenças nos 
horários dos encontros semanais, as escolas particulares foram se adaptando 
ao sistema remoto, aumentando o número de aulas on-line, mas mesclando 
com aulas gravadas, visando não só o cumprimento do conteúdo e avaliações, 
mas a manutenção da carga horária e a interação com a turma, mesmo que 
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de forma virtual. Ou seja, procuraram “normalizar” o ano letivo, considerando o 
espaço doméstico uma extensão da escola. É claro que isso exige equipamento 
e internet adequada para atividades on-line.
 A rede pública, por sua vez, quando da suspensão das aulas presenciais, 
antecipou o recesso do mês de julho e pensou estratégias para viabilizar o 
ensino de forma remota. Na retomada das atividades, a Secretaria de Educação 
do Paraná organizou o pacote Aula Paraná (com videoaulas e exercícios no 
aplicativo Google Classroom), que foi aplicado nas escolas estaduais e em 
muitas escolas municipais, que a ele aderiram. Gradativamente, as escolas foram 
criando grupos de Whatsapp para propiciar a interação entre escola e família, 
professores e estudantes. Essa iniciativa foi avaliada de forma positiva pelos pais, 
justamente por possibilitar maior interação, que no início do ensino remoto não 
ocorria. A fala de uma mãe de criança da rede municipal, é ilustrativa: “Antes não 
tinham muitos compromissos, agora as crianças e para os pais que sentem que 
tem um vínculo com a escola, tem um grupo no Whatsapp onde eles enviam 
as fotos e as atividades para a professora e os amigos”. Em sua perspectiva, 
“as aulas oferecidas pela TV não são o ideal para aprender, mas é o que foi 
possível fazer rapidamente”. Esse não ideal também foi apontado por outros 
participantes que consideraram o tempo de videoaulas bastante exaustivo, 
além de relatarem dificuldades com o conteúdo padronizado que não dialoga 
com a realidade do aluno, o que gera desinteresse e tendência à dispersão. O 
relato da avó, responsável por criança da rede municipal, é revelador: “...ele não
consegue assimilar muita coisa, pois diz que as matérias são para crianças que 
moram em Curitiba (risos). E que as aulas não são verdadeiras. Ele fica inquieto 
quando sabe que terá que assistir as aulas, várias vezes teve crise de choro, 
isto nos preocupa muito...”. Ademais, como frequentemente as videoaulas são 
assistidas pelo smartphone, as chances de a criança acabar por abandonar as 
aulas para assistir outros vídeos ou mudar de aplicativo são grandes, quando 
não estão sob supervisão de familiar adulto.
 Na segunda categoria verifica-se que o tempo familiar disponível, rotinas e 
organização doméstica, muda de acordo com o local e as condições de trabalho. 
Enquanto alguns familiares que se encontram em home office se deparam com 
limites de equipamentos e de sinal de internet, outros familiares estão levando as 
crianças para passar o dia nos seus locais de trabalho, por não terem com quem 
deixá-las. Essa última realidade acaba por demandar que o turno de realização 
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das atividades escolares seja, muitas vezes, no período noturno. Contudo, muitas 
escolas passaram a exigir que as crianças registrem sua presença através de 
grupos de Whatsapp, enviando fotos ou vídeo cumprindo as tarefas escolares. 
Nesse sentido, um familiar de duas crianças da rede municipal afirmou:

 Esses aspectos demonstraram que, não raro, as estratégias educacionais 
demandam uma disponibilidade de tempo das famílias que, por sua vez, 
enfrentam situações adversas exatamente pelo fato de a escola estar fechada. 
Assim, as imposições de horários e prazos das escolas, por vezes conflitam com 
as possibilidades das rotinas já alteradas das famílias. Esse aspecto revelou 
um ponto de tensão em parte dos casos, especialmente quando: a) a rotina de 
trabalho não foi afetada pela pandemia; b) há mais de uma criança na família 
necessitando equipamentos e auxílio de um adulto. Dois relatos exemplificam 
essas situações.

No começo das aulas remotas, todos ficamos empolgados. Foi reconfortante 
fazer contato com as professoras e com os colegas através do grupo. 
Pensávamos que seria muito bom para as crianças separar 2h30min do 
dia para uma atividade educativa sugerida pela escola. Muito rapidamente 
as coisas mudaram. De uma singela recomendação da escola, as aulas 
remotas se tornaram uma obrigatoriedade, sendo feita uma chamada 
pelo Whatsapp, onde alunos tem que registrar a presença (sob o risco real 
de ganhar uma falta) e COMPROVAR esta presença através de fotos das 
atividades realizadas no caderno para a correção da professora. (Eu tenho 
pena da professora que tem que corrigir o caderno – e os garranchinhos – 
dos meus filhos através de uma foto de celular).

A rotina de toda família está extremamente bagunçada, ela [a filha] tem 
ido trabalhar conosco todos os dias, pois a escola e recreações estão 
fechadas e não temos outra pessoa responsável que possa nos ajudar com 
os cuidados dela. Está sendo extremamente difícil, como ela vai trabalhar 
conosco, não podemos dar atenção a aulas durante o dia, deixamos para 
a noite. As aulas começam as 18:30 e vamos até próximo das 22:30. Sendo 
assim acaba prejudicando a nossa alimentação e nossa rotina diária, 
estamos indo dormir após as 00:00. Tenho dois filhos na escola... e a nossa 
maior dificuldade é prender a atenção deles todo o tempo de aula. E a 
minha maior dificuldade é o tempo disponível para acompanhar eles. Que 
não é todas as aulas que consigo estar ao lado deles para assistir as aulas.
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 Os dados referentes aos municípios que não adotaram estratégias 
obrigatórias de conteúdos virtuais (como videoaulas e aplicativos), e sim a 
prática de entrega de atividades impressas, parecem apontar relativo sucesso. 
Mesmo nas redes municipais que adotaram as videoaulas e controles virtuais de 
frequência, existe uma reivindicação crescente das famílias pela disponibilização 
de materiais impressos. Essa reivindicação parece não ser apenas por conta de 
dificuldades de acesso à internet e eletrônicos, mas também por permitir uma 
maior adaptação às realidades, com flexibilização na organização do tempo 
familiar.
 Na terceira categoria sistematizou-se o envolvimento de familiares com 
o ensino remoto. A necessidade de adultos transitarem entre os papéis de 
cuidadores (mãe, pai, avó) para condutores das atividades escolares pode se 
tornar, em muitas famílias, uma operação complexa e desgastante para a relação 
criança/cuidador. Mesmo quando familiares não se sentem desinformados 
quanto aos conteúdos escolares, expressam dificuldades para assumirem um 
trabalho pedagógico, tal como evidenciado por uma mãe de estudante da rede 
pública: “Temos que reforçar a explicação muitas vezes, e até recorrer à pesquisa 
na internet para que as crianças consigam apreender alguns conteúdos. Muita 
coisa está ficando para trás...”. Situação que, obviamente, é mais difícil nas 
famílias cujos adultos possuem baixa escolaridade e que não tem condições de 
dar o suporte necessário, indicando que não é possível existir aprendizado sem 
a presença das crianças na escola ou, ao menos, a presença de professores. 
Destarte, o modelo estabelecido, especialmente por certas redes municipais e 
pela rede estadual de ensino do Paraná, pode estar transferindo para as famílias 
parte das obrigações que na verdade cabem ao estado, sob o argumento de 
recorrer às obrigações familiares legais.
 Nesse caso, o risco de tensão na relação família-escola pode estar na 
interpretação apressada de que as famílias menos escolarizadas rejeitariam as 
demandas escolares domésticas de seus filhos. Entretanto, dados de pesquisas 
referentes aos sentidos das tarefas escolares para as famílias populares 
(RESENDE, 2013; CARVALHO, 2004), destacam que as famílias menos escolarizadas 
não rejeitam a ideia de atividades escolares a serem realizadas em casa. Mas 
se reconhecem em um papel distinto, resultado tanto do domínio desigual dos 
conteúdos escolares, como de elementos simbólicos, referentes ao sentido da 
escola para cada grupo social.
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 Em síntese, o envolvimento de um adulto acaba por ser imprescindível para as 
crianças do ensino fundamental da rede pública. Mesmo quando essa participação 
não é ativa no auxílio direto nas tarefas, ela é uma exigência na comunicação com 
a escola e professores, em deslocamentos para buscar materiais impressos, entre 
outras situações. Mas destaca-se também a recorrência com que algumas famílias 
interpelaram os professores, coordenadores e diretores, informando suas dificuldades, 
solicitando informações, reclamando das demandas e propondo alterações ou 
adaptações.
 Por fim, a última categoria permitiu sistematizar informações sobre usos e 
acessos a equipamentos, internet e mídias. Três considerações são necessárias:
1) Apesar do celular estar presente no cotidiano dos participantes, geralmente 
são utilizados para certos recursos específicos, como aplicativos de fotos, vídeos 
e de redes sociais. Não há que se confundir, portanto, a mera disponibilidade 
dessa ferramenta, com seus usos rotineiros, com as demandas de um processo 
de formação baseado nas tecnologias da informação e comunicação. A adoção 
de uma estratégia de ensino fundada nessa confusão, pode constituir-se em 
premissa enganosa, quando não falaciosa. 2) Apesar do governo do Paraná ter 
buscado compensar a limitação do acesso à internet com canais em TV aberta, 
entre as famílias dessa pesquisa pode-se verificar duas questões importantes. 
Primeiro, entre as famílias que supostamente seriam as mais beneficiadas por 
tal oferta, acumulam-se limites, como aparelhos que não funcionam, sinal 
digital instável em localidades mais afastadas, número de crianças em ensino 
remoto maior do que o número de aparelhos, entre outras complicações. 
Segundo, as experiências dos estudantes que assistem videoaulas pelo Youtube 
são substancialmente distintas dos que assistem aulas pela TV, especialmente 
pelo recurso de poder pausar e retornar o vídeo, no caso do aplicativo para rever 
uma explicação, realizar uma tarefa ou mesmo dar atenção a outra demanda 
doméstica. A título de exemplo trazemos o relato de uma mãe que evidencia essa 
preocupação: “Não sei como seria se tivesse que explicar o conteúdo sem voltar 
ou pausar os vídeos. Portanto, me preocupo com crianças que não tem acesso 
a aparelhos eletrônicos e se veem diante do conteúdo somente pela televisão”. 
Mas apresentamos também o relato da educadora social que compartilha 
experiências daqueles que vivenciam no cotidiano as dificuldades de não ter 
acesso a internet: a mãe que afirma que a filha chora, pois “não consegue ler 
ou copiar no tempo proposto pela professora do vídeo que, na TV, não pode ser 
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pausado”, e o pai que “avalia que o filho não está aprendendo com os vídeos 
na TV. Não está conseguindo responder a apostila e nem acessar o aplicativo 
para responder atividades por lá”. 3) Mesmo entre as crianças e famílias com 
relativo acesso tecnológico e virtual, registrou-se a percepção de que parte dos 
conteúdos padronizados disponibilizados nas videoaulas não são apropriados 
ao tipo de mídia ou a realidade do estudante. Essas insatisfações expressam 
justamente a impossibilidade de pensar separadamente conteúdo e forma no 
campo da aprendizagem.

4 DO MAL-ESTAR DAS AULAS REMOTAS ÀS LÓGICAS DE SUCESSO DA GESTÃO

 As considerações aqui traçadas propõem refletir sobre contrastes entre 
os sentidos das aulas remotas para a comunidade escolar, especialmente 
no ensino público, e a lógica que prevaleceu na gestão educacional no estado 
do Paraná. Se baseiam em relados de crianças e familiares que, em função 
da pandemia, levaram a escola, no sentido de saber institucionalizado, para 
dentro de suas casas. São construídas a partir de dados limitados ao universo 
dos pesquisados, mas que indicam que o modelo adotado pelo estado e por 
alguns municípios apresentam limites importantes e podem estar aprofundando 
desigualdades sociais. Crianças e familiares, portanto, estão a oferecer relatos 
sem os quais certas dimensões dos efeitos das medidas educacionais jamais 
poderiam ser conhecidas e analisadas.
 Na  esteira  das complexidades que seguiram ao longo de 2020, houve 
ampla percepção social, para além dos meios acadêmicos, quanto aos limites 
e prejuízos do modelo de aulas remotas, especialmente na rede pública. Em 
particular, uma percepção evidente também quanto às profundas dificuldades 
de inclusão das famílias mais pobres nesse modelo. Apesar disso, as medidas 
institucionais acentuaram o caráter obrigatório da escola com ênfase na 
responsabilidade familiar perante a lei, quando justamente a oferta de 
acesso educacional  estava claramente comprometida  ou prejudicada por 
circunstâncias alheias ao domínio das famílias. 
 Para ilustrar a lógica que prevaleceu na gestão educacional, e 
contrastá-la com  a  sensação de mal-estar observada nas famílias, cabe 
uma breve referência aos dados documentais reunidos na pesquisa, entre 
os quais propagandas governamentais que exaltam o sucesso das aulas 
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remotas realizadas virtualmente8. Havia, no entanto, um hiato entre o discurso 
governamental e a realidade educacional. Fato que ficou constado, em 
27/08/2020, pela fala do secretário estadual da educação, comunicando que 
a gestão estava revendo a obrigatoriedade de acesso às videoaulas por parte 
de estudantes. O anúncio se deu após a obrigatoriedade (com respectiva 
responsabilidade dos professores pela aferição dos acessos), apresentada 
em uma live do secretário Renato Feder com 27 mil professores, ter recebido 
83% de reações negativas dos participantes, de acordo com o Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP sindicato).
 Paradoxalmente, enquanto tentava-se transmitir para a sociedade o que 
governo julgava ser um absoluto sucesso, a própria gestão estadual constatava 
que a evasão escolar estava ampliando-se profundamente, e passava a 
demandar maior controle e cobrança da participação dos estudantes. Para 
perceber os efeitos decorrentes dessa linha de ação governamental, vale 
trazer ao primeiro plano uma das frentes de ação na qual, agentes da gestão 
educacional, travaram essa tentativa de ampliar a adesão ao modelo de aulas 
vigentes.
 Tendo como público-alvo as famílias que estariam “desinteressadas” 
ou “não comprometidas” em assegurar aos seus filhos acesso à educação, 
promotorias públicas, juízes de comarcas locais, conselhos tutelares, gestores 
municipais e direções escolares, passam a produzir ou divulgar um alerta 
para essas famílias: caso não houvesse adesão aos meios disponibilizados 
para realização das atividades escolares, os responsáveis estavam sujeitos ao 
enquadramento no crime de abandono intelectual.
 Conforme documentos coletados, o envolvimento do poder judiciário teve 
seu início com a divulgação do ofício circular nº 20/2020, do Centro de Apoio 
Operacional do Ministério Público do Paraná, decorrente de reunião com gestores 

8 A Agência de Notícias do Paraná (ANP) noticiou, nesse sentido, que 99% dos alunos da rede 
estadual acessavam o pacote virtual do Aula Paraná e que o 1% restante, excluído digitalmente, 
recebia o material impresso por meio das escolas (ANP, 06/07/2020). A fonte da notícia era 
o site G1 que, colocou o Paraná na primeira posição de um ranking nacional, atingindo mais 
de um milhão de alunos matriculados na rede. Ocorre que a fonte do G1 para a realização da 
reportagem foi a própria secretaria de educação dos estados. Nesse caso, pode-se registrar, no 
mínimo, estranhamento com o fato da ANP ter noticiado um dado como se fosse decorrente de 
um levantamento de terceiro (nesse caso o site G1), quando o dado partiu do gestor do próprio 
estado.
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educacionais. O documento passou a orientar as promotorias dos municípios 
a acionarem os conselhos tutelares para proceder identificação e abordagem 
das famílias cujos filhos estivessem infrequentes. Essa mesma linha de ação foi 
promovida por responsáveis pelo Núcleo Regional de Educação, junto a serviços 
que constituem a rede de proteção da criança e do adolescente, na região 
acompanhada pela pesquisa. E, mesmo entre polêmicas e resistências entre 
agentes de alguns serviços, ocorreram abordagens em casas de estudantes de 
localidades periféricas, realizadas conjuntamente entre conselheiros tutelares e 
guardas municipais.
 Assim, a chamada “busca ativa” (ação que remete ao protagonismo da 
escola a fim  de  evitar  ou  reparar situação  de  evasão escolar), em certos  
contextos  ganhou  as  nítidas  cores   de  intimação  judicial.  E esses  contextos  
dizem respeito  justamente  aquelas  famílias  que  mais  acumulavam  
dificuldades, tanto materiais como fragilidades sociais, portanto famílias 
distantes de modelos idealizados pela visão jurídica da realidade (FONSECA, 
2005)9 - muito embora todos os perfis de grupos familiares ouvidos nessa 
pesquisa tenham manifestado dificuldades de aderir ao modelo de aulas 
remotas.
 Com efeito, o discurso de que as aulas remotas propiciam a manutenção 
da educação como direito é contraposto, na prática, à lembrança cotidiana 
de que a educação é um dever e que há implicações sérias no caso do não 
cumprimento. Já a narrativa legal quanto a responsabilidade parental, dada 
“a força da matriz jurídica na nossa socialização” (FONSECA, 2005, p. 55), 
mais do que promover enquadramentos diretos, teve como efeito legitimar as 
medidas adotadas na condução da gestão estadual da educação. Medidas que 
procuraram enfatizar e visibilizar o sucesso do modelo adotado, antes de pautar-
-se pelo sucesso do diálogo e da relação família-escola, no momento que esta 

9 Conforme apurado na pesquisa, um relatório elaborado por uma equipe de serviço de proteção 
social de um dos municípios, cujo objetivo foi oficiar ao MP a realidade de famílias acompanhadas 
pela equipe, descrevia a situação de 40 crianças em situação de dificuldades escolares ou 
infrequência com as aulas remotas. O relatório questionava a cobrança do acompanhamento 
escolar pelas famílias, considerando as complexidades vividas: entre 18 famílias, 12 tinham apenas 
um adulto cuidador das crianças e 8 dessas tinham mais de 3 crianças sob seus cuidados. Além 
das precariedades de acesso tecnológicos (incluindo sinal de TV) e das condições da residência, 
o relatório destaca a presença de pessoas com deficiência, pais presos, além das dificuldades 
de adultos em auxiliar as crianças, devido, entre outros, a baixa escolarização dos mesmos.
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conexão mais se fragilizou.
 Subvertendo a relação entre as ferramentas e seus eventuais usos 
educacionais, os pacotes da Aula Paraná foram tomados, em determinadas 
situações, como se fossem a própria finalidade do processo. E grande parte 
do esforço de professores e das equipes escolares da rede pública estadual e 
municipal que aderiu ao pacote, acabou por ser consumido em torno dessas 
ferramentas. Ressalta-se que descortinar as lógicas da gestão subjacentes 
a essa euforia com as plataformas pedagógicas digitais não é o objetivo da 
pesquisa. Mas é preocupante que as medidas de controle e de pressão sobre 
os estudantes e famílias, jamais foram justificadas por uma experiência 
educacional relevante e democrática.
 Por fim, como mostrou-se notório no ano de 2020, a escola é fundamental 
na vida das crianças e adolescentes. Para além da educação formal, ela é um 
espaço de interação e socialização que não pode ser simplesmente substituído 
por plataformas e aulas virtuais. A esse respeito cabe destacar a atualidade 
das contribuições advindas da produção das ciências sociais referente a 
escolarização da sociedade brasileira. Esta produção indica, sob diferentes 
ângulos, que o processo de escolarização em curso no Brasil, a partir da 
redemocratização, é marcado pelo desafio do encontro de sujeitos de grupos 
sociais com diferentes trajetórias socializadoras (BARBOSA, 2007). Trajetórias 
por vezes distante da cultura formal, levando-se em conta o grau de domínio 
das famílias em relação às exigências da vida escolar, decorrente do déficit de 
experiências geracionais vinculados a cultura escolar e das condições desiguais 
de vida.
 Isso não significa necessariamente, como aponta Lahire (2002), que ao 
longo de suas trajetórias, os indivíduos permaneçam presos ao capital cultural 
herdado do contexto familiar, podendo adquirir disposições pertinentes ao 
desempenho escolar a partir de outros espaços de socialização com os quais 
se relacionem no cotidiano. Contudo, no contexto desigual, em grande medida, 
os conflitos e mal-estares que atravessam a escola pública, especialmente 
referentes aos temas da evasão, frequência e sucesso escolar, se relacionam 
com o fato da escola ser ainda uma experiência geracional recente e incipiente 
entre parcelas das famílias de grupos populares, o que tende a traduzir-se em 
baixas expectativas familiares com as escolas (BARBOSA; RANDALL, 2004).
 Que entre as lições propiciadas pela pandemia esteja uma reflexão 
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aprofundada sobre a escola, o ensino remoto e a educação como direito social, 
à luz dos desafios históricos e processuais que já interpelavam a escolarização 
brasileira, conforme apontava a produção das ciências sociais sobre o tema 
relação família-escola (ROMANELLI, 2013). Para que o direito a educação não 
seja traído pelo monitoramento frio das métricas de acessos, respondentes e 
atribuições de conceitos, essa pesquisa demonstrou que é necessário amplo 
debate na sociedade a respeito dos desafios educacionais do momento.
 Diante dos diferentes arranjos escolares no contexto pandêmico, se tornou 
até banal repetir que as desigualdades educacionais foram aprofundadas. 
Contudo, faz-se necessário problematizar as racionalidades que orientaram 
a gestão da crise educacional, a despeito do que vivenciaram professores, 
estudantes e familiares. Assim, mais do que as desigualdades educacionais, a 
constatação principal está na naturalização da racionalidade administrativa 
como resposta à crise, e na mobilização de atores e mecanismos de controle 
para construir uma imagem mais próxima possível de uma normalidade escolar.
 Nesse sentido, os acontecimentos acompanhados por essa pesquisa, 
no ano de 2020, são tomados aqui como emblemáticos não apenas das 
desigualdades educacionais brasileira, mas de concepções e práticas 
subjacentes a essas desigualdades.
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Pesquisa

1 INTRODUÇÃO

 As universidades são instituições chamadas a atender às necessidades 
da sociedade articulando cultura, política e economia; desenvolvendo pessoas 
e conhecimento científico com base na indissociabilidade entre o ensino, a 
pesquisa e a extensão (PAINI; COSTA, 2016).
 A partir deste tripé universitário é que essas instituições possibilitam a co-
-criação de saberes e tecnologias para a transformação social, sempre vinculadas 
às realidades nas quais atuam, a partir do ensino e atuação extensionista crítica, 
que permite uma interação com a sociedade, na busca pela emancipação social 
(ARAÚJO, 2012).
 O  contexto  da pandemia do novo coronavírus fez com que muitas 

TÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: MANEIRAS
DE ENSINAR E APRENDER SOBRE O LAZER DURANTE A PANDEMIA DA 
COVID-19

1 Docente Titular na Universidade Federal do Paraná. Doutora em Educação Física e Mestre em 
Educação. Líder do Geplec – Grupo de Estudos e Pesquisa em Lazer, Espaço e Cidade.
2 Docente no Instituto Federal do Paraná – Campus Paranaguá. Doutora e Mestre em Educação 
Física. Pesquisadora do Geplec – Grupo de Estudos e Pesquisa em Lazer, Espaço e Cidade.
3 Doutoranda em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal do Paraná. Mestre em Educação Física. Bolsista Capes/Proex e Pesquisadora do Geplec – 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Lazer, Espaço e Cidade.
4 Doutorando em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal do Paraná. Mestre em Educação Física. Bolsista Capes/Proex e Pesquisador do Geplec – 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Lazer, Espaço e Cidade.
5 Docente da Rede Estadual de Educação no Estado do Paraná. Doutoranda em Educação no 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná. Mestre em 
Educação Física. Pesquisadora do Geplec – Grupo de Estudos e Pesquisa em Lazer, Espaço e 
Cidade.
6 Docente da Rede Municipal de Educação em Curitiba. Doutora e Mestre em Educação Física. 
Pesquisadora do Geplec – Grupo de Estudos e Pesquisa em Lazer, Espaço e Cidade.
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instituições de ensino, especialmente no âmbito público, se organizassem para 
oferecer a  modalidade  de  aulas remotas,  que, até  então não  era  predominante  
em   parte  significativa   dos   processos   de  ensinoaprendizagem. Todavia, 
a necessidade  do  distanciamento  social obrigou a  todos os envolvidos no 
processo, gestão  universitária, docentes, discentes e demais servidores, a 
adaptar os meios para desenvolver os cursos nesse contexto.
 Na Universidade Federal do Paraná (UFPR), a modalidade remota de 
ensino para os cursos presenciais foi adotada a partir do segundo semestre 
de 2020. Compreendendo as dificuldades dos discentes da graduação, não 
somente decorrentes dos riscos de contágio, mas também sobre acolhimento 
e inclusão digital, a Universidade desenvolveu uma proposta de calendário com 
um programa remoto, permitindo que discentes e docentes pudessem escolher 
em continuar ou não as atividades de ensino, bem como promoveu ações de 
incentivo financeiro e tecnológico via edital específico para estudantes que 
necessitavam de apoio.
 Essas medidas contribuíram para a tomada de decisão em ofertar a 
matéria de Fundamentos do Lazer para estudantes do curso de Licenciatura e 
Bacharelado em Educação Física do Departamento de Educação Física da UFPR. 
Concomitantemente, a docente responsável por essa disciplina e também 
docente do Programa de Pós-graduação em Educação da UFPR, abriu vagas 
para a disciplina de Prática Docente, visando compartilhar essa experiência 
nesse contexto e contribuir com a formação profissional, conectando discentes 
de ambas as etapas do ensino superior no desafio que se apresentava.
 Nesse cenário, a disciplina de Prática Docente, enquanto parte do percurso 
nos cursos de pós-graduação stricto sensu, emerge não somente enquanto 
possibilidade de desenvolvimento profissional de docentes para interagir com/
na sociedade, como também espaço de troca de experiências entre discentes 
e docentes diante do contexto singular vivido, ambos correspondendo entre 
si para o desenvolvimento  mútuo, cujo objetivo é contribuir com a evolução 
da sociedade, a partir da sua prática profissional em todas as instâncias da 
educação. Para Ingold (2012) essa correspondência pode ser compreendida 
enquanto fluxos de forças de resposta e reação entre elementos vivos e não-
vivos para constituir-se, adaptar-se às necessidades para sobrevivência no 
ambiente.
 Vale ressaltar que os estudos sobre o fenômeno do lazer envolvem 
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questões sensíveis e afetos, principalmente em tempos de isolamento social em 
que o imperativo que se propagou para evitar a proliferação do vírus foi: “fique 
em casa” para o lazer, ou seja, quem puder, isole-se com suas famílias em suas 
casas quando não estiverem trabalhando (NECA, RECHIA, 2020).
 Nesse cenário, a problemática que emerge é compreender como 
uma disciplina que tematiza os fundamentos do lazer se efetiva frente às 
experiências cotidianas discentes, às teorias, conceitos e metodologias de 
ensino - considerando o contexto da pandemia da Covid-19?
 Assim, refletiremos ao longo desse capítulo sobre as estratégias 
educacionais adotadas para essa disciplina ocorrida durante o período 
pandêmico na modalidade remota, visando descrever e analisar experiências 
educacionais e seus reflexos nas aprendizagens discentes.

2 METODOLOGIA

 Visando atingir o objetivo proposto, essa pesquisa analisou os relatórios 
finais de prática docente produzidos pelos discentes da pós-graduação e os 
relatos de avaliação dos discentes da graduação participantes da disciplina.
 A disciplina de Fundamentos do Lazer analisada neste trabalho foi ofertada 
para discentes do curso de licenciatura e bacharelado em Educação Física do 
Departamento de Educação Física da UFPR, durante o período especial remoto 
no 1º Semestre de 2021 (representando o 2º semestre de 2020, considerando a 
redefinição dos prazos do ano letivo de 2020), com carga horária total de 60 
horas.  
 Essa disciplina, em contexto não pandêmico, é ofertada presencialmente 
em duas aulas semanais com duração de duas horas cada ou, ainda, em um 
encontro semanal de quatro horas, dependendo da organização da grade 
curricular para o semestre por parte da coordenação do curso.  
 Nesse sentido, para o contexto remoto via plataformas virtuais, uma das 
primeiras medidas adotadas foi a redução da carga horária de aulas síncronas, 
isto é, duas horas-aula foram ministradas de modo síncrono e as outras duas 
horas de aula foram destinadas para a realização de tarefas assíncronas 
propostas semanalmente, as quais o estudante poderia desenvolver no tempo 
que dispusesse. As aulas síncronas foram gravadas, disponibilizadas na 
plataforma Microsoft Teams®, possibilitada pela Universidade e poderiam ser 
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assistidas a qualquer momento pelos discentes. 
 Os discentes pós-graduandos que cursaram a prática docente 
acompanhando esta disciplina ficaram responsáveis por ministrar alguns de 
seus conteúdos7, com preferência aos temas mais sensíveis às suas pesquisas, 
sempre sob a supervisão da professora responsável pela disciplina. Durante 
os comentários dos discentes a professora constantemente complementava 
a fala com  exemplos  de  pesquisas do campo do lazer, e vice-versa, os 
discentes também tinham a abertura de trazer exemplos de suas próprias 
pesquisas  concluídas e em andamento,  bem  como  de sua prática profissional 
e experiências pessoais. Além dessa participação durante o horário da aula, 
esses discentes tiveram a oportunidade de atuar ativamente na criação da 
proposta da disciplina para o período remoto; na adaptação do cronograma 
programático e avaliativo, na elaboração dos planos das aulas síncronas, 
materiais didáticos de apoio e organização das presenças e notas finais, bem 
como prestaram apoio on-line de modo assíncrono atendendo às demandas e 
dúvidas dos estudantes. 

3 O CONTEXTO UNIVERSITÁRIO NA PANDEMIA: DA MOLDURA QUE CIRCUNSCREVE 
AO ESPAÇO DAS POSSIBILIDADES

 Diante do contexto que nos impeliu a pandemia da Covid-19, as 
universidades não se desmobilizaram. Na UFPR, após período de suspensão do 
calendário (UFPR, 2020), houve a retomada via Ensino Remoto Emergencial (ERE).  
 Para regulamentar esse movimento, atendendo às especificidades da 
grande variedade de cursos promovidos pela instituição, foi criada a Resolução 
nº 22/21 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR, 2021) que delineou o que podemos compreender como 
uma “moldura” para as disciplinas que por ela seriam regidas. Essa resolução 
estabeleceu pontos de referência e normativas que balizaram os limites nos 
quais as disciplinas precisariam estar condicionadas. Dessa forma, podemos 

7 Além dos coautores deste artigo estiveram também em prática docente os seguintes pós-
graduandos dos cursos de Mestrado e Doutorado em Educação da Universidade Federal do 
Paraná, aos quais agradecemos às contribuições durante a disciplina de Fundamentos do Lazer: 
Wallace Kassio de Lima Ramos, Clóvis Jacob Martins, Amanda Correia dos Santos, Gabriela 
Cardoso Resende, Gabriela Ingrid de Lima e Vanessa Ascenção Monteiro.
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compreender tais normas como estratégias da universidade frente ao contexto 
de necessárias adaptações. Compreendemos estratégia a partir do que anuncia 
Certeau:  "cálculo (ou manipulação) das relações de forças que se tornou possível 
a partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma empresa, um 
exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado". (CERTEAU, 
2014, p.93).
 A universidade, na medida em que organiza o modo com que docentes 
e discentes poderão realizar disciplinas no ensino remoto, realiza esse cálculo 
e manipula como se darão as forças nesse momento. Esse sujeito de querer e 
poder, como nos fala Certeau, dispõe a moldura, dentro da qual a comunidade 
acadêmica precisou se adaptar para manter em movimento suas ações. 
 Algumas normas que podemos citar são com relação à rotina acadêmica. 
Na Resolução nº 22/21, dentre várias orientações, é citada a necessidade de 
flexibilização com relação à carga horária semanal; aos procedimentos didáticos; 
ao número e as formas de avaliações, às modificações quanto às bibliografias 
básica e complementar, regulação no número mínimo de semanas de aula, a 
carga horária das disciplinas, o tempo máximo de atividades síncronas, entre 
outras providências.
 Essa moldura que descrevemos circunscreve até onde podem ou não 
ir as proposições docentes, porém, vistas por outro ângulo, abrem espaços 
de possibilidades,  os quais são preenchidos com diferentes traços, cores, 
pontilhados e texturas por todas as pessoas envolvidas no processo, para os 
quais damos foco neste artigo.  
 No cotidiano da disciplina Fundamentos do Lazer, no segundo semestre do 
calendário de 2020, a partir do disposto nas resoluções da universidade, táticas 
foram forjadas e materializadas pela docente responsável pela disciplina, pelo 
grupo de pós-graduandos que esteve em prática docente e pelos discentes da 
graduação que percorreram em conjunto esse caminho.  
 Nesse caso, em contraponto ao  conceito de estratégia, “a tática não 
tem por lugar senão o do outro. E por isso deve  jogar com o terreno que lhe é 
imposto tal como organiza a lei de uma força estranha [...]” (CERTEAU, 2014, p. 
94). O terreno imposto, nesse caso, são as normas regulatórias e necessárias 
para o período, já as táticas são as formas pelas quais o grupo apontado se 
apropriou dessas normas, ressignificando-as e encontrando, a partir delas, suas 
possibilidades de atuação. 



103

 Umas das principais táticas do percurso foram as propostas de tarefas a 
serem realizadas pelos graduandos. Estas vinham suprir a carga horária semanal 
de 2 horas de atividades assíncronas e foram diversificadas, mobilizando 
diferentes linguagens e fazendo uso de procedimentos metodológicos variados 
na discussão dos conteúdos. Apresentamos no quadro a seguir suas descrições, 
objetivos e uma síntese do retorno dos estudantes:

QUADRO 1 - SÍNTESE DAS TAREFAS AVALIATIVA

Síntese 1

Síntese 2

continua

https://www.youtube.com/watch?v=_1ZKJ429Swkhttps://www.youtube.com/watch?v=_1ZKJ429Swk
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continuação

Síntese 3

Síntese 4

Síntese 5

continua

https://www.youtube.com/watch?v=Jnk8Qo8le84
https://www.youtube.com/watch?v=EmRZaFZM2Ew
https://www.youtube.com/watch?v=SukDA7vRaX8
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Síntese 6

Síntese 7

Síntese 8

continuação

continua
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Síntese 10

Síntese 11

continua

continuação

Síntese 3

https://www.videocamp.com/pt
https://open.spotify.com/show/0pmeZmZubZ2eFK68w2VNL9
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Síntese 12

Síntese 13

Síntese 14

FONTE: RECHIA, S. VIVAN, A. T., SANTOS, K. R. V., NECA, B. D. R., GIRARDI, V. L. SANTANA, D. T. (2021).

conclusão

https://www.youtube.com/watch?v=MF19PqxSnps
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 A partir do quadro, nota-se que o percurso trilhado perpassou diferentes 
linguagens midiáticas com o objetivo de apresentar e instigar os graduandos a 
perceberem os inúmeros atravessamentos no campo teórico do lazer, sobretudo 
com relação aos marcadores sociais de raça, gênero, etnias, classe social, 
deficiências, dentre outros. 
 Em um momento social em que os trabalhos de campo se tornaram de difícil 
execução, propusemos que os estudantes olhassem para seus próprios cotidianos 
a fim de relacionar as práticas e situações do dia a dia às teorias do lazer, conforme 
Certeau (2014) propõe: trazer a ciência mais próxima do “everyday life”, de onde, 
como afirma o autor, ela nunca deveria ter saído. 
 Como  comentamos  no início, o lazer é um tema que envolve emoções, gostos 
pessoais, barreiras sociais, estereótipos, dentre outras dimensões conectadas 
às nossas identidades.  Nesse sentido, sem a presença física nas aulas, se tornou 
necessário buscar modos para que, mesmo a distância, fosse possível alguma 
forma de instigar os estudantes a compreender o lazer como campo científico de 
estudos, aproximar as discussões de suas realidades e sensibilizá-los quanto a 
importância do lazer enquanto direito social constitucional.  
 De certo modo, o próprio contexto pandêmico visibilizou o lazer enquanto 
necessidade humana. Com a movimentação e aglomerações sociais restritas, 
grande parte das práticas habituais de lazer se tornaram, quando não proibidas, 
contra-indicadas em decorrência da possível proliferação do vírus, reduzindo 
ainda mais as possibilidades referentes ao lazer, principalmente das populações 
social e economicamente vulneráveis.  
 Compreendemos que professor/professora em formação que sinta, perceba 
e compreenda o lazer (ou a falta dele) em sua vida e na vida das pessoas mais 
próximas, poderá trabalhar com mais propriedade esse tema em sua própria 
prática profissional. Por essa razão, o posicionamento crítico frente aos temas 
discutidos foi constantemente solicitado em todas as tarefas, compreendendo, 
assim como Araújo (2021, p. 43) como “fundamental que todos se abram a 
conteúdos vivos, atuais, diante dos quais tenham que se posicionar, resolvendo 
questões concretas e buscando saídas coletivas”. 
 A moldura para o ensino remoto que nos foi apresentada pela universidade 
por um lado nos balizou, porém, por outros, nos abriu possibilidades de trazer a 
fala de diferentes pesquisadores e pesquisadoras através das lives e podcasts, a 
vivência dos discentes enquanto professores em experiência com suas famílias, 
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a explorar as imagens de documentários e curta-metragens, e as emoções que 
delas advém, a observar espaços de lazer e perceber a diversidade de práticas que 
eles podem abrigar, abrir espaços de reflexão e fala aos discentes via participação 
nos momentos síncronos, resenhas críticas e tarefas escritas de análise dos seus 
próprios interesses do lazer.  
 Essas brechas encontradas no formato do Ensino Remoto Emergencial foram 
possíveis ao passo que procuramos a todo momento “aproveitar as ocasiões”, 
como o fato da grande quantidade de lives e documentários que se encontravam 
disponíveis gratuitamente na internet, por exemplo.  Se, por um lado, a pandemia 
impossibilitou experiências no ensino presencial, por outro lado, ampliou a oferta de 
possibilidades de trocas, compartilhamentos e acesso à ideias de pesquisadores 
longínquos a partir da intensificação do uso das ferramentas tecnológicas. Para 
isso foi necessário estarmos vigilantes ao que se apresentava como possível, ouvir 
podcasts, preencher tabelas, observar “virtualmente” espaços de lazer, enfim, com 
astúcia “captar o que, por instantes, era oferecido” (CERTEAU, 2014). 
 Para além das tarefas, o formato da aula se organizou de modo a, mais que 
permitir, promover a interação de discentes e docentes que quisessem expor suas 
opiniões, comentários, ou mesmo exemplos sobre o tema tratado. Para isso, o início 
da aula era reservado para uma conversa sobre como havia sido a realização 
da tarefa da semana anterior. Em estilo de conversa, os discentes poderiam falar 
sem nenhum tipo de cobrança sobre pontos específicos a discutir, relações com a 
teoria ou como foi o processo de realização da atividade.  
 Já nesse momento, o convite para abrir as câmeras e microfones era feito 
pela professora da disciplina, com o passar do tempo mais pessoas se sentiram 
confortáveis em abrir a câmera, mas ao longo da aula fechavam novamente. Foi 
principalmente nesse momento em que visualizamos as teorias discutidas com 
reflexões sobre o cotidiano pessoal e profissional no âmbito da Educação Física. 
Em geral destinamos 15 minutos da aula para a conversa inicial, mas em diversas 
ocasiões ela passou dos 45 minutos, demonstrando o engajamento da turma em 
compartilhar suas reflexões.  
 A depender  da tarefa, comentavam sobre a live que haviam escolhido, sobre 
a brincadeira que haviam proposto, como havia sido a receptividade da família 
sobre isso, dentre outros pontos. Alguns alunos pediam a fala recorrentemente 
neste momento da aula, já os demais de forma geral escutavam e ocasionalmente 
comentavam sobre os assuntos tratados.  
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 Já no chat, conseguimos perceber um movimento paralelo à aula. A 
conversa nesse espaço se dava em conjunto aos assuntos que estavam sendo 
tratados, com muitos exemplos sendo descritos pelos estudantes, o que fez com 
que se tornasse um espaço essencial na aula, abrindo um canal de comunicação 
que não trazia tanta exposição aos estudantes que não se sentissem à vontade de 
aparecer na câmera ou mesmo de falar através do microfone.  
 Quando uma dica de leitura, filme ou outro conteúdo era citado na aula, 
logo, algum dos discentes da pós-graduação disponibilizavam o link para que 
os graduandos pudessem ter esse acesso facilitado. Essa construção coletiva 
se alinha ao pensamento de Araújo (2012, p. 43), para o qual se torna o próprio 
processo de educação “que [envolve] as pessoas na resolução de problemas e 
questionamentos do cotidiano”. 
 A partir das avaliações pessoais dos discentes, percebemos que a dinâmica 
de organização adotada para a condução da disciplina se mostrou muito 
produtiva. Perceber conceitos teóricos na prática, a partir do seu cotidiano, da 
própria rotina, modificou a visão de diversos estudantes com relação aos estudos 
do lazer. Conforme vemos em algumas falas das avaliações anônimas com 
relação a disciplina:

Todas as tarefas que fizemos tiveram algum valor de aprendizado e 
acho que esse é o ponto principal. Foi bem legal a ideia de assistirmos 
lives/ podcasts e fazer uma resenha crítica delas, pois isso nos faz 
pensar e refletir sobre os mais variados temas, além de não ficar algo 
repetitivo de, por exemplo, só ler algum artigo e fazer um resumo dele. 
Parabéns para quem teve essa sacada!

Essas atividades [tarefas assíncronas] foram de extrema importância, 
visto que elas eram muito criativas e despertavam a vontade de 
realizá-las, e também em decorrência delas experienciei alguns 
desses conhecimentos e pude entender a importância do lazer.

Aponto a condução da docente e pós graduandos, como mencionei 
anteriormente, vocês conseguiram mesmo de modo remoto, trazer 
experiências e diálogos riquíssimos no âmbito do lazer e passar 
com uma progressão pedagógica todos os conteúdos. Outro ponto, 
a capacidade de trazer para uma sala virtual, um espaço sem 
julgamentos, onde todos poderiam contribuir, [...]. Ademais, as 
tarefas propostas foram sempre muito pertinentes, dando o suporte 
necessário, tirando dúvidas e sendo acessíveis. Foi perceptível o 
esforço e dedicação, principalmente nas aulas síncronas, com um 
ótimo material, mesclando as falas, trazendo dinamismo e acredito 
que alcançando o objetivo proposto de uma forma muito organizada.

-

-

-
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 Assim como, em menor proporção, recebemos críticas construtivas que 
poderão auxiliar no planejamento de outras disciplinas:

 Ao final, compreendemos que a disciplina partiu das necessárias 
estratégias propostas da Universidade, mas seu processo se pautou pelas 
brechas encontradas no cotidiano possível frente ao contexto epidêmico do 
distanciamento social, priorizando o diálogo no processo educativo. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 No cenário apresentado, o principal desafio identificado foram as adaptações 
necessárias de um curso presencial para a modalidade remota, principalmente 
com relação à preocupação em incluir a todos e todas no processo, considerando 
as potencialidades individuais e o contexto ao qual todas estão inseridas, tais como as 
dificuldades estruturais, afetivas, entre outras, decorrentes do contexto da pandemia 
causada pelo novo coronavírus. 
 Analisando a avaliação dos discentes de graduação, os pontos positivos que 
se destacaram foram a inclusão da família nas atividades avaliativas enquanto 
potenciais estudantes de educação física escolar; a disponibilidade para atender e 
compreender a situação de cada graduando, ao longo do processo para oportunizar 
a sua aprovação na matéria; os materiais didáticos e ferramentas interativas que 
contribuíram para dinamização da aula, apesar de constar uma crítica quanto à 
repetição das resenhas avaliativas; a abordagem de temas transversais ao lazer que 
são contemporâneos aos estudantes, que discutiam lazer e os diversos marcadores 
sociais, tais como: lazer e negritude, lazer e diversidade, pessoas trans e travestis no 
lazer e nos esportes, lazer na cidade para pessoas com deficiências. 
 Algumas oportunidades de melhorias destacadas nas avaliações pelos 

Eu acredito que o método das tarefas e aulas poderia ter sido melhor. 
As tarefas ficaram muito focadas em textos de resenha crítica e as 
aulas muito faladas com muita teoria, creio que poderiam ter usados 
métodos para tornar as aulas mais dinâmicas, fazer atividades, 
propor dinâmicas, para a aula ficar mais leve. Em relação às tarefas 
considero que foram muito iguais e monótonas, poderíamos ter feito 
atividades mais práticas, com situações problema, projetos de lazer 
para diversas situações, praticar essa nossa teoria, ou até mesmo 
propor estilos de textos diferentes, produção de vídeos, entre outros. 

-



112

discentes da graduação foram diversificar mais as formas de registro das atividades, 
para além das resenhas críticas, por exemplo, a partir de vídeos e outros materiais 
artísticos; houve uma estudante que questionou a falta de abertura para o diálogo 
com estudantes durante as aulas, mas cabe salientar que a todo momento os 
estudantes eram chamados a responder questões elaboradas pela docente e pelos 
discentes da graduação acerca da relação da teoria que se apresentava com suas 
experiências pessoais, bem como realizar conexões com seu cotidiano. Ainda assim, 
vale a tentativa de realizar algumas aulas em formato de rodas de conversa sobre os 
textos, sem exposição de slides, para potencializar maior adesão de diálogo por parte 
dos estudantes. 
 Trata-se do início de uma nova era nos processos educativos, em que discentes 
e docentes deverão dialogar cada vez mais entre si, principalmente no momento de 
aula, visando aproximar seus corpos que estão distantes fisicamente. Ainda assim, o 
método adotado ampliou as possibilidades de ensino-aprendizagem, e nos convida 
a potencializar ações a fim de que a cada ciclo novas possibilidades de melhoria para 
todas as pessoas do processo, visando maior inclusão, diálogo e afetividades. 
 Ainda que acreditemos que a forma remota não seja a ideal para aqueles que 
escolheram a forma presencial de ensino, foi possível perceber a partir dos relatos as 
ocasiões em que os estudantes refletiram sobre o fenômeno do lazer no seu contexto 
pessoal e profissional, realizando conexões entre os corpos, as práticas corporais, o 
lazer e os espaços públicos das cidades.  
 Esse movimento é o objetivo principal da disciplina, pois promove o 
desenvolvimento humano, a ligação com as questões afetivas e altruístas dos seus 
futuros estudantes na Educação Física escolar, que poderá resultar na luta por seus 
direitos sociais, culminando no exercício da cidadania de todos os envolvidos, a partir 
dos seus próprios lugares. 
 Por fim, destacamos a importância da prática e da sensibilização docente 
para o desenvolvimento pessoal e profissional para todas as pessoas envolvidas — 
da docente orientadora que oportunizou uma imersão integral no desenvolvimento 
da disciplina, perpassando os discentes da pós-graduação que, com efetivo 
engajamento, se propuseram desenvolver novos métodos de ensino a partir do 
contexto que se apresentava, aos discentes de graduação que puderam experienciar 
esse novo formato, avaliando a partir das suas necessidades. 
 Dessa forma, a universidade cumpre com sua função social de atender às 
necessidades educacionais da sociedade, a partir dos contextos que se apresentam, 
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priorizando a inclusão, a diversidade, a liberdade de pensamento e a produção do 
conhecimento, visando a transformação social e sua emancipação a partir do lazer, 
enquanto uma dimensão da cultura, da economia e da política.
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Pesquisa

1 INTRODUÇÃO

 Tendo em vista o cenário instaurado em  virtude da pandemia do  
coronavírus, no início do ano de 2020, a forma como estávamos habituados 
a planejar e a desenvolver nossas práticas docentes passou por algumas 
modificações. Apesar das dificuldades encontradas nesse processo de 
implantação do ensino remoto, os professores e demais profissionais envolvidos 
precisaram se adaptar a essa nova modalidade de ensino. 
 Nesse sentido, nós, enquanto membros do projeto “Conhecendo a 
Escola”, também passamos a repensar nossas atividades que vinham sendo 
desenvolvidas de forma presencial em uma escola pública do município de 
Mandaguari. É importante destacar que a educação é dever do Estado e deve ser 
assegurada a todos, como consta no art. 205 da Constituição Federal do Brasil, 
que traz o seguinte excerto: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). Assim, o processo educacional 
não pode sucumbir às situações adversas, o caminho é usar os recursos 
virtuais disponíveis e dar continuidade ao processo de formação do cidadão, 
principalmente, considerando a incerteza em relação ao fim da pandemia.  
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 Então, pensando no atual cenário que estamos vivenciando, buscamos 
“alternativas visando adaptação à nova realidade, uma vez que ainda não 
é possível definir quando essa crise será estabilizada e, com isso, a vida da 
população brasileira poderá seguir o seu fluxo, digamos, normal” (OLIVEIRA; 
SOUZA, 2020, p. 16). Dentre as ações do nosso projeto, uma dessas adaptações 
foi a readequação da oficina intitulada “Como as coisas funcionam”, que foi 
planejada para o ensino presencial. Assim, pensando nessa nova realidade que 
estamos enfrentando, o ensino remoto surgiu como uma alternativa para dar 
continuidade às atividades que desenvolvemos por meio do nosso projeto. 
 Destacamos que o objetivo desta oficina consistiu em proporcionar uma 
compreensão física dos fenômenos que observamos no nosso cotidiano e tendo 
em vista a nova modalidade de ensino que surgiu em virtude da pandemia, 
endossamos a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 
para a abordagem dos conceitos físicos durante as aulas.  
 Ressaltamos ainda que o uso das TICs não é recente, mas com a chegada 
da Covid-19 o uso dessas tecnologias expandiu muito rapidamente, mudando 
totalmente a forma de ensinar e aprender nesse momento (KENSKI, 2005). 
A utilização desses recursos didáticos não somente expandiu, mas também 
colocou em discussão o conhecimento tecnológico por parte do professor, uma 
vez que muitos tiveram que aprender do zero como trabalhar de forma remota.  
 Com o uso das tecnologias, podemos expandir o ensino para além das 
paredes de uma sala de aula, não precisando da presença física de alunos e 
professores para ocorrer um momento de troca de conhecimentos (KENSKI, 2005). 
Vale destacar que a utilização das TICs não se restringe somente à modalidade 
ead, podendo ser utilizada também no ensino presencial (FERREIRA; SILVA, 2009). 
 De acordo com os autores Silva, Andrade e Santos (2020, p. 8) “o uso da 
tecnologia vai ser uma modalidade presente na vida de todos, mesmo com as 
aulas presenciais normalizadas”, pois “vivemos em um momento histórico em 
que o mundo virtual tem um peso cada vez mais significativo no mundo real” 
(HUNT; CALLARI, 2010, p. 15). 
 Gomez (2015) enfatiza que devemos formar cidadãos que estejam 
envolvidos com esse mundo das tecnologias e não somente preparar nossos 
estudantes para ler e escrever dentro das plataformas. Deste modo, o professor 
não deve olhar para tecnologia somente como um objeto ou ferramenta auxiliar, 
mas sim como um instrumento para construção de um pensamento crítico, e 
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para uma sociedade com mais igualdade (PEDROSA, 2020). 
 Outro fator de extrema importância é a mediação pedagógica, “pois, mais 
do que saber utilizar esses recursos, é saber como usá-los de forma dialética e 
em prol da educação” (MARQUES; FRAGUAS, p. 86164). 
 Neste trabalho, utilizamos os simuladores e vídeos como recursos 
didáticos para o ensino de conceitos relacionados aos temas explorados. O uso 
de simuladores é um recurso muito interessante no ensino e aprendizagem e 
que no ensino remoto tem grande potencial, Coelho destaca que: 

 Assim, dadas as potencialidades dos simuladores no processo de ensino, 
destacamos que esses diferenciam-se das imagens estáticas que são usadas 
mais frequentemente pelos professores e que podem levar o aluno à compreensão 
incorreta do conceito/fenômeno. Já com os simuladores, a compreensão dos 
aspectos dinâmicos é mais favorecida, como aponta Christian et al. (2011). 
 Em relação aos vídeos como recursos didáticos, possuem inúmeras 
possibilidades para o desenvolvimento de atividades em várias áreas do 
conhecimento, podem relacionar conteúdos que estão sendo estudados com 
outros já conhecidos. Moran, destaca o seguinte:

 Permitem aumentar a experiência do aluno ao sair do simbolismo visual 
e verbal, privilegiando o trabalho intelectual, promovendo discussões e a 
contextualização. Moran (1995) destaca o potencial de atração e motivação 

[...] são os recursos tecnológicos mais utilizados no Ensino de Física, pela 
óbvia vantagem que tem como ponte entre o estudo do fenômeno da 
maneira tradicional (quadro-e-giz) e os experimentos de laboratório, pois 
permitem que os resultados sejam vistos com clareza, repetidas vezes, com 
um grande número de variáveis envolvidas. (COELHO, 2002, p. 39). 

O vídeo parte do concreto, do visível, do imediato, do próximo, que toca 
todos os sentidos. Mexe com o corpo, com a pele – nos toca e “tocamos” 
os outros, que estão ao nosso alcance, através dos recortes visuais (...). O 
vídeo explora também, e basicamente, o ver, o visualizar, o ter diante de 
nós as situações, as pessoas, os cenários, as cores, as relações espaciais. 
(MORAN, 1995, p. 28).  
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do educando em relação ao conteúdo que será abordado, podendo inclusive 
aproximar o educando do seu cotidiano, das linguagens de aprendizagem 
e comunicação da sociedade e, ainda, introduz novas questões no processo 
educacional.  
 Na sequência, apresentamos o desenvolvimento da aplicação da oficina 
mencionada no contexto do ensino remoto durante o segundo semestre de 2020. 

2 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

 Como já mencionado, a oficina foi pensada, inicialmente, para a 
modalidade  presencial, entretanto, com a chegada da Covid-19 nós a 
adaptamos para o ensino remoto. A elaboração da oficina contou com vários 
encontros on-line, nos quais foram decididos os temas que seriam trabalhados, 
os recursos tecnológicos e didáticos utilizados nas apresentações e qual o 
ambiente virtual de aprendizagem que seria utilizado. Nesses encontros os 
membros do projeto apresentavam os temas e em seguida discutiam sobre os 
recursos didáticos mais adequados para abordar os conceitos envolvidos, dessa 
forma esse planejamento proporcionou momentos de formação e reflexão da 
prática docente entre os membros do projeto. 
 A oficina foi dividida em dois dias e os temas escolhidos para abordar a 
Física do cotidiano foram: “De onde vem o Raio e o Trovão” e a “Fibra Óptica”, 
temas trabalhados no primeiro encontro da oficina, enquanto que os temas 
“Energia solar”, “Lentes” e “Freios ABS (Anti-lock Braking System)” ficaram para 
o segundo encontro. Os dois encontros foram realizados por meio da plataforma 
da Microsoft Teams e tiveram duração de duas horas cada um. 
 A divulgação para a comunidade foi realizada por meio de um folder 
representado pela Figura 1, com todas as informações sobre a oficina e um link 
para inscrição que foi realizada por meio do Google Formulários.  
 Vários materiais didáticos foram desenvolvidos e utilizados durante a 
oficina e os mesmos foram disponibilizados para eventuais consultas por meio 
da plataforma Google Classroom. Entre esses materiais podemos citar os slides 
utilizados nas apresentações, dois artigos de leitura complementar e também 
os links de acesso para os vídeos e simuladores que incorporamos durante as 
discussões.
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FIGURA 1 - FOLDER DE DIVULGAÇÃO DA OFICINA “COMO AS COISAS FUNCIONAM?

 No total foram inscritas 12 pessoas, sendo 7 alunos da graduação, 1 
professora da rede pública de ensino e 4 alunos do ensino médio. No final da 
oficina foi entregue uma certificação de participação com carga horária total 
de 4 horas para os alunos que frequentaram os dois encontros. No Quadro 01  
apresentamos os recursos didáticos apresentados em cada atividade.

QUADRO 1 - RECURSOS DIDÁTICOS UTILIZADOS

Recurso 1

Recurso 2

FONTE: Os autores (2021).

continua

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/09/pesquisa-revela-com-precisao-em-que-cidade-do-brasil-os-raios-matam-mais.html
https://www.youtube.com/watch?v=EjlNfH5z08w
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/bending-light
https://www.youtube.com/watch?v=_OywbkAIJq0
https://www.youtube.com/watch?v=gHQMHxBMXPQ
https://www.youtube.com/watch?v=mFVfXsqpNh4
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 As questões do Exame Nacional do Ensino Médio(ENEM) estão no Quadro 
02 em anexo. Na sequência, detalhamos como se deu o desenvolvimento de 
cada um dos dois encontros.

2.1 Primeiro encontro: raios, trovões e fibra óptica 

 Ao observar um dia chuvoso, você já se perguntou de onde vem o raio e o 
trovão? Para abordar um pouco sobre este tema temos que recorrer a física das 
tempestades. Para começar a explicar esse fenômeno da natureza foi explorado 
um pouco sobre a formação de nuvens, quais os tipos de nuvens possuem os 
ingredientes necessários para produzirem os raios e trovões, o que são os raios e 
como são produzidas essas descargas elétricas. Os conceitos de eletrificação e 
rigidez dielétrica também foram abordados. 
 Também foi explorado sobre os princípios físicos por trás do relâmpago e 
do trovão e a diferença de tempo entre ambos. Algumas curiosidades também 
foram ressaltadas durante o encontro, como por exemplo, saber se um raio caiu 
próximo do local em que você está, o funcionamento dos para-raios, como se 
proteger durante uma tempestade e, por fim, os índices de acidentes com raios 

Recurso 3

Recurso 4

Recurso 5

FONTE: Dados da pesquisa, 2021.

conclusão

https://www.youtube.com/watch?v=vFuI858vRSg&t=1s
https://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_pt_BR.html
https://www.youtube.com/watch?v=72b8-GiFCxg&t=43s
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/motion-series/latest/motion%20series.html?simulation=forces-and-motion&locale=pt_BR
https://www.youtube.com/watch?v=fBfVAvb2KsI
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no Brasil. 
 Em relação aos recursos utilizados, foi explorado um vídeo contendo uma 
reportagem sobre acidentes causados por raios no Brasil e várias imagens 
ilustrativas. Por fim, aplicou-se uma questão do ENEM, onde foi possível explorar 
os conceitos relacionados à formação de tempestades, raios, relâmpagos e 
trovões, explorados durante o encontro.  
 Na sequência, falamos de fibra óptica, exploramos os conceitos de reflexão, 
reflexão interna total, refração e índice de refração da luz. Com isso, conseguimos 
explorar o que ocorre na fibra óptica. Para uma melhor compreensão, utilizamos 
um vídeo animado mostrando de forma nítida os fenômenos físicos envolvidos 
e que possibilitou o diálogo para sanar possíveis dúvidas. Exploramos aspectos 
relacionados aos avanços possibilitados com a fibra óptica, a transformação 
ocorrida na comunicação, a capacidade de transferência de milhões de 
informações através de um só cabo, utilizando-se de softwares desenvolvidos 
para este fim. Ao finalizar a apresentação desse tema, propomos uma questão 
do ENEM. 

2.2 Segundo encontro: energia solar, lentes e freios ABS 

 O segundo encontro da oficina teve início com o tema energia solar. 
Primeiramente foram apresentadas algumas formas de produção de energia 
elétrica: hidrelétrica, termelétrica, eólica, nuclear e por fim adentrou-se na 
energia solar. Apresentamos a matriz elétrica brasileira dos anos de 2015 e 
2019, mostrando o percentual de cada forma de produção de energia elétrica. 
Destacamos a expansão da energia eólica e solar, que são energias consideradas 
limpas e que estão de acordo com a produção sustentável de energia elétrica. O 
Brasil, em virtude de um vasto recurso hídrico, tem a matriz elétrica fortemente 
pautada nas hidrelétricas, considerada uma fonte renovável e limpa. Porém, 
em momentos de chuvas escassas, a produção diminui e para evitar apagões, 
recorre-se as termelétricas, que são altamente danosas ao meio ambiente e 
que tem custo maior. Assim, é preciso investir em outras formas limpas, como a 
solar. Mostramos um levantamento do crescimento da energia solar no mundo 
e quais países mais investem neste tipo de energia.  
 Os conceitos físicos por trás da energia solar foram explorados com slides, 
imagens ilustrativas e vídeos. Foram abordados tópicos sobre como usar a energia 
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que vem do sol, a história da célula solar e como a energia solar é transformada 
em energia elétrica. Ao final, foi apresentada uma questão do ENEM sobre o 
assunto exposto na apresentação, para que os estudantes respondessem. 
 Com relação às lentes, exploramos, novamente, o conceito de refração 
e a formação de imagens. Para introduzir o assunto, fizemos um breve resgate 
histórico, começando com a utilização por Galileu Galilei para identificar os 
astros celestiais até as mais atuais. Para contextualizar, falamos do olho, como 
se dá a formação da imagem, e como é possível utilizar as lentes para correção 
de anomalias apresentadas na visão. Sendo assim, as lentes e suas diversas 
aplicações puderam ser abordadas durante a exposição dessa aula. Alguns dos 
tópicos que discutimos com os alunos durante a exploração do conteúdo como 
foram desenvolvidas as primeiras lentes, quais foram as aplicações destas e 
como o estudo sobre lentes trouxe melhorias significativas na vida humana por 
meio da compreensão dos problemas de visão e a solução por meio de lentes. 
 Assim, nesse cenário de discussões sobre a formação das imagens, 
exploramos as formações de imagens em lentes côncavas e convexas, quais os 
tipos de problemas de visão e quais as lentes utilizadas para cada um destes 
problemas, mostrando a formação de imagem e abordando conceitos antes já 
abordados na aula de fibra óptica como a reflexão e refração com mais ênfase 
na refração. 
 Além disso, falamos também a respeito das lentes multifocais e os 
diferentes materiais para controle de luminosidade, luz azul, foco e dispersão da 
luz. Utilizamos vídeo para mostrar como a imagem é formada no olho e como se 
dá a formação da imagem quando há algum problema de visão. Outro recurso 
utilizado foi um simulador, que foi importante para compreender como se dá a 
formação das imagens.  
 Em relação aos freios ABS, para  introduzir o tema, trouxemos um pouco 
da história da evolução da roda, após discutimos os tipos de freios existentes: 
tambor, disco e ABS. Dando ênfase aos freios ABS, apresentamos o que é um 
sistema ABS e a física envolvida nele, que estuda o movimento e suas causas, 
onde o conceito físico envolvido é a força de atrito. 
 Os recursos didáticos utilizados foram imagens ilustrativas, um vídeo 
explicativo sobre o sistema de frenagem antibloqueio e um simulador onde 
exploramos o conceito de força de atrito estática e dinâmica. Algumas 
curiosidades também foram exploradas durante a apresentação, como as 
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estatísticas do número de mortes por acidente de trânsito, quando foi que o 
ABS se tornou obrigatório no Brasil e o número de acidentes após a chegada do 
freio ABS. No final desta apresentação, que encerrou a nossa oficina, tivemos 
a proposição da última questão do ENEM, que explorou o conceito da força de 
atrito. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O momento inusitado que estamos vivendo nos coloca diante de desafios 
enormes, um deles é sem dúvidas ensinar remotamente para alunos que 
escolheram estudar de forma presencial. Entretanto, para dar continuidade às 
atividades escolares, temos de recorrer ao ensino remoto. 
 Destacamos que as atividades propostas foram previamente testadas, 
bem como as plataformas que utilizamos no decorrer da oficina, de modo a 
garantir o funcionamento de todos os recursos didáticos propostos. 
 Enfatizamos também a importância dessa experiência para os alunos 
do projeto, professores em formação, que tiveram o seu primeiro contato 
com o ensino remoto e que participaram de forma ativa de todas as etapas 
da construção da oficina. Foram realizados vários encontros virtuais para 
discutir as estratégias de sua elaboração e refletir sobre os melhores recursos 
didáticos para cada tema abordado. Outro ponto que merece destaque foram 
os momentos de interação com os participantes, que foram extremamente 
ricos. Houve alguns momentos de problematização durante a oficina onde os 
participantes eram convidados a expor suas ideias e discutir com os colegas, de 
forma que foi possível perceber o interesse deles sobre os assuntos abordados. 
Houve a participação integral dos alunos nas questões do ENEM feitas ao final de 
cada apresentação e na maioria dos casos os alunos acertaram as respostas. 
Assim, consideramos que a atividade tem potencial de engajar os alunos para 
que possam aprender os conceitos relacionados aos temas estudados. 
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QUADRO 2 - QUESTÕES DO ENEM EXPLORADAS AO TÉRMINO DA EXPLORAÇÃO DO CONTEÚDO
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Relato

1 INTRODUÇÃO
 
 Com a suspensão das atividades presenciais e adesão obrigatória ao 
distanciamento social como forma de evitar a propagação do vírus SARS-COV-2, 
a UFPR precisou suspender o calendário acadêmico de 2020 no mês de março e 
aderir ao Ensino Remoto Emergencial (ERE) como alternativa para continuidade 
à oferta de ensino. O ERE foi organizado por meio de ciclos acadêmicos especiais 
nos quais a matrícula, embora fosse recomendada, não era obrigatória (UFPR, 
2020). 
 No  primeiro  semestre  de 2020, o Setor Palotina contava com 1597 
estudantes matriculados nos seus oito cursos de graduação. Com a percepção 
da baixa adesão aos ciclos  acadêmicos do ERE, em março de 2021  foi  instituída 
a Comissão de Estudos e Estratégias de Contenção da Evasão no Período 
Pandêmico (UFPR, 2021a), com o objetivo de avaliar as medidas necessárias para 
combate à evasão durante a adoção do ERE e preparar ações que pudessem 
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NÃO CONFIRMARAM MATRÍCULA NO PRIMEIRO PERÍODO DE OFERTA DE
DISCIPLINAS DE 2021
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ser executadas em face da retomada do calendário acadêmico de 2020 (UFPR, 
2021b). 
 Em maio de 2021, a direção do Setor Palotina e a comissão de evasão 
se reuniram com a categoria de técnico-administrativos, visando orientar a 
composição de Grupos de Trabalho (GTs) para a efetivação de propostas e 
ações necessárias ao combate à evasão estudantil. Nessa ocasião, surgiu a 
iniciativa de realizar uma busca ativa dos estudantes dos cursos de graduação 
que não se matricularam após a retomada do calendário acadêmico. O trabalho 
de busca ativa foi uma oportunidade de compreender os motivos pelos quais os 
estudantes não se matricularam e também uma tentativa de resgatar aqueles 
que porventura tivessem perdido o prazo, mas não queriam abandonar o curso 
em definitivo. 
 Considerando o curto prazo para ajuste de matrículas pelas 
coordenações de curso, um grupo de seis técnicos-administrativos se 
propôs contatar todos os estudantes sem confirmação de matrícula para 
verificar a origem dessa ocorrência, suas possíveis motivações, bem como a 
possibilidade de reverter essa  condição,  prestando orientações  e  realizando 
os devidos encaminhamentos. 

2 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO DA EXPERIÊNCIA 

 A organização do trabalho de busca ativa dos estudantes que não haviam 
confirmado sua matrícula no primeiro período de oferta de 2021 foi realizada em 
uma reunião virtual por meio da plataforma Microsoft Teams, no dia 07 de maio 
de 2021. Ficou definido que seriam utilizadas as mais diversas formas de contato 
disponíveis, de modo que fosse possível alcançar o maior número de estudantes 
no período de 07 a 14 de maio, quando ainda era possível realizar a matrícula 
administrativa através das coordenações de curso. 
 Para a execução dos trabalhos, a Unidade de Apoio Acadêmico (UAAC) 
disponibilizou uma planilha com os e-mails e os números de telefone dos 
estudantes. Esses dados foram exportados do Sistema Integrado de Gestão 
Acadêmica (SIGA). De um total de 1597 registros existentes no Setor Palotina, 85 
estudantes constavam na planilha como não matriculados no período. 
 A equipe realizou tentativas de contato por e-mail, pela rede social 
Facebook, utilizando a conta da Unidade de Apoio Psicossocial (UAPS), contato 
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telefônico e aplicativo de mensagens WhatsApp. Os e-mails, os convites e as 
mensagens de texto no Facebook foram enviados para os estudantes sem 
registro de contato telefônico na planilha ou quando a tentativa de contato foi 
frustrada. Também foram enviadas mensagens de texto no chat do Microsoft 
Teams e realizadas tentativas de chamadas de voz por meio dessa plataforma 
para todos que não foram encontrados pelas outras vias.  
 Os dados obtidos foram registrados e detalhados pelo grupo em um 
documento de preenchimento conjunto, a partir do qual foi possível coletar 
informações sobre as situações informadas pelos estudantes. A distribuição do 
número de estudantes regulares e sem matrícula confirmada, por curso, consta 
no Gráfico 1:

GRÁFICO 1 - ESTUDANTES REGULARES E SEM MATRÍCULA CONFIRMADA, POR CURSO

 Ao analisar os dados coletados no SIGA, é preciso considerar que os cursos 
possuem diferenças quanto à taxa de ocupação das vagas ofertadas. Num 
cenário de ocupação total, Agronomia possui 400 vagas; Ciências Biológicas, 
400; Medicina Veterinária, 500; Licenciatura em Computação, 200; Licenciatura 
em Ciências Exatas, 480; Engenharia de Energia, 300; Engenharia de Bioprocessos 
e Biotecnologia, 325; Engenharia de Aquicultura 300. Assim, embora o curso de 
Agronomia tenha o maior número bruto de estudantes sem matrículas, quando 

FONTE: Elaborada pelos autores (2021).
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esse dado é avaliado em relação ao número de matriculados e de vagas 
ofertadas, o percentual se torna menos representativo. 
 Ao transformar os dados dos estudantes não matriculados em percentual 
para avaliar o índice de matrículas não confirmadas por curso, foram obtidas as 
informações disponíveis no Gráfico 2. Os cursos de Licenciatura em Computação, 
Engenharia de Energias, Licenciatura em Ciências Exatas, Ciências Biológicas, 
Agronomia e Engenharia de Aquicultura apresentaram índices que requerem 
maior atenção. Apenas os cursos de Medicina Veterinária e Engenharia de 
Bioprocessos e Biotecnologia apresentaram índices de alunos não matriculados 
que podem ser considerados aceitáveis a ponto de não gerar grande preocupação 
neste momento.

GRÁFICO 2 - ESTUDANTES NÃO MATRICULADOS POR CURSO

 Conforme previsto inicialmente,  as formas de contato por meio de 
ferramentas  de   comunicação  síncronas,  como telefone  e  WhatsApp,   
mostraram-se mais  efetivas. Os  contatos  realizados  via  Facebook 
apresentaram bons resultados entre  aqueles que já tinham relacionamento 
com a página da UAPS. Aqueles que não eram amigos no Facebook, não 

FONTE: Elaborada pelos autores (2021).
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retornaram as solicitações ou não interagiram diante das tentativas de 
diálogo.
 Na tabela a seguir estão os resultados das tentativas de contato 
realizadas junto a esse grupo de estudantes.

            TABELA 1 – FORMAS DE CONTATO UTILIZADAS PARA ACESSAR OS ESTUDANTES
                                   NÃO MATRICULADOS E RESULTADOS OBTIDOS

        

 Mesmo com diversas tentativas de interação, 39 alunos não responderam 
ou não receberam as mensagens, chamadas ou solicitações de amizade 
enviadas. As ferramentas de comunicação assíncronas como e-mail, mensagem 
de texto via chat ou chamada de voz no Microsoft Teams não demonstraram 
resultados satisfatórios, com baixo índice de respostas. 
 Considerando as formas de contato que se mostraram mais efetivas, 
as principais dificuldades observadas foram a falta de dados telefônicos e de 
e-mail institucional atualizados no relatório fornecido pela UAAC. Assim, um 
encaminhamento possível é a solicitação de registro e de atualização periódica 
dos números de telefone/WhatsApp e informações pessoais no SIGA, para 
facilitar a localização sempre que necessário. Uma estratégia possível seria a 
atualização dos dados cadastrais sempre que o estudante faz a renovação/
confirmação da matrícula. Cabe ressaltar também que não foi possível precisar 
quantas tentativas não foram efetivadas pela falta de acesso à internet e/ou 
equipamentos de comunicação virtual por parte dos estudantes. 
 Portanto, nesse período de atividades remotas, o grupo sugeriu que a 
atualização dos dados fosse solicitada inicialmente, via coordenações de cursos, 
aos estudantes que estão frequentando. Também sugeriu que fosse avaliada 
a viabilidade de buscar informações sobre os estudantes não matriculados, 
junto aos docentes e aos colegas de turma, para que esse trabalho possa ser 
ampliado e oportunamente alcance aqueles que não puderam ser encontrados 

FONTE: Elaborada pelos autores (2021).
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nesse movimento inicial. 
 Ao final da realização dos trabalhos constatou-se junto à UAAC que 
10 estudantes efetivaram suas matrículas, o que corresponde a 27% do total 
de contatados. Entre esses, as principais dúvidas relacionavam-se a falta 
de informações sobre o funcionamento da universidade no período remoto; 
dúvidas sobre como proceder para se matricular; prazos e datas do calendário 
acadêmico e perda de senha de acesso ao SIGA.  
 Outra sugestão do grupo responsável pela busca ativa foi intensificar a 
divulgação das etapas de retomada do calendário acadêmico e das ações/
responsabilidades dos estudantes em cada período subsequente, o que está 
sendo viabilizado no âmbito do GT responsável pela divulgação de conteúdo nas 
redes sociais do Setor Palotina. 
 Dentre os 36 alunos que responderam aos contatos realizados, mas 
não efetivaram a matrícula, encontraram-se situações que puderam ser 
categorizadas para fins de análise e decisões futuras:

            TABELA 2 – CATEGORIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES QUE LEVARAM OS ESTUDANTES A NÃO              
                                     RENOVAR A MATRÍCULA

 Como foi o primeiro movimento de busca ativa registrado no Setor Palotina, 
o único histórico de informações disponíveis sobre o vínculo dos estudantes foi o 
resgate dos atendimentos realizados pelas profissionais da UAPS que já vinham 
acompanhando alguns deles nos serviços de assistência estudantil há vários 
anos. Com base nos dados obtidos junto à UAPS constatou-se que pelo menos 
15 estudantes evadiram antes do início da pandemia de Covid-19. No entanto, 
aqueles que não foram usuários da assistência estudantil, não apresentam 
histórico de acompanhamento. Nesses casos não foi possível identificar em 

  FONTE: Elaborada pelos autores (2021).
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que momento o abandono do curso ocorreu e quais as motivações para essa 
ocorrência, pois alguns deles não deram abertura ao diálogo com os profissionais 
para a coleta dessa informação.  
 Sendo assim, não foi possível levantar as causas da desistência de alguns 
deles, e por esse motivo, os dados apresentados não são conclusivos para os 
36 estudantes, até porque alguns apresentaram mais de um motivo para a 
descontinuidade dos estudos. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Frente aos resultados obtidos e às formas de intervenção que se 
mostraram exitosas durante o trabalho de busca ativa, considera-se que uma 
medida administrativa e de gestão que pode auxiliar no controle da evasão é 
a disponibilização de formas de contato direto com os estudantes, enviando 
informações, sanando dúvidas e agendando atendimentos. Também pode-se 
avaliar a possibilidade de reorganização do trabalho administrativo, com espaço 
e profissional de referência para atendimento aos estudantes que procuram 
a UAAC para realizar trancamento ou cancelamento de matrícula. Para isso, é 
preciso elaborar um protocolo de atendimento, com formulário de levantamento 
das causas e motivações que levam ao trancamento/desistência do curso.  
 Outra possibilidade sugerida para assegurar a continuidade das ações aqui 
iniciadas seria a elaboração de projetos que pudessem viabilizar o acolhimento e 
a recepção dos estudantes, o contato entre pares, o acompanhamento contínuo 
e a divulgação maciça de informações relevantes sobre a vida universitária, 
dentro e fora da instituição. 
 A pretensão dessas medidas é evitar que as ações de busca tenham que 
ser realizadas após a quebra do vínculo, quando se torna mais difícil reverter a 
condição do aluno, uma vez que a decisão de interrupção/abandono do curso já 
está concretizada.
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1 INTRODUÇÃO
 
 O design é um processo voltado à inovação e à melhoria da qualidade 
de vida por meio da configuração de produtos, sistemas e serviços que 
sejam adequados aos contextos social, ambiental e econômico em que se 
inserem (WORLD DESIGN ORGANIZATION, 2021, tradução nossa). Tradicionalmente, 
a educação em design é pautada por disciplinas de prática projetual, conduzidas 
por meio de interação direta entre a/o docente e estudantes que, usualmente, 
trabalham em grupo. Os projetos são desenvolvidos em um processo que 
incorpora formas analíticas, sintéticas e avaliativas de pensamento, bem como 
diferentes tipos de atividade (discutir, escrever, desenhar, produzir modelos 
tridimensionais). Dadas essas características, raramente as disciplinas de 
projeto são oferecidas à distância (AHMAD, SOSA, MUSFY, 2020).   
 Os relatos de experiências educativas em design durante a pandemia 
ainda são restritos. Nota-se o esforço das comunidades acadêmicas para ajustar 
suas práticas à realidade do ensino remoto emergencial (ERE). Esse diz respeito à 
adoção de estratégia de ensino-aprendizagem totalmente remota devido à uma 
situação crítica que impede a realização de atividades presenciais (neste caso, 
a pandemia de Covid-19) (HODGES et. al., 2020). Dentre os dados já disponíveis, 
encontram-se descritas estratégias como o uso de diferentes aplicativos 
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e instrumentos digitais (por exemplo, jogos, softwares livres, plataformas 
educativas on-line, ferramentas de trabalho colaborativo, dispositivos de 
realidade virtual) e o desenvolvimento de projetos com base nos recursos 
materiais disponíveis às/aos estudantes em casa (AHMAD, SOSA, MUSFY, 2020; 
SPITZ et al., 2020).    
 Com   a  suspensão  das  atividades presenciais impostas pela 
disseminação da pandemia no Brasil, o colegiado do curso de Design de 
Produto da UFPR manteve-se atento a essas dinâmicas e às normativas 
internas à instituição, adequando suas atividades de acordo com o cenário. No 
mês de maio de 2020, a Reitoria da UFPR divulgou uma portaria autorizando e 
estimulando o desenvolvimento de atividades formativas extracurriculares, 
especialmente aquelas voltadas a ajudar a sociedade na adoção de medidas 
de enfrentamento à pandemia (UFPR, 2020).  Sendo assim, o referido colegiado 
elaborou uma proposta de atividades de aprendizado integradoras (AAIs), 
prevendo aspectos como:   

 

a) 
 
b) 

c) 

d)  
e) 

f)
 
g) 

h) 

O caráter facultativo das atividades, tanto para estudantes quanto para 
docentes;   
O foco em temas relevantes ao cenário excepcional de pandemia e 
isolamento social;   
A organização em equipes de trabalho formadas por estudantes 
regularmente matriculados/as em Instituição de Ensino Superior (com 
preferência para a participação de alunos/as matriculados/as no curso 
de Design de Produto da UFPR), mesclando alunos/as de diferentes 
anos/períodos;   
A orientação das equipes de trabalho por diferentes docentes do curso;   
A flexibilidade em termos de horários, carga horária, meios de 
comunicação e equipamentos exigidos para a execução das atividades;   
A    necessidade   de realização das atividades de forma integralmente  
on-line, no formato de ensino remoto emergencial (ERE);   
A organização de atividades de relativa curta duração, visando permitir 
adequações diante de possíveis alterações no contexto da pandemia, 
do isolamento social e do calendário acadêmico;   
A realização regular de reuniões com docentes e discentes, para relatos, 
trocas de experiências e eventuais ajustes no transcorrer das atividades.
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 A partir de levantamentos realizados com docentes e discentes, o colegiado 
do curso decidiu pela realização da primeira AAI ao longo do mês de maio de 
2020, com duração de quatro semanas. O artefato-tema estabelecido foi "EPI 
para público infantil"4, com foco em soluções voltadas à prevenção contra a 
Covid-19 para crianças em pré-adolescência (9-13 anos), frequentadoras de 
escolas públicas e residentes no estado do Ceará.   
 Esse público foi definido considerando se tratar de um grupo com certa 
maturidade  para adotar medidas preventivas. Além disso, pode acabar 
sendo vetor  da  doença  para adultos/as e idosos/as por apresentar casos 
assintomáticos. Por outro lado, considera-se também que as crianças podem 
atuar como agentes de conscientização em suas famílias e comunidades 
(LAWSON et al., 2019). O recorte geográfico se deu devido a parcerias 
estabelecidas, conforme descrito na sequência, e pelo fato de naquele momento 
o Ceará ser o estado do Nordeste mais atingido pela doença, sendo o terceiro 
estado do país em número de casos e mortes (CE..., 2020). O foco em estudantes 
da rede pública se deu tendo em vista a potencial situação de maior fragilidade 
econômica e dificuldade de acesso a equipamentos de proteção. A proposta 
previa como cenário um possível retorno mais seguro às atividades escolares. 

2 DESENVOLVIMENTO 

  Para o desenvolvimento dos projetos foi estabelecida parceria com a 
empresa ÖUS - indústria calçadista que possui vínculo com unidades produtivas 
no Rio Grande do Sul e no Ceará; e com a Universidade Federal do Ceará (UFC).  
O corpo docente da UFC, com apoio da coordenação do curso de Design daquela 
instituição, participou na produção de conteúdo de contextualização para o 
projeto, identificação de contatos locais para prestação de informações, bem 
como orientações gerais às equipes. Estudantes da UFC integraram, ainda, as 
equipes de projeto. A OÜS contribuiu com a apreciação e direcionamento dos 
projetos, bem como com informações técnicas relevantes sobre materiais e 
processos produtivos.    

4 A sigla "EPI" designa equipamentos de proteção individual, que são dispositivos ou produtos 
destinados à proteção pessoal contra riscos capazes de ameaçar a segurança e/ou a saúde 
(BRASIL, 2018).
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 A atividade foi divulgada à comunidade interna via e-mail. As inscrições 
foram abertas para todos/as os/as estudantes do curso de Design de Produto da 
UFPR, e foram realizadas via formulário on-line. Participaram da AAI 7 docentes 
da UFPR, 25 estudantes da UFPR (sendo 23 de graduação e 2 do Programa de 
Pós-graduação em Design), 4 representantes da empresa ÖUS, 3 docentes da 
UFC, 7 estudantes da UFC e mais 6 colaboradores/as externos/as. Conforme 
previsto na proposta das AAIs, as equipes de trabalho abrangeram estudantes 
de diferentes anos do curso de Design de Produto da UFPR (do primeiro ao último), 
aos quais se integraram estudantes da UFC ao longo do processo. Completaram 
a atividade 4 equipes, cada uma delas orientada por um/a docente do curso.   
 O cronograma geral foi estabelecido considerando quatro etapas de 
desenvolvimento: informacional, conceitual, detalhamento e comunicação. A 
etapa informacional refere-se ao processo de definição minuciosa do 
problema. Nela usualmente são feitas pesquisas de mercado e com os usuários/
as, levantamento de soluções similares e análise de aspectos ergonômicos, 
resultando na definição dos requisitos do produto a ser desenvolvido (BAXTER, 
2011; LÖBACH, 2001). Na AAI, a etapa informacional envolveu pesquisas on-line 
por meio de diferentes fontes, a partir dais quais cada equipe realizou uma 
formulação mais específica do problema, definindo um foco de atuação com 
base no tema geral pré-definido.  
 A etapa conceitual refere-se ao processo de geração de alternativas 
e conceitos, atentando aos requisitos e aspectos formais definidos na etapa 
informacional (BAXTER, 2011; LÖBACH, 2001). Nessa etapa, as equipes envolvidas 
na AAI produziram desenhos e experimentações tridimensionais na forma de 
modelos, confeccionados de forma rápida com materiais de fácil acesso (como 
papel e papelão).  
 No detalhamento são feitas as representações necessárias para 
a fabricação  do  protótipo e do produto propriamente dito. Conforme a 
complexidade do projeto, é composto pelo conjunto de desenhos técnicos 
e mecânicos, configuração de detalhes como raios e elementos de manejo, 
elaboração de modelos físicos e/ou digitais etc (BAXTER, 2011; LÖBACH, 2001). No 
caso da AAI, tendo em vista as limitações de tempos e recursos, os projetos 
foram detalhados de forma preliminar, incluindo croquis com dimensionamento, 
simulações das características formais e de uso dos produtos e indicações 
quanto aos processos produtivos.  
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 A etapa de comunicação é idealmente realizada entre designers, 
organizações e clientes ao longo de todo o processo, de modo que os achados 
e realizações de cada etapa sejam conhecidos e aprovados antes de se passar 
para a próxima, evitando retrabalhos (BAXTER, 2011; LÖBACH, 2001). Na AAI seguiu-
-se essa lógica, sendo que ao final de cada semana os resultados parciais das 
atividades foram apresentados para a equipe de docentes da UFPR e UFC e 
também aos profissionais da empresa parceira, que forneceram comentários e 
sugestões.    
 Transversalmente à realização das etapas  projetuais, foram 
disponibilizadas videoaulas e materiais bibliográficos abrangendo  conteúdos  
relativos a cada uma delas. Foram ainda realizadas conversas ao vivo entre 
docentes e também com a participação de especialistas em temas pertinentes 
aos projetos em desenvolvimento.   
 As atividades foram realizadas de forma integralmente on-line, por meio 
da plataforma Teams (Office 365) e aplicativos de colaboração a ela associados, 
como o Miro e o Freehand. As reuniões, vídeos e demais arquivos de apoio 
foram disponibilizados a todos/as os/as participantes por meio da plataforma. 
As reuniões, conversas e orientações (atividades síncronas) também foram 
agendadas via Teams. Os horários das orientações foram bastante flexíveis, 
definidos em acordo entre docentes e discentes. As demais atividades síncronas 
foram gravadas para possibilitar que fossem assistidas posteriormente.  
 A partir desse processo, quatro soluções foram desenvolvidas pelas 
equipes (Figura 1): a) um produto para acomodação e transporte adequado de 
máscaras; b) um produto para proteção ocular; c) um acessório dispensador 
modular e customizável para líquido de higienização; e d) um sistema produto-
-serviço envolvendo máscara personalizável com sensores de umidade 
e estojo. As quatro propostas foram julgadas como pertinentes pelos 
grupos envolvidos na atividade. Representantes da empresa parceira, a 
ÖUS, explicitaram o potencial de aplicação no mundo real das soluções 
apresentadas.   
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FIGURA 1 – PROJETOS DESENVOLVIDOS NA ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM INTEGRADORA

3 DISCUSSÃO DA EXPERIÊNCIA 

 No que tange à avaliação da experiência e do processo de ensino- 
-aprendizado, o grupo de docentes da UFPR identificou uma série de questões a 
serem ponderadas. Notou-se, por exemplo, que o formato de conversas ao vivo 
(com gravação) foi mais atrativo do que o de videoaulas gravadas. A interação 
direta trouxe mais dinamismo e facilitou o trato de temas mais complexos 
e/ou extensos. Notou-se ainda que o estabelecimento de alguns horários 
fixos ajudou a manter uma rotina. Porém, a disponibilização de conteúdos 
assíncronos foi fundamental para viabilizar participação mais ampla.   
 Mostraram-se úteis ferramentas como: Miro, Mural e Freehand, para a 
elaboração coletiva de mapas mentais que permitiram a documentação do 
processo — bem como as ferramentas integradas ao Teams. É interessante 
destacar, porém, que essa estratégia causou dificuldades para estudantes que 

FONTE: As autoras (2021), a partir de trabalhos desenvolvidos por: a) Anna Julia Barcelo, Júlia 
Pandini, Lucas Santana, Luiza Werlang, Pâmela Koga, Patrick Lacerda, Thiago Cuffa, Larissa 
Moreira; b) Gustavo Oliveira, João Massaro, Larissa Namisaki, Leonel Nichelle, Letícia Paiva, Vitor 
Silva, Carolina Alcantara, Jorge Bandeira; c)Aryssa Tissot, Caio Zanolla, Emily Anie, Felipe Leme, 
Henrique Canassa, Lucas Toepper, Vitória Mazzardo, Geraldo Sousa, Manoel Tobias; d) Daniela 
Hartmann, Luiz Otávio Torres Siqueira, Julia Lins da Silva, Bruno Toniazzo de Mendonça, Emanuela 
Lima Silveira, Gabriela Garcez Duarte; e orientados por: a) Prof. Ken Flavio Ono Fonseca, b) Profa. 
Gheysa Caroline Prado, c) Profa. Elisa Strobel do Nascimento, d) Prof. Aguinaldo dos Santos.
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dependiam do celular para participar. Em geral, o computador facilita a dinâmica 
de uso nesse tipo de ambiente.    
 Além  dessa avaliação contínua feita por docentes, ao fim da atividade 
todos/as os/as participantes foram convidados/as a preencher um formulário on-

-line de avaliação da  AAI. Foram recebidas 24 respostas, sendo 15 de estudantes 

da UFPR, 6 de docentes da UFPR, 1 docente da UFC e 2 colaboradores externos. As/
os respondentes avaliaram a atividade como muito positiva, dando nota média 
de 4,67 (sendo a máxima 5). Foram elogiados aspectos como: integração entre 
instituições, docentes e discentes de diferentes anos; atuação de docentes; 
relevância do tema; organização; oportunidades de aprendizado.   
 Como desafios, foram elencados aspectos como: compatibilização 
de cargas horárias e horários de trabalho; dificuldades para lidar com a 
plataforma Teams e resistência de estudantes em utilizar apenas essa 
plataforma; dificuldade de alguns/mas alunos/as em manter o ritmo e 
dedicação; baixa adesão às videoaulas, acarretando dificuldades em temas 
que já haviam sido apresentados; dificuldade dos/as alunos/as em produzir 
modelos tridimensionais; necessidade de maior autonomia das equipes.    
 Dentre as sugestões apresentadas pelos/as participantes, destacam-se: 
fornecer feedback dos/as professores/as sobre o desempenho individual de 
cada aluno/a, e não apenas para o trabalho da equipe; permitir que docentes das 
instituições parceiras atuem mais diretamente como docentes e orientadores/
as na atividade; prever atenção diferenciada para alunos/as de 1º ano; incentivar 
mais a interação entre as equipes.   

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A Atividade de Aprendizado Integradora (AAI) foi proposta em face 
às dificuldades para retomar a grade curricular tradicional, com o intuito 
de manter o vínculo com os/as estudantes que pudessem e desejassem se 
envolver em atividades formativas. Os procedimentos para a sua realização 
da AAI consistiram em exposição de conteúdos produzidos por docentes e 
parceiros, reuniões de trabalho, conversas com especialistas e apresentações 
semanais de resultados. As atividades foram estruturadas em quatro etapas 
de desenvolvimento projetual (informacional, conceitual, detalhamento e 
comunicação). Foram seguidas as recomendações de flexibilização de horários 
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e formas de engajamento on-line, a partir da perspectiva do Ensino Remoto 
Emergencial (ERE).     
 Ao final da atividade, a empresa ÖUS manteve a interação com as equipes 
para verificar a viabilidade de produção das soluções propostas. Uma delas, 
a pulseira dispensadora de álcool gel, passou por um processo posterior de 
refinamento do projeto e entrou em produção. O produto foi lançado e distribuído 
gratuitamente para estudantes e docentes de escolas públicas da cidade de 
Brejo Santo, no Ceará, no mês de setembro de 2020. A pulseira também foi 
colocada à venda em um sistema em que para cada pulseira comercializada 
outra é entregue de forma gratuita a uma criança cearense. O projeto tem 
licença Creative Commons, que permite sua reprodução, compartilhamento e 
alterações por qualquer pessoa, desde que não seja para fins comerciais.   
 A experiência foi julgada como muito positiva pela comunidade interna 
e parceiros externos. Com isso, o Colegiado do curso de Design de Produto 
considera implementar o modelo das AAIs em disciplinas optativas, para além 
do contexto da pandemia.

AHMAD, L.; SOSA, M.; MUSFY, K. Design Teaching Methodology During the Global 
COVID-19 Pandemic. Interiority, v. 3, n. 2, 2020. P. 163-184. Disponível em: <https://
interiority.eng.ui.ac.id/index.php/journal/article/view/100>. Acesso em: 03 fev. 
2021.  

BAXTER, M. Projeto de Produto. São Paulo: Blücher, 2013.   

BRASIL. Ministério do Trabalho. Portaria MTb n.º 877. 24 outubro 2018. NR 6 
-Equipamento de proteção individual - EPI. Disponível em: <http://trabalho.gov.
br/images/Documentos/SST/NR/nr-06-atualizada-2018.pdf>. Acesso em: 15 jun. 
2020.   

CE é estado com mais mortes atestadas em 24 h; Brasil chega a 11.519 óbitos. UOL, 
São Paulo, 11 maio 2020. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/saude/
ultimas-noticias/redacao/2020/05/11/coronavirus-covid19-casos-mortes-
brasil-11-maio.htm>. Acesso em: 23 jul. 2020.    

HODGES, C.; MOORE, S.; LOCKEE, B.; TRUST, T.; BOND, A. The Difference Between 
Emergency Remote Teaching and Online Learning. Disponível em: <https://
er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-
remote-teaching-and-online-learning#fn1>. Acesso em: 16 jun. 2020.   

REFERÊNCIAS

https://interiority.eng.ui.ac.id/index.php/journal/article/view/100
https://interiority.eng.ui.ac.id/index.php/journal/article/view/100
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/nr-06-atualizada-2018.pdf
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/nr-06-atualizada-2018.pdf
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/11/coronavirus-covid19-casos-mortes-brasil-11-maio.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/11/coronavirus-covid19-casos-mortes-brasil-11-maio.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/11/coronavirus-covid19-casos-mortes-brasil-11-maio.htm
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning#fn1
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning#fn1
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning#fn1


143

LAWSON, D. F.; STEVENSON, K. T.; PETERSON, M. N.; CARRIER, S. J.; STRNAD, R. L.; 
SEEKAMP, E. Children can foster climate change concern among their parents. Nat. 
Clim. Chang., n.9, 2019. p. 458–462. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/
s41558-019-0463-3>. Acesso em 16 jun. 2020.   

LÖBACH, B. Design Industrial:  Bases  para Configuração de Produtos Industriais.  
São Paulo: Blücher, 2001.   

SPITZ, R. S.; DÍAZ, J. R. G.; CALLEJA, S. U.; MEYTHALER, A. A.; ABRIL, X. B.; IDIÁQUEZ, J. 
M. Towards a "better normal": educational experiences in Design in Latin America 
during the COVID-19 pandemic. Strategic Design Research Journal, v.13, n.3, set-
dez 2020. P. 564-576. Disponível em:  <http://revistas.unisinos.br/index.php/sdrj/
article/view/sdrj.2020.133.21>. Acesso em: 03 fev. 2021.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR. RESOLUÇÃO No 44/2020-CEPE. 04 
maio 2020. Disponível em: <http://www.sept.ufpr.br/portal/wp-content/
uploads/2020/03/Resolucao-44-2020-CEPE.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2020.   

WORLD DESIGN ORGANIZATION. Definition of industrial design. 2021. Disponível 
em: <https://wdo.org/about/definition/>. Acesso em: 03 fev. 2021.  

 

https://doi.org/10.1038/s41558-019-0463-3
https://doi.org/10.1038/s41558-019-0463-3
http://revistas.unisinos.br/index.php/sdrj/article/view/sdrj.2020.133.21
http://revistas.unisinos.br/index.php/sdrj/article/view/sdrj.2020.133.21
http://www.sept.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2020/03/Resolucao-44-2020-CEPE.pdf
http://www.sept.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2020/03/Resolucao-44-2020-CEPE.pdf
https://wdo.org/about/definition/


144

Rossana Calegari dos Santos1

Relato

1 INTRODUÇÃO
 
 O advento da pandemia de Covid-19 em 2020 obrigou países de todo 
o mundo a estabelecer políticas para o controle da disseminação do novo 
coronavírus (SARS-CoV-2), o que afetou o setor de educação com a paralisação 
das atividades presenciais nas escolas e universidades. O ensino on-line foi a 
alternativa encontrada para a continuidade das atividades, buscando minimizar 
o impacto na progressão do aprendizado dos estudantes (TANG et al., 2021, p. 
2-4).  
 Na Universidade Federal do Paraná, em março de 2020, as atividades 
de ensino foram suspensas e algumas disciplinas, na maioria teóricas, foram 
retomadas em julho de 2020 na forma de Ensino Remoto Emergencial. Segundo 
Hodges et al. (2020), o Ensino Remoto Emergencial é uma forma de ensino 
alternativa e temporária adotada devido a circunstâncias de crise. Difere do 
ensino on-line, o qual é planejado desde o início e projetado para ser on-line.  
  A partir de maio de 2021, disciplinas adicionais, com conteúdo prático, 
puderam ser adaptadas para o Ensino Remoto e passaram a ser ofertadas 
para os estudantes. A aceleração da digitalização do ensino, causada pela 
pandemia de Covid-19, permitiu que os docentes expandissem seus repertórios 
educacionais, utilizando novas metodologias de ensino e tecnologias digitais. 
Ao mesmo tempo, trouxe desafios para o planejamento e realização de uma 
experiência de ensino exitosa, superando problemas técnicos, digitais e 
pedagógicos, em um contexto complicado de pandemia (DAMŞA et al., 2021, 
p. 1-2). Docentes e estudantes tiveram que se adaptar a uma nova forma de 
ensino e aprendizagem. 

DISCIPLINA PRÁTICA EM TEMPOS DE PANDEMIA: PROCESSANDO E 
CONSERVANDO OS ALIMENTOS EM CASA

1 Mestre e Doutora em Ciências Farmacêuticas, Docente do Departamento de Farmácia do Setor 
de Ciências da Saúde da UFPR.
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 Os  docentes  foram em busca da adequação das suas disciplinas ao 
formato remoto, realizando cursos ofertados à comunidade acadêmica e 
voltados tanto para o uso das plataformas disponíveis na universidade quanto 
para os recursos tecnológicos necessários para apresentar o conteúdo e 
engajar os estudantes nas aulas.  
 O desafio de adaptação para o formato remoto se tornou ainda maior 
para as disciplinas com conteúdo prático que sempre foram ministradas em 
laboratórios munidos de materiais, instrumentos e equipamentos necessários 
para o desenvolvimento das atividades. Neste trabalho serão compartilhadas 
as experiências vivenciadas na disciplina teórico-prática de Processamento 
e Conservação de Alimentos do Departamento de Farmácia, na qual foram 
propostas atividades práticas para serem realizadas em casa.   

2 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO DA EXPERIÊNCIA

 A disciplina de Processamento e Conservação de Alimentos é ofertada 
pelo Departamento de Farmácia para os graduandos do 5° período do Curso 
de Farmácia. Trata dos princípios e fundamentos para o processamento e 
conservação de alimentos de origem animal e vegetal. A disciplina possui carga 
horária de 60 horas e, no modo presencial, apresentava 30 horas de atividades 
teóricas e 30 horas de atividades práticas no Laboratório de Tecnologia de 
Alimentos.  
 Na adaptação para o modelo remoto, a disciplina foi ministrada ao longo 
de 14 semanas, no período de 05 de maio a 04 de agosto de 2021. As aulas 
teóricas foram gravadas e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem 
UFPR Virtual como atividades assíncronas. Também foram disponibilizados 
materiais complementares, como vídeos, tutoriais, guias e legislações. Os temas 
abordados foram: métodos de conservação pelo calor, controle de umidade, 
frio e fermentação; aditivos alimentares; ciência e tecnologia de vegetais, de 
leite e derivados e de carnes e derivados. A disponibilização das aulas teóricas 
gravadas foi importante para que os estudantes pudessem visualizar e rever 
as aulas no momento mais oportuno. Foram abordados os conhecimentos 
essenciais sobre os temas, que serviram de base para a realização das pesquisas 
e atividades práticas propostas na disciplina. Para que os vídeos não ficassem 
demasiadamente longos, os temas das aulas foram abordados em 2 ou 3 vídeos 
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com duração entre 25 e 45 minutos. Questionários foram criados para a fixação 
dos conteúdos e controle de frequência, permanecendo disponíveis por 6 dias. 
Com isso, os estudantes possuíam um intervalo de tempo razoável para a 
visualização das videoaulas e resposta dos questionários. 
 As dúvidas a respeito das aulas teóricas poderiam ser esclarecidas via 
fórum e chat na UFPR Virtual ou chat e aulas síncronas no aplicativo Microsoft 
Teams. Através das funcionalidades da UFPR Virtual era possível verificar se 
os estudantes estavam acessando as aulas teóricas gravadas, porém poucas 
dúvidas foram enviadas. Na disciplina desenvolvida de modo presencial, os 
estudantes manifestavam mais questionamentos a respeito dos temas teóricos, 
o que pode ser explicado pela presença do professor e, portanto, maior interação 
com os estudantes no momento da abordagem do tema. 
 Foram  propostas  atividades  práticas  para  serem realizadas 
individualmente em casa, como o branqueamento de vegetais, desidratação de 
frutas, testes de análise  sensorial, produção de  geleia,  conserva de vegetais, 
iogurte e leite condensado. Duas atividades práticas referentes à análise  
sensorial  foram realizadas em grupo para que os estudantes pudessem 
compilar as respostas dos testes, realizar a análise estatística e interpretar 
os resultados. Para isso, cada estudante do grupo aplicou os testes utilizando 
os mesmos alimentos e procedimentos para familiares e/ou amigos de seu 
convívio e as respostas obtidas no grupo foram reunidas para a interpretação 
do resultado. 
 Nos encontros semanais síncronos, com duração de 2 horas, utilizando o 
aplicativo MS Teams, ocorreu a discussão de pesquisas ou atividades práticas 
realizadas na semana anterior, bem como a explanação das atividades práticas 
da semana seguinte. Desta forma, os estudantes possuíam geralmente 6 dias 
para a realização das tarefas. Utilizando esta estratégia baseada na “sala de 
aula invertida”, na qual os estudantes fazem atividades pré-aula e utilizam 
o tempo de aula síncrona para reforçar os tópicos estudados por meio da 
resolução de problemas, atividades interativas e discussões aprofundadas, foi 
possível aumentar a participação dos acadêmicos no seu próprio aprendizado 
(LAPITAN et al., 2021, p. 117), tornando-os protagonistas na construção do seu 
conhecimento. Os encontros síncronos foram gravados e disponibilizados no 
aplicativo MS Teams para todos os estudantes, facilitando o acesso ao conteúdo 
para aqueles que possivelmente não estivessem bem devido à Covid, tivessem 
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problemas de conexão ou outros compromissos.  
 Através da pesquisa sobre os temas, os graduandos conseguiam 
compreender como é realizado o processo para a obtenção do produto 
na indústria alimentícia, propondo a adaptação para a produção de 
forma caseira. Na discussão da pesquisa na aula síncrona, dúvidas eram 
esclarecidas e orientações eram repassadas para que os estudantes 
pudessem realizar as atividades práticas da melhor forma possível e com 
segurança. Esta abordagem era essencial porque os procedimentos para 
a realização das atividades poderiam ser diferentes de acordo com as 
matérias-primas utilizadas, os utensílios e/ou equipamentos disponíveis e 
os resultados esperados. Por exemplo, o processo para produção de geleia 
depende do tipo de fruta empregada, podendo ser necessária a inclusão de 
ingredientes. O processo de desidratação das frutas, além de depender da 
própria fruta utilizada, sofre influência dos equipamentos disponíveis, como 
forno convencional ou forno elétrico.  
 Na aula síncrona da semana seguinte, alguns graduandos apresentavam 
as atividades práticas realizadas em casa e ocorria a avaliação dos resultados 
da atividade, analisando o processo utilizado, as características do produto e 
dificuldades encontradas. Esta etapa era importante para detectar os motivos de 
possíveis falhas nas matérias-primas utilizadas e/ou no processo empregado, 
bem como refletir sobre mudanças que poderiam ser realizadas para que o 
produto se aproximasse das características desejadas.  
 A interação nas aulas síncronas foi satisfatória, tendo a presença de 4 a 17 
estudantes nas diferentes aulas, do total de 23 matriculados, e participação de 
3 a 4 estudantes em cada uma das aulas. Geralmente, os mesmos graduandos 
participavam sem abrir suas câmeras, manifestando-se apenas com o uso 
do microfone. A participação foi mais significativa quando os estudantes 
trabalharam em pequenos grupos em canais criados no aplicativo MS Teams ou 
quando foi utilizada a ferramenta Mentimeter.  
 Em algumas aulas, foi solicitado que os acadêmicos compartilhassem 
suas pesquisas e seu aprendizado em pequenos grupos de 3 a 5 estudantes, 
enquanto o docente visitava os grupos, acompanhava as discussões e esclarecia 
dúvidas. Desta forma, os estudantes conseguiam se expressar melhor e fazer 
mais questionamentos.  
 Quanto ao uso da ferramenta Mentimeter, foi solicitado que os graduandos 
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respondessem perguntas pela ferramenta, cujas respostas foram exibidas na 
forma de nuvem de palavras, respostas curtas, gráfico de barras e ranking, 
como mostra a Figura 1. Desta forma, os estudantes sentiram-se mais à vontade 
para se manifestar, visto que as respostas eram anônimas, e foi possível abordar 
os conteúdos considerando as respostas específicas obtidas. Segundo Martín-
Sómer, Moreira e Casado (2021, p. 154), ferramentas educacionais interativas 
são utilizadas para promover o engajamento dos estudantes, essencial para a 
qualidade do aprendizado, evitando o estresse e a perda de interesse que podem 
ocorrer no ensino on-line.

FIGURA 1 – RESPOSTAS DE 2 PERGUNTAS REALIZADAS POR MEIO
                                                             DA FERRAMENTA MENTIMETER

FONTE: O autor (2021).
LEGENDA: (a) nuvem de palavras (12 respondentes) e

        (b) respostas curtas (9 repondentes).
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 Alguns acadêmicos relataram dificuldades no acompanhamento das 
atividades por meio da UFPR Virtual, especialmente em relação à atualização dos 
materiais disponíveis e atividades propostas. Também ocorreram problemas de 
conexão com a Internet com a docente e alguns estudantes, o que ocasionou 
atraso no desenvolvimento dos assuntos, mas sem prejuízo na abordagem dos 
conteúdos.  
 A disciplina contou com a colaboração de uma monitora que compartilhou 
experiências, propôs desafios, sugeriu soluções, prestou assistência na utilização 
de tecnologias digitais de comunicação e informação, esclareceu dúvidas dos 
estudantes acerca dos conteúdos, recomendou literaturas para estudo e atuou 
como facilitador do relacionamento entre o professor e os estudantes bem como 
entre os próprios estudantes, colaborando com a melhoria do aprendizado dos 
graduandos e auxiliando o professor a manter o interesse dos estudantes pelos 
conteúdos e atividades da disciplina. 
 As avaliações da disciplina consistiram em duas provas teórico-práticas 
realizadas na UFPR Virtual e 15 pesquisas e trabalhos referentes às atividades 
práticas. Para a avaliação das atividades eram utilizadas rubricas disponibilizadas 
aos estudantes junto com as orientações para a realização das atividades. Foi 
solicitado que as atividades práticas desenvolvidas fossem entregues na forma de 
vídeo ou arquivo com fotos. Alternativamente, na impossibilidade de realização de 
alguma atividade prática em casa, foi proposta a pesquisa de um vídeo na Internet 
que mostrasse as etapas do processo de produção do alimento, com análise crítica 
realizada pelo estudante, citando acertos e erros dos procedimentos do vídeo e 
sugerindo alterações no processo. A maioria dos estudantes realizou as atividades 
práticas em casa, enviando arquivos com fotos. A Figura 2 mostra fotos de alguns 
alimentos produzidos pelos acadêmicos. Uma pequena parcela enviou vídeos das 
atividades práticas ou vídeos da Internet comentados.     
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FIGURA 2 – FOTOS DE ALGUNS ALIMENTOS PRODUZIDOS PELOS ESTUDANTES 

 Foi realizada uma pesquisa anônima de avaliação da disciplina na UFPR 
Virtual e foram obtidas respostas de 14 acadêmicos (n=14). A distribuição de 
conteúdo foi considerada adequada por 93% (n=13) dos estudantes, o material 
didático bom (21%; n=3) ou excelente (79%; n=11), assim como a explicação do 
professor (14% ou n=2 bom e 86% ou n=12 excelente). Quanto ao entendimento 
da disciplina, 7% (n=1) responderam que foi razoável, 79% (n=11) alto e 14% (n=2) 
muito alto. Os graduandos avaliaram sua dedicação à disciplina como razoável 
(21% ou n=3), alta (57% ou n=8) ou muito alta (21% ou n=3). A quantidade de 
atividades semanais, exigidas para o controle de frequência da disciplina, pode 
ter sobrecarregado alguns estudantes, como foi comentado por dois deles, e 
prejudicado o entendimento e/ou dedicação à disciplina.  

FONTE: (a) Rebeca Schmitz Sassá; (b) Luana Michalos de Souza; (c) Priscila Nunes Araújo;
(d) Beatriz Ramiro Calegari; (e) Eduarda Santini da Silva;
(f) Rayssa Kauane Martins (2021).

LEGENDA: (a) iogurte sem e com leite em pó; (b) cenouras processadas com (corte superior,
mais claro) e sem (corte inferior, mais escuro) branqueamento; (c) maçãs
desidratadas com (cortes superiores) e sem (cortes inferiores) desidratação
osmótica; (d) conserva de pepinos; (e) geleia de maracujá; (f) leite condensado.
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 As aulas práticas realizadas em casa foram consideradas ruins por 7% 
(n=1) dos estudantes, regular por 21% (n=3), bom por 43% (n=6) e excelente 
por 29% (n=4), enquanto as discussões realizadas nas aulas síncronas foram 
consideradas ruins por 7% (n=1), regular por 7% (n=1), bom por 50% (n=7) 
e excelente por 36% (n=5). A avaliação das atividades práticas como ruim 
ou regular pode ter sido devido à grande quantidade de atividades práticas 
propostas e à adaptação dos processos para a forma caseira. Certamente, os 
estudantes prefeririam produzir os alimentos no laboratório contando com toda 
a sua infraestrutura. Quanto às discussões nas aulas síncronas, um estudante 
comentou que a disciplina foi repetitiva, visto que um mesmo tema era abordado 
em uma aula assíncrona (pesquisa sobre o tema) e duas síncronas (uma de 
orientações para a prática e outra para discussão dos resultados). Porém, esta 
foi a metodologia adotada na disciplina visando a busca do conhecimento pelo 
graduando, a orientação para a realização adequada da aula prática, sem 
acidentes, e a discussão das características do produto obtido e modificações 
que poderiam ser realizadas no processo de produção. Na disciplina presencial, 
geralmente as orientações para a prática e a discussão dos resultados eram 
realizadas na mesma aula prática.  
 Ao analisar se as avaliações foram compatíveis com o conteúdo 
apresentado, 7% (n=1) dos estudantes responderam “metade do tempo”, 14% 
(n=2) quase sempre e 79% (n=11) sempre. Portanto, a disciplina apresentou 
uma boa avaliação pela maioria dos estudantes, com elogios para: as aulas 
assíncronas gravadas, as “preparações das aulas e explicações”, as aulas 
práticas propostas ou a alternativa de envio de vídeos comentados, “a explicação 
científica a práticas simples do cotidiano”. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A disciplina de Processamento e Conservação de Alimentos ofertada de 
forma remota permitiu que os acadêmicos estudassem os processos industriais 
de produção e os métodos de conservação de alimentos de origem vegetal e 
animal. Este conhecimento foi aplicado na prática por meio das atividades 
desenvolvidas em casa, comparando-as com o processo industrial, analisando 
criticamente seus acertos e erros e propondo mudanças para atingir as 
características desejadas do produto.  
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 A maioria dos estudantes se dedicou à disciplina, realizando as atividades 
teóricas, e, bem como participando das discussões. A colaboração dos 
acadêmicos foi essencial para a condução da disciplina.
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Eduardo Fantin Prezepiorski1

Relato

1 INTRODUÇÃO
 
 Com o início da pandemia, muitos viram seus projetos acadêmicos 
afetados. Comigo não foi diferente.  
 Estava pronto para iniciar um artigo — com projeto de pesquisa, cronograma 
para 2020 e tudo o mais.  
 No começo, a pandemia foi desculpa. Dar uma descansada nunca é 
demais. No meu caso, interromper a pesquisa e interromper os estudos até que 
a coisa toda se normalizasse.  
 Ao longo do período, tive contato com a história do Hans Castorp, de “A 
Montanha Mágica” — leitura que pode durar tempo suficiente para criar uma 
sensação de paralelismo com a pandemia — de Thomas Mann. No livro encontrei  
o reflexo do que aconteceu nos primeiros meses de pandemia. 

2 UMA PESQUISA EM DIREITO NA MONTANHA MÁGICA 

2.1 IMPACTOS DA PANDEMIA EM MINHA PESQUISA 

 Por aqui a pandemia começou no dia 16 de março de 2020. Foi nesse 
dia que a UFPR informou que não haveria aulas presenciais. No mesmo dia, 
decidi que seria mais prudente (mais seguro na verdade) não sair de casa e 
o escritório em que trabalhava achou a mesma coisa. Iniciamos o período de 
ensino e trabalho remotos — a duplinha algo Don Gately e Trent Kite,2 EaD e home 
office.  
 Nos primeiros dias a ideia soava até interessante: ficar sem sair de casa 

ESTUDANDO NUMA MONTANHA MÁGICA: RELATO DE UMA PESQUISA 
EM DIREITO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

1  Estudante do 4º ano da faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná.
2 WALLACE, D. F. Graça Infinita. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. passim.
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por algum tempo, descansar um pouco, dar uma mudada nos ares. Como 
pensávamos que a coisa só iria durar uns quinze dias, num primeiro momento 
essa coisa de quarentena não pedia grandes cerimônias. Pelo menos foi assim 
comigo. 
 De início, encarei a coisa como um intervalo na vida acadêmica. As aulas 
da UFPR foram interrompidas e por um bom tempo não houve previsão de 
retorno. Planejei usar esse período de isolamento social — o qual, a essa altura, 
achava que duraria no máximo alguns meses — para não fazer. A ideia era dar 
uma curta pausa nas atividades acadêmicas que estavam em curso. 
 Pouco antes do dia 16, tinha terminado, com mais um colega, um projeto 
de pesquisa para um artigo. Nossa ideia era questionar a partir de quais 
critérios o Superior Tribunal de Justiça diferenciava o conceito de dano moral 
dos chamados “meros dissabores da vida cotidiana”. Todo mundo diz que não é 
possível confundir os danos morais, que dão àquele que os sofreu o direito de ser 
indenizado, com alguns dissabores, aborrecimentos, perturbações e transtornos 
que, por desagradáveis que sejam, fazem parte da vida em sociedade: não é 
qualquer desagrado que justifica uma indenização por dano moral.3

 Num tópico do projeto de pesquisa acho que escrevemos algo como “Pois 
bem. Se é fato que a jurisprudência faz essa diferenciação entre estas duas 
figuras — entre ‘dano moral’ e ‘mero dissabor da vida cotidiana’ — resta saber 
como é feita esta distinção. Qual é o critério a ser avaliado para concluirmos, 
diante de uma hipótese de fato, se ela é ‘dano moral’ ou ‘mero dissabor’? Este é, 
essencialmente, o escopo do presente projeto”, ou algo do gênero.  
 No dia 16 de março de 2020, o projeto de pesquisa já estava terminado. A 
fase seguinte seria procurar algum(a) professor(a) para analisar nosso projeto 
e, com sorte, nos orientar dali em diante. Não é preciso dizer que, naquela época, 
a finalização do projeto de pesquisa (e, vai lá, essa coisa de procurar orientador, 
que, vai lá, não é a parte mais instigante e animadora da coisa) já fazia com 
que eu e meu colega nos sentíssemos como merecedores de um descanso. E 
também é quase óbvio que, vinda a pandemia, o que dissemos um ao outro 
e a nós mesmos foi, num tom bem formal para nenhum dos destinatários se 
enganar quanto a nossos motivos, que “poderíamos adiar o prosseguimento 

3 Cf. TARTUCE, F. Direito Civil: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019. p. 454 et seq, ou qualquer pesquisa de jurisprudência pelas palavras “dano moral”.
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das atividades relacionadas ao artigo para depois da pandemia”. Afinal, seriam 
apenas 15 dias; no máximo alguns meses. 
 Foi assim que, com a pandemia, meus estudos infelizmente acabaram 
sendo abruptamente interrompidos — sempre contra a minha vontade, por 
uma fatalidade de proporções globais, direi a quem perguntar. Nas semanas 
seguintes, a pandemia não foi lá muito sofrida. Durante o horário de estágio, 
conseguia render como normalmente. E fora desse horário, até que dava para 
fazer o que dava vontade.  
 Mas o tempo passava e a pandemia não. Os dias já não passavam mais 
tão devagar como costuma acontecer nos primeiros dias de uma viagem ou 
nos primeiros dias em algum lugar novo, mas voavam como nos períodos 
subsequentes. O isolamento social começou a se parecer com um vício, como se 
eu houvesse aprendido a gostar de ficar sozinho e a não falar com ninguém – e 
não apenas porque não podia sair de casa, mas porque não estava muito a fim 
mesmo; não apenas porque o contato físico estava proibido, mas porque não 
queria mais contato, nem físico, nem virtual, nem nenhum. Meio tipo um Harry 
Haller ou coisa que o valha, havia “descoberto a solidão” – e talvez o gosto por 
ela tenha sido mais um apego à coerência do que verdadeiro gosto, o que torna 
tudo um pouco mais só-para-os-loucos-só-para-os-raros. E um pouquinho 
mais, ainda, virei meio noctívago4. Com a flexibilidade dos horários, porque não 
trocar a noite pelo dia? É possível produzir muito quando se acorda às seis horas 
da manhã e se vai para a cama às dez da noite. O mesmo se consegue produzir 
quando se acorda às onze da manhã e se vai dormir às seis da manhã seguinte. 
 Junto disso veio o tédio. Com o tempo, esse intervalo na vida deixou de ser 
uma pausa agradável e passou a ser uma incômoda monotonia. Mais ou menos 
em julho de 2020 passei a não gostar da forma como estava levando a pandemia. 
De fato, a estava usando como férias. Nessa época acabei confessando a mim 
mesmo que não estava apenas aguardando até a pandemia acabar para 
seguir com as coisas, apenas dando uma pausa saudável nas atividades. Estava 
valendo-me do pretexto que é a pandemia e da possibilidade de a qualquer 
crítica (usualmente de mim para mim), responder com algo meio caso-fortuito- 
-ou-de-força-maior, me baseando na ciência e na sabença geral.  

4 HESSE, H. O Lobo da Estepe. Rio de Janeiro: Record, 2020. p. 58-60.
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 Falando de forma mais clara. Se sabia que a pandemia era boa e séria 
justificativa para a inércia de algumas pessoas durante esse período, sabia 
também que para mim não passava de um pretexto. E foi mais ou menos nesse 
período que dei seguimento à pesquisa. Encontrei uma professora que me 
orientasse e continuei.

2.2 ISOLAMENTO SOCIAL: DO BERGHOF PRO MUNDO

 Ao longo desse ano e meio pandêmico um dos (coisa de modestos quinze) 
livros que li foi “A montanha mágica” de Thomas Mann. A obra trata da história 
de Hans Castorp, um engenheiro recém-formado que vai visitar seu primo, 
Joachim Ziemssen, num sanatório para tuberculosos. Este sanatório (o Berghof) 
fica no alto de uma montanha em Davos, na Suíça.  
 Inicialmente, Hans Castorp vai decidido a não mais do que visitar seu 
primo: no primeiro capítulo, não ficará mais do que três semanas.5 No final (e lá 
vai um spoiler de um livro bom o suficiente pra que o leitor em prospecção possa 
não se preocupar com spoilers), o jovem engenheiro havia passado sete anos 
no sanatório quando tem de retornar à planície para se juntar às fileiras dos 
combatentes da Primeira Guerra Mundial.  
 Segundo a descrição inicial do narrador a respeito de Castorp, ele é um 
jovem engenheiro que nunca teve lá muito gosto pelo trabalho duro. Certamente 
o respeitava. Mas entre o estudo e o trabalho exaustivos e um bom charuto 
acompanhado duma tarde confortável e de sossego, certamente preferiria 
a segunda opção. Escolheu estudar engenharia não exatamente por gosto. 
Simplesmente os acontecimentos foram se encadeando de tal modo que, no 
início da idade adulta, estava se formando engenheiro.6

 Ao longo mais ou menos da primeira metade do livro (umas 420 páginas) 
há a sensação de que Hans Castorp está ali em uma situação desagradável, 
porém numa situação desagradável que a ele não incomoda tanto assim – ao 
contrário, que parece vir bem em tempo. Ele iria iniciar o trabalho numa firma 
fabricante de estaleiros e caldeiras. No primeiro dia no sanatório faz questão 
de dizer a todos que está saudável, que apenas ficará ali por três semanas. Um 

5 MANN, Thomas. A montanha mágica. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. p. 13-20.
6 MANN, Thomas. A montanha mágica. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. p. 40-50.
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dos médicos do sanatório o surpreende dizendo que até aquela data não havia 
conhecido ninguém saudável — passagem que eu não acho lá tão cheia de 
significado, mas que é meio semifamosa. Castorp segue a recomendação desse 
sujeito de, no período em que ficasse ali em cima, que se submetesse ao mesmo 
tratamento de seu primo — já que o médico não ignorou a aparência anêmica 
do jovem engenheiro. Porém, depois dos três dias, diante da sugestão médica de 
que Castorp permanecesse ali por mais tempo, ele se convence: talvez o melhor 
a fazer fosse efetivamente ficar ali por um pouco mais de tempo — por sua saúde, 
obviamente.  
 E Hans Castorp de fato ainda estava doente — o que é passado ao leitor 
com grande elegância, através da notícia de que o charuto que o jovem fuma 
não está com o gosto com que ele está acostumado. No entanto, transparece o 
conforto com que ele recebe a prorrogação do fim de sua estadia no Berghof. E lá 
pelas tantas o charuto volta a ter seu sabor de sempre – mas Castorp segue no 
sanatório por um bom tempo. E também há o episódio em que o próprio médico 
do sanatório Berghof diz a Castorp que ele está liberado, lhe dá alta. Mesmo 
assim, Castorp se convence de que aquilo foi apenas um acesso de raiva ou 
uma avaliação descuidada.7

 Falando de forma mais clara. Em alguma medida parece-me que o que 
se passou com Hans Castorp no sanatório Berghof foi também o que aconteceu 
com o meu lado sério e preocupado com a formação etc. na pandemia. De certa 
forma a pandemia trouxe algum “conforto”. Havia um adiamento justificável, um 
bom motivo (um motivo que convenceria quem quer que questionasse e, mais 
importante, convenceria a mim mesmo) para parar de fazer, para suspender até 
que a pandemia terminasse. 
 É bastante provável que o livro seja muito mais profundo e diz muito mais 
do que isso e é evidente que tem muita gente que “suspendeu” por motivos 
pandêmicos com intenções diametralmente opostas às minhas, inclusive em 
termos de respeitabilidade dessas intenções, mas isso é o que tenho para relatar.

3 DISCUSSÃO DA EXPERIÊNCIA 

 A contribuição que a pandemia teve em minha pesquisa foi, em um 

7 Ibidem. passim.
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primeiro momento, servir como desculpa para sua interrupção. Com uma 
desculpa dessas, poderia, por motivos razoáveis, interromper meus estudos 
por um tempo delimitado e controlado. Com isso veio, também, uma série de 
desleixos em minha maneira de viver.  
 E posteriormente, em resposta a tudo isso, veio a indignação com essa 
interrupção geral e com esse desleixo. Dessa indignação (aliada ao tédio geral) 
é que veio (me parece) a força inicial para o prosseguimento de meus estudos.  

 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Concluindo, devo dizer que toda essa reflexão não é mais do que 
autorreflexão. Serve apenas para relatar a forma como lidei com a pandemia 
em meus estudos. Mas concluo que, em um primeiro momento, a pandemia 
me serviu de muleta: de verdadeira desculpa para interromper os estudos e 
descansar, até que as coisas voltassem ao normal. Num momento posterior, as 
coisas acabaram se resolvendo e o artigo foi concluído – sobretudo em resposta 
ao desleixo e à inércia desse primeiro momento. 

HESSE, Hermann. O Lobo da Estepe. Rio de Janeiro: Record, 2020. 

MANN, Thomas. A montanha mágica. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 

TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. Rio 
de Janeiro: Forense, 2019.  

WALLACE, David Foster. Graça Infinita. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 

REFERÊNCIAS



159

Ana Carolina de Araújo Silva1

Ayumi Nakaba Shibayama2

Flávia Lucia Bazan Bespalhok3

Halyne Czmola de Lima4

Vera Lucia Aparecida de Medeiros5

Relato

1 INTRODUÇÃO
 
 No livro Introdução à Educação Especial, Smith (2008) apresenta uma 
visão ampla sobre o ensino para pessoas com necessidades especiais. No início 
de cada capítulo do livro, há uma seção introdutória chamada “Uma Visão 
Pessoal” na qual, alguém com necessidade especial, um membro da família de 
um indivíduo com deficiências ou um profissional com sua carreira dedicada à 
educação especial relata sua história. Esta seção inspirou a escrita deste relato 
resultante da experiência com a educação especial na disciplina de Oficina de 
Língua Portuguesa do curso de Tecnologia em Comunicação Institucional, TCI, 
no Setor de Educação Profissional e Tecnológica, SEPT, da Universidade Federal 
do Paraná, UFPR, no segundo período remoto especial – ERE2, de 18 de janeiro de 
2021 a 26 de março de 2021. Primeiro, localizamos o contexto e então abordamos 
alguns aspectos relacionados à educação especial e acessibilidade partilhando 
da experiência vivenciada. A turma era composta de 30 alunos, dentre eles, a 
acadêmica de educação especial, que possui paralisia cerebral. Conjuntamente, 
percebemos uma maior facilidade desta acadêmica de educação especial, 
em interações em formato oral e, por isso adaptamos esta atividade avaliativa 

INCLUSÃO NO ENSINO REMOTO ESPECIAL: RELATO A DEZ MÃOS

1 Professora do curso de Comunicação Institucional da UFPR. Doutora em Comunicação pela 
Universidade Metodista de São Paulo.
2 Professora do curso de Publicidade e Propaganda da UFPR. Doutora em Letras pela Universidade 
Federal do Paraná.
3 Professora do curso de Comunicação Institucional da UFPR. Doutora em Comunicação e 
Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná.
4 Acadêmica do curso de Comunicação Institucional da UFPR. Mestranda em Educação pela 
Universidade Federal do Paraná.
5 Acadêmica do curso de Comunicação Institucional da UFPR.
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em formato de questionário para o formato audiovisual, composto de slides 
explicativos e vídeo da professora com questões interativas utilizando o recurso 
H5P6. 
 O objetivo da disciplina de Oficina de Língua Portuguesa é aperfeiçoar a 
habilidade de se expressar por meio da escrita com respeito às normas cultas 
da língua através do entendimento de noções como variedade linguística, 
modalidade oral e escrita, regras básicas além de tipos e gêneros textuais. Nesta 
perspectiva, tínhamos a tarefa de realizar esta disciplina em formato remoto, 
em razão da pandemia pela Covid-19. Assim, o propósito envolvia não apenas 
apresentar os conteúdos e construir o conhecimento em produções textuais, 
mas também permitir uma experiência de acolhida e acessibilidade neste 
formato de curso, nas palavras de Brahim et al. (2021) “produzir textos é um 
processo de construção de sentidos usado para interagir com outras pessoas, 
para demonstrar empatia ou indiferença (...); demonstrar alegria, frustração ou 
repreensão (...)” (2021, p. 28). 
 Tão importante quanto adquirir conhecimentos relacionados aos 
conteúdos ministrados era realizar a inclusão e acolhida na prática acadêmica 
cotidiana. A abordagem com atividades semanais, síncronas e assíncronas se 
preocupou com ações de proximidade e acolhimento no formato digital. A aluna 
cursou outras disciplinas nesse mesmo formato, incluindo Técnicas de Expressão 
Oral, Oficina de Textos Informativos e Laboratório de Fotografia, de professoras 
autoras do presente texto. Para este relato realizamos a escolha de uma atividade 
em uma das disciplinas.  
 A UFPR Virtual foi utilizada como ambiente virtual de aprendizagem7, para 
disponibilização de material didático e postagem das atividades realizadas pelos 
estudantes. Para as atividades síncronas da disciplina, uma hora por semana, os 
encontros com os alunos aconteceram através do aplicativo Microsoft Teams. Tais 
encontros eram gravados, com a devida autorização dos estudantes, e o link da 

6 O termo H5P significa HTML5 Package e é um dos principais plugins relacionados a conteúdo 
do moodle. Com essa tecnologia é possível montar conteúdos interativos, de modo a atender 
diferentes demandas de aprendizagem, especialmente relacionadas com estratégias lúdicas e 
de gamificação. (GFARIAS, 2021).
7 AVA, ambiente virtual desenvolvido para ajudar professores e tutores no gerenciamento de 
conteúdos e materiais complementares para os seus estudantes e na gestão completa de cursos 
digitais. A UFPR Virtual é uma AVA configurado na plataforma Moodle.
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gravação era disponibilizado na plataforma. Os encontros síncronos envolveram 
aulas expositivas, leituras, orientação e produção de textos. Havia atualização 
semanal do ambiente com materiais didáticos para as atividades de ensino, 
vídeos, links dos encontros síncronos gravados, slides e textos de apoio para as 
atividades conforme o cronograma de aulas da disciplina. 
 Este relato é redigido a dez mãos, sob a perspectiva da direção do Setor, 
coordenação do curso de Comunicação Institucional, da professora substituta 
ministrante da disciplina, da monitora digital8 e da acadêmica de educação 
especial. O objetivo da presente partilha se justifica na crença de que:

2 CONTEXTO 

 No período de preparação de aulas para o ERE2, a coordenadora do 
curso de TCI se reuniu com a professora substituta e duas outras professoras 
do colegiado do curso. Foram dadas instruções a respeito do ensino remoto, do 
contexto de cada disciplina, das plataformas a  serem utilizadas (UFPR Virtual, 
Microsoft Teams, Jitsi etc.), das gravações das aulas e autorizações para as 
gravações, do acesso à Minha Biblioteca e às ementas para elaboração dos 
planos de ensino. No momento, foram apresentadas as turmas para as quais 
a professora ministraria as disciplinas especificando o perfil da acadêmica de 
educação especial. A aluna já havia cursado e sido aprovada em três disciplinas 
de forma remota no curso, durante o primeiro período especial. Na ocasião, 
além do trabalho com as docentes das disciplinas, também houve o auxílio de 

8 A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) da UFPR, por meio da 
Coordenadoria de Atividades Formativas e Estágios (COAFE), publicou o edital do Programa 
Emergencial de Monitoria Digital para apoio nas disciplinas desenvolvidas de forma remota ou 
híbrida.

Quando escrevemos, trazemos para a forma escrita coisas que pensamos 
e aprendemos no e com o mundo, coisas que queremos que sejam aceitas 
e entendidas pelas nossas leitoras, reunindo nossa própria voz com muitas 
outras vozes que ecoam em nossas mentes. (BRAHIM et al., 2021, p.31)
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duas tutoras bolsistas, do Programa Incluir (NAPNE/UFPR9)10.  Houve uma partilha 
de experiência sobre a metodologia já utilizada, das tutoras bolsistas que a 
acompanhavam e a disponibilidade de uma monitora digital para auxiliar na 
disciplina no período em que novos tutores estavam sendo selecionados pelo 
Programa Incluir. 
 Diante deste contexto, a questão que se colocava para a professora 
era: como adaptar o ambiente virtual para uma abordagem de ensino de 
acessibilidade e acolhimento? 
 A professora ministrante da disciplina buscou referências para a 
preparação das aulas. Ela realizou um curso do Instituto Nacional de Educação a 
Distância denominado Educação Especial – Paralisia Cerebral em que conheceu 
particularidades sobre a educação especial suas características, aspectos 
educacionais importantes para a prática pedagógica, além de necessidades 
relacionadas à linguagem e comunicação. O curso contribuiu para refletir sobre 
técnicas de ensino, métodos interativos e atividades envolvendo jogos para 
motivar a participação e facilitar o aprendizado.  
 Além disso, recursos disponibilizados pela universidade também 
contribuíram para o delineamento pedagógico. Na UFPR, desde 2018, “a CIPEAD/
PROGRAD tem incluído medidas acessíveis em seus cursos intensificando o 
diálogo com a comunidade acadêmica que utiliza a acessibilidade digital” 
(CIPEAD, 2021). Mais especificamente, na UFPR Virtual, foram implementadas 
duas estratégias para a acessibilidade digital: tecnológica e educacional.  Do 
ponto de vista tecnológico, o e-MAG, Modelo de Acessibilidade em Governo 
Eletrônico, coerente com as necessidades brasileiras e em conformidade com 
os padrões internacionais.  Na perspectiva educacional, foi disponibilizado um 
conjunto de recursos tecnológicos intitulado “Boas Práticas de acessibilidade” 

9 O NAPNE da UFPR foi criado em abril de 2006. Um de seus objetivos é manter um canal aberto 
de comunicação com a comunidade universitária sobre acessibilidade e inclusão educacional. 
(SIPAD, 2021).
10 As tutoras bolsistas eram da área de Comunicação e de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 
respectivamente. Esse auxílio é fruto do Programa Incluir – Acessibilidade e Inclusão para o 
Público-alvo da Educação Especial da UFPR, por meio do NAPNE (Núcleo de Apoio às Pessoas 
com Necessidades Especiais) da SIPAD (Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e de 
Diversidade) da UFPR. Auxiliaram a aluna nas questões referentes à compreensão do conteúdo 
da disciplina e tecnologias para o ensino remoto. Especificamente no período da disciplina em 
tela neste artigo, o programa estava selecionando novos tutores, por isso o apoio da monitora 
digital do NTE/SEPT. (SIPAD, 2021).
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(CIPEAD, 2021).  
 Após conhecer um pouco mais sobre educação especial, tecnologia 
assistiva e acessibilidade, realizamos a adaptação da disciplina para esta 
acadêmica.

3 DISCUSSÃO DA EXPERIÊNCIA 

 O aluno precisa de ambientes físicos acessíveis à aprendizagem, de 
aceitação e entendimento, de objetivos que promovam independência, de 
adaptações à sua aprendizagem individual e a suas necessidades de saúde. 
Algumas barreiras para a participação de pessoas portadoras de necessidades 
especiais incluem: acesso aos ambientes nos quais a mobilidade prejudica ou 
impede sua participação na corrente social; lidar com preconceitos, rejeição e 
discriminação; ter dificuldades de vida independente (SMITH, 2008). 
 Na educação especial, as chamadas tecnologias assistivas são uma classe 
de dispositivos que ajudam pessoas com necessidades especiais a usarem 
a web. Leitores de tela são a tecnologia assistiva mais comum: após acessar 
uma página, estes programas leem o conteúdo em voz alta sintetizada por 
computador. A acessibilidade é lei em muitos países, mas além da conformidade 
com questões legais, a acessibilidade é também uma boa prática (KALBACH, 
2009). Por exemplo, a acessibilidade na web comumente se refere a construir sites 
de forma que pessoas com necessidades especiais possam acessá-los e utilizá-
-los. Recomendações e práticas focam em usuários com deficiências visuais, 
mas existem outras dificuldades, relacionadas à mobilidade ou à aprendizagem 
que também se encaixam no contexto de acessibilidade (KALBACH, 2009). 
 Instruções apresentadas por Smith (2008) ajudam em relação ao processo 
pedagógico no que diz respeito a alterar as demandas de repostas do aluno: 
falar ao invés de escrever, usar um sintetizador de voz, escrever em vez de falar, 
usar impressos do computador ou ditar a resposta. A flexibilidade nos prazos 
para completar as tarefas, abreviação das tarefas também podem contribuir 
para o processo de aprendizagem.  
 Refletindo e partilhando sobre o andamento do processo de aprendizagem 
com a coordenadora de TCI e monitora digital percebemos uma facilidade 
maior da acadêmica de educação especial com a oralidade, uma preferência 
por se expressar oralmente, apesar da dificuldade na fala. Assim, utilizamos 
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duas estratégias: a primeira delas, foi estabelecer um horário específico, de 
aproximadamente 30 minutos após cada encontro síncrono da disciplina, para 
atender as dúvidas da acadêmica. A segunda estratégia foi, com a ajuda do 
técnico Jacir Mario Tedesco Filho, técnico administrativo do NTE/SEPT, preparar 
uma sala diferenciada na UFPR Virtual, com material e recursos adicionais de 
vídeos para facilitar a compreensão. 
 Para a disciplina, havia uma monitora digital. Suas atividades envolviam 
o atendimento de dúvidas, elaboração de planilha para acompanhamento 
pedagógico dos alunos na UFPR Virtual, auxílio na comunicação entre professora 
e alunos, revisão e teste dos materiais desenvolvidos para a turma tais como 
slides e vídeos. Além disso, a monitora auxiliou a acadêmica de educação 
especial na realização das tarefas da disciplina. Em um trabalho conjunto com 
a professora, coordenadora e técnico do NTE, foram realizadas as adaptações 
técnicas das atividades na UFPR Virtual para esta acadêmica com foco na 
oralidade, através da elaboração de materiais sobre compreensão textual e de 
atividades de interação com o uso do H5P. 
 No decorrer da disciplina, em um trabalho colaborativo, adaptamos 
materiais e atividades para facilitar a produção de textos e compreensão do 
conteúdo. O recorte feito para este relato, chamamos de atividade avaliativa 
orientada. A avaliação na disciplina se constituiu de tarefas, questionários e 
trabalhos disponibilizados ao longo do período. A nota final de cada estudante 
foi obtida através da média aritmética das tarefas realizadas e entregues. Esse 
processo de avaliação envolvia questionários e atividades de produção de 
textos verbais escritos. Uma das atividades era composta de um questionário de 
interpretação textual com perguntas e respostas abertas e de múltipla escolha, 
criado com o recurso da UFPR Virtual. Ocorreram três tentativas de resolução 
do questionário escrito pela acadêmica, entretanto, percebemos pouca 
compreensão dos enunciados no formato apresentado. A não compreensão 
gerava uma sensação de dúvida na aluna, manifestada através do envio de 
mensagens solicitando um retorno sobre seu desempenho. Identificando a 
dificuldade da estudante em realizar a atividade neste formato de questionário, 
flexibilizamos e adaptamos o conteúdo para o formato audiovisual, composto 
de slides explicativos e vídeo expositivo com questões interativas utilizando o 
recurso H5P, conforme ilustrado nas Figuras 1 e 2.  
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FIGURA 1 E 2 – H5P: ATIVIDADE AVALIATIVA ORIENTADA

 A adaptação da atividade do formato escrito para o oral foi realizada com 
base na ideia de que “não produzimos textos orais e escritos apenas com linguagem 
verbal; podemos fazer uso de diversas linguagens e recursos (...)” (BRAHIM et al., 
2021, p.28). Assim, o processo de avaliação pode ser flexibilizado sem comprometer a 
compreensão dos conteúdos pois “existem diferentes formas de construir textos orais, 
visuais, escritos, em diversas modalidades e conforme as situações comunicativas 
em que elas acontecem” (BRAHIM et al., 2021, p.37). 
 O trabalho desenvolvido colaborativamente com a coordenação, colegiado 
de TCI, Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE), 
monitora digital com o apoio do CIPEAD formou um contexto adequado para a 
adaptação do ambiente virtual para a educação especial. Ao fim da disciplina, 
em nosso último encontro síncrono, tivemos um retorno positivo da acadêmica de 
educação especial sobre a experiência na disciplina. Em particular, sobre a atividade 
avaliativa orientada, a experiência foi descrita como: “eu consegui entender o vídeo, 
consegui responder as perguntas. (...) me sentia tranquila.11” 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este relato teve como objetivo partilhar uma experiência vivida e apresentar 
uma possibilidade de prática pedagógica para uma abordagem inclusiva. Em uma 
abordagem de acessibilidade, seja presencial, remotamente ou de forma híbrida, 
podemos fazer ajustes, as chamadas tecnologias assistivas, para atender demandas 

11 Revisado ortograficamente pelas autoras.

FONTE: As autoras, 2021
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específicas de acadêmicos de educação especial. O presente texto apresenta 
uma iniciativa que teve retorno assertivo, com engajamento da acadêmica e o 
registro de uma experiência positiva. Relatamos a prática vivida a fim de incentivar 
o uso de recursos tecnológicos, pela comunidade acadêmica, na acessibilidade 
de conhecimentos e, principalmente, em ações inclusivas no âmbito do ensino 
universitário. 
 As ações propostas e executadas durante a vivência da disciplina de Oficina 
de Língua Portuguesa oportunizaram a apreensão de conhecimentos e a execução 
de atividades para a acadêmica em questão, mas também serviram como meio 
de aprendizado para todos os envolvidos. As experiências em ambientes virtuais de 
aprendizagem (AVA), com recursos educacionais abertos (REA), com H5P e outros 
foram oportunidades de maior ampliação de conhecimentos digitais que auxiliam 
na integração de práticas educacionais às tecnologias digitais.
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1 INTRODUÇÃO

 Em decorrência da pandemia de Covid-19, as atividades presenciais 
“desenvolvidas nas unidades educativas, inclusive aquelas de formação 
continuada e a semana de estudos pedagógicos da unidade” (CURITIBA, 2020) 
foram totalmente suspensas desde o dia 23 de março de 2020, segundo o 
Decreto 421 de 16 de março de 2020, o que implicou na adesão ao Ensino Remoto 
Emergencial que utiliza significantemente as tecnologias digitais e/ou materiais 
impressos como instrumentos para desenvolver os diferentes saberes (JAIME; 
OLIVEIRA; DOMINGUES, 2021).
 A Prefeitura de Curitiba, juntamente com a Secretaria Municipal da 
Educação (SME), utilizou como estratégia metodológica, para seguir o processo 
educativo, o recurso das videoaulas, produzidas por professores específicos, 
alocados na SME, e transmitidas por canais de comunicação da televisão aberta 
e também pelo YouTube para todos os educandos da Rede Municipal de Ensino 
(RME). Simultaneamente com tal estratégia, esta secretaria instituiu a entrega 
de atividades complementares, realizadas pela própria escola, cuja autonomia 
docente, na grande maioria dos casos, não foi privilegiada, uma vez que a 
elaboração das propostas deveria corresponder aos conteúdos apresentados 

JOGOS DIGITAIS INTERATIVOS E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: OS
SABERES DO ESPORTE ORIENTAÇÃO NA PANDEMIA DE COVID-19

1 Acadêmica de Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
Acadêmica bolsista do PET Educação Física da UFPR.
2 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná(UFPR), professora de Educação 
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3 Doutora em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professora do 
Departamento de Educação Física da UFPR. Tutora do PET Educação Física da UFPR.
4 Doutora em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professora do 
Departamento de Educação Física da UFPR. Professora Colaboradora do Grupo PET Educação 
Física da UFPR.
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nas videoaulas. De modo geral, as atividades complementares referem-se ao 
material impresso e entregue quinzenalmente para os educandos. Contudo, 
algumas instituições, considerando a realidade e cultura própria de cada 
escola, constituíram outras dinâmicas e estratégias formativas, sendo uma 
delas a comunicação a partir de grupos de Whatsapp, estas que privilegiavam 
informações, explicações e possibilidades de interlocução com os educandos e 
suas famílias.
 Diante o exposto, o seguinte relato busca apresentar ações desenvolvidas 
no Programa de Educação Tutorial (PET) de Educação Física da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) com base nas realizações enquanto atividades de 
extensão com determinada escola municipal localizada na periferia da cidade 
de Curitiba. A temática das ações a serem relatadas está relacionada às 
práticas corporais de aventura, que se configuram como uma das unidades 
temáticas estipuladas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), presente a 
partir do sexto ano do Ensino Fundamental, para o componente curricular da 
educação física (BRASIL, 2018). Com base nesse pressuposto, são designadas 
como “expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias 
e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam 
quando o praticante interage com um ambiente desafiador” (BRASIL, 2018, p. 
218). Vale destacar, porém, que qualquer unidade temática pode ser usada nas 
diversas etapas de ensino mediante ação pedagógica coerente (BRASIL, 2018).
 Deste modo, esta escrita tem por objetivo apresentar o conjunto de 
estratégias utilizadas para desenvolver e compartilhar dois jogos digitais 
educativos construídos para complementar as atividades impressas sobre o 
conteúdo Esporte Orientação na Educação Física escolar para o quarto ano do 
Ensino Fundamental I. Trata-se, portanto, de duas atividades com ferramentas 
tecnológicas distintas, realizadas pelas plataformas interativas Jigsawplanet 
e Wordwall, com intencionalidade pedagógica coerente à idade escolar de 
referência e propósito de potencializar a ação formativa dos educandos e 
complementar o processo educativo do conteúdo presente nas atividades 
impressas.

2 JOGOS DIGITAIS E A EDUCAÇÃO

 No  que  diz respeito aos jogos digitais, é importante assinalar o intenso 
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campo de discussões entre educação e tecnologia pela necessidade 
de desenvolver competências que tornem os indivíduos críticos e ativos 
(BITTENCOURT; ALBINO, 2017). Sobre isso, vale ressaltar que em muitos casos, as 
realidades extraescolares tecnológicas dos educandos são discrepantes com 
os contextos desenvolvidos em sala de aula (SANTOS et al., 2018). Isso conduz 
a compreender que não basta a inserção tecnológica por si só, mas uma ação 
pedagógica que permita atender necessidades individuais, diferentes linguagens 
da aprendizagem e responder a inquietações, extrapolando a simples exposição 
às mídias e a utilização instrumental (BITTENCOURT; ALBINO, 2017). Assim, a 
educação deve inserir paulatinamente a tecnologia, aproximando o educando à 
realidade (SANTOS et al., 2018).
 Neste  segmento,  com a  inclusão do Ensino Remoto Emergencial, a 
educação foi reconfigurada, rapidamente, para métodos que tenham como 
mediadores  as  tecnologias.  A Secretaria Municipal da Educação de Curitiba 
(SME), então, recorreu a utilização de videoaulas gravadas por professores 
específicos, transmitidas por canais de televisão e outros canais de veiculação, 
como o YouTube; atividades complementares que são produzidas pelos 
docentes das escolas e enviadas quinzenalmente, para os educandos, no 
modelo impresso; e a possibilidade de criar outras atividades dentro do domínio 
e orientação pedagógica da instituição específica.
 Ao considerar esta última opção, isto é, o desenvolvimento do 
processo de ensino  aprendizagem  a  partir da  possibilidade  de métodos 
de complementação, buscou-se atrelar a tecnologia e a educação por meio 
de jogos digitais educativos para auxiliar o desenvolvimento do conteúdo 
sobre Esporte Orientação pela ludicidade e diversão. Neste tocante, conforme 
Hildebrand (2018), importa ressaltar que, de modo geral, as crianças apresentam 
interesse e motivação ao praticarem diferentes jogos tecnológicos, deste modo, 
ao adaptar sua intencionalidade para fins educacionais, é possível produzir 
um conhecimento por vias ativas, críticas e divertidas já que se pode construir 
uma ação participativa, na qual a reflexão e ação iniciam no fazer, tornando o 
educando protagonista da sua educação.
 Dessa forma, os jogos podem se tornar possibilidades pedagógicas que 
contribuem para o processo de ensino aprendizagem, podendo ressignificar a 
educação e interiorização de conhecimentos. Nesse cenário, segundo Junior e 
Monteiro (2020, p. 10) ao utilizar as potencialidades tecnológicas como meios 
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de ação pedagógica que auxiliam a aquisição de conhecimentos por parte dos 
educandos, criam-se possibilidades de “aprender de forma mais interativa, 
lúdica e colaborativa.” Ainda para os mesmo autores, é possível oportunizar uma
“aprendizagem remota mais motivacional, colaborativa, interativa e, 
principalmente, significativa” (JUNIOR; MONTEIRO, 2020, p. 14).

3 CONSTRUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS JOGOS DIGITAIS EDUCATIVOS

 A primeira atividade construída, um quebra cabeça de vinte peças, utilizou 
a plataforma Jigsawplanet e teve por objetivo mobilizar maior compreensão e 
apropriação dos princípios e características do Esporte Orientação, realizada após 
a atividade impressa que apresentava as concepções básicas da modalidade. A 
imagem de pano de fundo do quebra cabeça foi criada com quesitos escolhidos 
a serem aprofundados, ao atrelar figuras, cores e linguagem escrita; abordar, 
por meio do quebra cabeça, os jogos e brincadeiras; e mobilizar o interesse a 
partir da ludicidade por ser divulgada como um super desafio.
 A segunda atividade foi construída pela plataforma Wordwall e possuía 
fins avaliativos, a saber, um questionário, com cinco perguntas e quatro 
possibilidades de resposta cada, no formato de game show ou concurso de 
televisão, que utilizava cores, imagens, sons e linguagem escrita. Trata-se 
de uma ferramenta a qual demanda, para gerar uma pontuação final — não 
utilizada para fins classificatórios, mas apenas para estimular e dinamizar a 
proposta — agilidade, resposta demarcada e a pontuação derivada da escolha 
de cartas aleatórias na rodada bônus. A empreitada da construção de tal 
proposta corrobora com os estudos de Tahara e Darido (2016, p. 87), quando 
afirmam que “pensar em difundir o Esporte Orientação no espaço escolar, é 
pensar em instrumentos e estratégias educacionais que viabilizem a aplicação 
e a avaliação do mesmo”.
 Diante o exposto, é possível perceber elementos essenciais no conjunto 
de estratégias   utilizadas para desenvolver e  compartilhar  as   atividades.  
Inicialmente, a  abordagem  com  conceitos  de  aprofundamento  que englobassem 
os possíveis locais de prática da modalidade, equipamentos e considerações 
gerais, visou o contato com os educandos. Esse contato foi desenvolvido por 
meio de múltiplas linguagens, presentes nas duas atividades, principalmente 
a linguagem visual, auditiva e sensorial, características dos jogos educativos 
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que visam oportunizar a diversão (HILDEBRAND, 2018). A utilização de diferentes 
linguagens justifica-se pelo entendimento de que os educandos tendem a 
adquirir os conhecimentos mais intensamente quando estas são utilizadas, 
visto que o sentido e significado no acúmulo de conhecimento partem de uma 
“sacudida sensorial” (GADOTTI, 2003, p. 217), e que a percepção e seus estímulos 
são essenciais para extrapolar a educação de informação (GADOTTI, 2003).
 A escolha pelo quebra-cabeça, na atividade um, foi fundamental, 
pois, segundo Méndez (2012), o quebra-cabeça está presente na categoria 
de jogos tecnológicos lógicos, ou seja, quando nivelados às habilidades dos 
educandos, podem produzir desafios e mobilizar a participação. Ademais, 
tem a potencialidade de desenvolver a criatividade, a competência espacial e 
englobar outras áreas do conhecimento pela utilização da lógica na resolução 
(MÉNDEZ, 2012), além da proposta se relacionar com outra dimensão da 
educação física ao utilizar o quebra-cabeça, os jogos tradicionais (BRASIL, 
2018), o que coaduna com o pressuposto de que a educação deve dialogar 
com a complexidade do ser humano e do mundo, estimulando conhecimentos 
que não sejam fragmentados, mas que dialoguem entre si (DOMINGUES, 2018).
 Semelhante em importância, a atividade dois se caracteriza como 
um jogo tecnológico simulador (MÉNDEZ, 2012) que reproduz uma situação, 
experiência e fenômeno da realidade. Os game shows, oportunizam a diversão, 
estimulação, ludicidade e tomada de decisão pela necessidade de escolha 
de estratégias na relação tempo, resposta certa e rodada bônus. Ao almejar o 
diálogo entre conteúdos e conhecimentos, ainda se comunica à outras áreas 
do conhecimento, como a geografia, com a utilização de princípios básicos de 
localidade e espacialidade nas perguntas referentes à rosa dos ventos e aos 
pontos cardeais (BRASIL, 2018).
 Nesse sentido, considera-se que a relação das práticas corporais de 
aventura e jogos e brincadeiras, ao utilizar uma atividade interativa que 
aprofunde conteúdos, possibilita uma ação pedagógica na práxis, onde a teoria 
e a prática estão unidas em uma reflexão e ação (FREIRE, 1979) com tal prática 
intermediada pela tecnologia e potencializada pela ludicidade. Ludicidade esta 
que, na primeira atividade educativa, apresenta como ponto fortificante o fato 
de se configurar como um super desafio, produzindo engajamento, inspiração e 
tentativas, além de mobilizar temas transversais — a educação ambiental — ao 
destacar princípios essenciais como a preservação do meio ambiente (BRASIL, 
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2018).
 Para retirar a carga de aferição de conhecimentos, na atividade dois, pelo 
seu caráter avaliativo, buscou-se promover a ludicidade como meio para um 
sistema no qual os sentimentos negativos, geralmente associados aos testes 
de verificação, não estejam presentes, produzindo um real comprometimento, 
responsabilidade,  dinamismo e vontade de participação dos educandos  
(LUCKESI, 2000) pela estratégia de organização e compreensão dos saberes 
adquiridos personificados para terem relação com o mundo vivido dos 
educandos, promovendo uma avaliação efetiva (LUCKESI, 2000).
 Como ressalva, ao compreender a realidade de desiguazldades na 
utilização de aparelhos tecnológicos e das condições de acesso, o quebra-
-cabeça foi enviado em anexo para os educandos no material impresso, o 
que permite a possibilidade de colorir e recortar, intensificando a criatividade, 
autonomia e sensação de pertencimento e esforço para os educandos 
que realizaram a atividade no papel físico e, para a atividade avaliativa, foi 
desenvolvido um conjunto de perguntas semelhantes, com a busca pelas 
respostas em um caça-palavras, onde a criança, além da realização da 
brincadeira tradicional, precisava utilizar suas capacidades interpretativas 
para associar as palavras encontradas às perguntas realizadas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Com a necessária entrada para o Ensino Remoto Emergencial, 
foi indispensável pensar estratégias para seguir o processo de ensino- 
-aprendizagem nos diferentes componentes escolares, utilizando a 
tecnologia como uma das principais mediadoras do processo. Assim, visando 
complementar as videoaulas disponibilizadas pela Prefeitura de Curitiba e as 
atividades impressas, buscou-se encontrar potencialidades tecnológicas para 
o conteúdo Esporte Orientação na disciplina de Educação Física para o quarto 
ano do Ensino Fundamental I.
 Com base em duas propostas desenvolvidas, utilizando as ferramentas 
do Jigsawpuzzle e Wordwall, foi possível perceber diferentes características 
que devem ser levadas em consideração durante tal experiência docente 
na construção e divulgação das propostas. Vale destacar a importância de 
potencializar as múltiplas linguagens e objetivar a ludicidade e a motivação 
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como geradoras de significados e sentidos durante a prática. Além disso, ao 
pensar nas dificuldades de acesso e divulgação, se torna necessária a criação 
de uma abordagem semelhante para o material impresso visando garantir o 
acesso da totalidade dos educandos na proposta.
 Conclui-se, assim, que os jogos tecnológicos educacionais construídos por 
plataformas interativas podem ser uma importante estratégia para o processo 
de ensino-aprendizagem mediante a ação didático-pedagógica adotada. 
Todavia, sua produção e divulgação demandam conhecimento do docente e 
adequação dos jogos para fins educativos. Portanto, essas ferramentas podem 
ser importantes aliadas, e devem ser utilizadas na sua potencialidade, com 
respeito as suas limitações, com centralidade no estudante e com participação 
ativa e indispensável do professor.
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1 INTRODUÇÃO

 Em decorrência do surto mundial de Covid-19 e o estabelecimento do Ensino 
Remoto Emergencial (ERE) na Universidade Federal do Paraná (UFPR), o Programa 
Emergencial de Monitoria Digital foi estabelecido (UFPR, 2021). Tal programa tem 
por objetivo o auxílio e assessoramento operacional das atividades didáticas 
oferecidas pelos docentes, tendo em vista a necessidade de uso de tecnologias 
digitais de informação e comunicação para o prosseguimento das atividades 
acadêmicas enquanto prevalecem as restrições e recomendações vigentes 
contrárias às aulas presenciais. 
 Este serviço de apoio pedagógico ocorre sob orientação de um professor 
que supervisiona as tarefas compreendidas entre auxiliar os estudantes em seus 
aprendizados, dúvidas e outras atribuições estabelecidas no plano de ensino 
próprio vigente (HAAG et al., 2008). A finalidade da monitoria é incentivar os 
discentes a conhecer funções relacionadas a área acadêmica e de docência, 
favorecendo o enriquecimento de seu currículo durante a formação acadêmica 
profissional. Sendo assim, possibilita ao aluno a cooperação e troca de 
conhecimentos com a prática pedagógica de magistério (SILVA, 2019). Na UFPR 
essas atividades são efetuadas através do Programa de Iniciação à Docência 
(PID-Monitoria) e ocorrem por meio de processos seletivos semestrais por 
disciplinas (UFPR, 1999). 

MONITORIA DIGITAL EM TEMPO DE PANDEMIA: INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
EM TERAPIA OCUPACIONAL

1 Docente do Departamento de Terapia Ocupacional da UFPR, Doutoranda em terapia ocupacional 
pela UFSCar, Mestre em Educação pela UNIOESTE. renataoliveira@ufpr.br.
2 Discente do curso de Terapia Ocupacional da UFPR.
3 Discente do curso de Terapia Ocupacional da UFPR.
4 Discente do curso de Terapia Ocupacional da UFPR.
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 O objetivo deste artigo é relatar as experiências e vivências tidas durante 
o período pandêmico de Covid-19 no tempo de realização das monitorias, de 04 
de maio de 2021 a 17 de agosto de 2021. Descreve atividades realizadas em três 
disciplinas do Curso de Terapia Ocupacional da UFPR: Diversidade e Contextos; 
Fundamentos para Prática Profissional; e Processo de Terapia Ocupacional em 
Contextos Sociais. 

2 DESENVOLVIMENTO

 A pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV 2) teve início no primeiro 
trimestre de 2020, com um surto global da doença Covid-19, atingindo a 
população com sintomas inicialmente semelhantes aos gripais, podendo 
evoluir para síndromes respiratórias graves. Dentre as estratégias para conter o 
contágio do vírus foram decretadas medidas de isolamento para a população, 
como a abertura apenas de serviços considerados essenciais, gerando impactos 
tanto macroestruturalmente (na organização das políticas de educação, saúde, 
econômica) e a nível individual (podendo ter gerado sobrecarga do trabalho 
doméstico, exclusão social e sofrimentos psíquicos) (BARRETO; ROCHA, 2020). 
 No âmbito acadêmico o Ministério da Educação e Cultura (MEC), dispôs 
sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto 
durar a pandemia do Covid-19 (BRASIL, 2020). A Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) buscando oferecer continuidade às atividades de ensino, anuncia o 
Ensino Remoto Emergencial (ERE). Aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (CEPE) essa modalidade é caracterizada pela mudança curricular 
temporária após a suspensão do calendário acadêmico (UFPR, 2020b). São 
ofertadas disciplinas em período especial de cunho voluntário tanto para as 
unidades administrativas quanto para o corpo docente. 
 Para assegurar o acesso às atividades acadêmicas, a UFPR realizou ações 
de enfrentamento à pandemia da Covid-19 através de programas de inclusão 
digital; treinamento para docentes e a disponibilização de plataformas digitais; 
e promoção da saúde mental durante a pandemia. A Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (PRAE) disponibilizou doações de equipamentos, empréstimos de 
computadores, aquisição de serviços de internet e apoio psicológico com a 
participação do UFPR Convida; já a Pró-Reitoria de Graduação e Educação 
Profissional (PROGRAD) proporcionou capacitação para desenvolvimento 
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do ERE; disponibilizou a plataforma UFPR Virtual, o Programa Emergencial de 
Monitoria Digital e o acompanhamento das unidades administrativas; o Sistema 
de Bibliotecas UFPR (SIBI) ofereceu programas de orientação para acesso 
às bases de dados e bibliográficas e por fim, pensando nas populações em 
situação de vulnerabilidade social, a Superintendência de Inclusão, Políticas 
afirmativas e Diversidades (SIPAD) forneceu acompanhamento de estudantes 
quilombolas, indígenas, migrantes refugiados, pessoas com deficiência (PcD) e 
com transtornos globais do desenvolvimento,  além de realizar orientação às 
coordenações docentes (UFPR, 2020a). Estas propostas foram idealizadas para 
que houvesse a continuidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
garantindo aos alunos a continuidade da vivência acadêmica.  
 As disciplinas que se referenciam os relatos aqui descritos foram 
ministradas através do Departamento de Terapia Ocupacional, Setor de 
Ciências da Saúde, sendo: Diversidade e Contextos, referente a grade 
curricular obrigatória do primeiro período; Fundamentos para Prática 
Profissional ofertada ao sexto período; e Processo de Terapia Ocupacional 
em Contextos Sociais, disponível ao oitavo período. Referente ao segundo 
semestre letivo do ano de 2020, as disciplinas foram ministradas no período 
de maio a agosto de 2021, sendo que ambos os monitores foram selecionados 
através de edital próprio. 
 Considerando que “Os discentes da educação superior poderão ser 
aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, 
exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano 
de estudos” (BRASIL, 1996, s/p), a monitoria acadêmica é considerada como 
um excelente caminho para o estudante universitário vivenciar a prática da 
docência, onde o processo irá contribuir para a sua formação acadêmica e dos 
outros discentes que terão o suporte por ele (MATOSO, 2014). 
 Em complemento, fundamentadas nos preceitos da profissão de terapia 
ocupacional, as ações propostas pelos monitores buscaram compreender 
cada sujeito (discente, docente ou o próprio monitor) como um ser 
ocupacional, singular, que vive em uma sociedade, dentro de um contexto 
que precisa ser entendido e respeitado. Neste momento de pandemia, em 
que ficou evidenciada a vulnerabilidade de grande parte da população 
brasileira, o distanciamento social e a necessidade de adaptação das rotinas 
universitárias ocasionou rupturas no cotidiano dos estudantes, impactando 
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nas atividades de vida diária, produtivas, de lazer, autocuidado, rotina e nas 
demais áreas da ocupação humana. 
 Tendo em vista que o terapeuta ocupacional precisa ser um articulador 
entre as políticas públicas e as demandas de cada população assistida, com 
objetivo de garantir os direitos desses sujeitos (MALFITANO; CRUZ; LOPES, 2020), 
repensar as práticas de ensino e as metodologias utilizadas durante o ensino 
remoto emergencial mostrou-se como apresentação prática dos preceitos da 
profissão, ainda no ambiente acadêmico. 

3 DISCUSSÃO DA EXPERIÊNCIA

 No decorrer do curso das disciplinas foram utilizadas diferentes 
metodologias para apresentação e discussão dos conteúdos com os discentes. 
Na disciplina “Diversidade e Contextos”, a estratégia utilizada foi a de elaboração 
de um portfólio contendo filmes e séries que pudessem ser relacionados aos 
conteúdos ministrados. O material foi elaborado com a temática “Construção de 
Identidade”, sendo apresentado durante a atividade síncrona, em complemento 
aos conteúdos programáticos “Ser humano: singular-coletivo-plural-contextual" 
e “Cotidiano, culturas, diversidades e contextos de vidas”. Para a produção 
do portfólio, foram escolhidos filmes e séries assistidos previamente com fácil 
acesso em plataformas de streaming como Netflix® e YouTube®. O documento foi 
confeccionado através da ferramenta Canva®.  
  Considerando a dinâmica da disciplina “Fundamentos para Prática 
Profissional”, a monitora responsável realizou a aproximação e contato com 
terapeutas ocupacionais com diferentes áreas de atuação para falarem sobre 
sua prática profissional e em que corrente filosófica ou quadro de referências 
se fundamentam. Nesta disciplina estavam previstos no decorrer do semestre 
temas como: “Influências históricas, filosóficas e epistemológicas na construção 
do objeto de estudo e profissional” e “A relação entre campo de saber e campo de 
prática”. Para os momentos assíncronos foram disponibilizados artigos, capítulos 
de livros ou mídias audiovisuais para a elaboração de atividade específica e em 
seguida, no encontro síncrono, eram discutidos os materiais, sempre abrindo à 
discussão aos discentes matriculados. 
 Das temáticas discutidas nos encontros síncronos, ressalta-se: residência 
em terapia ocupacional em atenção hospitalar, no Complexo Hospital de Clínicas 
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(CHC) em Curitiba/PR; prática em saúde mental, em um Centro de Atenção 
Psicossocial Infantil (CAPSi) em Foz do Iguaçu/PR; prática em neuropediatria, em  
clínica particular, no interior de São Paulo. Para os momentos assíncronos, alguns 
profissionais disponibilizaram vídeos gravados, explicando sobre sua prática. 
 Foi perceptível o potencial desses momentos com as profissionais, pois 
possibilitaram aos alunos entenderem melhor a prática nos diferentes contextos 
de atuação da terapia ocupacional e o contato com diferentes terapeutas 
ocupacionais de diferentes cidades do país, sendo essa uma possibilidade 
através da participação remota. 
 A preparação e administração de aulas foi um dos recursos utilizados 
durante a monitoria na disciplina “Processo de Terapia Ocupacional em 
Contextos Sociais”, assim como nas demais disciplinas deste relato. Docente e 
monitora responsável decidiram quais tipos de mídias seriam utilizadas para 
as atividades, durante o semestre, bem como artigos, livros e vídeos disponíveis 
on-line. 
 Outra atividade elaborada em ambas as disciplinas foi a construção de 
quizzes digitais sobre os conteúdos ministrados. Os quizzes foram criados na 
plataforma Kahoot®, site em que os conteúdos podem ser apresentados de 
maneira dinâmica e interativa. Após a criação do quiz, cada monitor ficou 
responsável em conduzir a atividade em um encontro síncrono, onde os 
alunos que cursaram a disciplina puderam jogar e testar os conhecimentos 
apreendidos. A intenção desta atividade foi conduzir o conhecimento de forma 
descontraída, podendo colaborar com o ensino dos discentes. 
 Nas diferentes disciplinas a realização das atividades assíncronas 
garantiu aos estudantes a possibilidade de registro de frequência, conforme 
regulamentado pela universidade, sendo utilizada a plataforma virtual Microsoft 
Teams® para submissão das propostas e acesso às informações das disciplinas, 
assim como para a interação entre docentes e estudantes. Cada atividade 
assíncrona enviada pelos estudantes cursistas da disciplina teve sua devolutiva 
realizada pelos monitores e/ou pela docente, sendo que os registros de nota e 
frequência foram realizados através de planilha de dados.  
 A partir dos relatos descritos, se corrobora o que apresenta Nascimento 
(2021), quando diz que a modalidade de ensino remoto apresentou e ainda 
apresenta inúmeros desafios, e demanda de professores e alunos a capacidade 
de se adaptar a esse formato de ensino, portanto se faz ainda mais necessário 
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a atuação de um monitor, auxiliando junto ao docente, nas dificuldades dos 
demais alunos. A partir dessas experiências se percebe que a monitoria também 
é um processo que contribui para a formação acadêmica e profissional do aluno 
monitor, ampliando e possibilitando maior qualidade ao ensino, pois é uma 
atividade que vai além da grade curricular obrigatória de um curso superior.   

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Evidencia-se a importância da prática de monitoria ao oportunizar o 
desenvolvimento de conhecimentos das competências pedagógicas presentes 
no processo de planejamento de uma disciplina. Aspectos positivos, entre eles, 
aproximação do processo de docência, amadurecimento acadêmico, melhora 
no aproveitamento do ensino durante a graduação, descobertas vocacionais, 
aprofundamento no estudo das temáticas abordadas durante o prosseguimento 
das disciplinas e gerenciamento de ações e atividades na modalidade on-line 
que demonstram grande aproveitamento do programa de monitoria digital são 
percebidos como resultado desta experiência. 
 Contudo, percebe-se que tanto os monitores quanto os docentes ainda se 
depararam com dificuldades no manejo de tecnologias utilizadas para o ensino 
remoto e encontraram como obstáculo a resistência na interação dialogada on-
-line por parte dos alunos que cursaram as disciplinas. 
 Nesse sentido, nota-se o diferencial presente no período de monitoria 
digital em decorrência da pandemia. A modalidade de ensino remoto apresenta 
diversos entraves que requerem esforços por parte dos docentes, destacando-
se ainda mais a importância no papel dos monitores. Ainda, considerando o 
desenvolvimento destas atividades durante o curso da graduação de terapia 
ocupacional, ficou evidente a importância de se considerar as demandas 
individuais e coletivas dos sujeitos, que tiveram suas rotinas e cotidianos 
impactados pela imposição do distanciamento e da modificação da 
modalidade de ensino, passando a ser realizado remotamente.
 A partir dos relatos é perceptível uma mudança no método educacional 
e a necessidade de diferentes adaptações e ideias para o desenvolvimento das 
disciplinas, contando com o uso de diferentes atividades interativas que estimulem 
o processo de aprendizagem. Assim, constata-se que a monitoria se constitui 
em um instrumento facilitador para o desenvolvimento e prosseguimento do 
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ensino durante o período remoto, assim como foi experiência significativa para 
correlação teórico-prática da profissão de terapia ocupacional neste contexto. 
A experiência nessa modalidade constrói um caminho de potencialidades para 
estudos futuros sobre a temática, deste modo, considera-se que este relato 
colabora como base para novas pesquisas.
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1 INTRODUÇÃO

 O calendário acadêmico de 2020 mal havia começado quando a notícia 
de sua suspensão foi recebida em 15 de março. As expectativas do início da 
disciplina MN140 – Gerenciamento dos serviços de saúde e enfermagem, do curso 
de Bacharelado em Enfermagem, eram grandes para docentes e discentes.  
 Essa disciplina está indicada na grade horária do curso no oitavo período, 
com 120 horas teóricas e 30 horas práticas (totalizando 150 horas), antecedendo 
as duas disciplinas de Estágio Supervisionado de Gerenciamento do Cuidado, 
que ocorrem nos cenários da Atenção Primária à Saúde e Hospital, no nono 
período do curso, totalizando 360 horas de imersão no mundo do trabalho. Em 
relação aos conteúdos, são abordados temas que fundamentam o trabalho 
gerencial do enfermeiro, uma das dimensões do processo de trabalho desse 
profissional (UFPR, 2015). 
 Para a oferta presencial, haviam sido planejadas metodologias ativas, 
que ressaltassem o protagonismo do estudante, dentre as quais destacavam-
-se a composição de um arquivo da turma contendo o fichamento dos textos 
estudados, simulação realística, dramatização, e elaboração de um plano de 
carreira, especificando metas e ações em curto (para o estágio supervisionado), 
médio e longo prazo (com vistas à carreira profissional).  

NAVEGANDO PARA O SUCESSO NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: 
UMA EXPERIÊNCIA DOCENTE

1 Enfermeira. Mestre e Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta do Departamento de 
Enfermagem da Universidade Federal do Paraná (DENF-UFPR) e Docente permanente dos 
Programas de Pós-graduação em Enfermagem (PPGENF) e em Prática do Cuidado em Saúde 
(PPGPCS). Líder do Grupo de Pesquisas em Políticas, Gestão e Práticas em Saúde (GPPGPS).
2 Enfermeira. Mestre em Tecnologia em Saúde e Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta do 
DENF-UFPR. Docente permanente do PPGENF e PPGPCS. Membro do GPPGPS.
3 Enfermeira. Mestre em Enfermagem e Doutora em Ciências. Docente Aposentada do DENF-UFPR. 
Membro do GPPGPS.



184

 Após a suspensão do calendário acadêmico, as docentes iniciaram o 
replanejamento da disciplina para o Ensino Remoto Emergencial (ERE), que 
contou com a participação de discentes de pós-graduação em enfermagem 
(mestrandas e doutorandas) em estágio de docência, a partir de reuniões 
semanais, com duração de uma hora, com a utilização de dinâmicas e 
ferramentas de interação on-line.  
 A maior preocupação era a manutenção das metodologias ativas e 
o protagonismo do estudante no processo de ensino aprendizagem, com o 
desafio de redistribuir e organizar de maneira lógica os conteúdos para oferta 
remota de 150 horas teóricas. Elaborou-se um novo plano de ensino, conforme 
a Resolução nº 65/2020 – CEPE, vigente na ocasião, e a disciplina foi ofertada no 
período de novembro de 2020 a março de 2021, cuja metodologia empregada 
foi a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP). Para favorecer o protagonismo 
do estudante e a flexibilidade dos estudos, as docentes elaboraram objetos 
educacionais.  
 Objetiva-se relatar a perspectiva docente sobre a utilização da 
metodologia ABP e roteiros de estudos na oferta de uma disciplina de 
gerenciamento em enfermagem durante o ensino remoto emergencial. 

2 DESENVOLVIMENTO

A UTILIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS (ABP)

 A adaptação da disciplina para o Ensino Remoto Emergencial (ERE) requereu 
a reorganização das cinco unidades temáticas para quatro, reagrupando 
conteúdos, e redistribuindo-os para a carga horária de 10 horas semanais de 
estudos. A ABP teve como  âncora o livro Navegando para o sucesso, de Schurman 
(2009), o qual discute temas de interesse da disciplina. 
 A ABP foi aplicada por meio de atividades de apoio e do estudo dos temas, 
possibilitando ao discente utilizar as referências indicadas pelas docentes ou 
realizar pesquisa mais adequada ao seu projeto. As estratégias metodológicas 
adotadas foram: 1) Atividades síncronas (conforme cronograma) e assíncronas 
(para desenvolvimento dos conteúdos da disciplina); 2) Leitura e dissertação 
crítica de textos; 3) Trabalhos individuais e em grupos; 4) Filmes; 5) Simulado; 
6) Aprendizagem por pares; 7) Aprendizagem em espiral; 8) Mapas mentais; 
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9) Digital storytelling da carreira. Foram empregados Objetos Virtuais de 
Aprendizagem, como vídeos elaborados pelas docentes e recuperados da 
internet, aulas em Power Point gravadas, artigos e sites disponíveis na web. 
 O projeto consistiu na elaboração do plano de carreira, a partir da aplicação 
dos conteúdos estudados a cada semana na disciplina, e foi denominado 
“Navegando com o sucesso na minha vida profissional”. Foi elaborado pelas 
docentes o Diário de Bordo, em arquivo editável no site Canva.com, contendo 
dez páginas, organizadas em capa, temas das unidades da disciplina, Diário de 
bordo de cada uma das quatro unidades, Meu plano de carreira, e, Matriz SWOT 
da minha carreira. 
 A Figura 1 ilustra o leiaute do Diário de Bordo. Para elaboração do projeto 
ao longo da disciplina, o cronograma indicava qual elemento do diário de 
bordo deveria ser elaborado pelo estudante durante os estudos de cada tema 
(à esquerda). Em relação ao item ‘Meu plano de carreira’ (central), foram 
abordados conceitos chaves do planejamento em saúde, bem como a indicação 
de materiais que apresentassem ferramentas para que o estudante definisse 
seus planos e metas pessoais e profissionais. Os estudantes foram desafiados a 
elaborar a ‘Matriz SWOT da minha carreira’ (à direita), com vistas a reconhecer 
as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para a carreira.

FIGURA 1 – LEIAUTE DOS ITENS DO DIÁRIO DE BORDO

FONTE: O Autor, (2021).
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 Após o preenchimento do Diário de Bordo, os estudantes elaboraram um 
Digital storytelling da carreira ou contação de histórias digital. Inicialmente, 
produziram o roteiro escrito do vídeo respondendo às seguintes questões: O que 
será contado em seu digital storytelling? Quais recursos você utilizará para sua 
elaboração? Como você contará seu plano de carreira aos colegas (deve ser 
envolvente e estimular a curiosidade do seu colega ler o seu plano de carreira 
completo)? O roteiro foi descrito em formato de texto sobre o planejamento ou 
um esboço, um storyboard,  delineando o fluxo da história digital e os recursos 
previstos para a elaboração. Foram fornecidos materiais complementares sobre 
elaboração de storyboard e digital storytelling, visto que são conhecimentos 
provenientes de áreas distintas dos estudantes de enfermagem. 
 A partir do roteiro, seguiu-se para a elaboração de vídeos, apresentação 
de slides ou um trailer do plano de carreira elaborado, com no mínimo 2 e no 
máximo 5 minutos. Para isso, o estudante escolheu o recurso digital que tinha 
maior domínio, como serviço de streaming que ofereça ferramenta de edição, 
outros editores de vídeos gratuitos, como o Windows Movie Maker, gravação de 
slides do Power Point, Canva, etc. Foram empregues imagens, fotos, ilustrações, 
excertos de outros vídeos, músicas, a fim de utilizar o máximo de recursos 
disponíveis para deixar os slides interessantes, concisos e significativos para a 
narrativa digital. Os critérios avaliados foram: escrita, criatividade, capacidade 
narrativa, construção de argumentos, pensamento lógico, administração do 
tempo (prazos e tempo de duração do vídeo), a capacidade de coesão ao criar 
uma narrativa a partir de elementos distintos e o despertar da curiosidade dos 
colegas lerem o plano de carreira na íntegra. O vídeo foi apresentado à turma, no 
encontro síncrono final, permitindo a consolidação dos conteúdos da disciplina.  

ROTEIRO DE ESTUDO: CARTAS NÁUTICAS 
 
 O cronograma da disciplina foi organizado em um quadro contendo datas, 
unidade, roteiros/conteúdos, roteiro de estudos, carga horária, percentual de 
frequência na disciplina e professora responsável. Utilizou-se uma legenda para 
detalhar as atividades previstas a cada semana de estudos, a saber: [L] Leitura 
obrigatória; [V] Vídeos de suporte ao conteúdo; [T] Tarefas a serem cumpridas 
no Teams; [P] Projeto “Navegando com o sucesso na minha vida profissional”; 
[A] Autoavaliação sobre o conteúdo; [E] Encontro síncrono. 
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 Cada tema equivalia a carga horária de 10 horas, período de uma semana, 
e era composto pelo conjunto: texto para estudo, vídeo de suporte ao conteúdo, 
atividade individual ou em grupo, autoavaliação e projeto. A organização dos 
temas foi descrita no roteiro de estudos, Figura 2. 

FIGURA 2 – ROTEIROS DE ESTUDOS PARA CADA TEMA

FONTE: As autoras (2021).

 Semanalmente, as docentes detalharam os conteúdos de cada um dos 
temas indicando o conteúdo a ser estudado de forma assíncrona pelo discente, 
prazos e critérios de avaliação. Esse material foi denominado ‘Carta Náutica’ 
e continha a mesma legenda utilizada no cronograma da disciplina para 
identificação das atividades.  
 Sua  elaboração  ocorreu  a  partir de um  template elaborado para a 
disciplina contendo: cabeçalho indicando o tema e a unidade correspondente, 
legenda, data de conclusão do tema, data limite de postagem, excerto do 
livro âncora e que  guarda relação com o conteúdo abordado, Plano de ensino 
contendo os objetivos da semana, conteúdos a serem abordados, recursos/
estratégias de ensino, frequência a ser atribuída mediante a entrega de cada 
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atividade, questão motriz (pergunta elaborada a partir do livro âncora, e que 
fornece a tarefa geral ou a reflexão necessária para a elaboração do projeto), 
cronograma, descrição das estratégias de ensino (detalhamento de todos 
os itens sinalizados no cronograma, com links e indicação dos materiais a 
serem estudados; data, horário e temas dos encontros síncronos, distribuição 
das atividades individuais e em grupo, descritivo das tarefas avaliativas, de 
autoavaliação e o roteiro do projeto, dentre outros); Rubrica de avaliação 
(critérios Excelente, Bom, Regular e Insuficiente), e Referências Bibliográficas. A 
Figura 3 apresenta o template da Carta Náutica.

FIGURA 3 – TEMPLATE DA CARTA NÁUTICA

3 DISCUSSÃO DA EXPERIÊNCIA

 A pandemia da Covid-19 tornou realidade e trouxe a demanda imediata 
da transformação dos processos pedagógicos que muitos educadores vêm 
sustentando (SANTOS et al. 2018). No que se pese a inclinação das docentes à 
utilização das metodologias ativas no período pré-pandemia, o contexto do ERE, 
juntamente com a responsabilidade com a formação dos alunos em etapa final 
do curso, foram fatores que corroboraram para que a aplicação dos processos 
pedagógicos da ABP fosse colocada em prática na disciplina. 
 De acordo com Hodges, et al. (2020), o ERE envolve a mudança temporária 

FONTE: As autoras (2021).
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dos currículos diante de uma circunstância de crise, tal como a pandemia 
da Covid-19. Trata-se de uma solução estratégica, temporária, e que visa a 
manutenção das atividades de ensino, com a utilização de Tecnologias Digitais 
da Informação e Comunicação (TDICs). 
 A ABP visa envolver os estudantes na aprendizagem, a partir de motivação 
por problemas do mundo real e que podem contribuir para a sua comunidade. 
Utiliza-se de projetos realistas e autênticos, baseando-se em uma questão ou 
tarefa (BENDER, 2014). 
 Santos et al. (2019), em estudo de revisão sobre a aplicação da ABP nos 
cursos de graduação em enfermagem no Brasil, salientam que sua utilização 
ainda é escassa e recente. Referem que há o seu uso de forma experimental, 
em estudos comparativos com métodos tradicionais. Ainda, citam referências 
de  

 Os objetos educacionais se referem aos recursos digitais capazes de apoiar 
o ensino e que poderão ser reusados e que possuam uma intencionalidade no 
processo de ensino aprendizagem (WILEY, 2000). Dessa forma, as Cartas Náuticas 
(roteiros de estudos semanais) e o Diário de Bordo (roteiro de elaboração do 
projeto) foram nomeados em alusão à âncora da disciplina, permitiram a auto-
-organização do estudante, diante das mudanças de vida e a necessidade 
de conciliar estudo, família, trabalho e outras demandas pessoais com as 
acadêmicas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A reformulação da disciplina a partir da aplicação da ABP e de roteiros 
de estudos alcançou o objetivo das docentes de manter o protagonismo dos 
estudantes com a utilização de metodologias ativas, mesmo durante o ERE. 
 O desenvolvimento do projeto denominado ‘Navegando com o Sucesso 

“autores que utilizam a ABP há mais tempo e indicam a necessidade 
de sua contínua revisão, bem como sua associação a outras 
estratégias, tendo em vista o fortalecimento de elementos essenciais 
à formação, como a criatividade e o pensamento crítico”. (SANTOS et 
al. 2018, p. 1132).
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na minha vida profissional’ e os Objetos de Aprendizagem: ‘Carta Náutica’ e 
‘Diário de Bordo’, bem como a elaboração de um Digital storytelling do plano 
de carreira atenderam aos preceitos da ABP, bem como da intencionalidade do 
objeto educacional. Prevê-se nova aplicação dos recursos elaborados e o futuro 
registro como Recurso Educacional Aberto (REA). 
 Os desafios e as potencialidades desse modelo de ensino-aprendizagem 
foram vivenciados em sua plenitude, intercalando momentos de incertezas com 
o regozijo pelo processo enfrentado por docentes e discentes.
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1 INTRODUÇÃO
 
 O Cálculo é um assunto amplo, que faz parte da formação básica de 
diversos cursos das áreas de Ciências Exatas, da Terra e das Engenharias.  O 
Cálculo 2 é uma de suas subdivisões e trata, geralmente, das funções de várias 
variáveis. O Departamento de Matemática(DMAT) oferta algumas disciplinas 
com diferentes códigos que abordam esta temática, as quais variam em carga 
horária (90 ou 60 horas) e também em unidades didáticas, para atender às 
diferentes demandas dos cursos de graduação.  Antes da pandemia, o Cálculo 
2 era ofertado em todos os semestres e acontecia com aulas presenciais.  Em 
março de 2020, quando a pandemia do Covid-19 impôs a interrupção das 
atividades letivas, estavam em andamento 13 turmas, com 717 alunos de 13 
cursos. Seguiram-se os meses de abril e maio com muita expectativa de 
uma volta à normalidade, o que não se concretizou, e no final de maio, alguns 
professores de Cálculo 2 começaram a discutir sobre a possibilidade de sua 
oferta remota.    
 Era comum o entendimento quanto à urgência da retomada das 
disciplinas, mas a pouca ou nenhuma experiência no Ensino a Distância (EaD) 
era um fator limitante para a oferta isolada da disciplina por cada professor. 

O CÁLCULO 2 NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL DA UFPR

1 Doutora em Ciências em Modelagem Computacional (LNCC, Brasil), Professora Adjunta do 
DMAT/UFPR.
2 Doutora em Matemática Aplicada (UNICAMP, Brasil), Pós-doutora (Universidad de Sevilla), 
Professora Associada do DMAT/UFPR.
3 Doutora em Matemática Aplicada (Paris I - França), Doutora em Engenharia da Produção 
(UFSC), Pós-doutora (Chinese Academy of Sciences, China e Tokyo Institute of Technology, 
Japão), Professora Titular do DMAT/UFPR.
4 Doutor em Matemática (State University of New York – EUA), Pós-Doutor (Impa, Brasil), Professor 
Associado do DMAT/UFPR. 
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Desta forma, quatro professores se reuniram para planejar uma estratégia 
coletiva que minimizasse as suas dificuldades individuais.  Com as discussões 
em relação à retomada das atividades letivas se aprofundando na UFPR, ficou 
claro que o que seria feito não seria EaD e sim um Ensino Remoto Emergencial 
(ERE) (HODGES et al., 2020; MORAN, 2002), ainda que muitos dos seus recursos 
tecnológicos fossem semelhantes. Uma preocupação geral era a necessidade de 
selecionar ou produzir uma grande quantidade de materiais (videoaulas, textos, 
listas de exercícios, etc) que garantisse que a dinâmica usual da apresentação 
do conteúdo matemático não ficasse engessada e dificultasse a compreensão 
dos assuntos pelos estudantes, que deveriam ter também a possibilidade de os 
acessar de diferentes dispositivos e a qualquer tempo.  
 Desta maneira, o grupo sugeriu à chefia de unir esforços para juntos ofertar 
a disciplina remotamente e começou a se configurar a divisão da disciplina 
em módulos. Cada professor da equipe ficaria responsável pela produção de 
material didático, provas e atendimentos síncronos de um dos módulos, pois o 
conteúdo do Cálculo 2 é extenso e a escrita digital matemática geralmente é 
um fator que agrega um tempo extra e é intrínseco ao processo de produção de 
materiais, mesmo para os especialistas.  Para tal configuração era necessária a 
adesão de mais membros à equipe, que se totalizaram em seis docentes após 
um convite do grupo aos demais professores do DMAT.  Neste formato, tornou-
se essencial uma coordenação para a disciplina para liderar os trabalhos, as 
comunicações e as exigências burocráticas da oferta da disciplina. 
 O objetivo deste relato é, portanto, compartilhar sobre a formação da equipe 
de Cálculo 2, sobre sua experiência de trabalhar em grupo e dividir a disciplina em 
módulos. Pretende-se abordar os desafios enfrentados e as soluções encontradas, 
apontando as vantagens e desvantagens da metodologia adotada. Além disso, 
pretende-se apontar as mudanças ocorridas na oferta da disciplina, desde sua 
primeira oferta no Período Especial 1 (PE1) até a retomada do segundo período de 
2020.   

 2 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO DA EXPERIÊNCIA 

 A primeira oferta do Cálculo 2 no ERE aconteceu no PE1, de 27/07/2020 até 
25/09/2020. Em 9 semanas uma carga horária de 90 horas foi distribuída entre 
momentos síncronos (18 horas) e assíncronos (72 horas). Foram utilizadas a UFPR 
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Virtual (a versão do ambiente Moodle da UFPR) para disponibilizar os materiais 
de estudo, efetuar as comunicações entre professores e alunos e realizar as 
avaliações e o Microsoft Teams para a realização dos momentos síncronos.  Esta 
escolha se mostrou muito adequada, tendo em vista todos os suportes técnicos 
oferecidos pela UFPR e recursos tecnológicos disponíveis nos dois sistemas.  
 Foram abertas 300 vagas para atender a 12 cursos. Esse número foi reflexo 
da nossa insegurança, pois temíamos vários problemas durante os momentos 
síncronos, como os de comunicação e conexão de rede. Imaginávamos uma 
grande participação dos alunos nos momentos síncronos e que os sistemas de 
comunicação não suportariam um número tão grande de usuários simultâneos, 
mas isto nunca aconteceu.  
 O conteúdo da disciplina foi dividido em 4 módulos: o Módulo 1 abordou 
as Equações Paramétricas, as Coordenadas Polares e as Funções Vetoriais; o 
Módulo 2 foi dedicado à Diferenciabilidade de funções a várias variáveis e suas 
aplicações; o Módulo 3 tratou das Integrais Múltiplas e o Módulo 4 foi sobre 
Cálculo Vetorial.  Cada um dos quatro módulos ficou sob responsabilidade de 
um(a) docente. Um quinto professor participou de todos os módulos através 
da oferta de horários adicionais para atendimentos síncronos aos alunos. Uma 
professora dedicou-se à coordenação da disciplina, responsabilizando-se pelos 
trâmites pedagógicos junto ao DMAT, comunicação com a equipe do suporte 
da UFPR Virtual, criação, unificação e gerenciamento das salas virtuais nas 
plataformas adotadas, comunicação com os(as) estudantes e cumprimento 
dos prazos.   Os primeiros dias foram dedicados a atividades de ambientação 
dos(as) estudantes à plataforma UFPR Virtual e ao sistema de avaliação.     
 A divisão do conteúdo em módulos favoreceu o trabalho em equipe 
concedendo um certo grau de independência a cada docente. Foi importante 
para os professores, frente ao volume de trabalho que deve ser empreendido 
para o desenvolvimento de uma disciplina (ou curso) à distância, poder dedicar-
-se a uma parte dela.  Para o estudante, a adoção dos módulos elaborados por 
professores diferentes tem a vantagem de que o aluno aprende, na mesma 
disciplina, muitas maneiras diferentes de pensar, pois cada professor tem suas 
próprias ideias e modo de conduzir o processo de ensino/aprendizagem. Mas 
tem a desvantagem que a disciplina perde um pouco a unidade.  
 A equipe de Cálculo 2 do PE 1 contou com a oportuna participação de 4 
estudantes dos programas de pós-graduação da UFPR (Programa de Pós- 
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-Graduação de Educação e Ciências e Matemática - PPGCEM,  Programa de Pós-
-Graduação em Matemática - PPGM e  Programa de Pós-Graduação em Métodos 
Numéricos em Engenharia - PPGMNE) vinculados ao Projeto dos Programas de 
Pós-Graduação de Apoio ao Cálculo cujos objetivos principais são “contribuir 
com a redução dos índices de reprovação nas disciplinas de Cálculo” e 
“oportunizar aos alunos de pós-graduação uma vivência de prática de docência 
inovadora”. Os estudantes auxiliaram os professores nas tarefas de atendimento 
às dúvidas nos momentos síncronos, nas respostas aos questionamentos nos 
fóruns de discussão e também na produção de videoaulas e materiais escritos 
tais como listas de exercícios com gabaritos e apresentação de problemas 
resolvidos passo-a-passo. As videoaulas são um recurso muito relevante para a 
característica assíncrona de uma disciplina, mas elas se revelaram um grande 
desafio para os professores, pois demandam além dos conhecimentos da 
tecnologia envolvida, muitas horas de elaboração de slides, gravação, edição, 
etc. A ajuda dos estudantes da pós nessa atividade foi essencial para garantir 
que as videoaulas fossem produzidas em tempo hábil.  Um doutorando do PPGM 
se responsabilizou pela implementação na UFPR Virtual das questões de provas 
elaboradas pelos professores, pois já tinha alguma experiência na elaboração de 
avaliações no Moodle, o que foi fundamental para a implementação do sistema 
de avaliações e correções automáticas. No PE 1 não houve monitores discentes de 
graduação.  
 Do ponto de vista da equipe de professores envolvidos, foram muitos os 
desafios e superações ocorridas neste curto período, a começar pela desconfiança 
de muitos dos professores envolvidos com relação ao ensino e aprendizagem 
de matemática de forma remota. A ruptura com uma ideia tão fortemente 
estabelecida em nosso inconsciente não foi um processo simples. Rapidamente 
nos demos conta de que não é suficiente reproduzir a  aula tradicional em uma 
live, numa tela de computador. Foi necessária a desconstrução dos paradigmas 
de nosso papel de professor, com o objetivo de melhorar as nossas aulas. 
Também constatamos que o preparo do professor nesta nova modalidade de 
ensino não deve se limitar ao treinamento técnico, mas também é fundamental 
que se tenha algum domínio da comunicação apropriada para o ambiente 
virtual, pois nele podem não existir elementos como a expressão facial ou outros 
que facilitem o entendimento. Os alunos, por exemplo, raramente abrem suas 
câmeras durante os momentos síncronos.  
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 Além de rever nossas práticas, enxergar nossas deficiências, tivemos que 
implementar mudanças muito rapidamente.  Os softwares matemáticos para 
o ensino/aprendizagem da Matemática, por exemplo, entraram em cena em 
praticamente todas as etapas do processo. Em particular, eles tiveram papel 
decisivo no tipo de avaliação que aplicamos. Antes da pandemia, os alunos, 
em geral, eram avaliados através de provas discursivas, onde eles deveriam 
apresentar todas as etapas de resolução de um certo número de questões 
propostas. No PE 1 tivemos que considerar que existem muitos pacotes e sites 
que resolvem completamente cálculos puramente mecânicos, mesmo alguns 
bem sofisticados. Também nos demos conta de que, muitos destes aplicativos/
pacotes/sites oferecem a resposta com todas as etapas da resolução para 
alguns tipos de exercícios numéricos, como por exemplo, o cálculo de derivadas e 
integrais. Dado que não tem jeito de fiscalizar uma proibição de uso de softwares, 
decidimos explicitamente a partir do PE 2 liberar e incentivar o uso destas 
ferramentas e demos algumas sugestões. Deste modo, o uso de tais ferramentas 
representou uma enorme mudança de paradigma e da percepção do nosso 
papel como professores. Nos demos conta de que a tecnologia não “limita” a 
capacidade de raciocínio dos alunos e sua capacidade de realizar cálculos, mas, 
se bem utilizadas, tais ferramentas podem auxiliá-los a aprimorar as técnicas 
empregadas em alguns cálculos. De maneira similar, o uso de aplicativos para 
obter gráficos de funções também se mostrou eficiente, pois, através destes, a 
compreensão de certos conceitos se tornou possível, através da visualização 
geométrica destes. Esta aceitação do papel do computador nos cálculos mudou 
completamente nossos paradigmas de ensino/aprendizagem e a nossa forma 
de avaliar.  
 Muitas das dificuldades na hora de elaborar as avaliações estiveram 
associadas ao uso dos softwares pelos estudantes. As questões de outrora já 
não poderiam ser feitas, pois poderia ser o computador quem as resolveria. Além 
disso, alguns parâmetros dentro das questões deveriam variar de estudante 
para estudante, para dificultar a cola. Os professores tiveram que pensar em 
como desenhar questões que avaliassem mais a parte conceitual do que a 
parte mecânica de calcular, tudo isto dentro do contexto do Moodle. Foi uma 
experiência muito construtiva que, mesmo na volta das aulas presenciais, vai 
enriquecer muito as ferramentas pedagógicas de avaliação.  
 Para a equipe de Cálculo 2 o PE 1 foi uma experiência de sucesso, pois, 
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apesar do curto intervalo de tempo de preparação da disciplina, conseguimos 
elaborar uma boa quantidade de materiais digitais para disponibilizar para os 
alunos, conseguimos dominar as ferramentas de comunicação à distância e 
usá-las para ter uma boa interação com os alunos. Obtivemos bons resultados: 
obtivemos uma taxa de aprovação de 79,5% do total de alunos que concluíram 
a disciplina. Desta experiência inicial, tivemos a certeza de que o formato em 
módulos era uma boa estratégia para ministrar a disciplina enquanto durasse o 
ERE na UFPR. 
 O PE 2, que ocorreu no período de 01/12/2020 a 26/03/2021, possibilitou um 
intervalo de tempo maior para a realização da disciplina de 90 horas e ela foi 
ministrada em 11 semanas, o que permitiu um ajuste no tempo de duração de 
cada módulo.  A equipe passou de 6 para 10 professores para atender também 
as disciplinas de 60 horas.  A disciplina com o código CM202 atenderia a 4 novos 
cursos e se diferenciava das que foram ofertadas no PE 1, pois não abrangia os 
Módulos 1 e 4 e necessitava de um conteúdo de Equações Diferenciais. Com 
esta demanda, o quinto professor que participou dos momentos síncronos 
dos 4 módulos no PE 1, se tornou responsável por um novo módulo, que junto 
com os Módulos 2 e 3, corresponderia às unidades didáticas da CM202.  Com 
a flexibilidade de datas possibilitada pelo calendário do PE 2, pudemos iniciar 
essa nova disciplina quando o Módulo 1 já havia terminado para as turmas 
de 90 horas. Além disso, o novo módulo ocorreu concomitante com o Módulo 
4 original.  A disciplina com o código CM302, atenderia a três outros cursos, e 
se diferenciava das originais, pois o assunto do primeiro módulo deveria ser 
Mudança de Coordenadas e não incluiria o Módulo 4. Além disso, o enfoque 
e aprofundamento dessa disciplina deveria ser diferente. Desta forma, três 
dos novos professores ficaram responsáveis por criar e adaptar três módulos 
adequados para ela, aproveitando parte dos materiais já criados nos módulos 
originais.  O quarto professor novo na equipe trabalhou junto com o professor 
do Módulo 3 original, para adequar o conteúdo a um intervalo de tempo maior.   
Mais uma vez o sistema de módulos adotado se mostrou eficaz para atender à 
abertura de turmas com novos códigos, pois os módulos originais poderiam ser 
aproveitados totalmente ou mesmo adaptados. 
 No PE 2 contamos também com o auxílio de 3 monitores discentes, por 
meio do Programa Emergencial de Monitoria Digital e os estudantes de pós- 
-graduação também participaram na equipe de Cálculo 2 de uma maneira 
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mais suave, porém não menos importante, auxiliando nos fóruns de discussão 
e na revisão dos materiais. Em relação às avaliações, no PE 1 tivemos 2 provas 
por módulo, com média aritmética de todas as notas ao final e no PE 2 optamos 
por realizar por módulo uma prova e um quiz. A prova correspondia a 75% da 
nota do módulo e o quiz a 25%, com a média final sendo a média aritmética 
das notas dos módulos. Outra mudança que ocorreu foi que no PE 2 a disciplina 
passou a ser totalmente assíncrona, contudo, os professores mantiveram os 
seus atendimentos síncronos semanais, que foram facultativos para os alunos. 
No PE 2 foram atendidos pela equipe 915 alunos de 18 cursos da UFPR. A taxa de 
aprovação foi de 51,88% do total de alunos que concluíram a disciplina.  
 Ainda no ERE, o segundo semestre letivo de 2020, realizado de 03/05/2021 a 
14/08/2021 também contou com a oferta das disciplinas de Cálculo 2. Foram 597 
alunos de 22 cursos de graduação matriculados. A equipe de Cálculo 2 contou 
com nove professores. A estrutura dos módulos originais sofreu uma alteração, 
passando de quatro para cinco módulos, pois o Módulo 3 foi dividido em dois: 
o primeiro abordou o Cálculo Diferencial e o segundo de Máximos e Mínimos. 
Além disso, passamos a ter apenas um tipo de avaliação por cada módulo (a 
prova) e promovemos a realização de simulados de provas com um conjunto 
de problemas do banco de questões que foi criado nas ofertas anteriores da 
disciplina. A equipe contou com a participação de um estudante de pós- 
-graduação, que foi de grande auxílio nos fóruns de discussão de cada módulo 
e com dois estudantes de graduação como monitores digitais.  No referido 
período obtivemos uma taxa de aprovação de 50,58%. Atualmente ministramos 
as disciplinas do primeiro semestre letivo de 2021, ainda em ERE. Atendemos 436 
alunos que ainda não foram avaliados.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Durante o ERE, a equipe de Cálculo 2 tem se empenhado para superar os 
muitos desafios impostos pela pandemia do Covid-19. O modelo de módulos 
adotado foi muito conveniente às preocupações iniciais da equipe e mostrou-se 
muito adequado para atender às demandas dos cursos em relação aos números 
de professores envolvidos. Os resultados alcançados se devem em grande parte 
ao intenso trabalho da coordenação da equipe, que, de modo extremamente 
democrático, levou em consideração todas as preocupações e opiniões dos 
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membros envolvidos. Além disso, a participação na equipe dos estudantes 
de pós-graduação e de graduação foi uma contribuição muito relevante, 
propiciando múltiplos aprendizados a todos os envolvidos.  Outros fatores que 
contribuíram para os resultados obtidos foram a flexibilidade dada pela UFPR 
ao formato das disciplinas no ERE, que nos permitiu ajustar as cargas horárias 
das disciplinas dentro do calendário letivo e implementar o modelo de módulos, 
assim como um certo grau de independência dado aos professores dentro de 
cada módulo.   
 Acreditamos que na volta do ensino presencial, esta experiência deveria 
encorajar os professores do DMAT a trabalhar em turmas coordenadas, que 
podem ser mais eficientes e fazer as habilidades de cada um dos membros 
gerarem uma boa sinergia. Também constatamos que a modalidade do ensino à 
distância pode ser uma boa opção no que se refere à democratização do ensino 
superior, pois em tempos de tecnologia mais disponível é o curso universitário 
que vai ao aluno, otimizando seu tempo e ampliando suas condições para 
acessar o conteúdo. Podemos afirmar que houve um aprendizado subjetivo que 
ficou dentro da cabeça de cada um dos professores da equipe, mas também 
tem um aprendizado objetivo, disponível para todos, contido no grande banco 
de perguntas que temos construído ao longo do ERE.
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1 INTRODUÇÃO
 
 A tecnologia digital vem transformando o processo de ensino e 
aprendizagem na nova geração. Com toda a facilidade que esse meio 
proporciona, escolas e universidades se beneficiam principalmente no 
exercício de comunicação, que ocorre constantemente durante a pandemia 
da Covid-19. A utilização da tecnologia pode ter efeitos no tempo dedicado à 
interação entre estudantes e docentes, continuando para além das paredes 
da sala de aula, em um processo de comunicação, envolvimento, partilha de 
conteúdos e materiais de estudos. Dispositivos como smartphones, tablets, 
leitores eletrônicos e apps móveis têm-se destacado como ferramentas 
emergentes de apoio à aprendizagem no ensino superior (ARESTA; PEDRO; 
SANTOS, 2015).  
 Quando se pensa na gestão e no suporte que essa ferramenta proporciona na 
elaboração de cursos, palestras e workshops, encontramos uma ampla variedade 
de plataformas, sites e outros serviços on-line gratuitos e de qualidade. Segundo 
estudos, entre as tecnologias que suportam a comunicação de estudantes, o 
WhatsApp e o Facebook estão entre os mais utilizados. Já os vídeos são buscados 
para consolidar o aprendizado, com buscas que envolvem tópicos abordados nas 
aulas (SILVA; CAPP; NIENOV.2021). Esse uso é justificado por conta dos vídeos, 
acenderem outras formas de explicação aos eixos temáticos, o que lhes permite 

O USO DAS ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS ENVOLVENDO CURADORIA DE 
CONTEÚDO DIGITAL PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO

1 Discente do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Paraná e bolsista do Programa de 
Educação Tutorial - PET Odontologia.
2 Tutor Docente do Grupo PET Odontologia da Universidade Federal do Paraná.
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compreender e aprofundar os conhecimentos através de variadas didáticas. 
(PINTO; LEITE, 2020). O YouTube representa uma boa parcela na disseminação de 
conhecimentos, desde os assuntos mais corriqueiros e rotineiros até os assuntos 
do meio científico (DUQUE, et al., 2019). Além do mais, estudos demonstram que 
o uso das mídias sociais está com um papel muito importante frente às questões 
de saúde, facilitando o acesso às informações, reduzindo o estigma de várias 
doenças, e ainda como espaço de promoção e educação em saúde. (MOORHEAD, 
et al., 2013; PURAWAT, et al., 2017). Com todo esse poder, a tecnologia vem para 
revolucionar o modo de compartilhar conhecimento, e essa ferramenta, que 
está em constante transformação, contribui ainda mais para uma formação 
profissional de qualidade dos acadêmicos de graduação (SLEEMAN, et al., 2016).  
 Em razão disso, o grupo PET Odontologia vem se inserindo cada vez mais 
nessa era digital, proporcionando aos seus bolsistas e aos alunos de graduação, 
o acesso ao aprendizado e ainda a consolidação desse aprendizado por 
diversos meios. Esse período de pandemia e de isolamento social serviu como 
encorajamento para que muitas atividades fossem produzidas, algumas delas 
através de palestras, minicursos e oficinas, apresentadas por professores da 
casa e outros profissionais da odontologia, além da elaboração de planos de 
aulas e curadoria digital, com roteiros de estudos e objetivos educacionais bem 
definidos. 

2 DESENVOLVIMENTO  

 Com o objetivo de oferecer material pedagógico de forma remota para 
alunos de graduação em Odontologia e outros cursos da saúde, o grupo PET 
Odontologia UFPR desenvolveu em 2020, curadorias de conteúdo com 8 eixos 
temáticos, os quais são de grande importância na formação de um profissional 
desta área a saber:  Conhecimento Científico na Saúde, Interpretação de 
Hemograma, Câncer de Boca, Retentores Radiculares, Medicina Periodontal, 
Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, Introdução à Próteses 
Bucomaxilofaciais e Fissuras Labiopalatinas.  
 Para isso, os bolsistas do grupo desenvolveram os planos de aula, 
criaram playlists no YouTube e podcasts no Spotify. Foram indicadas também 
leituras complementares e questionários avaliativos ao final de cada roteiro de 
estudo, para que o estudante pudesse avaliar seu aproveitamento. Os bolsistas 
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trabalharam em duplas ou trios para cada um dos 8 eixos temáticos. Todo o 
trabalho de desenvolvimento foi orientado pelo tutor do grupo.  
 Em cada eixo temático, desenvolveu-se um plano de aula, onde foram 
estabelecidos os objetivos educacionais. Para atender aos objetivos buscou-
se por vídeos e podcasts para compor uma playlist. A literatura em periódicos 
especializados também foi consultada e referências foram indicadas para 
auxiliar, de maneira mais sólida, a composição de um roteiro mais preciso sobre 
cada tema, mantendo o caráter científico da atividade. Os planos de aula foram 
publicados na página eletrônica e redes sociais do grupo PET Odontologia de 
maneira gratuita. Cada playlist tinha, em sua descrição, tópicos do plano de 
estudo tais como o público alvo indicado, objetivos educacionais e também 
recomendações de visualização dos vídeos que sugerem a ordem, a velocidade, 
tempos iniciais e finais de cada vídeo, além de um breve resumo de cada um 
deles. No que se refere aos questionários avaliativos propostos ao final do roteiro 
de estudos, todos eles abordavam as definições dos temas, conhecimentos 
prévios sobre o assunto e exercícios práticos. 
 Ao total, as playlists contém cerca de 9 horas e 40 minutos de conteúdo e 
somaram 1195 visualizações no canal do Youtube do Grupo PET Odontologia UFPR 
no período compreendido entre os meses de abril de 2020 e agosto de 2021. 

TABELA 1 - DADOS DO MATERIAL AUDIOVISUAL DESENVOLVIDO PELO GRUPO
                      PET ODONTOLOGIA UFPR

 Fonte: Os autores (2021).
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 O grupo também propôs e confeccionou testes através dos Formulários 
Google para reforçar e mensurar os conhecimentos adquiridos pelos 
espectadores ao finalizarem cada playlist. Cada um contava com perguntas 
sobre o assunto da curadoria, e algumas informações do avaliado: seu 
curso, nível de formação, periodização, se ainda fosse acadêmico, e tempo 
de formação, caso já tivesse se graduado. Com relação à resolução dos 
questionários, todos juntos somaram um total de 13 respostas, sendo o teste 
sobre Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial o que contemplou mais 
acessos, enquanto o de Retentores Dentais Intrarradiculares foi o menos 
respondido, com apenas 1 acesso.  
 As playlists alcançaram um número de visualizações considerado 
satisfatório pelo grupo. Já os questionários e avaliações contaram com baixa 
adesão. Os números são indicadores relevantes para o planejamento de material 
similar e sinalizam preferências da audiência-alvo nos temas propostos. 

3 DISCUSSÃO DA EXPERIÊNCIA 

 Trabalhar com curadoria e delimitação de planos de aula proporcionou 
aos bolsistas do grupo um exercício de iniciação à docência, compondo e 
fortalecendo a tríade pesquisa, ensino e extensão, que nutre os objetivos do 
Programa PET. Escolher trabalhar com vídeos dando suporte à aprendizagem, 
favoreceu a descoberta de conteúdo especializado em cada um dos eixos 
temáticos e enriqueceu os seus respectivos planos de aula. O material de 
curadoria digital, criado pelos bolsistas, mostrou-se um recurso promissor para 
facilitar o aprendizado do aluno de graduação com estratégia assíncrona.  
 As atividades de comunicação e colaboração em que os estudantes podem 
entre si colocar questões, partilhar informações e ideias e trabalhar em conjunto 
(HENDERSON et al., 2015) podem servir como motivação para a continuidade no 
desenvolvimento de projetos de ensino semelhantes. 
 Portanto, a atividade de curadoria de conteúdo digital contribuiu para o 
desenvolvimento acadêmico de todos os discentes atuando no pilar de pesquisa 
e ensino, aprimorando seus conhecimentos e competências. Espera-se que 
aqueles que puderam assistir ao conteúdo audiovisual e cumpriram com o 
plano de aula disponibilizado pelo grupo PET, tenham fortalecido seu percurso 
acadêmico através dessa atividade extracurricular, de modo a complementar o 
seu curso de graduação.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A procura por materiais de apoio pedagógico vem aumentando 
consideravelmente entre os alunos de graduação. Embora o meio digital 
esteja amplamente presente nas universidades, auxiliando em trabalhos e 
pesquisas, ainda vemos uma grande barreira entre o que se apresenta como 
conhecimento obrigatório, composto na grade curricular, e o interesse pelo 
conhecimento extracurricular. Quando presentes na vida de um discente, 
os conhecimentos paralelos à grade de curso auxiliam no processo ensino-
aprendizagem, agregando experiência, melhorando a formação profissional e o 
desenvolvimento curricular. O material desenvolvido pelo grupo PET Odontologia 
UFPR foi importante ao trazer para a graduação um produto utilizando-se da 
tecnologia acessível e gratuita, criando roteiros de estudo com conteúdo 
especializado. Ademais, neste período de pandemia e isolamento social, todas 
essas atividades extracurriculares desenvolvidas proporcionam maior interação 
e permitem ao acadêmico não se restringir apenas ao obrigatório, estimulando 
o acesso ao amplo conteúdo educacional do mundo digital. 
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1 AS ORIGENS E OS FUNDAMENTOS

 O projeto CAFE.doc — Coletivo de Apoio à Experiência e à Formação Docente 
nasce e se desenvolve no contexto do campus avançado Jandaia do Sul, na 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). Sua concepção tem lugar na copa do 
campus, local de encontro frequente dos servidores e onde o calor e a energia do 
café costuma regar efusivas discussões, entre outros temas, sobre as atividades 
e as práticas de ensino.
 Sendo um campus de interiorização e com implantação inconclusa, a UFPR 
Jandaia lota um número relativamente pequeno de docentes (menos de quatro 
dezenas), a maior parte jovem e/ou iniciando sua experiência profissional. 
E não havendo organização departamental, os cinco cursos de graduação 
(três engenharias e duas licenciaturas) também compartilham a equipe de 
professores/as. Tudo isso acentua a heterogeneidade das percepções sobre 
educação, das proposições pedagógicas, das práticas didáticas, e das visões 
sobre os conteúdos curriculares, características dos discentes e das condições 
de trabalho dos/as professores/as.
 Neste contexto, os/as servidores/as que possuíam formação 
pedagógica de origem e/ou que já atuavam nos campos da Educação e/
ou Ensino perceberam (ou receberam) muitas demandas por acolhida, 
apoio e orientação. Vários foram os cafés na copa que tiveram como 

OS SABORES E OS AROMAS REVELADOS NO CAFE.DOC - COLETIVO DE
APOIO À FORMAÇÃO E À EXPERIÊNCIA DOCENTE

1 Docente — UFPR campus avançado Jandaia do Sul — marcelovalerio@ufpr.br.
2 Graduanda em Ciências Biológicas — UFPR Curitiba — lizleonel@ufpr.br.
3 Técnico em Assuntos Educacionais — UFPR campus Jandaia do Sul — rafaelpoliceno@ufpr.br.
4 Docente — UFPR campus avançado Jandaia do Sul — barbarabraz@ufpr.br.
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assunto os acontecimentos de sala de aula, ou mesmo os desafios que 
antecedem ou sucedem a prática de ensino propriamente dita. Debates sobre 
planejamentos, sugestões de atividades e práticas avaliativas ou discussões 
sobre encaminhamentos frente aos desafios das relações pedagógicas (com 
os alunos, em especial) foram frequentes. Eis, portanto, as sementes do projeto 
CAFE.doc, plantadas no início de 2020 com a objetivo de estabelecer uma 
oportunidade formal e institucionalizada para a vivência do desenvolvimento 
profissional daqueles/as professores/as universitários/as; e da geração de 
impacto na qualidade do ensino ofertado aos estudantes de graduação.
 É importante considerar que, em todo o mundo, poucos/as docentes 
universitários têm formação inicial para o ensino. Em muitos casos, os 
profissionais do magistério superior mantêm-se afastados de qualquer 
formação pedagógica durante seu percurso profissional. Não havendo 
processos formais de licenciamento para esse nível de ensino, o docente 
universitário é corriqueiramente originário do contexto da pós-graduação, 
selecionado em questionáveis processos de recrutamento. Em geral, possui 
pouca experiência profissional (não apenas em docência) e se autoriza para 
ensinar pelo domínio de saberes teóricos (CUNHA, 2010; LEITE; RAMOS, 2012; 
OLIVEIRA; CRUZ, 2017). Os novos professores chegam à universidade com uma 
visão prestigiosa da profissão, mas, embora se identifiquem como um profissional 
que problematiza, reflete, critica, investiga e aprende, nem sempre equacionam 
as tensões iniciais, recebem acolhimento dos pares ou viabilizam estratégias 
de pertencimento (OLIVEIRA; CRUZ, 2017). Além disso, a universidade constitui 
um sistema laboral peculiar: não somente o ensino, mas outras atividades- 
-fim institucionais, como a pesquisa, a extensão e administração, estabelecem 
mérito acadêmico, satisfação profissional e benefícios econômicos, muitas 
vezes, mais significativos que a docência (DUBOC; SANTOS, 2014); e também há 
nela um outro grupo de agentes e atores do ensino, Técnicos Administrativo em 
Educação, aos quais está atribuído5 — mas não consolidado — o protagonismo na 
construção da identidade do ensino e da pedagogia universitária. São questões 
que tensionam a prática docente, limitam a qualidade do ensino ofertado e 

5 Nos termos da Lei Federal 11.091, de 12 de janeiro de 2005, disponível em <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm>

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm
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apontam que o trabalho pedagógico depende de determinadas condições de 
contexto e de alguma orientação coletiva (LEITE, 2015).
 Nosso entendimento é que a tradição da formação continuada de 
professores, de base tecnicista, externalista, objetiva, homogeneizadora, 
massificada, centralizadora, pontual e episódica não parece adequada ao 
desejo de valorizar as experiências e as capacidades reflexivas dos professores. 
Defendemos e optamos por caminhos alternativos, que convidam a conceder 
vez e voz para as subjetividades, registrar as experiências, coletivizar as 
reflexões, valorizar as peculiaridades, contingências e contextos, e estabelecer 
continuidade temporal - substituindo a vigilância pela atenção, e o controle pelo 
acompanhamento (CONTRERAS, 2002; ALMEIDA; BIAJONE, 2007; CUNHA, 2015; 
ALVES, 2015; OLIVEIRA; CRUZ, 2017).
 A proposta deste projeto é, então, constituir esse espaço e esse tempo 
para que professores se encontrem, partilhem suas histórias, sentimentos, 
práticas e conhecimentos emanados da docência, de modo que seus saberes 
e fazeres sejam alvo de reflexão e experimentação coletiva, ampliando olhares 
pedagógicos e enriquecendo repertórios didáticos em contato direto com a 
realidade específica.

2 AS REUNIÕES DO CAFE.doc

 As premissas teóricas apresentadas na introdução conferem ao CAFE.
doc uma abordagem bastante flexível e dinâmica, afastando suas ações de 
rotinas arbitrárias, direcionais ou hierárquicas. O projeto consiste em reuniões 
periódicas — por ora, remotas — que são previamente agendadas e incitadas 
a partir de uma pauta elaborada pelo coletivo de participantes no encontro 
anterior. Os horários também não são fixos, de modo a viabilizar a participação 
eventual de diferentes colegas. A duração média é de pouco mais de uma hora. 
Não há cobranças em relação a frequência ou a participação, ficando a palavra 
livre e aberta durante o período. Os registros são feitos pela coordenação e/
ou pela bolsista do projeto, resultando em um “caderno de notas” sobre as 
intervenções, os assuntos tratados, a dinâmica do encontro e outras questões 
que se mostram relevantes. Futuramente, tem-se a pretensão de que tal 
material constitua e/ou complemente corpus de pesquisa sobre o projeto com 
vistas à investigação mais sistemática.
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 Até o momento, ocorreram 14 reuniões (8 em 2020 e 6 em 2021), sendo 12 
delas a distância por conta da pandemia — com uso de plataformas digitais 
de interação. Os dois primeiros encontros presenciais foram dedicados, 
respectivamente, à apresentação da proposta e ao compartilhamento de 
práticas, encaminhamentos, documentos e critérios avaliativos. Mas, se uma 
demanda instrumental guiou as primeiras interações, a paralisação das 
atividades presenciais motivou que a retomada trouxesse discussões sobre os 
desafios da “vida acadêmica em tempos de pandemia”.
 Embora o terceiro encontro tenha tardado um pouco, nele os/as 
professores/as trouxeram relatos de suas vidas familiares e domésticas, 
agora compartilhadas com as incertezas da saúde e os desafios do trabalho 
remoto. Daí em diante, este foi o tema central das reuniões, constituídas, 
quase sempre, com relatos pessoais bastante emocionados sobre a 
“docência na quarentena”, sobre as “expectativas e realidades encontradas 
no ensino remoto emergencial”, sobre as “conquistas pessoais e coletivas”, 
transformadas em ideias e inspirações compartilhadas, e, ao fim do primeiro 
ano, uma reflexão sobre “a complicada arte de ver” — quando se discutiu o 
que se passou a enxergar nesse novo contexto, sobre si, sobre a docência e 
sobre o ensino. Importa salientar, ainda, que os relatos tinham, com absoluta 
frequência, os estudantes como objeto de preocupação, reflexão e alvo do 
desenvolvimento profissional de cada participante.
 Já o ano de 2021 iniciou com uma reunião de retomada, na qual foi 
apresentada a identidade visual desenvolvida para o projeto e também 
seus fundamentos, principalmente pela adesão de professores/as recém- 
-chegados à instituição. Seguiu-se com uma partilha de experiências sobre 
a realidade institucional por uma professora mais experiente do grupo, que 
ponderou e compartilhou, também, a dinâmica de seu trabalho durante 
o ensino remoto. Os encontros seguintes repercutiram as apresentações 
públicas do projeto e acolheram como protagonistas dois docentes iniciantes 
— que compartilharam dúvidas, questionamentos e inquietações. No quinto, 
essas “experiências iniciais e iniciantes” continuaram a ser discutidas. E 
na última reunião (antes desta publicação) repercutiu-se a demanda por 
orientação para o trabalho com estudantes com necessidades educacionais 
especiais, exigindo a participação de um técnico em assuntos educacionais 
com formação e atuação na área específica.
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3 DISCUSSÃO DA EXPERIÊNCIA

 Buscando coerência com a proposta teórica do projeto, bem como 
a materialidade de suas ações, o registro dos resultados e as avaliações 
acontecem de modo contínuo e processual. Conforme já descrevemos, durante 
e após cada encontro são registradas a dinâmica da reunião, as temáticas 
entrelaçadas, falas que geraram repercussão, ideias de relevância para o 
grupo e, claro, algumas interpretações e apreciações explicitadas. Há, portanto, 
uma ficha descritiva e analítica para cada encontro, onde consta uma breve 
síntese da discussão empreendida e suas repercussões. A essência dessa 
síntese é transformada em uma frase representativa, desenvolvida pela equipe 
de organização do projeto — a exemplo do encontro 04, quando registramos 
que “Nós podemos aprender. E temos que aprender. Mas, nem sempre, há 
como aprender. Tampouco é possível aprender tudo de uma vez. O desafio é 
dimensionar o que é possível” (Encontro 04 - Maio/2020).
 Com vistas a uma avaliação mais sistemática, que viesse a compor, 
inclusive, material de pesquisa, os/as participantes foram convidados, ao fim do 
primeiro ano de atividades, a registrar um depoimento sobre sua participação e 
sobre a importância dos encontros e das discussões para seu desenvolvimento 
profissional e pessoal. Entre as muitas implicações, os relatos abaixo estruturam 
a percepção do CAFE.doc como oportunidade de infraestrutura psicológica:

“O grande diferencial deste projeto é justamente o viés humano e até 
mesmo com características de uma sessão de terapia, pois foi através dos 
desabafos e depoimentos durante os encontros do mesmo, que os ânimos 
se acalmaram e foi possível continuar e não pirar em um ano tão atípico e 
desafiador.” (Professora Juliana).

“O CAFE.doc foi o espaço de partilha, desabafo e amparo. (...) nos motivaram 
a perseverar e seguir lecionando no mais alto nível possível, dentro das 
nossas limitações técnicas e mentais impostas pelo período.” (Professor 
Carlos).

“Os encontros que pude participar foram muito produtivos por 
proporcionarem momentos de reflexão sobre nossa prática em sala de aula, 
compartilhar experiências e também angústias, sobretudo em momentos 
de Pandemia.” (Professor William).
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4 REPERCUSSÕES DO PROJETO

 Tais encontros formativos, por sua via autônoma, em primeira pessoa, 
vêm chamando atenção na instituição e fora dela: no âmbito local o projeto já 
mobilizou a visita e a participação de mais de um terço do corpo docente do 
campus; foi convidado para a série de lives do ciclo de vivências formativas 
dos Núcleos de Tecnologias Educacionais e Pró-reitorias da UFPR; dialogou com 
outros projetos de formação docente em um evento de extensão promovido pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, Educação Matemática 
e Tecnologias Educativas; e abriu diálogos externos no Congresso Brasileiro de 
Extensão Universitária, em 2020.
 Reconhecemos que as universidades estão sendo transformadas 
pela dinâmica social dos processos de globalização dos mercados, 
internacionalização da produção acadêmica, massificação do acesso, redução 
da presença do Estado como agente financiador, mudanças e diversificação 
do mundo produtivo e do trabalho e, claro, protagonismo das tecnologias 
digitais de informação e comunicação na cultura (UNESCO, 1998; DECLARAÇÃO 
DE BOLONHA, 1999; ZABALZA, 2004; CUNHA, 2015). Mas a docência e o ensino são 
fenômenos sociais, vivos, onde há negociação de expectativas (universidade e 
comunidade; cultura e currículo; professores e alunos). Hoje, quando a cultura 
universitária  se vê conduzida à flexibilização dos currículos, os professores 
são convidados a abandonar o secular papel transmissivo, afastar-se do 
academicismo e do conteudismo, pôr em prática metodologias ativas, assumir 
perfis tutoriais e de orientação de experiências pessoais e sociais dos alunos, 
ensinar por competências, e, tudo isso, aderindo às novas tecnologias. A questão 
que se coloca, portanto, é se o professor será protagonista ou coadjuvante 
desses processos de transformação (SANTOS, 2012; ALVES, 2015; LEITE; RAMOS, 
2015; VALÉRIO, 2018).
 O CAFE.doc tem nos ensinado que é possível minimizar as tensões 
docentes, principalmente entre professores menos experientes ou sem 
formação pedagógica, frente aos desafios impostos pela “modernização” da 
instituição universitária; que se faz necessário institucionalizar tais práticas 
de valorização, amparo e desenvolvimento da docência como atividade-fim 
da instituição universitária, evitando discrepâncias entre esta e, por exemplo, 
as atribuições de pesquisa acadêmica; que se faz possível ampliar o conjunto 



211

de oportunidades de formação docente no âmbito institucional, sobretudo, em 
perspectivas de autonomia, coletividade e associadas mais diretamente aos 
contextos da prática; e que se faz crucial evitar a retórica da profissionalização, 
com seus infindáveis episódios de atualização, permitindo que a docência veja 
a si mesma em um espelho (COELHO; DINIZ-PEREIRA, 2017).
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1 INTRODUÇÃO
 
 A pandemia da Covid-19 trouxe inúmeros desafios à ciência e aos governos 
mundiais, sendo necessário lidar com uma doença nova, altamente transmissível 
e potencialmente letal. Além do aspecto biológico e todas as burocracias e 
novas dinâmicas que tiveram de ser adotadas, a vida em sociedade que todos 
estávamos acostumados se transformou imensamente. Diversos estudos 
mostram um aumento das taxas de depressão, ansiedade generalizada, abuso 
de substância, tendência suicida e transtorno de estresse pós-traumático 
durante a pandemia (LEI et al., 2020; LIANG et al., 2020; MAMUN; ULLAH, 2020; 
VOLKOW, 2020). 
 Em 2020, a prevalência de transtorno de estresse pós-traumático variou 
entre 4 a 40%, dependendo da população, e a de transtorno depressivo maior 
aumentou 7% após o surto pandêmico. O estudo de Chew et al. (2020) mostra 
que a população que mais sofreu mentalmente com a pandemia é a de jovens 
adultos.  
 Quando falamos de estudantes universitários, um estudo de Changwon Son 
et al. (2020), demonstra que 71% dos acadêmicos de uma grande universidade 
sentiram que os afetos depressivos e ansiosos aumentaram durante o lockdown 
e 8% tiveram pensamentos de ideação suicida. No estudo de Cao et al. (2020), 
fatores estressantes dentre os estudantes foram: morar em áreas rurais, não 
possuir renda estável, morar sozinho e estar infectado ou possuir alguém próximo 

PARA ALÉM DO CURRÍCULO: A FORMAÇÃO HUMANA NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA DA COVID-19

1 Discente do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná.
2 Discente do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná.
3 Discente do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná.
4 Docente do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná.



214

infectado por Sars-CoV-2. Além disso, sabe-se que a maioria dos estudantes 
universitários se encontra em uma fase de desenvolvimento: trata-se de 
um período da vida em que o grupo é mais sensível aos estímulos sociais 
e à interação entre pares, ambos foram dificultados pelo isolamento social 
exigido pela pandemia (ORBEN et al., 2020). 
 Dentro desse contexto, de acordo com Orben et al. (2020), ter algum tipo 
de interação social de qualidade que gere novos temas para se pensar e alivie o 
estresse parece ser protetivo contra o sofrimento psicológico e contra os efeitos 
negativos a que está sujeito o desenvolvimento desses indivíduos. Com o início 
da pandemia e do isolamento social decorrente, assim como o cancelamento 
temporário das aulas dentro da universidade, foi criado um grupo de estudos 
que se reunia semanalmente, contando com estudantes e professor, que teve 
como objetivo manter uma rotina tanto de interação quanto de estudos, e 
aproveitar para fazer uma formação que fosse para além da formação técnica 
da graduação. E o objetivo deste texto é relatar a experiência dos autores na 
participação desse grupo de estudos no contexto da pandemia da Covid-19. 

2 DESENVOLVIMENTO 

 Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, que aborda 
a vivência de acadêmicos de Medicina da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
em um curso de extensão, realizado no contexto da pandemia da Covid-19, entre 
os meses de março e dezembro de 2020. O objetivo do grupo era enriquecer 
e ampliar o leque de conhecimentos de médicos em formação para maior 
entendimento do mundo ao redor e, consequentemente, melhora da prática 
médica. 
 A dinâmica do grupo consistia em decidir um tema de estudo, encontrar 
fontes que estivessem acessíveis a todos, estudar individualmente e discutir o 
tema coletivamente. Quando o grupo sentia que tinha esgotado o tema, decidia-
-se outro e repetia-se a dinâmica. Os encontros semanais eram orientados 
pelo professor e os alunos traziam pontos importantes da leitura, comentários 
e dúvidas que eram discutidos pelo grupo de maneira conjunta, de forma a 
agregar, em maior ou menor grau, na formação médica e pessoal destes. A 
discussão dos temas se deu de forma informal e descontraída, com o intuito de 
tornar esse período excepcional, pouco social, solitário e gerador de ansiedade e 



215

improdutividade, em algo mais leve e agregador de pensamento crítico.  
 Entre os temas abordados, podem-se citar: o movimento sindicalista, o 
racismo, a arte como forma de protesto versus arte comercial, o processo de 
privatização, saúde e trabalho, a história política brasileira, a natureza histórica-
-social da personalidade, a história do pensamento econômico entre outros. 

3 DISCUSSÃO DA EXPERIÊNCIA 

 Ao longo da duração do curso foram discutidos diversos temas, por meio 
de documentários, filmes, livros, artigos e ensaios. No começo, recém colocados 
em isolamento, a primeira ideia foi buscar um pouco de saúde mental através da 
arte e que essa arte pudesse trazer elementos de discussão sobre o mundo. Com 
esse intuito ficou decidido assistir ao filme ‘Sorry to Bother You’ (SORRY, 2018). A 
partir dele pode-se discutir a questão do racismo estrutural e também sobre os 
movimentos sindicais na atualidade, pois a história faz a crítica a uma felicidade 
inalcançável e vinculada ao consumismo, típica do capitalismo, assim como a 
forma como os proletários controlam a si mesmos em uma automonitorização 
e competitividade imposta pela gestão atual do próprio trabalho, fruto da 
reestruturação produtiva ocorrida a partir da década de 1970.  
 Tendo sido proveitosa a discussão com base em um filme, decidiu-se 
continuar a discussão do tema Arte, e escolhemos assistir ao documentário ‘Exit 
Through the Gift Shop’ (EXIT, 2010), que retrata a relação do artista de rua Banksy, 
conhecido por sua arte de protesto, com o autodenominado Mr. Brainwash, 
que se utiliza da arte de rua para gerar lucro. Refletimos sobre como a arte de 
protesto é uma forma de conexão ideológica, que transcende os indivíduos e 
o tempo, podendo comunicar uma realidade de uma determinada cultura. Em 
contraponto, essa mesma arte pode se tornar uma moeda de troca dentro do 
modelo de produção vigente, existindo com objetivo principal de gerar lucro a 
quem o faz e não necessariamente comunicando uma visão de mundo.  
 Outro filme elencado pelo grupo foi o documentário ‘Carne e Osso’ (CARNE, 
2011), para que pudéssemos discutir a relação entre o processo de saúde e 
adoecimento no contexto de trabalho do capitalismo. Esse documentário retrata 
o trabalho dentro dos frigoríficos na região sul do Brasil e os inúmeros problemas 
trazidos por ele, tanto em âmbito social, quanto no contexto de saúde pública. 
Ponderamos sobre como o adoecimento é também fruto do processo de 
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trabalho, em que a importância de se manter a cadeia produtiva funcionando 
é por muitas vezes colocada acima da importância da integridade física dos 
trabalhadores. Ademais, isso não é um processo grave apenas no âmbito 
individual, mas também governamental, já que todos esses trabalhadores de 
empresas privadas viram pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 Outro tema abordado pelo grupo foi a formação dos partidos de esquerda 
durante a ditadura civil-militar, com fontes diversas, a fim de entender o 
contexto político e econômico atual e como chegamos ao momento vigente. 
Devido à polarização existente atualmente no campo político entre Partido dos 
Trabalhadores (PT) e os outros partidos, o PT teve um foco maior. A partir de 
documentos oficiais de sua fundação, buscamos entender se o que a direita e 
o que também a esquerda falam publicamente sobre ele correspondem ao que 
ele próprio entende de si mesmo. Pudemos perceber que todos os espectros 
políticos possuem concepções muitas vezes equivocadas sobre o PT e sobre 
seus objetivos: mas todos acreditam que ele é um partido comunista, menos 
o próprio partido. Esse tema foi importante para que desenvolvêssemos nosso 
pensamento crítico e pudéssemos debater sobre isso com a propriedade e a 
seriedade que o assunto merece e exige. 
 Também foi discutido como tema as religiões, de forma histórica e como se 
relaciona com outros âmbitos sociais nos dias de hoje. Pudemos perceber que a 
religião se mostra como uma dualidade: ela é uma forma de entender a realidade 
e explicar fenômenos (muito ainda inexplicáveis por outras vias); entretanto, é 
também uma forma de poder e controle, que objetiva manter o status quo social, 
econômico e político. Isso porque, ao receber uma recompensa pelo sofrimento 
no pós-morte, é mais fácil para a classe baixa aceitar os infortúnios que o sistema 
produtivo atual cria ao acentuar as desigualdades sociais e sobreviver delas. 
Como fechamento deste tema, assistimos o filme ‘O Pagador de Promessas’ (O 
PAGADOR, 1962). 
 Foi discutido também a natureza histórica-social da personalidade 
humana. Os principais textos utilizados foram ‘A natureza histórico-social da 
personalidade’ (MARTINS, 2004), ‘O desenvolvimento do psiquismo e a educação 
escolar: contribuições à luz da psicologia histórico cultural e da pedagogia 
histórico-crítica’ (MARTINS, 2012), ‘A atividade humana como unidade afetivo-
-cognitiva: um enfoque histórico-cultural’ (MARTINS; CARVALHO, 2016) e 
‘Conceito de consciência em Vigotski’ (TOASSA, 2006). Estudamos e debatemos 
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a personalidade como uma estrutura complexa, inerente – mas não natural – ao 
ser humano, se constituindo como resultado de uma soma das características 
individuais, históricas, culturais e sociais impostas. Importante também foi 
compreender que o modo como enxergamos o mundo perpassa as experiências 
práticas, para podermos assim, conceituar e entender o que nos rodeia. 
 O último grande tema abordado foi sobre Economia, mais especificamente 
sobre a história das teorias econômicas. A principal fonte de estudo foi o livro 
‘História do Pensamento Econômico’ de Isaak Ilich Rubim, que foi um professor 
de história econômica e que produziu esta obra como uma fonte para seus 
estudantes. O autor aborda teorias econômicas desde o mercantilismo até o 
início do capitalismo, explicando o que e porque os principais autores de suas 
‘escolas’ pensavam daquela maneira. Podendo se distanciar historicamente, 
ou seja, olhando para um passado que já está finalizado, foi possível construir 
críticas e correções a essas teorias econômicas, sempre buscando entender 
as motivações e também limitações históricas de seus autores. Desse modo, 
pudemos entrever a forma como o capitalismo foi se construindo e a forma como 
os pensadores e os fomentadores desse modo de produção o enxergavam e o 
defendiam. 
 Por fim, para nossos últimos encontros lemos o livro ‘O casaco de Marx: 
roupas, memórias, dor’ (STALLYBRASS, 2012), pois tínhamos interesse em entender 
um pouco mais sobre a época e sobre como era a vida de Karl Marx. Pudemos 
perceber que ele teve uma vida muito difícil, tanto que tinha que estar sempre 
penhorando seu casaco para conseguir ter o que comer em muitos momentos 
da vida, reflexo do próprio sofrimento que a classe trabalhadora vivia a cada dia 
no século XIX – e que vive ainda no século XXI. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A participação no grupo de estudos pode propiciar novos conhecimentos, 
desde noções da história geral, arte, pensamento econômico e formação social, 
até discussões mais próximas da área da saúde, como o adoecer no contexto 
do trabalho e o contexto social das doenças, já que as temáticas discutidas 
abrangeram assuntos diversos. Entender um pouco mais do mundo em que 
vivemos é essencial para a prática médica, já que essa talvez seja a atividade 
laboral que mais lida com realidades distintas e com as consequências do nosso 
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modo de produção.  
 Além disso, o grupo proporcionou contato social com pessoas do mesmo 
círculo social e mesma idade, permitindo a interação entre pares e a construção 
de novas amizades. Essa interação é parte imprescindível do processo de 
desenvolvimento de cada um dos envolvidos e foi prejudicado pelas barreiras 
impostas pelo isolamento social requerido pelo contexto pandêmico em que 
estávamos inseridos.   
 Outro ponto positivo do grupo de estudos foi criar uma relação com 
pessoas de diversos períodos do curso, finalidade de diversas tentativas de 
integração, que raramente é alcançada. Pudemos trocar, além de ideias, 
realidades de vidas diferentes, já que cada um era procedente de um local 
e estava vivendo momentos diferentes. Criamos um sentimento de amizade 
que foi crescendo ao longo de cada encontro e que fez com que assuntos 
que parecem extremamente teóricos quando colocamos nessa folha, fossem 
permeados de risadas e descontração permanente.  
 Em suma, o grupo de estudos foi fonte de aprendizado teórico e acréscimo 
de sensibilidade humana. Em adição, o grupo que nasceu para ser de estudos, 
se tornou também uma fonte importante de apoio, fruto da amizade sincera 
dele nascida, que foi essencial nesse momento tão emocionalmente frágil por 
consequência da pandemia da Covid-19.
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1 INTRODUÇÃO
 
 Certamente, ensinar a ensinar já é bastante desafiador e torna-se ainda 
mais trabalhoso no contexto pandêmico — somado ao cenário de desvalorização 
da docência, que permite, por exemplo, que profissionais com “notório saber” 
não licenciados possam ministrar conteúdos no Ensino Médio reformado pela Lei 
nº 13.415/173, entre outros ataques à carreira e à formação docente.  
 Uma das disciplinas que é base para o desenvolvimento da competência 
de ensinar é a Psicologia da Educação. A disciplina está ligada ao Departamento 
de Teoria e Fundamentos da Educação (DTFE) do Setor de Educação da UFPR e é 
obrigatória a todos os cursos de Licenciatura da instituição, tendo como objetivo 
geral conhecer as bases teóricas da ciência psicológica sobre o desenvolvimento 
e aprendizagem para a prática docente e, conforme planejado pela docente 
envolvida no relato dessa experiência, teve como objetivos específicos: 

POTENCIALIDADES E DESAFIOS DO ENSINAR A ENSINAR NO CONTEXTO 
PANDÊMICO
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p. 40) apontam que “o reconhecimento de notório saber a profissionais para ‘ministrar conteúdos 
nas escolas de ensino médio afins à sua formação ou experiência profissional, atestados 
por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou 
privada’ (Lei nº 13415/2017, ART 61/IV), (...) não só desqualifica o trabalho docente como destrói 
sua identidade, isto é, o conjunto de caracteres próprios e, em parte, exclusivos, do professor. 
Qualquer pessoa que passou pela escola – seja professor ou aluno – sabe que para ser professor 
é necessário muito mais do que ter conhecimento dos conteúdos da sua disciplina. Um professor 
é aquele que possui uma perspectiva pedagógica, social e cultural suficientemente ampla para 
poder desempenhar o papel de educador”.
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 A segunda  autora deste trabalho há 7 anos leciona a mencionada 
disciplina e, como todo educador que se preze, continuamente repensa as 
suas práticas, sempre tentando melhorar as interações com os estudantes 
e melhor prepará-los para a missão de ser professor. O presente relato trata 
da experiência de oferta da disciplina Psicologia da Educação na modalidade 
remota e assíncrona durante o período letivo de 2020/2 para quatro turmas do 
curso de Letras da Universidade Federal do Paraná (UFPR), destacando-se os 
procedimentos didáticos utilizados, as percepções dos estudantes sobre esses 
procedimentos e seu envolvimento com a disciplina, bem como os sentimentos 
e percepções da docente e da monitora da disciplina quanto à experiência. Ao 
final, são delineados caminhos para uma re-oferta da disciplina Psicologia da 
Educação em contexto virtual, o que poderia vir a ser útil a outros professores 
que lecionam o mesmo tema ou assuntos similares. 
 Como dito anteriormente, a docente por diversas vezes lecionou 
presencialmente a disciplina Psicologia da Educação e, tradicionalmente, 
planejava a disciplina de modo que suas aulas continham uma parte teórica 
em estilo palestra (cerca de 25% do tempo) e o restante se compunha de 
dinâmicas e atividades grupais. Em decorrência da pandemia de Covid-19, a 
disciplina, que costumeiramente ocorria de forma presencial e tinha a duração 
de um semestre (por volta de 4 meses), foi ofertada em três meses (de maio a 
agosto de 2021), de forma remota — com o suporte de tecnologias digitais de 
informação e comunicação — e, ainda, totalmente assíncrona, o que quer dizer 
que as atividades programadas foram organizadas de modo a permitir que os 

1. Perceber a relevância do conhecimento científico a respeito dos processos 
de desenvolvimento e aprendizagem para a prática docente; 
2. Reconhecer a complexidade do fenômeno do ensino/aprendizagem em 
seus mais diferentes aspectos; 
3. Identificar os principais conceitos e concepções das teorias psicológicas 
contemporâneas sobre desenvolvimento/aprendizagem e refletir acerca 
de suas implicações pedagógicas; 
4. Descrever aspectos da subjetividade docente importantes para o 
processo de ensino-aprendizagem; 
5. Promover habilidades sociais educativas;
6. Descrever necessidades educativas especiais;
7.  Reconhecer o que são práticas inclusivas e discriminatórias no campo da 
Educação Especial. 
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estudantes matriculados as desenvolvessem no horário que lhes fosse mais 
conveniente, mas trouxe o risco de gerar um distanciamento ainda maior entre 
docente e discentes e entre os próprios discentes por não contar com encontros 
síncronos.  
 Dessa forma, além das mudanças relativas à duração do período letivo e à 
modalidade de ensino (de presencial e síncrono para remoto e assíncrono), o que 
por si só já pode impactar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, a 
docente teve de lidar com o desafio de lecionar em um contexto completamente 
atípico, que provocou efeitos significativos na condição socioeconômica e de 
saúde, física e psicológica, do corpo discente e de toda a comunidade acadêmica. 
Angústia do isolamento social, medo da contaminação pelo novo coronavírus 
ou ter efetivamente adoecido e/ou perdido entes queridos, preocupação pela 
garantia das necessidades básicas de sobrevivência e sobrecarga de estudo 
e trabalho (inclusive reprodutivo4) são apenas algumas das situações que 
marcam esse período e que não podem ser ignoradas pelos professores que 
seguem ministrando aulas.

2 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO DA EXPERIÊNCIA

2.1. Procedimentos didáticos utilizados

 Para cumprir com os objetivos explicitados na modalidade remota e 
assíncrona, a docente adotou como estratégias: 
 1. Utilização de uma única plataforma para todas as ações do curso, desde 
a comunicação com os estudantes até a disponibilização dos materiais didáticos 
obrigatórios e complementares e das atividades avaliativas (que contavam 
para nota e frequência). A plataforma utilizada foi a UFPR Virtual que, de acordo 
com a Coordenação de Integração de Políticas de Educação a Distância 

4 Conforme define a Wikipédia, o trabalho reprodutivo “se refere tanto ao trabalho necessário 
para o sustento da vida e a sobrevivência humana na esfera doméstica quanto para a repro-
dução da raça humana realizado pela mulher. Esse trabalho envolve, por exemplo, a gravidez, o 
parto a lactância, cuidados alimentares, físicos e sanitários, a educação, o apoio afectivo e psi-
cológico, a manutenção dos espaços e bens domésticos”. TRABALHO REPRODUTIVO. In: WIKIPÉDIA, 
a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2021. Disponível em: <https://pt.wikipedia.or-
g/w/index.php?title=Trabalho_reprodutivo&oldid=61341443>. Acesso em: 05 dez. 2021.

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabalho_reprodutivo&oldid=61341443
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabalho_reprodutivo&oldid=61341443
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(CIPEAD)5, é um Ambiente de Aprendizagem Virtual (AVA) desenvolvido com 
o intuito de ressignificar a ideia de compartilhamento de conhecimento para 
além dos campi físicos, funcionando como um campus virtual da Universidade 
que se soma à toda a sua estrutura física e dispõe de diversas ferramentas e 
recursos para o desenvolvimento de atividades remotas, seja na modalidade do 
Ensino à Distância ou como suporte tecnológico das aulas presenciais, em uma 
concepção de ensino híbrido.  
 2. Organização da disciplina em módulos, que permitiu uma avaliação 
contínua, principalmente por meio de quizzes (ou questionários), o que 
oportunizou verificar se o processo de aprendizagem estava ocorrendo, de modo 
a dar maior apoio aos alunos que precisavam ou mesmo rever as estratégias 
didáticas. Em cada módulo, foram disponibilizados vídeos (produzidos tanto 
pela docente quanto por pesquisadores de referência dos temas), textos e outros 
materiais didáticos que nortearam a formulação dos quizzes, os quais deveriam 
ser respondidos pelos alunos dentro de um determinado prazo, geralmente de 
uma semana. Inicialmente, estavam previstos 15 módulos, mas, a pedido dos 
alunos, esse número foi reduzido para 12, além do módulo de reposição voltado 
aos alunos que não atingiram nota e/ou frequência mínimas (70 pontos e 75% 
de presença). A participação nos quizzes, além de valer até 60 pontos na média, 
contabilizou 30 horas de presença. O feedback  (ou retorno) da correção dos 
quizzes foi dado por meio da gravação de vídeos pela docente em que eram 
comentadas questão por questão, fomentando com isso uma aprendizagem 
intensa.  
 3. Incentivo à interação por meio da criação de fóruns de discussão, em 
que tanto docente quanto discentes poderiam realizar provocações para debater 
os assuntos da disciplina, além de tirar dúvidas, fazer sugestões, compartilhar 
referências e outros comentários diversos. Entre eles, foram propostos cinco 
fóruns obrigatórios, nos quais a participação contou 10 pontos na média final e 
10 horas de frequência. Três filmes foram utilizados como conteúdo disparador 
de discussão.  
 Cabe mencionar que, embora houvesse a obrigatoriedade de participação 
nos fóruns, notou-se que a participação foi de em torno de 10% dos alunos. 

5 CIPEAD UFPR. UFPR Virtual - Apresentação (Libras). Youtube, 7 abr. 2021. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=OTnXAJmtvh8>. Acesso em: 05 dez. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=OTnXAJmtvh8
https://www.youtube.com/watch?v=OTnXAJmtvh8
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Algumas hipóteses a respeito dos motivos para isso ter ocorrido são: os alunos 
se sentiam envergonhados ou pouco empoderados para trazer conteúdos para 
a disciplina; os alunos estavam sobrecarregados com a disciplina, o momento 
da pandemia, dentre outros; e a assincronicidade das atividades desmotivou 
uma maior participação. 
 4. Proposição de uma atividade a ser desenvolvida em duplas ou trios, a 
saber, o planejamento de uma intervenção pedagógica: Plano de Aula. Segundo 
a docente, a elaboração do Plano de Aula é uma tarefa que articula o que se tem 
aprendido na disciplina com os conhecimentos específicos do curso, além de 
criatividade e interação com os colegas. Como forma de motivar os estudantes 
para a execução da tarefa, a professora propôs o exercício de imaginar um docente 
lendo e colocando em prática o Plano de Aula elaborado pelo grupo e pessoas 
aprendendo felizes a partir dele. Além disso, ela se comprometeu a organizar e 
publicar um ebook que selecione os melhores trabalhos, possibilitando que eles 
sejam amplamente divulgados e quem sabe até utilizados por outros docentes.  
 Para a elaboração do Plano de Aula, os estudantes deveriam definir 
um público-alvo (faixa etária e perfil socioeconômico) e um contexto de 
aprendizagem (presencial ou on-line, individual ou em turma) e atender a 
critérios avaliativos como originalidade na escolha do tema e nas estratégias, 
diversão proporcionada pela aula ou capacidade de emocionar os alunos, 
justificativa social e científica do objetivo geral elaborado, uso de metodologias 
participativas e outros. A atividade contou 30 pontos na média e 20 horas de 
frequência e o resultado foi bastante satisfatório, segundo avaliação da docente 
e da monitora.  
 5. Emprego de uma linguagem mais pessoal no trato com os estudantes, 
por meio da utilização de adjetivos como “queridos/as/es” e “amados/as/es” 
(destaque para a inclusão da neutralidade de gênero6), frases descontraídas 
(como a onomatopéia de batidas na porta “Noc, Noc, Noc” seguida de “Estou 
aqui! Deem um sinal de vida!” para incentivar comentários nos fóruns), imagens, 
emojis e cores na composição do ambiente virtual, além de uma animação para 

6 Segundo a Wikipédia, a neutralidade de gênero, na linguagem, “é uma forma de linguística 
prescritivista que tem como objetivo eliminar (desbinarizar ou neutralizar) referência ao sexo ou 
gênero, em termos de descrever pessoas”. NEUTRALIDADE DE GÊNERO. In: WIKIPÉDIA, a enciclopé-
-dia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2021. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/w/index.
php?title=Neutralidade_de_g%C3%A Anero&oldid=62225830>. Acesso em: 05 dez. 2021.

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Neutralidade_de_g%C3%A Anero&oldid=62225830
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Neutralidade_de_g%C3%A Anero&oldid=62225830
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explicar como funcionaria a disciplina.

2.2. Percepções dos estudantes sobre a disciplina e o seu próprio envolvimento

 Na metade e no final do curso, foi criado um espaço de avaliação da 
disciplina e de autoavaliação anônimas que pudesse contribuir para o seu 
aprimoramento, de modo a analisar o que deve ser mantido e o que deve ser 
modificado tanto no decorrer do próprio curso quanto em uma oferta futura. Em 
sua maioria, as questões exigiam como resposta a atribuição de nota em uma 
escala de 0 a 10, mas algumas delas abriam espaço para respostas dissertativas. 
No que diz respeito à avaliação final da disciplina, as questões objetivas propostas 
e suas respectivas médias, calculadas a partir das respostas de 30 alunos, foram: 
Os textos foram relevantes para a sua prática como futuro docente? (9,72); Os 
vídeos foram relevantes para a sua prática como futuro docente? (9,42); Os quizzes 
promoveram a sua aprendizagem? (8,52); A disciplina promoveu interações entre 
colegas? (6,62); A disciplina promoveu interações entre docente e alunos? (6,56). 
Por fim, as questões dissertativas foram: O que deve ser mantido na disciplina? Por 
quê? e O que deve ser alterado na disciplina? Por quê? 
 Já entre as questões de autoavaliação estavam: O quanto você tem se 
dedicado para a leitura dos textos? (8,72); O quanto você tem se dedicado para 
assistir aos vídeos? (8,9); O quanto você tem se dedicado a interagir nos fóruns? 
(5,79) e Comente sobre seu processo de aprendizagem na disciplina. 
 É interessante notar que as respostas revelam uma relação direta e 
proporcional entre aquilo que os estudantes consideraram mais relevante ou que 
a disciplina promoveu com mais êxito e aquilo que eles se esforçaram mais para 
realizar. No caso, os tópicos que receberam respostas mais positivas tanto na 
avaliação da disciplina quanto na autoavaliação foram os textos e os vídeos, ao 
passo que os que receberam avaliações mais negativas referem-se à interação 
entre colegas e entre docente e discentes. A falta de encontros síncronos e a 
artificialidade ou superficialidade da comunicação possibilitada pelo ambiente 
virtual foi algo que apareceu em diversas respostas quando questionados sobre 
o que poderia ser modificado na disciplina. Por outro lado, os materiais utilizados 
(textos, vídeos, filmes, etc.) foram apontados como bastante enriquecedores e 
fundamentais para a aprendizagem. Os quizzes não agradaram a todos, pois 
alguns alunos interpretaram as perguntas e respostas objetivas como ambíguas 
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e relataram preferência por respostas dissertativas. Questões como sobrecarga 
e excesso de materiais e atividades obrigatórias, dificuldade de concentração e 
apreensão do conteúdo, problemas com métodos de avaliação específicos, com 
a plataforma utilizada e outros também apareceram nas respostas, mas o saldo 
final do processo de ensino-aprendizagem promovido pela disciplina, segundo 
avaliação dos alunos, é de que ela contribuiu em larga medida para a formação 
docente e humana dos envolvidos.

2. 3. Sentimentos e percepções da docente e da monitora da disciplina quanto à
experiência

 A docente da disciplina percebeu que com esta foi possível que os alunos 
atingissem os objetivos de aprendizagem, porém o processo exigiu uma maior 
autonomia e organização dos estudantes e um esforço maior da docente no 
planejamento prévio das atividades, já que, para além de dominar o conteúdo 
em si, precisou adaptar as estratégias pedagógicas para o ambiente virtual. 
Notou também que cerca de um quarto dos alunos necessitam de um contato 
mais próximo para realizar as atividades, pois apresentam um engajamento 
maior quando sentem o afeto de docente e colegas, o que é mais fácil de ocorrer 
no ambiente presencial. 
 A monitora da disciplina, bolsista do Programa Emergencial de Monitoria 
Digital da UFPR, contribuiu para a adaptação do curso às condições dadas 
por meio do acompanhamento das atividades propostas e do ambiente 
virtual das turmas,  bem  como da seleção e produção de materiais didáticos  
complementares  ao Programa da  disciplina.  A estudante, que estava na reta final 
do curso de Licenciatura em Letras – Português, considera que a experiência da  
monitoria digital  trouxe ganhos à  sua  formação, pois, apesar de já ter passado 
por todos os estágios obrigatórios e participado do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência (PIBID), até então não havia tido qualquer contato com 
o ensino virtual. Sendo assim, ao acompanhar de perto as estratégias utilizadas 
pela professora regente, bem como o engajamento e as percepções dos alunos, 
pode refletir sobre o que deu certo e o que poderia ter sido diferente, bem como 
sobre os limites e possibilidades da modalidade remota e assíncrona. Em sua 
análise, reforçada pelos resultados dos questionários sobre a disciplina, o 
formato impossibilitou uma aproximação maior entre monitora e estudantes, 
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bem como entre professora e estudantes e entre os próprios estudantes, ou 
seja, prejudicou  o  contato  vivo  e  direto entre todos os envolvidos no processo 
de ensino-aprendizagem, do qual forma parte fundamental. Contudo, 
avalia que esse e outros  prejuízos são inerentes à virtualização do ensino, 
respondendo menos às estratégias adotadas pela professora em questão do 
que às características intrínsecas à modalidade remota. Ainda assim, avalia 
que o saldo da disciplina, dentro das condições impostas, é positivo, pois os 
estudantes saíram dela com uma bagagem de conhecimentos e reflexões que 
contribuirão para os seus saberes e práticas docentes. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com base nas percepções de estudantes, professora e monitora envolvidas 
na oferta da disciplina Psicologia da Educação no período letivo de 2020/2, é 
possível traçar caminhos para uma reoferta da disciplina no contexto virtual. 
Nota-se ser primordial aumentar as atividades síncronas, sem serem obrigatórias 
a todos os estudantes, uma vez que nem todos estão disponíveis devido ao 
momento pandêmico, revisar os quizzes, de modo a verificar se as questões estão 
bem formuladas, assim como as respostas às questões, e incluir estratégias de 
gamificação tentando tornar o ambiente virtual mais motivador.
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1 INTRODUÇÃO

 A primeira vez que a disciplina Laboratório de Publicações Periódicas foi 
ministrada de modo não presencial aconteceu na retomada do calendário 
acadêmico de 2020 da Universidade Federal do Paraná (UFPR), com aulas 
remotas em função da pandemia. A disciplina é ofertada no curso de 
Comunicação Institucional, no segundo período do curso. É uma disciplina de 
60 horas, sendo 45 delas laboratoriais. 
 O objetivo é trabalhar conceitos de planejamento e projeto editorial e 
gráfico para elaborar, diagramar, imprimir e/ou veicular na internet publicações 
periódicas. Em função dessas características, a disciplina é dividida em duas 
turmas, cada uma delas sendo de responsabilidade de uma professora, no 
caso as autoras deste texto. A orientação dos trabalhos práticos se dá de forma 
separada, mas a condução da disciplina acontece de forma conjunta durante a 
oferta da disciplina. 
 Comumente, três produtos comunicacionais são trabalhados pelos 
estudantes: um jornal mural, um boletim informativo e uma newsletter. Na 
modalidade presencial, o costume era realizar o jornal mural nas dependências 
do Setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR, como um veículo 
informativo institucional real do Setor, o Informa SEPT. Nesse caso, seguindo um 
projeto editorial e gráfico previamente definido em parceria com o projeto de 

PRODUÇÃO DE JORNAL MURAL NO ENSINO REMOTO:
UMA EXPERIÊNCIA DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES COM SEUS 
GRUPOS FAMILIARES E DE AMIGOS

1      Professora do curso de Comunicação Institucional da UFPR. Doutora em Ciências da Comunicação 
pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. E-mail: professorajuliane@
ufpr.br.
2 Professora do curso de Comunicação Institucional da UFPR. Doutora em Comunicação pela 
Universidade Metodista de São Paulo. E-mail: anacarolaraujosilva@ufpr.br.
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extensão do curso, a ZiiP – Agência Experimental de Comunicação Institucional.  
 Esse jornal mural do setor era quinzenal e cada nova edição de 
responsabilidade de um grupo de estudantes da disciplina. Cada grupo era 
orientado por um docente e os acadêmicos se dividiam nas funções de repórter/
redator, editor, diagramador, revisor e editor-chefe. O material final era afixado 
em oito murais, em diferentes prédios e locais.  
 Com a necessidade de adaptação para a modalidade remota, na 
discussão sobre o planejamento da disciplina não sabíamos se seria possível 
manter a elaboração de um jornal mural com as turmas. O motivo é que se trata 
de um veículo informativo de característica física, mesmo em suas propostas 
digitais, pois costuma se fazer presente em ambientes internos com circulação 
de pessoas, a partir de um suporte (quadro de cortiça ou telas distribuídos no 
local, por exemplo). 
 Na reflexão sobre o trabalho com um jornal mural, problematizamos a 
manutenção da característica física do veículo, levantando a possibilidade de 
os discentes desenvolverem a primeira edição de um jornal mural para seus 
familiares ou amigos, flexibilizando a veiculação de modo impresso ou digital. 
 Geralmente, o jornal mural era o primeiro produto realizado na disciplina, 
mas entendemos que, pela complexidade na elaboração e execução da 
atividade, seria mais adequado ser o último trabalho, também para que nós, 
como professoras, conseguíssemos amadurecer a proposta ao conhecer 
melhor a turma. 

2 DESENVOLVIMENTO 

 Por estarmos nesse momento pandêmico, pensamos em partir de 
uma atividade que pudesse aproximar o estudante do seu contexto e do 
grupo disponível naquele caso, que não era o proporcionado pelo ambiente 
universitário. Com o distanciamento físico já imposto à turma, gostaríamos 
que o discente pudesse vivenciar a interação com pessoas próximas pela 
produção do jornal mural, no caso familiares ou amigos. 
 Numa abordagem construtivista, recorremos a uma atividade que 
partisse de experiências pessoais, pelo relacionamento com o outro e com o 
entorno do qual o estudante faz parte. Assim, conseguiríamos entender como 
ele estava interpretando o mundo naquele momento, como aconteciam as 
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trocas com familiares ou amigos e saber um pouco mais da realidade de cada 
um. 
 Pensamos que, com essa proposta, conseguiríamos contribuir para a 
formação discente não apenas nos aspectos técnicos da disciplina, mas 
também na dinâmica de sua vida. Como último trabalho a ser desenvolvido, 
o jornal mural representaria a junção da construção de saberes ao longo da 
disciplina com a trajetória pessoal e a bagagem experiencial própria de cada 
indivíduo, promovendo uma experiência de interação com esses grupos 
sociais.

2.1 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

 Na apresentação da disciplina (que aconteceu entre 5 de maio e 11 de 
agosto de 2021, com aulas síncronas e assíncronas via UFPR Virtual3), explicamos 
as formas de avaliação e frequência às turmas, sendo uma delas a elaboração 
do jornal mural, sem detalhes de como seria efetivamente a atividade, prevista 
a partir do mês de julho. 
 Na oportunidade, mostramos que o jornal mural seria elaborado em etapas 
(cada qual com nota e frequência), por ser uma avaliação formativa, com vistas 
ao acompanhamento orientado até a finalização do produto. O projeto editorial 
seria fornecido por nós e os estudantes desenvolveriam, nesta ordem: projeto 
gráfico, boneco (ou pré-diagramação) e o jornal mural final, a ser veiculado 
para o público escolhido pelos acadêmicos. 
 Após a veiculação a familiares ou amigos, os discentes encaminhariam 
a esse público uma pesquisa de satisfação (um questionário elaborado pelas 
docentes), sendo os resultados levantados parte integrante de um relatório 
do jornal mural a ser entregue para avaliação. A última atividade era uma 
apresentação oral sobre a produção do jornal mural à turma, para socializar a 
experiência, com compartilhamento de tela, imagem e voz dos apresentadores. 
 Depois de passarem pelo conteúdo teórico sobre publicações periódicas 
e já terem realizado outras práticas na disciplina, abordamos o que seria 
efetivamente elaborado como jornal mural. Iniciamos com a apresentação 

3 Ambiente virtual de aprendizagem oficial da UFPR, desenvolvido na plataforma Moodle. 
Disponível em: https://ufprvirtual.ufpr.br. 

https://ufprvirtual.ufpr.br
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das características e potencialidades do veículo na comunicação institucional, 
levamos exemplos às aulas e mostramos o projeto editorial que deveriam seguir. 
 Explicamos que o objetivo da publicação era o discente compartilhar com 
familiares ou amigos as vivências e experiências na área da comunicação, 
aproximando-os do contexto universitário, do curso e da profissão que 
escolheu seguir. Essa proposta visava divulgar aprendizagens e conteúdos que 
recém começavam a ter, pois as turmas eram majoritariamente compostas, 
na prática, por calouros, que tiveram apenas uma semana de aula presencial 
antes da suspensão por conta da pandemia (nem todos se matricularam nas 
ofertas de Ensino Remoto Emergencial disponibilizadas pelo curso). 
 Além de realizar o jornal mural individualmente, permitimos a formação 
de duplas para aqueles que desejassem, desde que veiculassem a mesma 
publicação/conteúdo para familiares ou amigos, seja pela fixação impressa em 
casa e/ou pelo envio de uma versão digital. No caso das duplas, o jornal mural 
era o mesmo, mas cada acadêmico veicularia para o seu público escolhido, 
promovendo o acesso entre pessoas de residências diferentes.  
 Como responsáveis pelos aspectos editoriais do jornal mural, decidimos 
que o nome da publicação seria “Eu comunico” ou “Nós comunicamos”, 
dependendo se seria produzido individualmente ou em dupla, buscando 
fornecer a pessoalidade que desejávamos para o veículo. A linguagem deveria 
ser adequada ao público, por exemplo, mais jovem e coloquial, se próxima ao 
perfil do estudante. 
 Indicamos que precisavam contemplar cinco editorias: entrevista, especial 
(conteúdo livre), ciência & tecnologia (conteúdo relacionado à comunicação), 
meu curso ou nosso curso (algo sobre o que está aprendendo ou já aprendeu), 
eu compartilho ou nós compartilhamos (uma receita, piada, charge, quiz, 
pensamento, poema etc.). 
 O projeto gráfico do jornal mural era a primeira tarefa a ser entregue 
pelos discentes, sendo definido por eles a partir dos conteúdos trabalhados 
na disciplina. Apenas solicitamos que o formato correspondesse, pelos menos, 
a cinco folhas A4 (210 mm x 297 mm), com uso de grafismos e imagens em 
equilíbrio com os textos, proporcionando apelo visual.  
 Eles tinham liberdade para definir a pauta de cada editoria determinada no 
projeto editorial, se fariam um veículo impresso ou digital, as dimensões do jornal 
mural, a formatação dos elementos visuais escolhidos, qual software ou plataforma 
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para diagramação, conforme especificado nas tarefas subsequentes, desde que 
com base nos aspectos teóricos e técnicos indicados nas aulas.

2.2 EXECUÇÃO DAS ETAPAS

 Durante um mês, os estudantes receberam orientação síncrona e 
assíncrona para desenvolver as etapas relativas ao jornal mural. Contamos 
ainda com uma oficina com as monitoras digitais4 de cada turma, que trataram 
das próprias experiências com o jornal mural na época em que cursaram a 
disciplina e de como os discentes poderiam executar esse produto de forma 
remota, seguindo as nossas orientações. 
 Como foi desenvolvido um produto para veiculação real, gostaríamos que 
os acadêmicos tivessem a experiência de receber uma avaliação do público leitor 
sobre a publicação. Produzimos um questionário com o objetivo de conhecer 
a opinião sobre aspectos visuais e do conteúdo do jornal mural. O documento 
foi disponibilizado e sugerimos que, se quisessem, poderiam transpor para 
formulários eletrônicos e encaminhar o link aos leitores. 
 A penúltima etapa do trabalho era um relatório descritivo de todo o 
processo de produção do jornal mural. Consistiu na reunião de tudo que havia 
sido realizado ao longo da atividade a partir do projeto gráfico. Os estudantes 
precisaram embasar a concepção do veículo a partir do que foi estudado na 
disciplina, descrever as escolhas dos conteúdos publicados em cada editoria, 
incluir fotografias ou figuras do jornal mural, apresentar os resultados coletados 
na pesquisa e fazer uma apreciação final sobre o trabalho realizado.  
 Por fim, nos últimos dois encontros síncronos da disciplina (em 4 e 11 
de agosto de 2021) aconteceram as apresentações orais sobre os jornais 
murais desenvolvidos para toda a turma. Era obrigatório ter vídeo, áudio e 
compartilhamento de tela nessa atividade. Porém, para quem não conseguisse 
comparecer ao encontro no dia marcado, a apresentação poderia ser gravada 
e o link de acesso enviado para transmissão durante a aula. 

4 O Programa de Monitoria Digital foi implantado nos períodos especiais, a partir da adaptação 
da atividade tradicional de monitoria na UFPR, realizada pela seleção de um monitor bolsista que 
já tivesse cursado a disciplina anteriormente ou que um conjunto de disciplinas o habilitassem 
para tal. O monitor precisa conhecer tecnologias de informação e comunicação e participa de 
um curso a distância sobre o tema para ajudar docentes e discentes na condução da disciplina.
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3 DISCUSSÃO DA EXPERIÊNCIA 

 No total, foram 19 jornais murais elaborados, sendo 7 realizados 
individualmente e 12 em dupla. Entre os formatos escolhidos, 8 foram em versão 
impressa e 11 com suportes digitais (televisão, computadores e celulares), sendo, 
em geral, distribuídos em Portable Document Format – PDF (via WhatsApp, 
e-mail e slide) e alguns via link para o aplicativo Padlet5. 
 Grande parte dos jornais murais foi direcionado aos familiares, que 
também estiveram presentes no conteúdo da publicação ao serem os 
entrevistados. Um acadêmico escolheu falar com a irmã com quem começou 
a passar mais tempo devido à pandemia. Outro conversou com a mãe, que 
precisou transpor seu trabalho voluntário antes presencial para o virtual. 
 Em um dos jornais murais realizado em dupla, estudantes preferiram 
entrevistar os pais de um deles que, já mais velhos, precisaram modificar a 
relação com as tecnologias, porque com a pandemia não saíram mais de casa 
e passaram a se comunicar digitalmente com a família e amigos. 
 O trabalho e o estudo em home office também foram abordados no 
conteúdo, assim como a ansiedade que esse momento está trazendo para as 
pessoas: “tentei contornar o sentimento com mensagens positivas e assuntos 
diferentes que trazem outra perspectiva desses mesmos problemas a partir do 
meu próprio gosto na editoria ‘Eu compartilho’”, escreveu um dos discentes.  
 O jornal mural também foi uma forma de proximidade com os grupos 
sociais aos quais os acadêmicos pertencem. Em um deles, a editoria “especial” 
serviu para anunciar uma sobrinha recém-nascida. Nesse caso, soubemos 
que o veículo foi muito bem aceito pela família, que pediu sua continuidade: 
“Considerando uma edição futura, seria avaliado uma forma de acrescentar 
mais fotos e produzir os conteúdos envolvendo as histórias e empreendedores 
da família”. 
 Outra dupla considerou que “Fazer um trabalho inteiramente voltado 
para nossa  família foi muito divertido. Esse projeto foi o menos estressante 
do semestre justamente por isso e pelo modo que montamos ele [...]. Foi um 
trabalho bom para encerrar essa matéria”. 

5 Ferramenta virtual que permite criar quadros e murais virtuais. Disponível em: https://padlet.
com.
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 Alguns compartilharam conosco momentos da leitura do jornal mural a 
partir de fotografias, exemplificada na Figura 1, inserida aqui com autorização de 
uso de imagem:

FIGURA 1 – FAMILIARES DE UMA ESTUDANTE APRECIAM O JORNAL MURAL

 A dupla responsável por esse jornal mural descreveu: “Observar o público 
admirando com interesse o jornal mural que idealizamos foi recompensador e, 
com toda a certeza, foi uma experiência muito válida e dinâmica”.
 Outro ponto a se destacar é que, com essa oportunidade do jornal mural, 
os discentes viram um momento de apresentar o curso de Comunicação 
Institucional para seus leitores. Um dos relatos de outra dupla tratou sobre 
esse tema: “Nós gostamos muito do resultado final, e de podermos enxergar 
toda a nossa evolução ao longo da disciplina, acredito que ele veio pra coroar 
um semestre muito desafiador, e que no fim nos fez enxergar o porquê nós 
escolhemos esse curso. Para podermos mostrar ao mundo o que temos a dizer”. 
 Notamos em todos os trabalhos que os estudantes conseguiram cumprir 
o objetivo da disciplina e do processo de produção do jornal mural. Um deles 

FONTE: Helenize Jessica de Oliveira Barddal (2021).
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expressou: “foi uma excelente experiência de aplicação dos conhecimentos 
adquiridos durante o período de Laboratório de Publicações Periódicas. Apesar 
de ter me deparado com alguns obstáculos durante o processo, senti que fiz um 
bom trabalho e transmiti exatamente o que queria expressar com o trabalho”.  
 A apreciação de um outro acadêmico sobre a realização do jornal mural 
deu voz a um comentário deixado na pesquisa de satisfação com um de seus 
leitores: “O jornal contribui para a compreensão de aspectos relevantes acerca 
do comportamento diante de um momento delicado”, ao se referir ao que 
denominou de bom desempenho ao atingir o objetivo a que se propôs com o 
trabalho: abordar aspectos da comunicação relacionados à pandemia. 
 Ressaltamos, ainda, que o momento da apresentação oral do processo de 
desenvolvimento da publicação pelos estudantes foi bastante gratificante para 
nós como docentes, pois conseguimos ver que o receio inicial de elaborar o jornal 
mural com essa proposta deu lugar a uma certeza do sucesso da iniciativa. Além 
disso, os discentes reportaram o contentamento em realizar a atividade, o que 
também transpareceu nos relatórios entregues. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao finalizar este relato, temos a dizer que o fechamento da disciplina 
de Laboratório de Publicações Periódicas no formato remoto foi realmente 
emocionante. Proporcionou com que fizéssemos parte da vida e da realidade 
enfrentada pelos estudantes neste momento tão delicado, conhecendo-
-os melhor e com a certeza de que conseguimos contribuir, pelo menos em 
parte, para a formação deles, a partir de uma atividade que trouxesse uma 
aprendizagem realmente significativa.
 Buscamos que conseguissem expressar como compreendem a 
comunicação e o curso em que estão inseridos, pelo compartilhamento de 
informações, conteúdos e vivências com seus familiares e amigos. Tentamos 
incentivar as relações físicas e virtuais, pela interlocução do contexto familiar e 
acadêmico, que se permeiam em experiências formadoras, contribuindo para a 
construção de saberes que terão ao longo do curso.
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Relato

1 A RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DURANTE A PANDEMIA 
 
 Uma anedota repetida com muita frequência em espaços em que se 
busca conversar ou refletir sobre o processo de escolarização é protagonizada 
por um cientista que em 1800 viaja para o futuro. Ao chegar aos anos 2000, ele 
percebe que tudo está mudado. Carros, pontes, internet, a música. Uma beleza! 
Porém, ao entrar em uma escola, ele se sente em casa. As práticas, a forma de 
organização, tudo se mantém muito parecido com a época de onde viera.  
 Sem entrar nos méritos de analisar tal anedota a partir de questões outras 
(cultura, economia, etc.), podemos dizer que, se o viajante viesse para o ano 
de 2020, ele perceberia uma escola muito diferente. Essa diferença faz com que 
narrar a implementação do Programa Residência Pedagógica (PRP), subprojeto 
Química, na Universidade Federal do Paraná (UFPR) seja bastante desafiador.  
 Planejamos todas as atividades como reflexo de uma vida vivida em 
atividades presenciais:  momentos de sensibilização com o cotidiano escolar, 
reuniões, observação de aulas, regência, diálogos. Esses diálogos tinham sido 
planejados para serem olho no olho; as experiências vivenciadas seriam um 
produto do momento e da interação, seriam percebidas através dos gestos, 
cheiros, do entender-se em um espaço físico e do sentir o tempo passar da 
forma mais corriqueira possível; ouvindo o sinal da escola. Aquele mesmo 
sinal que nos avisava para girar a chave disciplinar porque outro professor 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM QUÍMICA: REFLEXÕES SOBRE A 
EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO IMPLEMENTADO NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA DA COVID-19 

1 Professor do Departamento de Química na Universidade Federal do Paraná. Doutor em Ciência, 
Tecnologia e Educação (2017). Atua na formação de professores(as) de Ciências.
2 Professora do Departamento de Teoria e Prática de Ensino na Universidade Federal do Paraná. 
Doutora em Estudos Linguísticos (2012). Atua na formação de professores(as) de Línguas.
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ou outra professora entraria e contribuiria com o ensinar de outro campo 
de conhecimento, alternando as chamadas disciplinas, responsáveis por 
disciplinar nossos corpos e mentes, em prol de um projeto “civilizatório”.  
 Isso tudo estava planejado para acontecer, para promover reflexões, 
interações. Entretanto, em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde 
declarou a existência de uma pandemia, a da Covid-19. A recomendação foi: 
“Fiquem em casa”. Bom, tudo bem, quarentena dura 40 dias! Vamos ficar em casa 
e logo retomaremos as atividades presenciais. Passaram-se 40, 80, 120 dias. Não 
voltamos. Como temos nossas subjetividades constantemente tensionadas por 
modos de vida que pregam a eficiência, o desenvolvimento, a capacidade de 
adaptação, entre outras palavras, que nos movem, aprendemos rapidamente a 
lidar com o ambiente on-line.  
 Passamos a trabalhar doze, treze, quatorze horas por dia na frente do 
computador. WhatsApp, Teams, Meet, Youtube, Telegram, Slack e, às vezes, o 
saudoso e-mail. Palavras que passaram a construir os significados daquilo que 
ficou conhecido como Ensino Remoto.  
 Mas e o PRP? Ah, sim, o PRP também aconteceria na modalidade remota, 
embora ainda não tivesse sido implementado na UFPR na modalidade presencial, 
que é padrão dos programas de formação de professores. 
 A noção de experiência docente seria levada ao extremo:  as angústias, as 
alegrias, os afetos, todos tecidos remotamente e temperados com a incerteza de 
quando tudo voltaria ao “normal” e com o medo de nos infectarmos, perdermos 
amigos, ou até mesmo partirmos.  
 Diante do exposto, este texto foi redigido a partir de experiências, reflexões 
sobre momentos, formas de agir e diálogos que emergiram no contexto do 
subprojeto Química do PRP, implementado e desenvolvido na modalidade 
remota. 

2 PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 O PRP CAPES foi lançado em 2018, por meio do Edital Capes 06/20183. 

3 Vide o Edital CAPES nº 06/2018 – Programa de Residência Pedagógica. Disponível em: https://
www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032018-Edital-6-2018-Residencia-
pedagogica.pdf.

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032018-Edital-6-2018-Residencia-pedagogica.pdf
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032018-Edital-6-2018-Residencia-pedagogica.pdf
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032018-Edital-6-2018-Residencia-pedagogica.pdf
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O objetivo desse edital era selecionar IES para implementação de projetos 
inovadores que, conduzidos em parceria com as redes públicas de 
educação básica, estimulassem a articulação entre teoria e prática nos 
cursos de Licenciatura. Atualmente, a estrutura e funcionamento do PRP são 
regulamentados pela Portaria CAPES 259, de 17 de dezembro de 2019. 
 Os projetos institucionais de RP têm vigência de 18 meses, com carga 
horária total de 414 horas de atividades, organizadas em três módulos de seis 
meses, com carga horária de 138 horas cada módulo. Tais módulos devem, 
necessariamente, contemplar as seguintes atividades: 

 Os participantes do PRP devem se comprometer com, no mínimo, 23 horas 
de dedicação mensal. O professor preceptor acompanhará até no máximo 10 
residentes, enquanto o professor orientador terá a tarefa de orientar até, no 
máximo, 30 graduandos. Para participar de subprojetos do PRP, o licenciando 
deverá necessariamente ter cursado o mínimo de 50% do curso ou estar cursando 
a partir do 5º período e ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES. 
 Embora iniciado em âmbito nacional em 20184, o PRP, na UFPR, teve início 
apenas no ano de 2020, em pleno contexto pandêmico. Foi com o lançamento 
do edital 01/20205 que a comunidade acadêmica da UFPR acolheu o referido 
programa e iniciou a sua participação, com oito núcleos dos seguintes cursos 

a) 86 horas de preparação da equipe, estudo sobre os conteúdos da área e 
sobre metodologias de ensino, familiarização com a atividade docente por 
meio da ambientação na escola e da observação semiestruturada em sala 
de aula, elaboração de relatório do residente juntamente com o preceptor 
e o docente orientador, avaliação da experiência, entre outras atividades; 
b)12 horas de elaboração de planos de aula; e c) 40 horas de regência com 
acompanhamento do preceptor. (BRASIL, 2020, n.p.). 

4 A comunidade acadêmica da UFPR, depois de debates promovidos pelo Setor de Educação, 
optou por não aderir à RP. Entre as muitas justificativas elaboradas pelo CEALI (Centro de 
Articulação das Licenciaturas), em avaliação dirigida à comunidade universitária sobre o Edital 
Capes nº 06/2018, estava a de que a RP feria a “autonomia de organização pedagógica dos cursos 
de Licenciatura, ignorando suas especificidades, bem como o esforço histórico e acadêmico já 
empreendido por docentes e pesquisadores nas licenciaturas”.
5 Vide o Edital CAPES nº 01/2020 – Programa de Residência Pedagógica. Disponível em: https://
www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/06012020-edital-1-2020-residencia-
pedagogica-pdf.

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/06012020-edital-1-2020-residencia-pedagogica-pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/06012020-edital-1-2020-residencia-pedagogica-pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/06012020-edital-1-2020-residencia-pedagogica-pdf
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de Licenciatura: Química, Física, Matemática, Biologia, Geografia, Sociologia, 
Pedagogia e Língua Portuguesa. 
 A previsão para o começo das atividades do PRP era 14 de abril de 2020, 
mas, com todas as restrições impostas pela pandemia, a CAPES adiou por duas 
vezes a data de início do programa. Na UFPR, ele iniciou em outubro de 2020, com 
a conclusão prevista para março de 2022. 
 Já de posse de resolução interna para o ensino remoto emergencial, foi 
possível, na UFPR, implementar o programa também nessa modalidade. Algumas 
adaptações foram realizadas por parte de todos os membros envolvidos, e, 
consequentemente, todas as atividades foram realizadas de forma remota na 
universidade e nas escolas-parceiras. 

 3 EXPERIÊNCIAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19  

 A definição de experiência que adotamos em nossa narrativa é aquela que 
possibilita reflexões e gera saber: 

 Assim, se a pandemia da Covid-19 marcou a todos e impôs o modo 
remoto de se pensar a educação escolar, a experiência — bem como o saber 
oriundo dessa experiência — tem a ver com a elaboração do sentido (ou do sem-
-sentido) daquilo que nos acontece. É pessoal, particular, relativo. A experiência 
proporciona uma pluralidade de significados possíveis no pensar das práticas.  
 É válido ressaltar que o subprojeto Química RP UFPR possui três escolas-
-parceiras, todas elas ligadas à Secretaria Estadual de Educação do Paraná 

Se a experiência é o que nos acontece e se o saber da experiência tem a 
ver com a elaboração do sentido ou do sem-sentido do que nos acontece, 
trata-se de um saber finito, ligado à existência de um indivíduo ou de uma 
comunidade humana particular; ou, de um modo ainda mais explícito, 
trata-se de um saber que revela ao homem concreto e singular, entendido 
individual ou coletivamente, o sentido ou o sem-sentido de sua própria 
existência, de sua própria finitude. Por isso, o saber da experiência é um 
saber particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal. Se a experiência 
não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda que 
enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência. O 
acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular 
e de alguma maneira impossível de ser repetida. O saber da experiência 
é um saber que não pode separar-se do indivíduo concreto em quem 
encarna. (BONDÍA, 2002, p. 27).
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(SEED-PR), que também precisaram se ajustar à nova realidade do ensino 
remoto. Em 06 de abril de 2020, a SEED-PR lançou o “Aula Paraná”, com o objetivo 
de dar continuidade ao calendário escolar durante a pandemia por meio do 
oferecimento de aulas assíncronas aos alunos dos ensinos fundamental e médio. 
 O calendário do primeiro trimestre foi cumprido quase que exclusivamente 
por aulas gravadas. A partir do segundo trimestre, a SEED-PR passou a incentivar 
os encontros síncronos entre professores e alunos, via Google Meet. A Resolução 
nº 3.817/2020-GS/SEED, publicada em 24 de setembro de 2020, orienta as 
intervenções on-line citadas:

 Depois de algumas formações propostas pela SEED, os professores, 
no segundo semestre  de  2020, começaram a aderir ao  uso  do  Meet.  Em 
levantamento realizado pela SEED em agosto de 2020, cerca de 28,5 mil 
Meets eram realizados por semana pelos professores das escolas estaduais 
paranaenses (SEED, 2021). 
 A partir de setembro de 2020, com a publicação da Resolução n° 3.817/2020-
-GS/SEED, os professores passaram a ser obrigados a realizar aula on-line 
síncrona com os(as) estudantes, conforme convocação da direção e cronograma 
da instituição de ensino. 
 Nosso subprojeto possibilitou encontros virtuais e narrativas de si, entre 
outros pontos que estão esquematizados na Figura 1, construída com base 
na experiência do coordenador do subprojeto e, por isso, apresentando uma 
interpretação pessoal de elaboração narrativa dos momentos vivenciados.

I – realizar aula on-line em tempo real com os estudantes, com duração 
mínima de 15 minutos por aula, por disciplina, obrigatoriamente, uma vez 
por semana, com a presença de, no mínimo, 1 (um) estudante, [...] e; a) Não 
havendo presença mínima de um estudante na aula on-line em tempo real, 
o professor deve comunicar ao diretor a ausência dos estudantes e utilizar 
como segunda opção a interação no mural da turma no Google Classroom 
[...]. (PARANÁ, 2020).
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FIGURA 1 –ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA SUBPROJETO QUÍMICA

 O subprojeto Química teve três momentos para encontros entre 
coordenador, residentes e preceptores, a saber: 1) Reuniões Gerais; 2) Reuniões 
por Escola; 3) Comunicações assíncronas via WhatsApp.  
 Reuniões Gerais  
 As reuniões gerais consistiram em reuniões semanais com a duração de 
duas horas e realizadas na plataforma oficial da UFPR – Microsoft Teams. Esses 
encontros possibilitaram aos residentes, preceptores e professor orientador: 
 Dialogar - ouvir/relatar o que ocorre em cada uma das escolas, conhecer/
apresentar a percepção dos preceptores sobre a realidade escolar, tirar dúvidas 
etc. 
 Teorizar - construir teoria a partir de leituras sobre temas pertinentes 
ao subprojeto Química. Foram lidos textos sobre planejamento de ensino e 
aprendizagem; teorias da aprendizagem; gestão de conteúdos escolares; 
divulgação  científica,  saberes  científicos  baseados  em  diferentes 
epistemologias; ciência e arte, entre outros. 
 Refletir - observar/indagar (sobre) a prática, a partir do vivenciado, mas, 
também, a partir do diálogo e da construção teórica elaborada. 
 Questionar - problematizar/colocar em xeque o status quo, aquilo que é 
considerado normal, natural, e construir novos rumos para sua prática e sua 

FONTE: Os autores (2021).
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noção de experiência. 
 Conhecer - formar-se de maneira inicial (residentes) e de maneira 
continuada (preceptores e orientador) por meio de palestras com especialistas 
em áreas como jogos e atividades lúdicas para o ensino de química, inclusão 
de pessoas  com deficiências  para o ensino de química e psicologia da 
aprendizagem e ensino de química.  
 Narrar-se - atribuir/incorporar significado e tecer narrativas por meio de 
diálogo, que presume uma escuta sensível e disponibilidade de fala, organização 
das ideias e exposição das experiências vivenciadas na escola em formato 
remoto por todos os membros do grupo. 
 Projetar - planejar/imaginar pontes e caminhos futuros para a docência 
na nova modalidade de ensino imposta pela pandemia. 
 Reuniões por escola 
 As reuniões feitas por escola se basearam na autonomia dos professores 
preceptores para a orientação dos residentes no que se refere aos contextos 
específicos das escolas que receberam o projeto. É possível considerar que 
os elementos  narrar-se, projetar, conhecer, questionar etc. existiram nesses 
espaços e foram amplificados nas reuniões gerais. Além disso, o espaço das 
reuniões por escola é o espaço do planejamento de ensino e aprendizagem. 
Planejar as regências, implementar o planejado e refletir sobre a docência na 
dimensão da especificidade — projeto pedagógico, realidade socioeconômica 
e cultural do contexto escolar, disponibilidade de tecnologias digitais — foram 
algumas das atividades realizadas pelo grupo.  
 Avisos e comunicações assíncronas  
 Por fim, o Whatsapp tornou-se uma ferramenta para veiculação de 
informações — links para reuniões, avisos importantes e, às vezes, alguns 
diálogos mais  rápidos.  Essa  escolha se deu  pela facilidade  que  os  participantes 
possuem de lidar com o aplicativo.  
 A união desses três elementos possibilitou que a tríade Teoria- 
-Planejamento-Regência, prevista no Edital do PRP, adquirisse outros contornos 
e que, efetivamente, pudesse ser realizada. Retomando Bondía (2002), assim 
como as experiências de coordenação possibilitam um saber da experiência, 
a experiência dos residentes e preceptores também é uma contribuição 
importante para se entender o momento atípico que vivemos, bem como as 
dores, enfrentamentos, superações e resistências que constituíram o projeto.  
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4 O RETORNO À “NORMALIDADE” 

 Sabemos que o retorno à normalidade é utópico e que um novo padrão de 
normalidade parece ainda estar bastante distante. No estado do Paraná, muitos 
jovens ainda não tomaram sequer a primeira dose da vacina contra a Covid-19, 
situação da maioria de nossos residentes.  
 Os desafios que temos a enfrentar, neste momento, por incrível que pareça, 
ainda são muitos. Com o retorno das aulas presenciais nas escolas estaduais 
parceiras do PRP Química, o ensino híbrido substituirá o chamado ensino remoto. 
Com isso, os preceptores não mais estarão em suas residências conduzindo 
suas aulas, mas no chão da escola. Assim, as regências dos bolsistas ficarão 
em parte comprometidas, tendo em vista que a universidade ainda continua no 
modelo remoto, e, por isso, os graduandos não estão autorizados a frequentar as 
escolas públicas. 
 Pensando na segurança de nossos alunos e também na continuidade do 
PRP, alguns ajustes novamente precisarão ser feitos no desenho das atividades 
que os residentes desenvolvem. Mais uma vez, somos convidados a nos adaptar. 

BONDÍA, J. L. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Revista Brasileira 
de Educação [on-line], No.19, 2002, pp. 20-28. Disponível em: <https://www.scielo.
br/j/rbedu/a/Ycc5QDzZKcYVspCNspZVDxC/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 
03 set 2021. 

BRASIL. Portaria nº 259, de 17 dezembro de 2019. Disponível em: <https://www.
capes.gov.br/images/novo_portal/documentos/regulamento/19122019_
Portaria_259_Regulamento.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2020. 

PARANÁ. SEED. Resolução n.º 3.817/2020 – GS/SEED. Disponível em: <https://
appsindicato.org.br/wp-content/uploads/2020/09/RES38172020GSSEED.pdf>. 
Acesso em 10 março 2021. 

SEED. Em diversas escolas, meetings se tornam parte do “novo normal” nas 
aulas remotas. 2021. Disponível em: <http://www.educacao.pr.gov.br/Noticia/
Em-diversas-escolas-meetings-se-tornam-parte-do-novo-normal-nas-
aulas-remotas>. Acesso em 10 de abril 2021.
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1  INTRODUÇÃO 

 A pandemia da Covid-19 impôs novas formas de trabalho e atendimento 
às equipes técnicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Com a aprovação 
da Resolução nº 59/2020-CEPE, que estabeleceu o período remoto emergencial 
(PE), a equipe pedagógica da PRAE necessitou adaptar seus programas de apoio 
pedagógico, dentre eles, o Programa de Tutoria Entre Pares. O programa tem 
como objetivo oportunizar às/aos estudantes uma relação dialógica entre pares, 
de modo que a/o tutor/a, que já tenha cursado a disciplina abordada com êxito 
e aprovação, auxilia a/o tutorada/o, que está cursando ou irá cursar a disciplina, 
na construção dos conhecimentos necessários e superação das dificuldades de 
aprendizagem.  
 As/os candidatas/os a tutoras/es do programa para atuarem no ano 
de 2020 já haviam sidos selecionadas/os pela equipe pedagógica da PRAE no 
início do período letivo, durante as aulas presenciais. Com a suspensão dessas 

TUTORIA ENTRE PARES REMOTA: ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NO 
ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL AOS ESTUDANTES DE 
GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

1 Pedagoga na Universidade Federal do Paraná – Campus Curitiba – Pró-reitora de Assuntos 
Estudantis - PRAE.
2 Pedagoga na Universidade Federal do Paraná – Campus Curitiba – Pró-reitora de Assuntos 
Estudantis - PRAE.
3 Pedagoga na Universidade Federal do Paraná – Campus Curitiba – Pró-reitora de Assuntos 
Estudantis - PRAE.
4 Pedagoga na Universidade Federal do Paraná – Campus Curitiba – Pró-reitora de Assuntos 
Estudantis – PRAE.
5 Pedagoga na Universidade Federal do Paraná – Campus Palotina – Pró-reitora de Assuntos 
Estudantis – PRAE.
6 Pedagogo na Universidade Federal do Paraná – Campus Jandaia do Sul – Pró-reitora de 
Assuntos Estudantis – PRAE.
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atividades, foi necessário adequar o modelo de tutoria, antes ofertado de maneira 
presencial, para encontros remotos.   
 A equipe pedagógica da PRAE, buscou junto à Agência de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (AGTIC), capacitação para essas/es tutoras/res, 
preparando-as/os para utilizarem os recursos da plataforma Teams e suas 
funcionalidades.  
 No início do programa, as/os tutoras/es foram orientadas/os pela equipe 
pedagógica da PRAE na elaboração de um plano de ação elencando os conteúdos 
e estratégias que seriam utilizadas durante os encontros ministrados em cada 
disciplina.  Vale destacar que durante a implantação do programa, todas/os as/
os tutoras/es tiveram auxílio e orientações periódicas com a equipe pedagógica 
da PRAE, na tentativa de dirimir as dificuldades, dúvidas e pensar ações para 
melhorar os encontros remotos das oficinas ofertadas.  
 As vagas para participação do programa de tutoria entre pares como 
tutoradas/os, foram preferencialmente destinadas às/aos estudantes 
participantes dos auxílios do PROBEM7 e outros programas de auxílio da PRAE8, 
contemplando posteriormente os demais estudantes da UFPR que desejaram 
participar dos encontros do programa.  
 Os encontros remotos síncronos aconteceram semanalmente. Mesmo on-
-line, cada tutoria deveria comportar cerca de 10 estudantes por turma, a fim de 
atender a proposta do programa, que é estabelecer uma relação mais próxima 
entre pares. As/os participantes deste programa são estudantes dos diversos 
cursos de graduação na UFPR na qualidade de tutores/as e tutoradas/os.  
 O programa de tutoria entre pares de forma remota, ocorreu durante o 
Ensino Remoto Emergencial 1 (PE1) no período de 27 de agosto a 20 dezembro do 
ano de 2020, com a participação de 10 tutores, sendo 8 bolsistas do programa e 
2 atuando de forma voluntária. As disciplinas ofertadas no PE1 foram: Cálculo I e 
II; Geometria Analítica; Matemática Básica; Física I e II; Química Geral; Química 
Orgânica e Bioquímica.  
 Já no PE2, o programa desenvolveu-se entre 17 janeiro a 31 de março de 
2021, atuando no programa 8 tutores bolsistas, sem nenhuma participação de 

7 O PROBEM é composto pelos seguintes auxílios: auxílio permanência, auxílio refeição, auxílio 
moradia e auxílio creche. 
8 A PRAE também oferta a Bolsa PBP – MEC, a indígenas e quilombolas, e o PROMISAES, destinado 
a estudantes estrangeiros.
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voluntários. As disciplinas ofertadas foram: Cálculo I e II; Matemática Básica; 
Bioquímica; Física I, Química Orgânica; Química Geral e Geometria Analítica. 
 Ao final destes períodos, as/os estudantes, tutoras/es e tutoradas/os, 
foram convidadas/os a responderam a um questionário com o objetivo de 
avaliar o programa, considerando sua nova organização remota, ao assinarem 
um termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) autorizando a divulgação 
de suas respostas nos canais de comunicação da UFPR, bem como publicação 
em revistas, periódicos e eventos científicos. O termo foi assinado para garantir 
o sigilo e anonimato das respostas. No total, 93 estudantes tutoradas/os e 10 
tutoras/es responderam ao questionário.

2 DESENVOLVIMENTO  

 No PE1, inscreveram-se nas oficinas 245 estudantes dos diversos cursos 
de graduação, de todos os setores e campi da UFPR (Campus de Jandaia do 
Sul; Toledo; Palotina, Litoral; Centro de Estudos do Mar — CEM). Dos inscritos no 
programa no PE1, 120 estudantes apresentaram frequência igual ou maior a 50% 
do total da carga horária ofertada (120 horas) e 75 estudantes apresentaram 
frequência igual ou acima de 75% nos encontros das tutorias. 
 No período PE2 as inscrições foram novamente abertas e divulgadas nos 
canais de informação da UFPR, tendo o total de 103 inscritos para participação 
das oficinas da tutoria, sendo 64 com frequência igual ou maior que 50% e 41 
com frequência igual ou maior que 75%.  

3 DISCUSSÃO DA EXPERIÊNCIA 

 As/os tutoras/es destacaram aspectos positivos e negativos acerca da 
atuação no programa; bem como elencaram as estratégias utilizadas para 
abordarem os conteúdos durante os encontros; as dificuldades encontradas 
no processo de tutoria de forma remota; relatos de situações positivas e 
negativas vivenciadas na sua atuação como tutoras/es nos períodos do PE1 e 
PE2, finalizando com sugestões para melhorias para continuidade do programa.  
 Sobre os pontos positivos da atuação como tutoras/es no programa, 
observou-se de maneira geral nos relatos obtidos, que a possibilidade de 
aprimorar os conhecimentos sobre a disciplina e maneira de ensinar, foram 
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amplamente citadas pelas/os tutoras/es, assim como destacaram a relação 
aluno – aluno do programa de tutoria como importante para potenciar situações 
de aprendizagem, seguido pelo desenvolvimento de gosto pela docência. 
 Em relação aos pontos negativos da atuação das/os tutoras/es no 
programa, as respostas apresentadas evidenciaram que a experiência 
remota trouxe alguns desafios para as/os tutoras/es encontrarem estratégias 
para ministrar as oficinas de modo que todas/os as/os participantes fossem 
envolvidas/os de maneira significativa, tendo em vista, que pelo sistema remoto, 
as/os participantes das oficinas apresentavam poucas interações.   
 Quanto às estratégias que usaram para ministrar as oficinas, destaca-
-se o ensino mais prático, aplicado de uma maneira mais informal e seguido 
da realização de listas de exercícios para fixação do conteúdo. A dificuldade 
elencada continuou sendo a falta de participação ativa nas interações durante 
os encontros on-line.  
 As situações e experiências positivas vivenciadas nas oficinas podem ser 
observadas em alguns relatos que serão apresentados a seguir, por questões 
éticas, a fim de manter o anonimato das/os participantes, serão utilizados para 
identificação das/os estudantes, os códigos E1 (estudante 1); E2 (estudante 2) e 
assim sucessivamente. 

“[...] melhorei muito a minha timidez e medo de falar em público” (E1). 
“Tiveram alunos que realmente tinham dificuldades, perguntavam e eram 
bem participativos na tutoria” (E2). 
“[...] conheci pessoas que estão inseridas na esfera acadêmica, mas que 
não são do meu curso” (E3). 
“[...] um aluno me disse que eu ensinei trigonometria de uma forma que 
ele finalmente entendeu, e isso foi muito gratificante” (E4). 
“Havia uma caloura do mesmo curso que eu que estava muito perdida 
porque ela não havia feito nenhuma matéria ainda (...) Dei muitas dicas 
para ela e relatei minha experiência até aqui. Ela se sentiu muito motivada 
e um tempo depois me contatou que estava se saindo bem nas matérias 
e principalmente naquela que ela fez a tutoria” (E5). 
“Essa experiência pude vivenciar com duas alunas de turma diferentes. 
Essas alunas já eram mães, trabalhavam e tinham acima de 35 anos e já 
tinham feito o ensino médio a mais de 15 anos atrás. Ambas sempre me 
agradeceram pela ajuda e como foi importante para que elas conseguissem 
fazer as matérias apesar de seus desafios” (E6). 
“A gratidão do pessoal” (E7). 
“Não tinha espaço para gravar no meu notebook, mas os estudantes se 
propuseram a gravar” (E8). 
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 Nos relatos de situações e experiências negativas, observa-se que 
prevalece a falta de contato físico, pouca interação das/os participantes 
durante os encontros síncronos, bem como a falta de contato visual, tendo em 
vista que muitas/os das/os participantes dos encontros de tutoria não abriam a 
câmera de vídeo. Ainda, pode-se destacar algumas dificuldades relacionadas à 
plataforma Teams.  
 Quanto às sugestões de melhorias, a ampliação da divulgação do 
programa durante os períodos de inscrição e alternativas para minimizar a 
evasão foram as mais citadas pelas/os tutoras/es.  

 3.1 Análise do questionário de avaliação do programa pelas/os tutoradas/os 

 Concomitantemente ao questionário aplicado as/aos tutoras/es, as/
os estudantes tutoradas/os foram convidadas/os a responderem a outro 
questionário a fim de coletar dados acerca da percepção das/os estudantes 
participantes do programa tutoria entre pares remota, de modo que teve como 
objetivo, elencar os motivos pelos quais decidiram participar do programa.  
 Os relatos apresentam necessidade de preparo para cursar a disciplina; 
bem como a preocupação das/os estudantes com a qualidade da formação 
e do aprendizado dos conteúdos que compõem a grade curricular dos seus 
respectivos cursos.  
 Sobre os pontos positivos elencados pelas/os tutoradas/os, verificou-
-se que a melhora no aprendizado da disciplina, sanando as dúvidas e 
aprofundando os conhecimentos, foram os mais apontados. Outros pontos 
destacados foram: a didática utilizada no programa pelas/os tutoras/es, 
caracterizando-a como detalhada e de fácil compreensão, assim como a 
atenção dispensada pelas/os tutoras/es; paciência e disponibilidade das/os 
tutoras/es; a proximidade e individualidade no atendimento e aprendizagem 
durante a participação das oficinas de tutoria. A comunicação tutoras/

“[...] receber mensagens dos alunos que foram aprovados na disciplina 
com notas muito boas, pois a tutoria auxiliou nos estudos e foi além de 
estudar, mas aprender” (E9). 
“[...] poder ajudar colegas que passaram/passarão pelas mesmas 
dificuldades que eu, pois, assim como eles, também senti dificuldades 
nessas disciplinas e durante a tutoria pude compartilhar essas dificuldades, 
alertar e orientar” (E10). 
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es e estudantes gerou um ambiente confortável, acolhedor e favorável à 
aprendizagem.  
 Acerca das dificuldades para participação assídua nas oficinas da tutoria 
entre pares, 53% dos respondentes avaliaram apresentar tais dificuldades. Os 
relatos de “coincidência com o horário da tutoria com outras disciplinas do PE” 
foi a principal dificuldade abordada, seguido das seguintes razões: choque com 
horário de trabalho; problemas com a conexão da internet; falta de tempo ou 
rotina diária sobrecarregada de atividades.  
 Como contribuições da participação no programa Tutoria entre Pares que 
as/os estudantes relataram, apareceram: “aprender o conteúdo” ou “adquirir 
conhecimento”, seguidos de “resolução das dúvidas”, “preparação para a 
disciplina oficial”, bem como “aprovação na disciplina”. É importante ressaltar 
que nem todas/os as/os estudantes conseguiram matrículas nas disciplinas 
que desejaram, devido ao número reduzido de vagas ofertadas nos PEs, por isso, 
as/os estudantes buscaram participar das oficinas de tutorias para preparação 
para cursarem futuramente as disciplinas regulares. 
 Ainda sobre as contribuições da participação no programa de tutoria entre 
pares, alguns relatos foram selecionados e apresentados a seguir: 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O programa tutoria entre pares implementado no período da suspensão 
das aulas presenciais, de maneira remota, coordenado e organizado pela equipe 
pedagógica da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal do 
Paraná, foi importante para acolhimento, atendimento e combate à evasão 
das/os estudantes dos cursos de graduação da UFPR, contribuindo para a 
permanência das/os estudantes no período pandêmico. Avalia-se que cumpriu 

“As tutorias foram essenciais como primeiro contato com a universidade e 
incentivaram a participar das matérias do período especial” (E1). 
“Contribuiu para o aprendizado de uma disciplina considerada “difícil”(...) 
possibilitou dar outro olhar de curiosidade e “gosto” a disciplina oferecida” 
(E2). 
“Como tive um ensino médio fraco, tive bastante dificuldade no 
entendimento das matérias. No entanto, sempre procurei preencher esses 
buracos e a tutoria me ajudou bastante” (E3). 
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seus objetivos, mesmo com as dificuldades encontradas neste novo formato. 
 Apesar das dificuldades elencadas pelas/os estudantes tutoras/
es e tutoradas/os, observou-se benefícios para as/os participantes, como: 
desenvolvimento de habilidades sociais e acadêmicas; melhora nos 
relacionamentos interpessoais, ainda em um momento de isolamento; 
aprimoramento do relacionamento entre pares, fortalecendo vínculos e 
potencializando adaptação e acolhimento das/os estudantes ao ambiente 
universitário; desenvolvimento do conhecimento da docência e novas 
possibilidades metodológicas. 
 Ainda pode-se citar benefícios como: melhora do rendimento acadêmico 
e da autoestima das/os estudantes e tutoras/es; contribuição positiva para 
superar os desafios do ingresso na universidade devido a transição do ensino 
médio para a educação superior. Do ponto de vista da equipe pedagógica da 
PRAE, é preciso ressaltar que também ocorreram desafios na forma remota, 
mas o trabalho em equipe possibilitou discussões, reflexões e superações dos 
desafios encontrados. Para continuidade do programa, além da necessidade 
orçamentária, é necessário destacar a disponibilização das horas semanais 
que a coordenação do projeto necessita, conforme artigo 6º da Resolução nº 
57/19 CEPE, que prevê até 20 horas semanais a serem destinadas à extensão, por 
servidoras/res técnico-administrativos.
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1 NTRODUÇÃO 

 O projeto de extensão Universidade Aberta da Maturidade (UAM) nasce 
diante da necessidade crescente de políticas públicas voltadas ao público idoso 
a fim de garantir a manutenção do seu espaço na sociedade. Essa necessidade é 
fruto da inversão da pirâmide etária brasileira com o progressivo envelhecimento 
populacional (MORAIS, et al., 2016), decorrente, sobretudo, dos avanços da saúde 
acompanhados de um declínio das taxas de fecundidade (OLIVEIRA, 2019). 
 A universidade pública é um dos componentes capazes de atender parte 
dessa demanda cumprindo seu papel e sua responsabilidade social. Sendo 
assim, o projeto teve início em 2012 em Curitiba e em 2019 no Setor Palotina, com 
os seguintes objetivos: a) resgatar o valor social do idoso de forma articulada 
e interdisciplinar, o que passa por assegurar sua cidadania plena; b) contribuir 
para um melhor desenvolvimento mental, físico e social dos idosos, em um 
espaço de exercício e construção da interdisciplinaridade, com a inserção de 
docentes e discentes da UFPR; c) dar oportunidade aos acadêmicos e docentes 
da UFPR a condição  de  ter  uma  nova percepção da comunidade universitária 
quanto ao seu papel social; d) fomentar a observação de que a atividade 
extensionista possui um caráter educativo, no sentido de levar ao público alvo 
informações técnicas obtidas na universidade e, ao mesmo tempo, possibilitar a 
troca de vivências entre os atores; e) incentivar discussões sobre o planejamento 

UNIVERSIDADE ABERTA DA MATURIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

1 Discente de Medicina.
2 Professora Doutora do Departamento de Terapia Ocupacional do Setor de Ciências da Saúde.
3 Professora Doutora do Departamento de Biociências do Setor Palotina.
4 Professora Doutora do Departamento de Patologia Básica do Setor de Ciências Biológicas.
5 Pedagoga PRAE do Setor Palotina.
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e a realização de políticas públicas para indivíduos da terceira idade. Embora 
tenham os mesmos objetivos, no formato presencial, Curitiba e Palotina contam 
com atividades e coordenações independentes. Além disso, em Curitiba o projeto 
é vinculado à Reitoria enquanto em Palotina está vinculado à Direção do Setor. 
 Para atingir seus objetivos a UAM oferece, presencialmente, aulas com 
duração semanal de quatro horas em Palotina e oito horas em Curitiba dentro 
do Campi da Universidade. As atividades desenvolvidas foram relacionadas 
aos quatro eixos do projeto: Saúde e Bem-estar, Tecnologia e Inclusão Digital, 
Produção e Saúde Animal, Direito e Cidadania. Além disso, os alunos participavam 
de excursões e passeios didáticos e de lazer, como visitas a museus, praias, entre 
outros. Dessa forma, no formato presencial o projeto oferta tanto conhecimento, 
quanto um ambiente acolhedor e de socialização para seus alunos. 

2 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO DE EXPERIÊNCIA 

 Até março de 2020, as atividades das equipes de Curitiba e Palotina 
seguiam presencialmente e separadamente, embora as características do 
projeto fossem compartilhadas. Com o início da pandemia pelo SARS-CoV 2 no 
Brasil, datada de fevereiro de 2020 (CAVALCANTE et al., 2020), as aulas foram 
suspensas em ambas as cidades em meados de março. 
 Inicialmente, não era possível precisar quando as atividades seriam 
retomadas na forma presencial, pois o contexto pandêmico era muito imprevisível 
e a Universidade Federal do Paraná mantinha ciclos de publicações oficiais que 
suspendiam as atividades por períodos de um mês. A partir dessa suspensão 
iniciou-se então o contato entre as coordenações, a fim de verificar as possibilidades 
de adaptar o projeto ao formato remoto. Essa adaptação se fazia necessária dado 
que o público idoso é um dos grupos de risco para o desenvolvimento da Covid-19 
(BORGES; CRESPO, 2020) e, portanto, o regime de restrição de circulação e contato 
foi extremamente impactante para essa faixa etária (DOURADO, 2020). Sendo assim, 
o contexto pandêmico adicionou novos objetivos ao projeto, além dos já citados 
anteriormente: fornecer, mesmo em tempos de pandemia, um ambiente de inserção 
social e educação para o público idoso; garantir autonomia no uso da internet e de 
ferramentas virtuais, a fim de viabilizar o aprendizado no período de pandemia. 
 A Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFPR (PROEC) abriu um edital para 
seleção de monitores que objetivava dar continuidade aos projetos de extensão 
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da universidade, mesmo no contexto pandêmico. Após algumas reuniões da 
coordenação foi decidida a criação da Universidade Aberta da Maturidade de 
modo remoto, devido à impossibilidade de oferta de atividades presenciais, bem 
como decidiu-se que as turmas seriam unificadas, dado que a barreira física 
seria transposta pelas aulas virtuais. Também foi adicionado ao seu corpo de 
trabalho sete monitores dos cursos de ciências biológicas, psicologia, terapia 
ocupacional e medicina, para ajudar no treinamento dos alunos para uso das 
plataformas on-line de aulas, bem como para organizar toda a burocracia 
envolvendo o projeto. Assim, as coordenadoras de Curitiba e Palotina, juntamente 
com os estudantes bolsistas PROEC, passaram a organizar as etapas necessárias 
para a implantação da nova modalidade. 
 Dentre as decisões necessárias a se tomar estavam: qual plataforma utilizar, 
como realizar a capacitação dos alunos e professores para utilização dela, quais 
temas de palestras ofertar, em qual período, com qual frequência semanal e como 
garantir que mesmo que aqueles que não pudessem assistir a aula de forma 
síncrona, pudessem acessá-la posteriormente. 
 Diante dessas questões as coordenações optaram pela utilização da 
plataforma virtual Google Meet, por possibilitar a participação mais acessível 
a membros externos à UFPR, bem como pela facilidade do uso, que poderia 
ser uma barreira para os participantes. Quanto à frequência das atividades, 
optou-se por realizar duas aulas semanais, com duração mínima de uma hora e 
máxima de uma hora e meia, com espaço para dúvidas e discussões para além 
do conteúdo formal apresentado. Assim, definidas essas características, iniciou-
se a organização das atividades e materiais de capacitação para utilização da 
plataforma. Foram confeccionados tutoriais escritos e em vídeos, explicando as 
principais funcionalidades da plataforma: como criar um e-mail Google, como 
baixar o aplicativo no celular e utilização dos ícones. Ainda, confeccionou-se 
materiais diferentes de acordo com a forma de acesso de cada participante, isso 
é, pelo computador, celular com sistema operacional Android ou celular com 
sistema operacional IOS. 
 Foi então realizado um convite àqueles participantes que já estavam na 
forma presencial, para adesão de forma remota. Esse convite foi feito através de 
contato telefônico e, junto ao convite, o monitor era responsável por preencher um 
cadastro com informações gerais do participante. No biênio 2019/2020 o projeto, 
considerando tanto Curitiba, quanto Palotina, contava com a participação de 
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94 estudantes. Desses, 63 alunos aderiram ao projeto na forma virtual. Os bolsistas 
PROEC passaram a capacitar os 63 alunos no uso da plataforma, atendendo dúvidas 
de forma individualizada. Além disso, a turma de Palotina passou por um treinamento 
com as bolsistas e a coordenação, onde foram realizadas ligações via plataforma, 
testando as funcionalidades, em grupos de no máximo cinco idosos. Os estudantes 
passaram a frequentar as salas de aulas on-line a partir do dia 6 de outubro. 
 É importante ressaltar que, durante toda a duração do projeto os 
participantes estiveram em contato com a coordenação através de um grupo 
de recados criado no WhatsApp. Além disso, os participantes também podiam 
interagir livremente em um segundo grupo na mesma plataforma, dedicado à 
socialização. 
 Para aqueles que não se sentiram à vontade em participar do modelo remoto, 
bem como para os que não podiam ver alguma aula por motivos pessoais, a equipe 
gravava as aulas teóricas e as disponibilizava através do YouTube. Nesse processo, 
todos os vídeos foram editados retirando as interações dos participantes e deixando 
apenas parte do conteúdo teórico dado pelo professor em sala de aula virtual, com 
o objetivo de preservar a privacidade dos participantes. O link das gravações era 
enviado entre uma e duas semanas após a atividade síncrona e permanecem on-
-line e disponíveis no canal “Universidade Aberta da Maturidade – UFPR”, como um 
legado do projeto na construção do conhecimento. 
 A equipe também estabeleceu as palestras a serem ofertadas. Como 
havia necessidade de adesão dos palestrantes, optou-se por convidar aqueles 
que já estavam agendados no modelo presencial, para aderirem ao formato 
remoto. Nem todos sentiram-se motivados a ofertar a palestra no formato 
on-line, portanto, houve a necessidade de expandir o convite àqueles que já 
haviam ofertado atividades no modelo presencial, bem como buscar novos 
professores para o projeto. Assim, as oficinas acabaram tendo uma parte 
totalmente inédita para as duas turmas, mas também algumas atividades 
semelhantes para uma delas, hora dos docentes que já haviam trabalhado 
com a turma de Palotina, hora com docentes que já haviam trabalhado com a 
turma de Curitiba. 
 No decorrer do processo, alguns idosos acabaram desistindo do formato 
on-line, e a turma foi encerrada com a participação de cerca de 45 estudantes 
no total. Vale ressaltar que muitos informaram estar assistindo às atividades de 
forma assíncrona, através dos vídeos disponibilizados através do YouTube. 
 O   projeto  se  estendeu   por  todo o  segundo  semestre de  2020 e 
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continuou suas   atividades  até  25  de  maio de  2021.  As atividades  necessitavam 
ser finalizadas, pois as turmas estavam matriculadas desde 2019. Com a 
impossibilidade de realizar a entrega de certificados presencialmente, essa foi 
organizada de forma remota. Foi um grande desafio pensar o formato de uma 
formatura on-line, principalmente ao se pensar naqueles que não puderam 
participar das aulas, pois não tinham as habilidades ou os recursos necessários para 
o acesso e utilização da plataforma. Além disso, havia as questões relacionadas 
à qualidade da rede de internet, que poderia ocasionar quedas inesperadas dos 
participantes, além de impossibilitar a entrada e saída de pessoas, os discursos, 
a participação de familiares, amigos e demais convidados. Assim, após algumas 
semanas de discussão entre a equipe da UAM, em conjunto com o cerimonial 
da UFPR, decidiu-se pela utilização da UFPR-TV, através do YouTube. As turmas 
de Curitiba e Palotina escolheram suas oradoras, que gravaram previamente 
seus discursos, após ensaiarem em conjunto com a coordenação. Também foi 
gravada uma homenagem dos participantes de Palotina para uma colega que, 
infelizmente, faleceu durante o projeto. Foi disponibilizado um link de acesso 
para o evento, para que os idosos pudessem compartilhar livremente com 
seus convidados, bem como assistirem à cerimônia síncrona, com a fala das 
coordenadoras de Curitiba e Palotina, da Vice-reitora, do Reitor e a presença das 
vice-coordenadoras. A totalidade dos 94 participantes, englobando aqueles que 
estavam previamente no projeto presencial e optaram por não dar continuidade 
on-line, receberam seus certificados na solenidade que ocorreu em 17 de junho 
de 2021. As gravações previamente realizadas foram inseridas na ordem de 
falas. Os participantes e convidados puderam interagir pelo chat e todo evento 
ficou disponível na plataforma, para aqueles que não puderam assistir na data 
e horário síncrono.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O Projeto Universidade Aberta da Maturidade é um dos projetos da extensão 
da Universidade Federal do Paraná que cumpre de forma eficiente seus objetivos. 
Através da educação voltada ao público idoso, o projeto garante a manutenção 
do espaço do idoso na sociedade, fornecendo não apenas o conhecimento, mas 
também um espaço de inserção social. 
 O advento da pandemia de Covid-19, somando ao fato de o idoso ser 
grupo de risco para o desenvolvimento da doença, impediu a continuidade 
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do projeto no formato presencial prévio. Entretanto, a coordenação do projeto 
enxergou no momento de crise a necessidade de se reinventar e manter os 
objetivos do projeto em curso. Para tanto, desenvolveu-se ferramentas para a 
oferta de aulas virtuais aos participantes.
 A avaliação geral é de que o projeto remoto se constituiu como espaço de 
reencontro e interação para os participantes, além de ter fornecido informações e 
conhecimentos de qualidade, que puderam contribuir para seu desenvolvimento 
e para o enfretamento desse momento de isolamento social. Tanto docentes, 
quanto estudantes bolsistas e idosos puderam compartilhar experiências e 
qualificar-se no processo de aquisição/transmissão de conteúdo on-line.
 O projeto continua no segundo semestre de 2021, com uma nova turma 
formada e a continuidade do formato remoto, haja vista a não melhora plena 
das condições pandêmicas.
  Por fim, cabe ressaltar que a Universidade Aberta da Maturidade continua 
a ser um projeto de relevância dentro da extensão universitária, ao passo que 
insere social e educacionalmente o idoso em seu lugar de direito. Ainda, o 
projeto mostra que possui bases sólidas e é capaz de enfrentar novos desafios e 
se reinventar, mesmo em um cenário tão pouco otimista como o atual, a fim de 
garantir o pleno exercício de seus objetivos.
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Heitor Godinho Tanus 1

 A pandemia de Covid-19 foi declarada pela Organização Mundial da Saúde 
em 11 de março de 2020. Neste dia, sem saber, havia um embrião humano sendo 
formado no útero de minha companheira. Minha matrícula na UFPR - Litoral 
(Agroecologia) estava trancada porque eu não tinha conseguido assumir as 
aulas de Ensino Religioso no município de Matinhos - PR (por conta da falta de 
uma documentação) e havia sido chamado para dar aulas de Filosofia (minha 
primeira formação acadêmica - UEL) no interior da Amazônia, algo que desejava 
há algum tempo. No fatídico dia da anunciação pandêmica encontrava-me no 
interior de São Paulo preparando as malas para Urucará - AM. Poucos dias depois, 
precisamente no dia anterior a ida para Manaus - AM, minha companheira ligou 
falando do teste de farmácia declarando positivo para gestação. Tudo foi adiado 
(na verdade, cancelado) e no dia seguinte a ligação eu estava em Matinhos - PR. 
Manaus ficaria para outro momento de minha/nossas vidas. 
 A pandemia, cada vez mais, mostrou-se implacável. Atuando com o 
alinhamento de um governo omisso, a dita “gripezinha” foi demonstrando-se 
uma enorme ceifadora de vidas, fábrica de desamparos, traumas, tragédias 
e muitos tipos de medo. Já durante o mês de maio daquele mesmo ano 
estávamos nós três, uma nova família pandêmica isolada no litoral norte de 
São Paulo, nos preparando para cuidar e receber essa vida que estava por vir, 
com previsão de nascimento em outubro/novembro de 2020. Neste ano minha 
matrícula permaneceu trancada enquanto minha companheira finalizava 
os módulos finais de Administração Pública (UFPR) nos períodos especiais da 
Educação a Distância. Violeta, nossa filha, nasceu em 3 de novembro de 2020. 

MEMÓRIAS DE TEMPOS MÓRBIDOS: AFETOS E EDUCAÇÃO

1 Graduado e Mestre em Filosofia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Pedagogo pela 
Universidade da Cidade de São Paulo (UNICID). Estudante de Tecnologia em Agroecologia pela 
Universidade Federal do Paraná - Setor Litoral (UFPR). Bolsista e mediador pedagógico do Núcleo 
de Tecnologias Educacionais da UFPR - Setor Litoral. Professor de Filosofia e Sociologia na Escola 
Estadual Francisco Falcão - AL.
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Logo na segunda semana do ano de 2021, desempregado e desempregada nos 
mudamos para Mossoró - RN, onde ela tem alguns familiares. Além da busca por 
oportunidades profissionais, houve um intenso processo de desterritorialização 
para reterritorialização. Empreitada inicialmente mal sucedida, o emprego não 
chegou. Em seguida, nos mudamos outra vez, agora para Fortaleza - CE. Durante 
o mês de março do presente ano, continuamos nossa peregrinação em busca 
de alguma estabilidade dentro do caos de uma pandemia aparentemente 
sem fim. No mês seguinte destranquei minha matrícula e voltei a cursar alguns 
módulos do curso de Agroecologia no formato à distância. Minhas memórias 
deste período são bastantes intensas: a reserva financeira chegando ao fim, a 
pandemia entre seus “recomeços”, o medo do medo que dava de tudo, a privação 
de sono necessária para os cuidados de nosso bebê, a busca interminável 
pela reinserção no mercado de trabalho junto com as responsabilidades que o 
cumprimento dos módulos exigiam. Não dei conta desta harmonização, acabei 
preferindo deixar os módulos de lado, eu não tinha energia para conversar com 
as queridas professoras, que ministravam atenciosamente seus respectivos 
módulos, sobre minhas dificuldades e frustrações pessoais daquele momento. 
 A linearidade e o controle com relação ao tempo são delírios que 
mascaram o caos. Porém, interessante seria estar minimamente preparado 
(fisicamente e psicologicamente) para quando o caos arrebenta cada 
pedacinho dos cenários que preparamos e visualizamos para nossa vida. Seria, 
mas não foi. O preparo veio na marra, no “um dia após o outro”, no amor e na 
perseverança. O tempo passou: conseguimos nos manter saudáveis, fui me 
acostumando e aprendendo a gostar da pesada rotina de acompanhar e dar 
todo o suporte para o crescimento e desenvolvimento de um novo ser humano. 
Alugamos uma casa com amplo terreno nos arredores de Fortaleza. Em agosto 
de 2021 consegui assumir as aulas de Filosofia e Sociologia no ensino médio de 
uma escola particular, Colégio Julia Fialho. No mês seguinte, minha companheira 
conseguiu um trabalho no Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins. 
Ainda em setembro, fiz matrícula em um módulo do curso de Agroecologia e fui 
chamado para trabalhar junto ao Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) - Setor 
Litoral como bolsista, atuando no plano emergencial curricular da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). 
 Retornando à prática de ensino, desde agosto atuo como educador no 
modelo de ensino híbrido. Dou aulas para um grupo reduzido de alunos e alunas 



260

presencialmente, na própria escola, ao mesmo tempo que um celular ou um 
computador tenta captar e enviar ao vivo minhas aulas para aqueles e aquelas 
estudantes que estão assistindo de forma on-line. Apesar do tempo longo de 
duração da pandemia, colégios e docentes estavam pouco preparados para 
enfrentar inesperados e incessantes desafios deste período. Evasão das alunas 
e alunos. Adaptação e ajuste com relação às plataformas necessárias ao 
desenvolvimento das práticas pedagógicas eficientes nos modelos do ensino 
à distância. Os colégios passaram a maior parte da pandemia tentando lidar 
com os novos desafios do ensino remoto e pouco puderam fazer no tocante 
ao preparo e às estruturas e estratégias necessárias para o desenvolvimento 
posterior do ensino híbrido. E foi exatamente com isso que me deparei. Com o início 
das aulas híbridas. As dificuldades ainda são muitas, desde a falta de estrutura 
até a desarmonia com relação à captação de conteúdo entre alunas e alunos 
presenciais e alunos e alunas on-line. O esforço e o carinho da atuação docente, 
juntamente com a coordenação pedagógica e a dedicação dos discentes é o 
que me motiva e faz o trabalho educacional conseguir se movimentar, apesar 
das dificuldades de um contexto de pandemia mundial. 
 Ter a experiência do ensino remoto dentro da UFPR - Setor Litoral, 
especificamente no curso de Tecnologia em Agroecologia foi algo muito 
gratificante, muito devido ao fato da estrutura desenvolvida pela universidade 
ser eficiente. Os trabalhos das docentes da Câmara, da assessora técnica 
Josi e da comunidade acadêmica em geral proporcionaram um acolhimento 
muito gratificante, visto que a todo momento estavam atentas às demandas 
específicas de cada estudante, ou seja, tratando o processo educacional com 
carinho e zelo às mais diversas subjetividades e particularidades. As dificuldades 
que tive com os módulos remotos que participei ocorreram exclusivamente por 
causa da carga excessiva de trabalho (não remunerado) que tinha em casa, 
juntamente com os meus percalços emocionais e adaptativos (corresponder às 
demandas da vida) de um novo cenário familiar. 
 Foi justamente esse acolhimento que tive da comunidade UFPR que me 
inspirou e me inspira em minhas atividades profissionais do momento. Tanto em 
sala de aula (junto com as turmas do ensino médio que atuo como educador), 
quanto em minhas atividades junto ao NTE - Setor Litoral. Procuro espelhar 
minhas ações com todo o carinho e acolhimento de individualidades possível, 
porque acredito que todos os papéis e etapas dos processos de ensino envolvem 
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respeito, atenção, receptividade, consideração aos mais diversos contextos 
singulares que nos deparamos.  
 As dificuldades que passei neste processo, ainda em aberto, de pandemia, 
transformaram-se em amor e esperança na vida, porque tive o privilégio de 
ter diversas experiências de conexões repletas  de acolhimento e atenção, 
em um período permeado de medo e incertezas. Algumas dessas conexões 
vieram diretamente da UFPR: da experiência que tive vivendo em Matinhos - 
PR, estando perto de toda comunidade acadêmica e “externa”, dos módulos, 
de um campus que se propõe pedagogicamente com certa distância de 
processos de aprendizagem unicamente bancários, técnicos, frios, voltados tão 
somente à mercantilização do tempo, da predominância do uso pragmático 
do conhecimento adquirido aplicado ao mercado de trabalho, para o qual 
você vende suas horas. A vida apresenta-se diversas vezes repleta de afetos, 
cuidados e acolhimentos, e nos processos que passei e passo em cenários 
voltados à educação experimento afetividades e acolhimentos que transformam 
continuamente minha vida, minhas perspectivas. 
 E a experiência enquanto aluno nesta universidade me ensinou e explicitou 
diversas faces do cuidado, da atenção e do amor quando estamos transitando 
naquilo que chamamos de educação. Vivência que transformou minhas 
perspectivas enquanto professor e estudante. A partir de minhas vivências 
e privilégios e dificuldades, os processos de aprendizagem são muito mais 
importantes do que o delírio de um produto final, um relatório ou alguma prova 
qualquer. Os afetos presentes nesses processos atravessam meus vários eus, 
são parte integrante dos rastros que imagino deixar pelos espaços que passo. 
 Apesar dos diversos desafios que permanecem, posso dizer que carrego 
sentimentos e memórias de gratidão e esperança, mesmo diante de cenários tão 
mórbidos e difíceis. O acolhimento e os afetos prevaleceram e permanecerão. A 
educação salva vidas! 
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Arabella Natal Galvão da Silva 1

 Eu sou professora e, atualmente, coordenadora do curso de Expressão 
Gráfica. Meu mandato começou em janeiro de 2020. Então eu aprendi a ser 
coordenadora durante a pandemia. Mas esse registro não vai tratar da minha 
atuação na coordenação, e sim, como professora nesse momento tão complexo 
para todos. 
 Em 2019 eu fiz o curso de Educação Híbrida e, logo após, o curso de H5P, 
ofertados pela PROGEPE com a CIPEAD. Minha intenção era transformar em 
híbrida a disciplina de Ergonomia, que está sob minha responsabilidade desde 
que entrei na UFPR, em 2016. Essa disciplina tem bastante conteúdo teórico e 
era sempre ofertada as 7h30 da manhã. Eu percebia que os estudantes tinham 
muito sono nas aulas teóricas e isso me incomodava. Por isso veio a ideia de 
transformá-la em disciplina híbrida, pois assim eles poderiam estudar a parte 
teórica no horário que fosse mais confortável. Só que nem deu tempo de ofertá-
-la nessa modalidade num período regular. 
 Com a pandemia e a aprovação da Resolução nº 59/2020, a disciplina 
de Ergonomia foi a primeira que pensei em adaptar, pois eu já tinha refletido 
bastante sobre ela e em como transformá-la em híbrida. Resolvi aproveitar as 
apresentações em Prezzi que eu tinha para as aulas presenciais e gravar a aula 
a partir disso. 
 No mês de junho de 2020 eu tirei férias, para poder me afastar da 
coordenação, pois eu não sabia utilizar nenhum software de edição de vídeos. 
Gravei a primeira aula, explicando o conteúdo da mesma maneira que faria 
numa aula presencial. Usei o Teams na gravação, como se fosse uma reunião 

PANDEMIA E AULAS REMOTAS: REAPRENDENDO A SER PROFESSORA

1 Sou designer formada pela PUC-PR, mestre em Tecnologia pela UTFPR e doutora em design pela 
UFPR. Sou professora há 21 anos, lecionando em paralelo com outras atividades profissionais, 
que teve uma fase empreendedora inclusive. Trabalho na UFPR desde 2016, no Departamento de 
Expressão Gráfica e estou como coordenadora do curso de Expressão Gráfica durante os anos 
de 2020 e 2021.
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comigo mesma, compartilhei minha tela e fui dando aula. 
 Depois do vídeo gravado, utilizei o editor mais simples que encontrei, um 
aplicativo de edição de vídeos do próprio Windows 10. Depois de 1 mês lutando 
com o editor de vídeo, fiquei muito orgulhosa do primeiro resultado. Em todo esse 
tempo, sempre recebi muito incentivo do meu marido para gravar e montar um 
canal no Youtube. Ele falava que eu tinha muito conteúdo para ser compartilhado. 
 Então, quando eu terminei a primeira aula, nada mais natural do que 
mostrar a ele e perguntar sua opinião (risos). Ele começou a falar com a seguinte 
frase: “Está horrível!” E começou a descrever tudo que estava ruim. Disse que eu 
parecia um robô falando, que eu tinha que narrar os trechos de outros vídeos 
que eu usava, pois o vídeo era meu e eu não podia deixar o áudio do vídeo 
original sem que eu falasse nada. Falou sobre o áudio, que não poderia aparecer 
barulhos e cachorro latindo. Me mostrou vídeos de alguns canais interessantes, 
para eu ver como as pessoas falam no vídeo, como se expressam e me mostrar 
como aquilo que eu tinha feito estava ruim. 
 Acabou comigo... Pensei em desistir do modelo de aula gravada, pois eu 
tinha perdido muito tempo editando. E as aulas do ERE 1 logo teriam que começar... 
O mais fácil seria fazer uma videoconferência com o compartilhamento de tela e 
ofertar apenas aulas síncronas. Mas daí eu pensei: agora eu já aprendi a mexer 
no editor. Já perdi um bom tempo... Vou tentar mais uma vez. 
 Então eu gravei novamente a aula... 
 Mostrei para meu marido e aí veio um: “Agora sim! Isso mesmo, agora está 
no caminho.” 
 Comecei a montar a disciplina na UFPR Virtual. Gravava os vídeos muito 
cedo, para haver menos interferência no áudio. Depois editava, publicava no 
Youtube e usava o H5P para colocar na plataforma. Consegui finalizar essa 
disciplina na mesma semana que terminaram as aulas. Foi uma correria. As 
últimas correções atrasaram, mas no final deu tudo certo, os alunos gostaram e 
tiveram um bom aproveitamento. Acabei ofertando duas turmas de Ergonomia 
no ERE1. 
 Após o ERE1, começaram as discussões sobre o que fazer em seguida. 
Enquanto isso, o meu departamento tentava incentivar mais professores a 
preparar os conteúdos das disciplinas para ofertar na modalidade remota. 
Foram formados grupos de trabalho para as disciplinas de serviço, que é como 
chamamos as disciplinas ofertadas para vários cursos, e eu entrei no grupo 
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de Desenho Técnico. Tínhamos no grupo uma professora que já tinha ofertado 
Desenho Técnico no ERE 1. Ela conseguiu trabalhar melhor usando o Autocad como 
ferramenta, ao invés do desenho à mão. Eu sugeri que gravássemos as aulas e 
usássemos o H5P, da mesma forma que fiz em Ergonomia, e todos concordaram. 
 Mas o conteúdo de Desenho Técnico não era tão familiar para mim, pois 
eu ministrava essa disciplina eventualmente. Além disso, eu teria que gravar 
uma aula que outros professores pudessem usar. Com isso, comecei a escrever 
roteiros dos vídeos, para que os outros professores pudessem revisar antes da 
gravação. Fiz o primeiro, gravei e após algumas correções todos aprovaram. 
Outra professora preparou as imagens que foram usadas no vídeo, com uma 
apresentação gráfica padronizada para a disciplina. Com isso, o visual do vídeo 
ficava muito melhor. Então chegamos num fluxo de trabalho ideal. Uma professora 
escrevia o roteiro, que era revisado por todos. Outra professora preparava as 
imagens. Eu gravava, editava, publicava no Youtube e passava o link para todos. 
Outro professor preparou o conteúdo de Autocad, para complementar o desenho 
técnico. E outra professora preparou algumas atividades.  Quando começaram 
as aulas do ERE2, faltava apenas um vídeo para finalizar a disciplina de desenho 
técnico, que ficou praticamente pronta antes das aulas começarem. 
 Mas no ERE2 eu deveria ofertar uma disciplina optativa, que constava na 
oferta do primeiro semestre de 2020. Então, teria que preparar outra disciplina e 
dessa vez, sozinha. Comecei a preparação no início do ERE 2, em novembro de 
2020, para ofertar a disciplina em janeiro de 2021. Agora, escrevendo roteiros de 
todos os vídeos, preparando uma identidade visual da disciplina para inserir as 
imagens e editando os áudios da narração das imagens. Durante a disciplina de 
desenho técnico eu tive problema com o volume de alguns áudios e descobri um 
editor de áudio gratuito. Para resolver o problema eu tive que aprender a mexer 
no software e percebi que poderia melhorar a qualidade dos áudios. Então inseri 
mais esse item no meu processo. 
 A disciplina ofertada no ERE 2 era Tópicos em Projetos de Interiores e no 
programa dessa disciplina na modalidade presencial, eu colocava sempre 
algumas visitas com os alunos em lojas de materiais para projetos de interiores. 
No ERE 2, eu resolvi ir até as lojas e gravar os vídeos nelas, entrevistando a pessoa 
que costumava me atender no presencial. As 3 lojas concordaram e autorizaram 
os vídeos e foi outro desafio de edição. Isso porque a gravação de uma visita 
segue o fluxo da apresentação dos produtos na loja, mas o vídeo, para ficar 
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didático, precisa de uma organização própria. Então a edição da primeira visita 
ficou demorada e eu atrasei a publicação para os alunos, mas no final deu certo. 
 Gravei duas visitas em dezembro, mas só fui editar em janeiro. Então tive 
dificuldade na edição dessas visitas. A terceira eu gravei após as edições anteriores, 
por isso já consegui corrigir os erros e gravei de modo que facilitasse a edição. 
 Após o ERE 2, comecei a preparar a oferta de disciplinas para a retomada do 
calendário acadêmico. Eu teria que preparar outra disciplina, pois havia demanda 
para disciplinas de segundo semestre. Então comecei a preparar a disciplina 
de Desenho de Mobiliário. Dessa vez, eu tinha uma sequência de trabalho bem 
definida, que mantenho até hoje. Ela possui as seguintes etapas: 
 1. Escrevo o roteiro num DOC, separando o texto de narração de imagens 
numa tabela. Os trechos em que eu falo para a câmera são numerados e 
essa numeração já será o nome de cada arquivo, pois cada trecho é gravado 
separadamente.

IMAGEM 1 - ROTEIRO

 2. Preparo as imagens, tópicos e títulos de seção num Power Point, com a 
apresentação gráfica da disciplina definida. Todos os vídeos possuem licença 
CC BY. As fontes das imagens são incluídas na lâmina correspondente. 
 3. Gravo primeiro os trechos que eu apareço na imagem, pois essa gravação 
precisa ser cedo, antes dos meus filhos acordarem.

FONTE: A autora (2021).
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IMAGEM 2 - GRAVAÇÃO

 4. Em seguida, eu gravo os áudios da narração das imagens. 
 5. Depois edito todos os áudios, limpando o som, ou seja, tirando aquelas 
respiradas que nós damos durante a fala. Percebi que na narração, sem a 
minha imagem junto, essa respirada nas pausas fica ruim e comecei a tirar já 
na disciplina anterior. 
 6. Na sequência, eu monto os trechos juntando as imagens e as narrações, 
com uma música de fundo que já padronizei também.

IMAGEM 3 – EDIÇÃO DAS IMAGENS NARRADAS

FONTE: A autora (2021).

FONTE: A autora (2021).
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 7. Para fechar o vídeo, eu monto o arquivo final, intercalando a minha imagem 
e os trechos narrados. Por conta do editor que eu uso ser muito simples, não consigo 
fazer muitos efeitos de edição e os cortes são sempre muito secos. Então eu adotei a 
estratégia de nunca cortar uma imagem minha e passar para outra imagem minha. 
Há sempre alternância entre uma imagem minha e uma sequência de imagens 
narradas.

IMAGEM 4 – EDIÇÃO FINAL

 8. Após fechar o vídeo, eu o subo para o Youtube e deixo todos públicos. Os 
comentários no Youtube são sempre muito positivos e eu gosto de saber que estou 
ajudando estudantes de outras instituições também.

FONTE: A autora (2021).
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IMAGEM 5 – COMENTÁRIOS NO YOUTUBE

 9. Finalmente, a aula será concluída na UFPR Virtual, inserindo as questões 
em cada vídeo por meio do H5P, que é a forma que eu uso de contabilizar 
frequência nas aulas. 
 Na disciplina de Desenho de Mobiliário também tiveram duas visitas. A 
primeira foi numa loja, que teve a edição facilitada, pois gravei trechos curtos 
de cada assunto. A outra visita foi numa marcenaria, que tem uma dinâmica 
diferente da loja, por isso foi outro aprendizado de edição. Havia muito barulho e 
máquinas funcionando, por isso vários trechos eu tive que tirar o som original e 
gravar uma narração. 
 Agora, estou preparando minha quinta disciplina diferente, Projeto de 
Produto I. Meu curso passou por reforma curricular e o currículo novo começou 
ano passado. Com isso há algumas disciplinas novas e, por conta da minha 
formação em design e da licença de outro professor da mesma área, acabei 
ficando com essa disciplina. Agora já tenho um fluxo de trabalho bem definido, 
mas a correria está grande, para conciliar esse fluxo com a coordenação. 
 Aprendi muito com essa pandemia, aprendizados que vão contribuir com 
minha maneira de lecionar mesmo após tudo isso passar. Acho que qualquer 
trabalho precisa ser refinado para chegar a um nível de qualidade satisfatório e 
foi isso que eu fiz. Espero que o meu roteiro de trabalho possa ser útil para outros 
professores e fico a disposição para compartilhar o meu aprendizado com quem 
se interessar.

FONTE: A autora (2021).
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