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Apresentação

Temos o hábito de ver mulheres que dão conta de muitas coisas ao 

mesmo tempo, mas tivemos a possibilidade de ler um trabalho bem acabado,                         

não de gíria significando ruim, acabado belamente, rodeado de leite materno 

fresco e ternura de mãe, que pode ser lido com sotaque. Harari, em Homo-

Deus: uma breve história do amanhã, cita o experimento O jogo do Ultimato 

que mostra que não nos comportamos conforme uma lógica matemática fria, 

porque: “Somos governados por emoções” (2016, p.147). Extrapolando as teo-

rias econômicas clássicas as quais tal experimento serviram, podemos dizer 

que é realmente o nosso diferencial. Um algoritmo faz o que é programado 

para fazer. Nós podemos programar, mas o sentir, o capricho, o salgadinho do 

suor, e até de algumas lágrimas, ficam evidentes em um trabalho iminentemen-

te humano. Também é toda própria a satisfação de ter concluído uma tarefa à 

qual nos dedicamos bastante para o sucesso. A natureza do algoritmo é fazer o 

que tem que ser feito e só. Sem namastê. Embora seja verdade que tenhamos, 

no momento este da pandemia, curvado-nos perante a ti, tecnologia digital. É 

verdade que sentimos que és um tanto bem maior. Mas a pesquisa que traz do 

estranho ao possível tem observações, vivências (comprovadas por imagens) 

de gente que fez, apareceu, em meio ao caos do vírus, aos corpos (porque sem 

sentir, convertemo-nos em corpos). Mas também aborda quem foi invisibiliza-

do pela desigualdade. No jogo citado a hipótese é a de que, entre duas pessoas, 

uma ganhando cem dólares com a possibilidade de dividir com o outro como 

queira o dinheiro e dando um único dólar à outra, teria a possibilidade de ter 

sua oferta aceita, pois uma pessoa racional veria que agora tem um dólar, que 

lhe importa com quanto o outro ficou? Uma conclusão bastante nítida deste tra-

balho temperado de baianidade é que desigualdade não pode ser aceita, porque 

traz um sentir mobilizado pelos nossos valores, por exemplo, de uma educação 
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RESUMO

O desígnio elementar deste trabalho é compreender como ocorreu o processo de 
utilização de recursos tecnológicos pela comunidade escolar na oferta da educação 
mediada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) durante a pande-
mia COVID-19, o que nos instigou à seguinte pergunta norteadora:  como ocorreu 
o processo de utilização de recursos tecnológicos pela comunidade escolar na oferta 
da educação mediada pelas TIC e quais os principais desafios enfrentados durante 
a pandemia COVID-19? A investigação foi desenvolvida no âmbito do mestrado, 
parte integrante do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), da Univer-
sidade Federal de Mato Grosso (UFMT), na linha de pesquisa Organização Escolar, 
Formação e Práticas Pedagógicas e está vinculada ao Grupo de Pesquisa Laboratório 
de Estudos sobre Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação  (LêTE-
CE). No percurso do trabalho buscou-se entender as ações que impactam diretamente 
as escolas públicas de educação básica na oferta da educação mediada pelas TIC, 
identificar os principais desafios enfrentados e conhecer como se deu as apropria-
ções tecnológicas, por parte da comunidade escolar. A pesquisa é exploratória com 
abordagem qualitativa e foi  adotada por meio de análise documental, questionários, 
observação participante e entrevistas. Tem por lócus duas escolas municipais situa-
das na cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Nesse entorno, de crise sanitá-
ria, pareceu ser um momento fecundo para um experimento de possibilidades com 
o advento da pandemia COVID-19, em que escolas públicas e privadas, em caráter 
excepcional, incluíram em seus ambientes formativos o uso intenso das TIC. Partin-
do da investigação subsidiada pelo aporte teórico, foi gerada a análise dos resultados 
que se resumem em  três grandes temáticas: 1) Sobre o uso intenso de dispositivos e 
aplicativos, que indicou aula por meio do WhatsApp, @Portal da Escola Cuiabana, 
TV Mais e outros aplicativos. Articulamos ainda, estes usos à era dos algoritmos, 
tecendo uma análise crítica às plataformas educacionais, questões de dados e priva-
cidade;  2) “Re”fundar da docência, onde mostramos os enfrentamentos, resistências 
e desamparos, além das potencialidades encontradas; 3) As famílias e a escolarização 
em desigualdades, na qual expomos as situações dos exilados da Internet que não 
puderam se apropriar dos valores que as TIC fornecem. Os resultados da pesquisa 
expedem diversas TIC utilizadas durante as ofertas das aulas, além de remeter a 
oportunidades e desafios encarados que foram colhidos pela possibilidade dos instru-
mentos desta pesquisa. Ressaltamos que esta investigação poderá auxiliar um futuro 
levantamento sobre a temática e subsidiar análises de práticas pedagógicas mediadas 
por Tecnologias da Informação e Comunicação.

Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação; COVID-19; Prática Pe-
dagógica. 



ABSTRACT

The main objective of this work is to understand how the process of the use of tech-
nological resources by the school community in the educational offer mediated by In-
formation and Communication Technologies (ICT) during the COVID-19 pandemic, 
identifying the main challenges faced. The research was developed within the scope 
of the master’s degree, an integral part of the Postgraduate Program in Education 
(PPGE), of the Federal University of Mato Grosso (UFMT), in the research line 
School Organization, Training and Pedagogical Practices and is linked to the Re-
search Group Laboratory of Studies on Information and Communication Technolo-
gies in Education (LêTECE). In the course of the work, we sought to understand the 
actions that directly impact public elementary schools in the offer of ICT-mediated 
education, to identify the main challenges faced, to know how the technological 
appropriations were made by the school community, which led us to the following 
guiding question: how was the process of using technological resources by the school 
community in the offer of ICT-mediated education and what were the main challeng-
es faced during the COVID-19 pandemic? The research has as its methodological 
strategy the qualitative approach that was adopted through documentary analysis, 
forms, participant observation, and interviews. This research was conducted in two 
municipal schools located in the city of Cuiabá, in the state of Mato Grosso. In this 
environment of a health crisis, it seemed to be a propitious moment for an experi-
ment of possibilities with the arrival of the COVID-19 pandemic, in which public 
and private schools, in an exceptional way, included in their formative environments 
the intensive use of ICT. It should be noted that from the research supported by the 
theoretical contribution, the analysis of the results was generated and summarized in 
three major themes on the intensive use of devices and applications, the “re”found of 
teaching and families and schooling in inequalities. The results of the research pres-
ent a documentary analysis, the various uses of ICT employed during the supply of 
classes, besides alluding to the possibilities and challenges faced that were collected 
by the timeliness of the instruments of this research. We emphasize that the mapping 
of the ICT used, carried out by this research, may help in further research on the sub-
ject and support the analysis of pedagogical practices mediated by Information and 
Communication Technologies.

Keywords: Information and Communication Technologies; COVID-19; Pedagogi-
cal Practices. 
 



RESUMEN

El objetivo principal de este trabajo es comprender las prácticas de uso de los recur-
sos tecnológicos por parte de la comunidad escolar en la oferta educativa mediada 
por las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) durante la pandemia de 
COVID-19, identificando los principales desafíos enfrentados. La investigación fue 
desarrollada en el ámbito de la maestría, parte integrante del Programa de Posgrado 
en Educación (PPGE), de la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT), en la 
línea de investigación Organización Escolar, Formación y Prácticas Pedagógicas y 
está vinculada al Grupo de Investigación Laboratorio de Estudios sobre Tecnologías 
de la Información y Comunicación en la Educación (LêTECE). En el transcurso del 
trabajo se buscó comprender las acciones que impactan directamente a las escuelas 
públicas de educación básica en la oferta de educación mediada por las TIC, identi-
ficar los principales desafíos enfrentados; conocer cómo se dieron las apropiaciones 
tecnológicas por parte de la comunidad escolar, lo que nos instigó a la siguiente 
pregunta guía: ¿cómo se dio el proceso de utilización de los recursos tecnológicos 
por parte de la comunidad escolar en la oferta de educación mediada por las TIC y 
cuáles fueron los principales desafíos enfrentados durante la pandemia COVID-19? 
La investigación tiene como estrategia metodológica el enfoque cualitativo que se 
adoptó a través del análisis documental, la observación participante y entrevistas. 
Esta investigación se llevó a cabo en dos escuelas municipales situadas en la ciudad 
de Cuiabá, en el estado de Mato Grosso. En este entorno de crisis sanitaria, pareció 
ser un momento propicio para un experimento de posibilidades con la llegada de la 
pandemia COVID-19, en el que las escuelas públicas y privadas, de forma excepcio-
nal, incluyeron en sus entornos formativos el uso intensivo de las TIC. Cabe destacar 
que, a partir de la investigación soportada por el aporte teórico se generó el análisis 
de los resultados que se resumen en tres grandes temáticas: 1) Sobre el uso intensivo 
de dispositivos y aplicaciones, con clase a través de WhatsApp, @Portal da Escola 
Cuiabana, TV Mais y otras aplicaciones. También articulamos estos usos a la era de 
los algoritmos, teniendo un análisis crítico de plataformas educativas y problemas de 
privacidad; 2) El “re”fundar de la enseñanza, donde mostramos los enfrentamientos, 
las resistencias y los desamparos, además de los potenciales encontrados; 3) En las 
familias y la escolarización en las desigualdades, exponemos las situaciones de los 
exiliados de Internet que no podrían apropiarse de los valores que aportan las TIC. 
Los resultados de la investigación presentan diversos usos de las TIC empleados du-
rante la oferta de clases, además de aludir a las posibilidades y desafíos enfrentados 
que fueron recogidos por la oportunidad de los instrumentos de esta investigación. 
Destacamos que el mapeo de las TIC utilizadas, realizado por esta investigación, 
podrá ayudar en una futura investigación sobre el tema y respaldar el análisis de las 
prácticas pedagógicas mediadas por las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación.

Palabras clave: Tecnologías de la Información y Comunicación; COVID-19;                     
Prácticas pedagógicas. 
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LOGIN

Login é um termo em inglês, que significa ingressar em algo, que tenha 

relação com as tecnologias digitais, ou seja, é o primeiro acesso exigido para 

entrada em sites, e-mail, dispositivos ou aplicativos. Como esta investigação 

tece relação com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), usamos 

esta linguagem da informática, de forma análoga, para anunciar o primeiro 

acesso à investigação em pauta, isto é, o login é o ingresso à essa escrita, assim 

sendo, é a introdução desta publicação.

Por meio desta analogia efetuamos, neste momento, o login no capítulo 

introdutório, para o qual abrimos com a seguinte colocação: mais do que nunca, 

professores e estudantes foram surpreendidos pela pandemia da COVID-19, 

momento em que diversos setores do planeta precisaram rever suas práticas 

para a continuidade de suas funções. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 

2020, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) cons-

titui uma emergência de saúde pública de importância internacional, conside-

rado o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regula-

mento Sanitário Internacional1.

A COVID-19 é doença que se caracteriza como uma infecção respira-

tória, causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2. Em dezembro de 

2019, uma série de casos surgiu em Wuhan, província de Hubei, na China. Em 

11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pan-

demia (OPAS, 2020).

Em fevereiro de 2020 surgiu o primeiro caso confirmado no Brasil. A Lei 

nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 elaborou medidas para enfrentamento da 
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emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do co-

ronavírus, dentre eles o uso de máscara, higienização com álcool 70%2, evitar 

aglomerações e manter o distanciamento social. No momento em que este texto 

é escrito, no Brasil, há 622 mil óbitos e 23,6 milhões infectados3. 

No Brasil, em 17 de janeiro de 2021, a primeira vacina contra COVID-19 

foi aplicada, dando seguimento à imunização da população. No momento em 

que este texto é escrito, há 148 milhões de pessoas vacinadas com a primeira e 

segunda dose, o que corresponde a 69,3% da população brasileira4.

Com a disseminação do novo Coronavírus, setores do mundo necessita-

ram se ajustar a esta nova realidade incidindo também no setor educacional. 

A forma que encontraram para continuar com a educação foi se valer do uso 

intenso das TIC. Nesse contexto, diversas problemáticas foram discutidas em 

relação à aprendizagem, a saber: 1) acesso à Internet; 2) uso do celular; 3) 

comportamento da comunidade escolar frente à uma série de transformações 

e problematizações que estão ocorrendo nas escolas relacionadas às ações que  

impactam a educação básica. No Brasil, tanto as escolas públicas quanto as 

privadas precisaram ser fisicamente fechadas5, devido à necessidade do afas-

tamento e isolamento social, não obstante os processos formativos persistiram 

através do uso intenso das TIC. 

Esta situação provocou impacto em mais de 70% da população estudantil 

2  70% em massa de álcool e 30% em massa de água.
3  https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer.
4  https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL.
5  As escolas estavam fechadas fisicamente, porém abertas para uma nova lógica de ensinar. Escla-
recemos que as escolas e seus profissionais permaneceram trabalhando de forma remota, mesmo 
com as escolas fisicamente fechadas. Logo em seguida, as escolas passaram a fazer atendimento 
pedagógico às famílias, de forma presencial, momento em que, também entregavam os materiais 
impressos. Outras  atividades internas eram executadas pelos profissionais nas escolas e ampla-
mente em suas residências.

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL
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do mundo e vários outros países implementaram o isolamento de forma locali-

zada (UNESCO, 2020). 

Nesse sentido, a construção do objeto de pesquisa partiu da necessidade 

de compreender como ocorreu o processo de utilização de recursos tecnológi-

cos pela comunidade escolar na oferta da educação mediada pelas TIC, cujo 

universo de pesquisa ocorreu na rede municipal de ensino da cidade de Cuiabá, 

no Estado de Mato Grosso, Brasil. O presente tecer textual evidencia uma ne-

cessidade de compreender como a comunidade escolar se adaptou a esta nova 

realidade, incluindo em suas formações o uso intenso das TIC. Esta fase de 

pandemia obrigou a comunidade escolar a se apropriar das tecnologias de uma 

forma nunca intensamente utilizadas, o que poderá mudar a configuração da 

sua apropriação e compreensão para o aprendizado das futuras gerações.

Adicionalmente, é possível notar que as motivações para esta pesquisa 

surgem em um argumento específico favorável a esta investigação, que é o 

contexto de pandemia, que surge como um marco para se testar, avaliar, usar e 

descobrir novas formas de ensino-aprendizagem.

 A Prefeitura de Cuiabá, em conjunto com a Secretaria Municipal de Edu-

cação, se mobilizou em busca de alternativas, são elas: 1) Criação do @Portal 

da Escola Cuiabana 2) Transmissão de aulas pela TV Mais; 3) Criação de 2.000 

grupos de WhatsApp; 4) Plantão pedagógico; 5) Entrega de materiais impres-

sos; 6) Preparação de professores para o uso intenso das TIC. O trabalho em 

tela traz os caminhos que o ente público percorreu para lidar com  o isolamento 

social, necessário ao combate à COVID-19, no quesito educacional. 

A pesquisa tem por lócus duas instituições de ensino da rede municipal de 

Cuiabá, as quais tiverem seus nomes ocultados e substituídos por EMEB “Ada 
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Lovelace”6  e EMEB “Karen Sparck Jones”7. Para consecução da pesquisa fo-

ram considerados voluntários a gestão escolar, professores e pais/responsáveis 

dos estudantes.

Este processo investigativo tem abordagem qualitativa, baseado em Den-

zin (2006) e Lincoln (2006), Lüdke e André (2020), Gil (2008) e para além 

desses autores mencionados, usamos  Braun (2006) e Clarke (2006) e Galiazzi 

e Moraes (2005), que apresentam um viés de análise dos dados por temáticas. 

Os instrumentos para produção de dados foram análise documental, observa-

ção participante, entrevistas e questionários. Adicionalmente nos valemos dos 

dados em portfólios dos docentes e do canal do YouTube @Portal da Escola 

Cuiabana.

O questionário online obteve 24 respostas de pais/responsáveis de estu-

dantes. Para as famílias sem acesso à Internet, este questionário não foi alcan-

çado, já que era em formato online, ainda assim, os respondentes com acesso 

à Internet relataram dificuldades na qualidade de conexão. Este instrumento 

permitiu-nos uma ampla visão sobre os desafios encontrados pelas famílias, 

além dos seus entendimentos sobre o uso intenso das TIC e suas diferentes rea-

lidades encontradas. 

Seguimos, em paralelo, com as entrevistas que foram direcionadas aos 

professores e gestores escolares, que totalizaram seis contribuições. As narra-

tivas foram plurais, evidenciando as possibilidades e desafios no uso das TIC 

nas práticas pedagógicas, além de diversas outras situações de limitações vi-

6  Ada Lovelace foi uma das precursoras das ciências da computação. Criou o primeiro algoritmo 
que foi provado como correto anos depois de seu falecimento. O Prêmio da Sociedade Britânica de 
Computação leva o seu nome pela sua contribuição na área.
7  Karen Sparck Jones é uma das mulheres mais influentes da história da Tecnologia. Dentre suas 
contribuições, realizou um trabalho com mineração de dados que até hoje serve de base para sites 
de buscas como a Google.
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venciadas com o advento da pandemia. As entrevistas foram essenciais para 

aprofundar questões importantes do objeto de investigação. 

Por conta dos protocolos de biossegurança exigidos pelos órgãos oficiais, 

as entrevistas ocorreram por ligação telefônica e por mensagens via WhatsA-

pp, que está fundamentada no ofício circular nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS, 

expedido pelo CONEP em 24 de fevereiro de 2021. Para consecução deste 

respaldo,  a entrevista ainda está fundamentada em Mendes (2009), Hanna e 

Mwale (2019) que concebem os benefícios de coletas de dados e entrevistas 

com fidedignas técnicas midiáticas. 

A observação participante ocorreu através de ingressos nos grupos de 

WhatsApp das turmas participantes. A pesquisadora esteve, como integrante, 

por 20 dias, observando como ocorreu o processo de utilização das TIC. Essa 

ação foi fundamental para observar as aulas dos professores e como ocorriam 

as devolutivas dos estudantes com diversas apropriações tecnológicas.

A análise documental continha dois intuitos, a saber, compreender como 

começou o uso intenso das TIC durante a pandemia, através das Leis, Portarias, 

Decretos e Medidas Provisórias, que normatizavam o seu uso intenso e os do-

cumentos que apoiaram a suspensão das atividades escolares. O segundo intuito 

da análise documental era o de analisar documentos criados antes da pandemia 

que versam sobre o uso das TIC no campo educacional. Essa ação possibilitou 

encontrar 19 documentos sobre: 1) a adoção de banda larga de alta velocidade 

nas escolas; 2) inclusão digital; 3) formação tecnológica aos professores; 4) 

ampliação de acesso aluno/computador e; 5) qualidade de ensino com uso de 

TIC. Ao final tecemos um paralelo sobre a falta de conexão deste documentos 

com as realidades encontradas nos questionários e entrevistas. 
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Quando os problemas são específicos do cotidiano escolar: 

[...] são utilizados mais frequentemente a observação participante que 
cola o pesquisador à realidade estudada; a entrevista, que permite maior 
aprofundamento das informações obtidas; e a análise documental, que 
complementa os dados obtidos através da observação e da entrevista e que 
aponta novos aspectos da realidade pesquisada. (LÜDKE; ANDRÉ 2020, 
p. 10, grifo nosso). 

Destacamos estes instrumentos porque são os mesmos usados nesta in-

vestigação que coadunam com estudos para a educação.

Iniciamos a problematização informando que, durante a pandemia, o uso 

das TIC se expandiu, forçando a comunidade escolar se apropriar delas que, 

mesmo diante de algumas limitações e desafios, se tornou algo possível para 

aqueles com conectividade. Para os estudantes sem acesso à Internet, as poten-

cialidades das TIC não puderam ser alcançadas, porém seria possível, se inci-

disse na prática, o que preveem diversos documentos oficiais, que mesmo antes 

da pandemia, estabeleciam equipar alunos e escolas para o uso intenso das TIC, 

além da oferta de Internet de alta velocidade. Estes entendimentos são levados 

em consideração, neste tecer textual, para uma maior compreensão da frase “do 

estranho ao possível” contido no subtítulo deste trabalho. 

A expressão “do estranho ao possível,” remete a um fluxo linear e gra-

dativo que foi revelado durante este processo investigativo.  De acordo com o 

dicionário online de português, Aurélio (2002), a palavra “estranho” significa 

“que não se conhece”, “que apresenta mistério”, “que tende a ser enigmático”,  

“desconhecido”. Empregando estes conceitos, deriva-se que tudo que é estra-

nho causa estranheza e se torna estrangeiro de nós mesmos. 

Assim tem sido as TIC em diversos setores da sociedade, em especial na 

educação. Sabemos que os escolares já estavam inseridos na cultura digital, 
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mas não se fazia, com intensidade, o uso das TIC nas práticas escolares, por 

isso, a estranheza.

Partindo da problemática supracitada, surgiu a seguinte questão proble-

ma: como ocorreu o processo de utilização de recursos tecnológicos pela comu-

nidade escolar na oferta da educação mediada pelas TIC e quais os principais 

desafios enfrentados durante a pandemia da COVID-19?

Nesse viés, foi operacionalizado o seguinte objetivo geral: compreender 

como ocorreu o processo de utilização de recursos tecnológicos pela comuni-

dade escolar na oferta da educação mediada pelas TIC. Este  objetivo geral foi 

desdobrado em objetivos específicos, a saber: 1) entender as ações que impac-

tam diretamente as escolas públicas de educação básica na oferta da educação 

mediada pelas TIC; 2) identificar os principais desafios enfrentados pela co-

munidade escolar; 3) conhecer como se deu as apropriações tecnológicas, por 

parte da comunidade escolar, em contexto de pandemia.

Para a fundamentação teórica, levamos em consideração publicações de 

Alonso (1996, 2008, 2020), Bonilla (2001a, 2001b, 2005, 2014), Brezezinski 

(2007), Buckinghan (2006), Casagrande (2016), Castells (2003), Duarte (2008), 

Gere (2008), Han (2017), Kerckhove (2009), Lemos (2002), Lévy (2010), Mo-

rozov (2018), Pretto (2019, 2000, 2013, 2020a, 2020b), Santaella (2003, 2010), 

Toschi (2005, 2000, 2011), Zuboff (2021), dentre outras predominantes obras.

Partindo da construção do corpus dissertativo, o trabalho está subdividi-

do em seis capítulos, todos possuem nomes de comandos da linguagem com-

putacional como uma tentativa, ainda que uma forma estética, unir tecnologia à 

educação, por este motivo todos os capítulos iniciam com “SELECT * FROM” 

que se refere a um comando SQL8 para fazer uma busca em uma tabela de um 

8  SQL significa Linguagem de Consulta Estruturada e é usada em banco de dados. Existem diver-
sos comandos como SELECT que seleciona um dado, DELETE que apaga um dado, UPDATE que 
atualiza um dado, dentre outros comandos.



34

O uso intenso das tecnologias da informação e comunicação na educação básica em tempos de pandemia: do estranho ao possível

Michele Marta Moraes Castro

banco de dados. Assim como, em um banco de dados, esta obra possui dados, 

e o conjunto de dados constrói uma informação, e cada informação gera uma 

tomada de decisão no leitor, que pode ser uma reflexão, uma remixagem das 

informações ou uma referência para futuros estudos.

Todos os movimentos no mundo digital têm em seu bastidor (detrás da 

interface para o usuário) programações ocultas, por exemplo, quando o partici-

pante voluntário desta pesquisa, de codinome PR1, respondeu ao questionário 

online a frase “não temos Internet”, possivelmente não imaginava que foi pre-

ciso dessa linha de comando para fazer funcionar esta inserção <input type=”-

text” value=”não temos Internet”>. 

O mesmo ocorre para fazer consultas na web, é preciso de um SELECT 

que é um comando que retorna dados de uma ou mais tabelas. Todos estes co-

mandos acontecem em uma página web sem que o usuário perceba, pois são 

ações que ocorrem de forma oculta, aparentemente invisível ao leitor.

De posse destes breves conhecimentos, complementamos com mais in-

formações do porquê cada título de capítulo desta obra possui esta represen-

tação: 1) para unir uma linguagem computacional à educação, já que um dos 

desígnios desta investigação está relacionado ao uso intenso das TIC na edu-

cação; 2) porque uma expressão já existente no campo computacional pode ser 

usada para atribuir um novo significado no campo educacional mostrando o 

quanto o digital circunda nossas vidas. Após estas explicações, urge ressaltar 

que os capítulos estão harmonizados na seguinte tessitura:

O primeiro capítulo “SELECT * FROM tb.Aporte_Teorico” versa sobre 

a cultura digital, o uso intenso das TIC na educação através de diversos modos 

e meios, plasticidade e as possibilidades do seu uso, potencialidades da cultura 

digital para as escolas, o trabalho docente e as tecnologias, práticas pedagógi-
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cas com uso das TIC, barreiras encontradas, era dos algoritmos e a educação. 

Este capítulo leva este nome porque, para a informática, este comando busca 

informações de uma tabela chamada “Aporte Teórico”, na qual são feitas con-

sultas (selects) em diversas fontes (tabelas) como livros, artigos, sites, lives 

(aporte teórico), dentre outras.

“SELECT * FROM tb.Metodologia” é o segundo capítulo, que destrin-

chando esta expressão tem-se “select” que significa “selecionar”, “*” significa 

“todos”, “tb” significa “tabela” e “metodologia” é o “nome da tabela”, isto é, o 

local que se encontra a metodologia. Este tópico mostra o viés técnico, assim 

como, a caracterização da pesquisa, os critérios para a seleção do lócus, a apre-

sentação das escolas participantes, os instrumentos, o perfil dos participantes, 

a organização do processo investigativo e as técnicas utilizadas para a análise 

dos dados.

O terceiro capítulo “SELECT * FROM tb.analise_documental” leva este 

nome como uma analogia à busca de documentos que corroboram com a pes-

quisa. Trata da primeira produção de dados, constituída por um criterioso exa-

me de Leis, Portarias, Medidas Provisórias (MP) e Decretos Municipais. Na 

sequência, são abordadas as providências tomadas pela Secretaria Municipal 

de Educação (SME) de Cuiabá, alicerçadas no documento Política Educacio-

nal do Município de Cuiabá9. Finalizamos este capítulo com uma análise dos 

documentos legais que normatizam o uso das TIC na educação, em domínio 

nacional, antes e durante a pandemia.

O quarto capítulo “SELECT * FROM tb.dados_produzidos,” reporta o 

conjunto de informações e observações extraídas durante a produção dos da-

dos, é neste tópico que são mapeadas as tecnologias de informação e comuni-
9https://educacao.tce.mt.gov.br/downloads/47/16143/Ebook_ESCOLA_CUIABANA_2019_(5).
pdf 

https://educacao.tce.mt.gov.br/downloads/47/16143/Ebook_ESCOLA_CUIABANA_2019_(5).pdf
https://educacao.tce.mt.gov.br/downloads/47/16143/Ebook_ESCOLA_CUIABANA_2019_(5).pdf
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cação empregadas pela comunidade escolar durante as ofertas das aulas online. 

Ainda detalha as TIC comum a toda rede municipal de educação básica do 

município de Cuiabá, como por exemplo: 1) o estúdio de gravação em parceria 

com a empresa privada TV Mais10; 2) criação do canal do YouTube @Portal da 

Escola Cuiabana; 3) site Portal da Escola Cuiabana; 4) uso de SMS; 5) uso do 

WhatsApp e diversos outros aplicativos consumidos nas práticas educacionais. 

Este capítulo apresenta as produções dos professores por meio das TIC, os 

espaços e formações de aprendizagens nesta época de pandemia, além dos de-

safios encontrados. Outros dados são demonstrados em relação aos estudantes 

sem acesso à Internet e as iniciativas criadas, sob a égide da SME, para este 

público.

Em subsequência, o quinto capítulo “SELECT * FROM tb.Analise_dos_

Dados” tece os resultados finais, mediante uma análise por temáticas. No des-

fecho, apresentamos nossas considerações sobre as implicações da pesquisa, 

no capítulo chamado “Logoff”. Este nome tem o intento de fazer uma analogia 

ao final de uma sessão, em ambientes virtuais, dando a entender que é o último 

capítulo desta publicação. Na continuidade, são apresentadas as referências, 

apêndices e anexos.

Considerando que as TIC circulam nossas vidas e relações, esta pesquisa, 

indaga os desafios, oportunidades e implicações transformadoras possibilitadas, 

ou não, no quadro de isolamento social. Urge identificar e refletir os  desafios e 

as construções que se fazem presentes no cotidiano escolar, neste momento de 

pandemia, evidenciando entendimentos e usos das TIC nesse contexto.

Como benefício, percebemos que a contribuição deste tecer textual pode-

10  TV Mais é uma empresa privada, afiliada da TV Cultura de São Paulo e pertence a Fundação 
Altamiro Galindo de Cuiabá-MT.
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rá auxiliar futuros levantamentos sobre a temática e subsidiar análises de práti-

cas pedagógicas mediadas pelas TIC. Neste contexto pretendemos envolver os 

lugares de falas das famílias e dos profissionais da educação, pensar a escola 

em tempo de pandemia. 

Todos os Decretos elencados no terceiro capítulo evidenciaram a necessi-

dade do uso intenso das TIC para manter a educação em contexto de pandemia, 

o que sugere uma relevância na investigação. Os efeitos destas determinações 

geraram desafios que tem motivado diversos debates sobre o tema com intuito 

de compreender este cenário que a educação se encontra, mediante intensas 

discussões intercedida por lives11, como por exemplo, o V Webinário Temático 

do @Portal da Escola Cuiabana, cujo painel intitulado “O protagonismo de 

professores e estudantes no processo de atividades remotas” através da fala da 

Prof.ª Christiane de Cássia Tavares Morinia e outras professoras convidadas 

com exposição de seus relatos de experiências; a live “Educação em tempos de 

pandemia: desafios” organizado pela Universidade Federal de Catalão – Goiás 

(UFCAT) com participação do professor emérito Luiz Fernandes Dourado, em 

junho de 2020; live com a participação da Prof.ª Dra. Edméa Santos (UFRRJ) 

em conjunto com o Prof. Dr. Nelson Pretto (UFBA) no Congresso Virtual da 

UFBA 2020,  que concebem desafios, como também soluções e alternativas 

para a educação mediada pelas TIC, nestes tempos.

Como um incentivo a mais que ratifica a importância desta pesquisa, a 

autora é aluna egressa da rede pública, por isso pretende contribuir com estu-

dos que possam potencializar ainda mais o ensino-aprendizagem, como forma 

de retribuir a educação gratuita recebida durante toda a educação básica, aten-

tando às recomendações de Lüdke e André (2020), quando argumentam que o 
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pesquisador deve colocar nessa construção, observações com método científi-

co, com instrumentos válidos e fidedignos, para que nossas escolhas não sejam 

influenciadas pelas nossas histórias pessoais.

A pesquisadora possui habilitação em Análise de Sistemas e especializa-

ção em Banco de Dados que, por ambos serem da área de tecnologia, motivou 

o interesse em pesquisar temas inerentes à TIC. Logo em seguida, a pesquisa-

dora ingressou no grupo de pesquisa Laboratório de Estudos sobre Tecnologia 

da Informação e Comunicação (LêTECE), da Universidade Federal de Mato 

Grosso, no qual se investiga elementos tangentes às TIC na Educação. Nesse 

concerne os conhecimentos adquiridos na graduação, especialização e pós-gra-

duação, se fundem ao objeto desta investigação.

O momento é oportuno para investigar como se deu a apropriação do uso 

intenso das TIC na e pela escola, em período pandêmico, visto que acreditamos 

que seja necessário um registro histórico, ou seja, uma referência que possa ser-

vir como documentação deste período para o futuro, no intuito de dar subsídio 

às próximas investigações, como também para o avanço do conhecimento.
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1 SELECT * FROM tb.Aporte_Teorico

Este capítulo versa sobre o aporte teórico, que permitiu embasar, por 

intermédio de diversos autores, argumentos para este processo investigativo. 

Dialogamos ainda sobre cultura digital, a escola em tempos de cultura digital, 

trabalho docente e tecnologia, práticas pedagógicas, o valor das TIC, a era dos 

algoritmos na educação, seus limites e possibilidades e como sobreveio o uso 

intenso das TIC, durante a pandemia COVID-19.

1.1 Cultura digital

Antes de penetrarmos na compreensão sobre cultura digital, urge expli-

citar o que é cultura. Do latim “culturae”, constitui ação de tratar, cultivar, ou 

cultivar a mente e os conhecimentos, que por sua vez tem origem em “colere”, 

que significa cultivar as plantas ou ato de plantar e desenvolver atividades agrí-

colas. De acordo com o dicionário online de português Aurélio (2002), dentre 

outras definições, a palavra “cultura” significa “conjunto dos hábitos sociais e 

religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas, que caracteriza uma so-

ciedade”, logo, cultura está relacionada a toda ação humana desempenhada em 

uma determinada sociedade, quando o humano cria, se relaciona e interpreta o 

que está ao seu redor.

Certeau (1993, p. 141) pontua que “para que haja verdadeiramente cul-

tura, não basta ser autor de práticas sociais, é preciso que essas práticas sociais 

tenham significado para aqueles que as realiza”. Santaella (2003, p. 31) com-

plementa afirmando que cultura é “a parte do ambiente que é feita pelo ho-

mem”. Em outro trecho de sua obra, a mesma autora ensina que “há consenso 

sobre o fato de que cultura é aprendida, que ela permite a adaptação humana ao 

seu ambiente natural, que ela é grandemente variável, e que se manifesta em 

instituições, padrões de pensamento e objetos materiais”. A cultura é expressa 
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dentro de um grupo ou sociedade que perpassa também por todas as evoluções 

e inovações.  Outrossim:

[...] ela inclui todos os elementos do legado humano maduro que foi adqui-
rido através do seu grupo pela aprendizagem consciente, ou num nível algo 
diferente, por processos de condicionamento – técnicas de várias espécies, 
sociais ou institucionais, crenças, modos padronizados de cultura. (SAN-
TAELLA, 2003, p. 31).

Através de uma comparação da cultura com o hipertexto, é possível 

depreender que a cultura não é uma estrutura linear e hierarquizada (NELSON, 

1987 apud Han, 2017, p.300). O hipertexto promove uma liberdade, numa rede, 

sem centralizações, inclusive, continua Han, nossa estrutura de pensamento e 

ideias não são lineares e não seguem uma sequência,  isto é, “a cultura perde 

cada vez mais a estrutura que se parece com a de um texto ou livro convencio-

nal” (HAN, 2017, p. 145) e “não são os limites, mas os links e as conexões que 

organizam o hiperespaço da cultura” (HAN, 2017, p. 23).

No bojo dessas discussões, a cultura se funde ao digital, quando, na atual 

sociedade, as pessoas convivem diariamente com as TIC e as tecnologias digi-

tais e em rede, o que têm transformado os comportamentos das pessoas dentro 

de uma sociedade, que passa a conviver com o digital. Tem-se aí, portanto, a 

cultura digital.

Neste concerne, as tecnologias digitais circundam todos os setores do 

planeta transformando a vida das pessoas, as relações e modo de viver na so-

ciedade, coadunando com Kenski, quando elucida que “estamos vivendo uma 

nova era, em que transações comerciais são realizadas de maneira globalizada, 

ao mesmo tempo, entre organizações e pessoas localizadas nos mais diversos 

cantos do planeta” (KENSKI, 2012a, p. 28). Como se percebe, as tecnologias 

não são os fins e sim os meios que auxiliam nas necessidades práticas do coti-

diano.
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Ao tomar por base tais entendimentos, é possível perceber que surgem 

novos comportamentos, novas formas de pensar, agir, trabalhar, estudar, que 

segundo Lucena (2016, p. 281) são “as formas de usos e apropriações dos es-

paços virtuais feitos pelos sujeitos culturais”. 

Castells elencou seis habilidades que ajudam a complementar o entendi-

mento sobre cultura digital:

1. Capacidade de comunicar ou misturar qualquer produto com base em 
uma linguagem digital comum.

2. Capacidade de se comunicar do local ao global em tempo real e, vice-
-versa, de forma a misturar o processo de interação.

3. Existência de vários modos de comunicação.

4. Interconexão de todas as redes de banco de dados digitalizadas ou reali-
zação do sonho do hipertexto de Nelson com o sistema de armazenamento 
e recuperação de dados, batizado de “Xanadú” em 1965.

5. Capacidade de reconfigurar todas as configurações criando um novo sen-
tido nas diferentes camadas de processos de comunicação.

6. Constituição gradual da mente coletiva, em rede, por meio de um con-
junto de cérebros sem qualquer limite. Neste ponto, estou me referindo 
às conexões entre os cérebros, em rede, e a mente coletiva. (CASTELLS, 
2008, p. 3, tradução nossa).

Cultura digital não é só digital e tecnologia, ela parte de uma construção 

cultural, histórica e social. Gere (2008) nos mostra que este fenômeno tem seus 

primórdios datado no século XVII e que estamos inseridos nessa cultura há 

bastante tempo. 

1.2 O uso intenso das TIC

A sigla TIC significa Tecnologia da Informação e Comunicação e con-

templa todos os recursos usados para criação, armazenamento e distribuição de 

informação por meios digitais e tem um papel “na constituição das culturas e 

inteligência” (LÉVY, 2010, p.7). Compreende ainda um conjunto de hardwa-
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res e softwares, ou seja, é um coletivo de tecnologias que podem subsidiar a 

comunicação. 

As pessoas vêm se apropriando das TIC no seu dia a dia, momento em 

que Belloni (2009) e Santaella (2003) pontuam essas apropriações como his-

tóricas e culturais. Similarmente Gere (2008) afirma que as TIC se aliam ao 

cotidiano das pessoas, cunhando o termo “natureza digital”, para revelar que o 

digital já está tão habitual na vida dos indivíduos, através do seu uso intenso, 

que não sentimos mais a presença dele, tornando-se invisível.

Até certo ponto estamos começando a deixar de notar a  presença das tec-
nologias e como nos afeta [...] sentar na frente de nossos computadores no 
trabalho, navegar na Internet, enviar e-mails, jogos em consoles, assistir 
televisão e, cada vez mais, distribuídos digitalmente, ler revistas e livros, 
todos produzidos em computadores, viajar com nossos laptops, inserir in-
formações em palmtops, falar em nossos telefones celulares digitais, ouvir 
CDs ou MP3, assistir filmes que foram pós-processados   digitalmente, diri-
gir carros incorporados com microchips, lavar nossas roupas digitalmente 
em máquinas programáveis, pagar nossas compras com cartões de débito 
conectados às redes digitais e permitir que os supermercados saibam nos-
sos hábitos de compra, por meio de cartões de fidelidade, usando as mes-
mas redes, sacar dinheiro de caixas eletrônicos e assim por diante. (GERE, 
2008, p. 201-202, tradução nossa).

Este uso intenso das TIC gera, e exige das pessoas, um letramento digital 

que, sob o ponto de vista de Souza (2016, p. 98), “envolve os conhecimentos 

necessários, para manuseio das tecnologias de informação e comunicação e de 

suas ferramentas para lograr alguma ação em ambiente digital”.

Bonilla e Jiménez (2016) aprofundam o letramento digital, defendendo 

que o termo ultrapassa o conceito de ler e escrever na tela, 

[...] também identifica e utiliza softwares e aplicativos para diferentes ta-
refas; compreende sobre multiletramentos. Identifica os hardwares, os 
protocolos e os diferentes dispositivos digitais que existem na sociedade, 
levando estas habilidades para suas práticas sociais, as quais são determi-
nadas pelas necessidades geradas pelo meio ambiente que o indivíduo se 
desenvolve. (BONILLA; JIMÉNEZ, 2016, p.10, tradução nossa).
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As autoras explicam que o conceito inclui uma série de habilidades que 

o indivíduo possui sendo capaz de identificar, analisar criticamente, criar e 

compartilhar informações tanto online quanto offline e mantendo as normas de 

segurança e direitos do autor. Se apropriar deste letramento pode possibilitar 

diversos usos, conforme as elucidações a seguir.

1.3 Plasticidade e possibilidades das TIC

Para explicar as possibilidades das TIC, é preciso antes compreender o 

grande potencial plástico que elas carregam. Cabe inicialmente, ilustrar que 

todos os trâmites virtuais estão sendo processados em dados, compostos por 

0 e 1, ou seja, a escrita deste texto, por exemplo, é representado entre zeros e 

uns. Logo, o título deste trabalho é constituído por 2.224 códigos binários, o 

nome da pesquisadora, 216 códigos, e a orientadora com 160 códigos binários12 

que através de uma interface para o usuário, é convertido para uma visão mais 

“amigável” e legível.

A capacidade que os códigos binários têm de se transformar é múltipla e 

isso gera uma enorme plasticidade ao digital. Em vista disso, pensar as possibi-

lidades das TIC inclui compreender a plasticidade que o digital possui.

Para Bonilla (2014), a plasticidade dos formatos digitais admite mudan-

ças e transformações, isto é, permite o fenômeno da convergência, enquanto 

trabalha integralmente entre diversas dimensões da comunicação nos processos 

sociais. Nessa perspectiva, a incorporação das TIC está se dando com o sentido 

de abrir novas possibilidades. Segundo a autora:

Abrem-se assim possibilidades para fazer, pensar e conviver que não po-
deriam ser pensadas sem a presença dessas tecnologias, da mesma forma 
que a escrita abriu possibilidades que não poderiam ser pensadas num con-
texto oral. Entretanto, isso não quer dizer que todas essas possibilidades 

12  A conversão de texto para o sistema digital (binário) é feito através de cálculos de codificação 
ASCII para encontrar o número que representa cada palavra, de posse deste número é feito a con-
versão para o equivalente binário através de outros cálculos específicos.
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serão aproveitadas. Algumas serão fortificadas, outras não serão utilizadas 
e cairão no esquecimento. De qualquer forma, cada tecnologia não pode ser 
vista apenas pelo seu viés instrumental. Elas introduzem um novo sistema 
simbólico para ser processado, reorganizam a  visão de mundo de seus 
usuários, impondo outros modos de viver, pensar e  agir, modificam hábitos 
cotidianos, valores e  crenças, constituem-se em elementos estruturantes 
das relações sociais. (BONILLA, 2005, p. 32).

Vislumbramos ainda outras possibilidades, que é a união dos dispositivos 

móveis com a Internet. Este casamento tem rompido as limitações de distância 

e tempo, e pode ser acessada a qualquer momento, dada à ubiquidade que vive-

mos, como bem postula Santaella (2013) que nossa existência é ubíqua. 

O conceito de ubiquidade sozinho não inclui mobilidade, mas os apare-
lhos móveis podem ser considerados ubíquos a partir do momento em que 
podem ser encontrados e usados em qualquer lugar. Tecnologicamente, a 
ubiquidade pode ser definida como a habilidade de se comunicar a qual-
quer hora e em qualquer lugar via aparelhos eletrônicos espalhados pelo 
meio ambiente. Idealmente, essa conectividade é mantida independente do 
movimento ou da localização da entidade. (SOUZA; SILVA, 2006, p. 179 
apud SANTAELLA, 2013a, p. 15-16).

Através dessa ubiquidade, é possível obter uma aprendizagem ubíqua, 

que acontece em qualquer lugar por meio de dispositivos móveis numa rede 

de conexão. Esses elementos nos conectam a todo instante, estando em locais 

geograficamente distantes. 

Santaella (2013) pondera que a convergência das mídias estará presente 

na maioria dos aparelhos celulares que, por sua vez, deixarão definitivamente 

de ser um mero telefone móvel para assumir o papel de principal. Similarmen-

te, Lemos (2013), assevera, como uma convergência digital, na qual diversas 

interfaces passam a se centralizar em um único aparelho, expandindo a comu-

nicação e as trocas de informações.

O celular passa a ser um “teletudo”, um equipamento que é ao mesmo 
tempo telefone, máquina fotográfica, televisão, cinema, receptor de in-
formações jornalísticas, difusor de e-mails e SMS, WAP , atualizador de 
sites (moblogs), localizador por GPS, tocador de música (MP3 e outros 
formatos), carteira eletrônica...Podemos agora falar, ver TV, pagar contas, 
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interagir com outras pessoas por SMS, tirar fotos, ouvir música, pagar o 
estacionamento, comprar tickets para o cinema, entrar em uma festa e até 
organizar mobilizações políticas e/ou hedonistas (caso das smart e flash 
mobs). O celular expressa a radicalização da convergência digital, transfor-
mando-se em um “teletudo” para a gestão móvel e informacional do quoti-
diano. De medium de contato interpessoal, o celular está se transformando 
em um media massivo. (LEMOS, 2005, p. 6-7).

A convergência de linguagem é outro fator relevante, pois também foi 

possibilitada pelo digital. Nesse sentido, surgem diferentes formatos para as 

narrativas, assim como se apresenta o hipertexto, no qual as linguagens se arti-

culam, através de imagem, vídeo, som, texto, dentre outros elementos. À luz de 

Lévy (2003) hipertexto envolve: 

Hiperdocumentos, simulações e, em geral, todos os objetos lógicos, tais 
como os programas, bancos de dados e seus conteúdos, dizem respeito a 
uma virtualidade informática no sentido amplo. Essa virtualidade, resul-
tante da digitalização, designa o processo de geração automática ou de cál-
culo de uma grande quantidade de “textos”, mensagens, imagens sonoras, 
visuais ou tácteis, de resultados de todos os tipos.  (LÉVY, 2003, p. 73).

Han (2017) explorou um potente estudo sobre hipertexto ao citar os es-

tudos de Ted Nelson quando reporta que o próprio mundo é hipertextual, “é 

a estrutura verdadeira das coisas [...], tudo está conectado e atado com tudo. 

[...] nem o corpo, nem o pensamento seguem um modelo linear” (HAN, 2017, 

p.19). Na escrita convencional, o leitor fica obrigado a uma passividade, da se-

quência do livro, já o hipertexto, continua Han, conduz o leitor a um modo mais 

colorido, com possibilidade de escolhas.

Em vista disso, na literatura encontramos diversos estudos sobre o uso do 

WhatsApp na educação. Essa praticidade aliada ao próprio dispositivo móvel 

que permite o ingresso no mundo da informação, através da Internet, mostra 

que o celular se tornou ciência e educação na palma da mão, como argumentou 

Santos (2017, p. 236) que é possível através de “variados propósitos interati-

vos: discussões de temáticas atuais do cotidiano, compartilhamento de momen-



46

O uso intenso das tecnologias da informação e comunicação na educação básica em tempos de pandemia: do estranho ao possível

Michele Marta Moraes Castro

tos pessoais, informações acadêmicas, produção e divulgação de textos, vídeos, 

fotos, bate-papo, entre outros”. 

O WhatsApp é considerado uma rede social e atualmente tem sido utilizado 
para as práticas pedagógicas, para quem possui conexão com a Internet, 
gerando diversas vinculações de pessoas e conhecimentos colaborativos. 
[...] o conceito de redes sociais é mais amplo do que redes sociais na web, 
pois podem existir redes sociais fora da web. Entretanto, a Internet incre-
mentou grandemente as possibilidades de formação, desenvolvimento e 
multiplicação de redes sociais. A característica principal dessas redes de in-
teração incessante está na dinamicidade e na emergência, adaptação e auto-
-organização que são próprias dos sistemas complexos e que se expressam, 
no caso, em comportamentos coletivos descentralizados. (SANTAELLA, 
2010, p. 272).

Múltiplos são os usos que o WhatsApp pode proporcionar, desde o envio 

de áudios, imagens e textos, como também o uso de linguagem por símbolos. 

Uma nova oralidade sobreveio através dos emojis que hoje conta com mais de 

230 símbolos.

[...] interações feitas pela escrita em situações de comunicação assíncrona 
requerem o uso de uma linguagem híbrida (visual, sonora e verbal), com 
marcas de oralidade, da gestualidade, da escrita e do digital, ressaltando 
aspectos socioculturais da linguagem, espaço temporal, simbólico e de pro-
dução de sentidos nas práticas sociais (SOUZA, 2016, p. 205).   

Abstraindo de Santos (2017), os emojis são códigos linguísticos que es-
tão presentes nas relações sociais, o que gera interações nos diálogos.

[...] no WhatsApp a escrita por vezes imita a linguagem oral por meio dos 
emoticons e das onomatopeias, figura de linguagem que imita o som, por 
exemplo, dar risada (kkkk ou rsrs), de alívio (Ufa) ou de irritação (Grrr). 
Estes códigos linguísticos propiciam maior interatividade nas narrativas. 
(SANTOS, 2017, p. 251)

Esta nova oralidade não é vista como uma exclusão ou substituição da 

linguagem anterior, como foi perfeitamente esclarecida pela análise da história 

das mídias feitas por Lévy (1993), quando exalta que uma mídia não extingue 

a outra e similarmente como Borba e Penteado (2010) pontuam que:
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[...] de maneira geral, o cinema não acabou com o teatro, o vídeo não elimi-
nou o cinema; da mesma forma, a oralidade não foi suprimida pela escrita: 
pelo contrário, foi criada uma nova oralidade a partir da leitura da escrita. 
Não acreditamos que a informática irá terminar com a escrita ou com a 
oralidade [...]. (BORBA; PENTEADO, 2010, p. 49).

Assim, pelo entendimento de Santaella (2003, p. 12) “[...] o signo é uma 

coisa que representa uma outra coisa: seu objeto. Ele só pode funcionar como 

signo se carregar esse poder de representar, substituir uma outra coisa diferente 

dele [...]”, o que acaba gerando um novo estilo para decifrar as mensagens já 

que “a linguagem hipermídia presente nos ambientes imateriais do ciberespaço 

inaugura uma maneira nova de ler” (SANTAELLA, 2004. p. 177), seguindo 

essa dinâmica, “[...] do leitor do livro para o leitor da imagem e desta para o 

leitor das formas híbridas de signos e processos de linguagem, incluindo nessas 

formas até mesmo o leitor da cidade e o espectador de cinema, TV e vídeo.” 

(SANTAELLA, 2009, p. 16).

Nesse entorno, as mensagens que já eram instantâneas se tornaram mais 

ágeis, com uso de figurinhas e emojis que substituem sentimentos e linguagem 

corporal.

A plataforma de comunicação WhatsApp tornou-se um dos aplicativos 

que proporcionou mais eficiência, por ser mais leve, em comparação a outros 

aplicativos que exigem mais processamento de dados, consequentemente exi-

giria mais conectividade. Para algumas operadoras de telefonia, o WhatsApp 

está associado à prática de zero rating13, isto é, o seu uso está incluso no pacote 

de dados, sem outros custos financeiros. Isso explica a predominância para o 

uso do WhatsApp em comparação com outras plataformas de comunicação.

13  Nem todas as operadoras oferecem o WhastsApp com gratuidade no tráfego de dados (zero ra-
ting), mas esta prática é amplamente utilizada como estratégia de marketing em que, após esgotar 
sua franquia de dados, podem, sob diversas condições, continuar acessando o supracitado aplica-
tivo.
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Em contrapartida, refletir sobre conectividade é também pensar nas fa-

mílias dos alunos que possuem baixa qualidade na Internet. Nesse sentido, é 

imprescindível fazer escolhas alternativas no uso das TIC para favorecer este 

público. A inexistência de plataformas públicas para a educação básica fez com 

que as escolas, durante a pandemia, ficassem dependentes das grandes corpo-

rações que detêm estas plataformas de comunicação, assim como o WhatsApp.

1.4 Potencialidades da cultura digital para as escolas

A escola “[...] é um espaço onde crianças, jovens e adultos podem reali-

zar seu desenvolvimento pessoal, intelectual, mas é, sobretudo, o espaço onde 

o diálogo social é construído” (CASAGRANDE, 2016, p. 73), existindo como 

uma prática cultural que serve para nos mostrar como o mundo funciona.

Podemos dizer que a matemática explica sua importância para efetuar 

contas, o português para melhorar a escrita e o diálogo, portanto se estamos 

inseridos na cultura digital e se a escola nos mostra como o mundo funciona, 

este mundo digital também precisa ser trabalhado nas escolas. Duarte (2008) 

argumenta que:

[...] a escola precisa se deslocar das concepções de ensino/aprendizagem, 
nas quais o livro e ela própria se configuram como únicas possibilidades de 
aquisição de conhecimento e de cultura (tomada apenas como erudição), 
em direção a outras concepções, em que conhecimento, cultura e comu-
nicação se aproximam, na medida em que são pensados a partir de novos 
parâmetros teórico/conceituais. (DUARTE, 2008, p. 782).

Diversas potencialidades podem ser extraídas no casamento entre a esco-

la e a cultura digital, principalmente pela ideia de comunidade, de colaboração, 

do aprender juntos, que independentemente da localização é possível criar uma 

inteligência coletiva que é “[...] uma inteligência distribuída por toda parte, 

incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma 

mobilização efetiva das competências”. (LÉVY, 2003, p. 28).
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A maneira de aprender vai mudando com o tempo, a percepção das coi-

sas, a forma de enxergar e de pesquisar, com isso o professor passa a aprender 

junto com seu aluno que, por sua vez, se torna questionador e participativo. O 

educador passa a mediar as aulas como alguém que vai estabelecer relações en-

tre os saberes, permitindo o protagonismo e a colaboração dos seus estudantes, 

assim como Kenski (2000) pontua,

Professores e alunos, reunidos em equipes ou comunidades de aprendiza-
gem, partilhando informações e saberes, pesquisando e aprendendo juntos; 
dialogando com outras realidades, dentro e fora da escola, este é o novo 
modelo educacional possibilitado pelas tecnologias digitais. O sentimento 
de estar próximo ou presente que emerge sensação de ubiquidade comuns 
as tecnologias digitais, faz com que os alunos se sintam seguros em ques-
tionar ou interferir nas interações com o professor e seus colegas alunos, 
fortalecendo laços e criando autonomia na aprendizagem. (KENSKI, 2000, 
p. 32).

Surge portanto “novos modos de se relacionar, consumir, participar, 

aprender, produzir, fazer conexões e criar comunidades de conhecimento em 

rede” (SOUZA, 2016, p. 100), além de possibilitar diversas habilidades que 

permitem,

[...] ler intuitivamente interfaces gráficas, compreender instruções e mensa-
gens visuais, compreender ícones e símbolos utilizados, criar um trabalho 
de interpretação significativo [...], navegar em ambientes hipertextuais e 
construir a partir de informações independentes, acessadas de maneira não-
-linear (..), atestando de maneira crítica a qualidade da informação. (SOU-
ZA, 2016,p. 99). 

Nesse sentido, diversos estudos demonstram “como as novas gerações 

têm sido influenciadas por maneiras diferentes de, por exemplo, ler e escrever, 

incorporando linguagens e modos ‘do navegar na Internet’ ao fazer escolar” 

(ALONSO, 2008, p. 749).

As escolas vêm se apropriando de soluções multimídias associadas à lin-

guagem porque é preciso caminhar anexo ao progresso das TIC e, por outro 
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lado, porque urge pensar no seu tempo, trabalhar conforme a sua era, segundo 

dita a evolução. 

McLuhan (1964) já alertava sobre os efeitos das TIC, na vida das pes-

soas, a ponto de enfatizar que, os meios de comunicação são extensões do ho-

mem, “hoje, as tecnologias e seus ambientes consequentes se sucedem com tal 

rapidez que um ambiente já nos prepara para o próximo. As tecnologias come-

çam a desempenhar a função da arte, tornando-nos conscientes das consequên-

cias psíquicas e sociais da tecnologia”. (MCLUHAN, 1964, p.12). De maneira 

congênere, Lévy (1999) pondera que essa evolução desabona funções antigas, 

dando passagem para novas habilidades e deixando claro que: 

[...] não se trata de usar as tecnologias a qualquer custo, mas sim de acompa-
nhar consciente e deliberadamente uma mudança de civilização que ques-
tiona profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a cultura 
dos sistemas educacionais tradicionais e, sobretudo os papéis de professor 
e aluno. (LÉVY, 1999, p. 172). 

Professores e alunos cada vez mais produzem e compartilham conteúdos 

numa enorme rede de conexão gerando uma ecologia cognitiva.

A maior parte dos programas computacionais desempenha um papel de 
tecnologia intelectual, ou seja, eles reorganizam, de uma forma ou de outra, 
a visão de mundo de seus usuários e modificam seus reflexos mentais. As 
redes informáticas modificam circuitos de comunicação e de decisão nas 
organizações. Na medida em que a informatização avança, certas funções 
são eliminadas, novas habilidades aparecem, a ecologia cognitiva se trans-
forma. (LÉVY, 1999, p. 36).

A escola, em tempos de cultura digital, obteve uma considerada evolu-

ção, além da tendência natural do mundo em evoluir e inovar e, com isso, novas 

mudanças vão surgir, enquanto outras ações antigas serão eliminadas dando 

espaço para o avanço e a transformação da ecologia cognitiva.

Diversas são as condições que possibilitam o uso das TIC, em especial 

para a aprendizagem ubíqua que: 
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[...] entre outros aspectos derivados das condições propiciadas pelas tecno-
logias do acesso e da conexão contínua, notáveis são aqueles que afetam 
diretamente as formas de educar e de aprender. Tenho chamado de ‘apren-
dizagem ubíqua’ as novas formas de aprendizagem mediadas pelos dispo-
sitivos móveis. (SANTAELLA, 2013b, p. 23). 

A informação passou a ser acessível em qualquer lugar e em qualquer 

circunstância, através de uma aprendizagem ubíqua.

Processos de aprendizagem abertos significam processos espontâneos, as-
sistemáticos e mesmo caóticos, atualizados ao sabor das circunstâncias e de 
curiosidades contingentes. [...] O advento dos dispositivos móveis intensi-
ficou esses processos, pois, graças a eles, o acesso à informação tornou-se 
livre e contínuo, a qualquer hora do dia e da noite. Por meio desses dispo-
sitivos, que cabem na palma de nossas mãos, à continuidade do tempo se 
soma a continuidade do espaço: a informação é acessível de qualquer lugar. 
Os artefatos móveis evoluíram nessa direção, tornando absolutamente ubí-
quos e pervasivos o acesso à informação, a comunicação e a aquisição de 
conhecimento. [...] por permitir um tipo de aprendizado aberto, que pode 
ser obtido em quaisquer circunstâncias, a era da mobilidade inaugurou esse 
fenômeno inteiramente novo: a aprendizagem ubíqua. (SANTAELLA, 
2013b, p. 23).

A comunidade escolar pode interagir entre si para favorecer a aprendiza-

gem de forma colaborativa ao se apropriar das TIC, assim como “novas manei-

ras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo das telecomuni-

cações e da informática” (LÉVY, 2010, p.11). 

Pretto (2019) argumenta que o intuito principal não é levar a Internet para 

as escolas, e sim levar as escolas para a Internet, propiciando uma troca mútua 

de produções pedagógicas com outras escolas e outros saberes disponíveis por 

meio das TIC.

É sabido que, muito antes da pandemia anunciar suas regras, diversos 

cientistas e teóricos já preconizavam o uso das TIC, porque o “conhecimen-

to é um processo interativo que as tecnologias intensificam” (SANTAELLA, 

2013a, p. 290). No cotejo dessas narrativas e dentre outros benefícios que as 

TIC brindam à comunidade escolar, Pretto (2000, p.177) preconiza que,
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A presença das TICs na escola pode representar um movimento ímpar, uma 
vez que ao pensarmos na redução das distâncias estamos pensando na pos-
sibilidade de construir o que Pierre Lévy chama de Inteligência Coletiva. 
Escolas que tenham uma maior integração com outras escolas e com o 
mundo contemporâneo. Escolas que tenham dentro de suas propostas peda-
gógicas uma inserção maior no mundo da mídia. Aqui também num duplo 
sentido: de um lado, com a presença de programas, emissões, emissoras 
e todas as fontes possíveis de informação. De outro, como possibilidade 
de efetivamente produzir. Como a possibilidade de fazer de cada espaço 
escolar um espaço de produção coletiva e, principalmente, de emissão de 
significados (PRETTO, 2000, p. 177).

Nesse sentido, a educação discute o uso dos recursos multimídias para 

potencializar o letramento digital, como por exemplo, robótica educacional, 

realidade aumentada, gamificação, ambiente virtual de aprendizagem, serviços 

de streaming, desenho digital, bluetooth, QR code, programação, uso de apli-

cativos em geral, além dos hardwares como celular, tablet, impressora 3D e 

óculos 3D.

A presença desses recursos, como fundamento da nova educação, trans-
forma a escola, que passa a ser um novo espaço físico, inclusive, quali-
tativamente diferente do que vem sendo. Sua função, nessa perspectiva, 
será a de constituir-se em um centro irradiador de conhecimento, com o 
professor adquirindo também e necessariamente outra função. Função de 
comunicador, de articulador das diversas histórias, das diversas fontes de 
informações. (PRETTO, 2013, p. 139).

Outrossim, as tecnologias podem ser implementadas com uso de inter-

faces que podem subsidiar o processo educativo, fornecendo uma ludicidade, 

socialização, além de otimizar o processo, com sua qualidade provocativa, em 

busca de novos saberes. 

Antes da pandemia, inserir as TIC no processo ensino-aprendizagem, 

sempre foi um reflexo do que os estudantes mais almejavam pois eles já cresce-

ram nestes modos e meios e estão constantemente fazendo uso como um arte-

fato cultural. À luz do tema, jovens e tecnologia sempre nos remete a Buckin-

gham (2006) quando relata que eles podem se beneficiar com os eletrônicos. O 
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autor mostra que está fadado ao fracasso reprimir o uso das mídias eletrônicas, 

já que estas são meios para o acesso à cultura e à ciência. Argumenta ainda que 

é perturbador para um adulto, que crianças saibam muito e que estão ultrapas-

sando a fronteira do que eles acham que é o limite: sair da infância e ir para a 

vida adulta. Como se o acesso à estas mídias e seus conteúdos pudessem ser de 

uso exclusivo dos adultos e se isso ocorre, para alguns, a destruição da infância 

está sendo feita. 

Buckingham (2006) argumenta que a visão de infância romantizada e 

pura é uma visão adulta, pondera que a criança pode ter acesso aos eletrônicos 

de forma consciente, visto que, as mídias têm um papel significativo na defini-

ção de experiência cultural na infância. 

O autor nos convida para uma reconfiguração de comportamentos, que, 

ao invés de criticar os perigos das mídias, que ajudemos os jovens a fazerem 

boas escolhas para que possam desfrutar dos benefícios para a aprendizagem. 

Ao mesmo tempo, o incrível acesso às novas tecnologias possibilita aos 
jovens desempenhar um papel muito mais ativo como produtores cultu-
rais [...]. Estas tecnologias também permitem uma manipulação altamente 
consciente e potencialmente subversiva de textos midiáticos. (BUCKIN-
GHAM, 2006, p. 54)

De maneira congênere, Duarte (2008) assevera que:

Deixando de professar a primazia do texto impresso como fonte exclusiva 
de conhecimentos válidos, os jovens de hoje vêm migrando do livro, jornal 
e revistas impressos para a Internet, onde acreditam poder encontrar tudo 
de que necessitam para se manter informados e vinculados ao seu grupo, 
assim como para aprender. (DUARTE, 2008, p.782).

Abstraindo de Santaella (2003), novas tecnologias da informação e co-

municação estão mudando a cultura em geral e todas as esferas da sociedade, 

dentre outros exemplos fornecidos pela autora, reporta a alteração na comuni-

cação e na educação através da aprendizagem a distância, no sentido de geogra-
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ficamente distante, que é justamente uma mediação pelas TIC. 

Meu otimismo, contudo, não promete que a Internet resolverá, em um pas-
se de mágica, todos os problemas culturais e sociais do planeta. Consiste 
apenas em reconhecer dois fatos. Em primeiro lugar, que o crescimento do 
ciberespaço resulta de um movimento internacional de jovens ávidos para 
experimentar, coletivamente, formas de comunicação diferentes daquelas 
que as mídias clássicas nos propõem. Em segundo lugar, que estamos vi-
vendo a abertura de um novo espaço de comunicação, e cabe apenas a nós 
explorar as potencialidades mais positivas deste espaço nos planos econô-
mico, político, cultural e humano. (LÉVY,  1999, p. 9).

Recorremos à Alonso (2008) quando fez um rico estudo sobre as TIC 

e aprendizagem afirmando que “a introdução de novos artefatos técnicos nas 

escolas não redunda em melhoria efetiva do processo ensino/aprendizagem” 

(ALONSO, 2008, p. 763), para ela “não se trata de negar a importância do 

desenvolvimento tecnológico, mas de questionar o papel central, muitas vezes 

atribuído às TIC, de serem potencialmente transformadoras das práticas dos 

docentes/escolares” (ALONSO, 2008, p. 765). Portanto, o uso das tecnologias 

deve ser feito quando se tem um domínio do que significa e para que serve, isto 

é, seu uso como fim não emite significados. Toschi (2011), adverte seu uso de 

maneira tecnocêntrica ou ferramental porque,

Ser inovador não significa trazer tecnologias para dentro da sala de aula, 
ou incluí-las nos processos pedagógicos. Ser inovador significa reinventar 
o que já se faz, tornar diferente o que tem sido feito, e a educação mediada 
com tecnologias digitais é mais exigente quanto a estas características, pois 
as possibilidades de ser atual são bem maiores com seu uso, mas usá-las 
não significa que se é inovador. (TOSCHI, 2011, p. 9).

Envolver estas falas levam a entendimentos de que não são as TIC que 

dão sentido às ações educativas, elas não devem fazer parte de um discurso 

hegemônico de implantar as TIC por implantar. Segundo Bonilla (2014), estes 

movimentos inibem as potencialidades do digital, tolhendo um ambiente que 

possibilita a criação e a imaginação do sujeito social. Carece entendimentos 

sobre seu papel para que sua função seja potencializadora na aprendizagem.
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1.5 Trabalho docente e tecnologia

Profícuos debates sobre trabalho docente e tecnologia intensificaram nes-

te momento de pandemia, na qual, as práticas pedagógicas se viram mediadas 

pelas TIC. 

Bonilla (2014) reconhece a importância das TIC para a educação, mas 

alerta para sua importância nos ajustes da formação inicial e continuada dos 

docentes. Essa afirmação coaduna com Brezezinski (2007) que enfatiza que os 

idealizadores do curso de Pedagogia, atualmente estão tencionados a entrar na 

linha profissionalizante, entendendo a Pedagogia como uma mera metodologia 

da educação, negando a necessidade de pesquisa, da reflexão sobre a prática 

pedagógica, sobre a teoria, por exemplo. 

Professores, experienciando estas práticas, por certo, estimularão a apro-

priação tecnológica e a formação do conhecimento para a comunidade escolar, 

além de ter uma visão crítica do uso das TIC para não serem vítimas dela, ou 

seja, saber usar as suas potencialidades para a aprendizagem. 

Muitos programas de formação contínua têm-se revelado inúteis, servin-
do apenas para complicar um quotidiano docente já de si fortemente exi-
gente. É necessário recusar o consumismo de cursos, seminários e ações 
que caracteriza o atual “mercado da formação” sempre alimentado por um 
sentimento de “desatualização” dos professores. A única saída possível é 
o investimento na construção de redes de trabalho coletivo que sejam o 
suporte de práticas de formação baseadas na partilha e no diálogo profis-
sional. (NÓVOA, 2011, p.23).

De maneira análoga, o discurso abaixo demonstra a importância da forma-
ção inicial e continuada:

O discurso de trazer computadores para as escolas tem tomado conta do 
cenário educacional, tido como panaceia de todos os males da educação, 
acreditando que, com a chegada das máquinas nas escolas, uma grande 
revolução no processo ensino aprendizagem irá acontecer. Os saberes pe-
dagógicos e os saberes do conhecimento na formação do professor neces-
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sita contemplar a utilização e concepção das tecnologias e proporcionar ao 
professor ao usar as tecnologias de comunicação e de informação no seu 
dia-a-dia saiba utilizá-la de forma consciente e que parta dele a escolha de 
usar as TIC em sala de aula. O professor precisa aprender um novo fazer 
com as tecnologias e não continuar com o mesmo fazer com as novas tec-
nologias de informação e comunicação. Se a formação teórica do docente 
não leva em conta os paradigmas das tecnologias da informação e comu-
nicação, como possibilidades de construir uma nova forma de ensinar e 
aprender com as tecnologias e essa discussão não acontece no espaço da 
formação inicial, dificilmente os docentes serão utilitários das TIC. (COS-
TA; PEIXOTO, 2010, p.1).

Sabemos que os docentes estão inseridos na cultura digital, porém não 

se pode implantar as TIC nas escolas se os equipamentos são obsoletos, os 

planos são engessados e não envolve os lugares de fala dos professores. Segun-

do Bonilla (2014), este contexto suscita uma ação política para alterar o atual 

panorama educacional, envolvendo os lugares de fala dos docentes, para que o 

professor se torne sujeito de sua própria prática, “[...] sendo o atendimento pe-

dagógico de importância fundamental e deve ocupar lugar central no processo, 

como os professores e seus alunos devem ocupar o lugar central na formulação 

das políticas educacionais” (TOSCHI, 2000, p. 9). 

Outrossim:

De acordo com a perspectiva formativa da racionalidade técnica, os pro-
fessores podem agir sem levar em conta o que fazem e como fazem. Agem 
conforme a determinação superior e os especialistas definem. A racionali-
dade prático-reflexiva implica em que o professor se torne sujeito de sua 
própria prática, ou seja, ele próprio capaz de analisar suas atitudes. Para 
isso, ele precisa enxergar-se a si próprio, a fim de se perceber como profes-
sor. Todavia, a prática reflexiva não ocorre sem a oportunidade de encontro 
com o outro a quem se ouve e a quem se fala: os seus pares. (TOSCHI, 
2000, p. 13).

Ainda sobre o lugar de fala do professor, percebemos que não está sen-

do estimado quanto ao planejamento de diretrizes para o uso das TIC pois, 

“o problema é que a incorporação das TIC no contexto escolar aparece como 

mais uma das pressões para alcançar os objetivos da qualidade na educação, 
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constrangendo mudanças, sobretudo no perfil profissional dos professores” 

(ALONSO, 2008, p. 756).

Além do mais:

As TIC vão, pouco a pouco, moldando e sendo moldadas nessa lógica, con-
vertendo-se, atualmente, na expressão do sincronismo de tempos e espaços 
que não se coadunam aos tempos e espaços escolares. Há descompasso 
– isso é claro – entre a produção das TIC e a produção escolar. Este é o 
cerne da questão TIC versus escola, portanto da formação de professores. 
(ALONSO, 2008, p. 750).

No bojo destas construções teóricas, depreende-se que as compreensões 

estão vinculadas à escola e ao rompimento com a sua forma tradicional de atuar 

em substituição a um fazer associado a novos desafios. 

Retomando à Brezezinski (2007), com sua cobertura sobre a formação de 

professores de educação básica, através de um potente estudo que traz a histó-

ria das políticas educacionais e das atuais diretrizes curriculares nacionais, em 

específico para o curso de Pedagogia. A autora chegou à conclusão de que exis-

tem dois projetos educacionais distintos num mesmo espaço e com interesses 

antagônicos, oriundos do instituído e do instituinte, isto é, “o primeiro consiste 

de − códigos, normas, sistemas de ação −, o segundo resulta das ocorrências 

da vida cotidiana da escola que ainda não se institucionalizaram” (BREZE-

ZINSKI, 2007,p. 231).

Para a autora, a relação entre o instituído e o instituinte são marcadas 

por disputas “[...] na arena de poder da sociedade brasileira, tensionados pela 

complexa relação entre o Estado e as forças sociais em torno do interesse cole-

tivo instituinte no contexto da instituída burocracia governamental” (BREZE-

ZINSKI, 2007,p. 229). 

Em complemento:
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A urgência do saber fazer sufocou a necessidade de conhecer o que se faz 
e, o que avaliar nos modos do fazer. Esta forma de fazer (intervenção peda-
gógica) parece ter sufocado, também, a possibilidade de tratar a Pedagogia 
a partir de sua especificidade, como é o caso das normas do padrão federal, 
que ao regulamentar o curso de Pedagogia (1939) seguiu a mesma linha 
dos bacharelados. (BREZEZINSKI, 2007, p. 236).

O legado de Paulo Freire é lembrado nesta obra porque o instituído inibe 

a autonomia pedagógica já que “ensinar é uma atividade humana que exige a 

compreensão da realidade, diálogo, reflexão sobre a prática, pesquisa, curiosi-

dade, tolerância, alegria, ética e estética, humildade e mais, a convicção de que 

a mudança é possível”  (BREZEZINSKI, 2007, p. 245).

Apesar de não ser o objetivo principal da autora tratar das TIC, o que o 

instituído propõe para a Pedagogia, num contexto geral das práticas pedagógi-

cas, pode ser replicado a outros cursos de graduação, em que instituído propõe 

o uso das TIC como algo ferramental, sem a necessária reflexão sobre seus 

fazeres e seus sentidos. 

[...] compreender, de fato, as implicações que o uso intensificado delas 
apresenta, é, sem dúvida, elemento crucial para se empreender fazeres que 
subsidiassem, aí sim, outra maneira de organizar o escolar com as TIC. 
Sem uma compreensão do que sejam os novos letramentos, que envolvem 
as novas mídias (as eletrônicas especialmente), difícil pensar uma outra 
escola. (UFMT, 2021, p. 13-14).

Se por um lado alguns cursos não possuem a pauta das tecnologias na 

sua formação inicial, há que se evidenciar que a Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT) é pioneira, no Brasil, em implantar o curso  Licenciatura em 

Tecnologia Educacional com foco na formação do docente para seu uso com 

reflexão, abrindo espaços para seus sentidos, questionando seu papel central na 

aprendizagem, além de contestar o uso indevido de forma tecnocêntrica. No 

Projeto Pedagógico 2018 – 2022, do supracitado curso, encontramos as bases 

dessas reflexões, de que trabalhar apenas competências e habilidades técnicas é 

um pensamento reducionista.
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1.6 Práticas pedagógicas com uso das TIC

Existe uma infinidade de recursos educacionais disponíveis para imple-

mentar no processo ensino-aprendizagem. Como recursos adotados pela Secre-

taria Municipal de Educação (SME) de Cuiabá, em contexto de pandemia, está 

o WhatsApp, o canal do YouTube @Portal da Escola Cuiabana e, na sequên-

cia, a Secretaria implantou o site Escola Cuiabana que poderia14 ser acessado 

mediante o link <www.escolacuiabana.com.br>, não obstante, cabia a cada li-

cenciado desenvolver suas produções com uso de TIC. Em algumas unidades 

escolares foi observado que diversos docentes se apropriaram de recursos tec-

nológicos, produzindo na rede e compartilhando entre a comunidade escolar. 

Estes docentes aprenderam a usar determinados aplicativos incorporando-os 

nas atividades didáticas.

Para que as TICs possam trazer alterações no processo educativo, elas pre-
cisam ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente. Isso significa 
que é preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia 
para poder garantir que seu uso, realmente, faça diferença. Não basta usar a 
televisão ou o computador, é preciso saber. (KENSKI, 2012a, p. 46).

Com uso de aplicativos, docentes e discentes, que tinham acesso à Inter-

net, se apropriaram do seu direito à comunicação. Nos valemos dos materiais 

da Intervozes15 para fundamentar esse direito, através de sua luta coletiva pelo 

“direito à comunicação, a liberdade de expressão, por uma mídia democrática e 

uma Internet livre e plural. Para que todas as pessoas, sotaques, raças, religiões 

e ideias possam ser ouvidas e respeitadas”. (INTERVOZES, [2021]).

[...] o Coletivo entende que o serviço de acesso às redes também seja ga-
rantido por meio de infraestrutura pública, prestado em regime público, 
com obrigações de universalização para as operadoras privadas. Afinal, o 
caráter essencial deste serviço já está garantido no Marco Civil da Internet 

14 Após o retorno das aulas, de forma híbrida, o supracitado site foi suspenso.
15 Intervozes é uma associação brasileira que trabalha pela efetivação do direito humano à comu-
nicação.

http://www.escolacuiabana.com.br
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(lei 12.965/2014), uma das melhores legislações do mundo para o setor. 
(INTERVOZES, [2021]). 

Algumas produções foram compartilhadas na Internet, que abstraindo de 

autores como Gere (2008), Lévy (2010) e Castells (2003), é descentralizada e 

livre. A Internet se transformou em um espaço possível para ser produtor de 

conteúdo, em um ambiente de trocas. O sujeito passa a ter lugar de fala em um 

espaço para colaboração e comunicação recíproca. 

Não se pode negar que, como intelectuais e educadores, temos diante de 
nós um espaço a ser ocupado. De nada adianta o conforto da crítica me-
ramente discursiva. Se a ocupação do espaço era impossível em meios de 
massa, o ciberespaço, diferentemente, está prenhe de vãos, brechas para a 
comunicação, informação, conhecimento, educação e para a formação de 
comunidades virtuais estratégicas que devem urgentemente ser explorados 
com um faro que seja política e culturalmente criativo, antes que o capital 
termine por realizar a proeza de colonizar o infinito. (SANTAELA, 2003, 
p. 76).

Perceber essas acepções é possível inferir que a aprendizagem não tem 
relação com o local físico do estudo.

Nas épocas anteriores, a educação era oferecida em lugares físicos e “espi-
ritualmente” estáveis: nas escolas e nas mentes dos professores. O ambien-
te educacional era situado no tempo e no espaço. O aluno precisava deslo-
car-se regularmente até os lugares do saber – um campus, uma biblioteca, 
um laboratório – para aprender. Na era digital, é o saber que viaja veloz 
nas estradas virtuais da informação. Não importa o lugar em que o aluno 
estiver: em casa, em um barco, no hospital, no trabalho. Ele tem acesso ao 
conhecimento disponível nas redes, e pode continuar a aprender (KENSKI, 
2012b, p. 32).

Essa apropriação tecnológica, da comunidade escolar, pode gerar uma 
inteligência coletiva, termo cunhado por Lévy (2010) e os saberes virtuais que 
Lemos, 2002 apud Costa e Peixoto, 2010, p. 2, elucidam:

O ‘cibermundo’ está presente na vida das pessoas e nesse processo a for-
mação dos professores para que possa ser trazida para essa realidade, deve 
contemplar os saberes virtuais , uma vez que as pessoas buscam conheci-
mentos e formação de forma virtual, sendo diversidades a serem aprendi-
das que permitem aprender em espaços e tempos diferenciados ou tem o 
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computador como um meio de propor conhecimentos, em que o professor 
possa interagir com ele e o objeto de conhecimento e aluno de forma cole-
tiva e interativa. Para isso requer uma ciência do fazer onde a formação do 
professor mostre caminhos para esse fazer de forma científica. (LEMOS, 
2002 apud COSTA; PEIXOTO, 2010, p.2).

Esses compartilhamentos romperam as paredes das escolas, como argu-

menta Sibília (2012), que vão além das fronteiras físicas para as redes, com suas 

subjetividades contemporâneas, que podem ser estimuladas através de diversas 

formas de apropriações, a saber: 1) Estudantes podem pesquisar na Internet, 

gravar e assistir vídeos, valer-se de games educacionais, construir e administrar 

blogs e sites, dentre outras; 2) Docentes podem elaborar podcast, publicar na 

Internet suas produções e autorias, aproveitar das redes sociais como recursos 

de interação, dentre outras opções que podem ser incorporadas nas práticas 

pedagógicas.

1.7 Barreiras nos usos das TIC na/para as escolas

Dialogamos com Bonilla (2014), quando discorre que os moldes de ensi-

no, da escola do século passado, ainda estão acoplados no século atual. A autora 

traça um histórico das escolas e seu relacionamento com as TIC desde o século 

XX até culminar no século XXI, evidenciando que a abundância de volume de 

informação, de conexão nas relações que estabelecemos, geram novos valores 

e comportamentos que já não se encaixam mais no século atual, através de uma 

dicotomia entre uso de métodos antigos aplicados na atualidade. 

Outra visão que coaduna com estas afirmações é encontrada em Toschi 

(2011, p. 4), quando articula que “faz-se uso de novas ferramentas de mediação 

educativa, com mentalidade velha, conservadora, tornando estas ferramentas 

como fim, o uso dos instrumentos é feito sem relação com a metodologia usada 

e, assim, o caráter mediador dos meios não acontece”.
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Retomando à Bonilla (2014), através de uma cobertura sobre a evolução 

das escolas, a pesquisadora pontua que, no século XX, as escolas possuíam 

uma relação instrumental e controladora com o uso das TIC e que este movi-

mento reduzia o  potencial das TIC, principalmente quando o formato digital 

tinha que se adequar ao modelo educacional, isto é, a tecnologia, que é digital, 

se tornava analógica e fechada. O perfil que se tinha era de uso de laboratórios 

com computadores arcaicos e instalações de softwares educacionais padrões e 

pré-formatados para uso offline, ou seja, sem possibilidade de adentrar na Inter-

net e muitas vezes com controle de uso, como bem argumenta Gomes (2019)16 

usando os estudantes como “presas pedagógicas”, sem possibilidade de criação 

e liberdade.

Ao mesmo tempo, Bonilla (2014), compreende que naquela época, no 

século passado, não havia um arcabouço teórico sobre as TIC e conclui infor-

mando que está fazendo uma autocrítica em relação às atuações pedagógicas 

daquela época, contudo, o que se tece são críticas ao novo século usando práti-

cas do século passado, e essas ações podem ter relação ao controle inicial que 

os docentes sofrem, assim como complementa Nóvoa (2011, p.20), “se fala da 

autonomia dos professores mais a sua acção surge controlada, por instâncias 

diversas, conduzindo a uma diminuição das suas margens  de liberdade e de 

independência”.

Viajando até o século XXI, Bonilla (2014) delineia o perfil dessa época, 

elencando à conexão sem fio, isto é, dispositivos que possibilitam a portabilida-

de,  mobilidade da informação e do pensamento, momento em que muda o per-

fil cultural dos sujeitos e uma enorme necessidade de estar conectado, passando 

16  No SemiEdu 2019 (Seminário de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso), o pro-
fessor Dr. Cleomar Gomes se refere às “brincadeiras” com fins pedagógicos e que este movimento 
priva o verdadeiro sentido do brincar, porém o termo cunhado serve para todas as atividades que 
privem o estudante da liberdade de criação, por este motivo foi utilizado aqui, em alusão ao contro-
le no uso das TIC, em laboratórios de informática.
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a se caracterizar com uma demanda social. Ainda traça os termos “conexão, 

abundância e compartilhamento”, coadunando com Alonso (2008) “conexão, 

conectividade, fluxo são conceitos que sustentam seu uso, implicando outros 

ambientes e formas de pensar” (ALONSO, 2008, p. 753).

 Para a educação, Bonilla (2014) argumenta que gera uma comunicação 

interativa, ou seja, a quebra do paradigma de emissor e receptor. As informa-

ções e a produção do conhecimento são horizontalizadas, momento em que os 

atores sociais são convertidos em autores sociais; todas as linguagens estão 

acopladas e podem ser convertidas em múltiplas linguagens; a partilha do co-

nhecimento através de licenças abertas pode gerar um contexto de abundância, 

através do uso da remixagem de recursos educacionais abertos porque, para a 

autora, o conhecimento é uma produção coletiva, não se aprende de um dia para 

noite. Isso é uma produção que exige planejamento, começando com entendi-

mentos sobre o digital e o que ele implica. 

Outras barreiras encontradas são a falta de formação ou a formação ins-

trumentalizada do professor para uso das TIC. Brezezinski (2007, p. 230), aler-

ta que para além de estabelecer uma política global de formação de profissio-

nais para a educação básica, deve igualmente contemplar a “formação inicial 

e continuada, as condições de trabalho nas escolas públicas, salários dignos e 

planos de carreira com critérios justos”.

Questões de ordem financeira também figuram como barreiras, pois se 

apresentam como a baixa capacidade de armazenamento de dados  nos celula-

res, a falta de mais aparelhos celulares nas residências, ausência de notebooks 

ou computadores, por exemplo. Adicionalmente, ausência de políticas públicas 

para a inserção de dispositivos e para ampliar a conexão de Internet são elen-

cadas também como barreiras que aumentam o déficit educacional e a escolari-

zação em desigualdades.
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A falta de conexão à Internet ou a baixa qualidade na conexão, incita de-

bates sobre responsabilidade governamental e democracia. Nesse sentido, cabe 

esclarecer inicialmente o que é democracia. Na obra Como as democracias 

morrem, Ziblatt e Levitsky (2018) nos contam que o escritor E.B. White, quan-

do foi convidado pelo Conselho de Guerra dos Escritores, criado pelo governo 

federal norte-americano, a escrever uma resposta rápida à questão: “o que é a 

democracia?”, eis que ele responde:

Certamente, o Conselho sabe o que é a democracia. É a fila que se forma 
sem confusão. É o “não” em não empurre. É o furo no saco de cereais que 
vaza lentamente; é um amassado na cartola. Democracia é a suspeita re-
corrente de que mais da metade das pessoas está certa mais que a metade 
do tempo. É a sensação de privacidade na cabine eleitoral, a sensação de 
comunhão nas bibliotecas, a sensação de vitalidade em toda parte. Demo-
cracia é a carta ao editor. Democracia é o placar na nona entrada. É uma 
ideia que ainda não foi desmentida, uma canção cuja letra não desandou. É 
a mostarda no cachorro-quente e o creme no café racionado. Democracia 
é um pedido do Conselho de Guerra no meio da manhã, no meio de uma 
guerra, querendo saber o que é a democracia. (ZIBLATT E LEVITSKY, 
2018, p.254).

Kerckhove (2013) argumenta que é essencial que, à medida que se desen-
volvem as comunicações em rede, sejam ao mesmo tempo criados mecanismos 
políticos para proteger o acesso universal a Internet:

A eletricidade acelerou o domínio público, através da TV, e do domínio 
privado, através dos computadores e das redes. A convergência da TV e dos 
computadores, com a proliferação das redes celulares e de cabo, está esba-
tendo a distinção entre o domínio público e privado. O espaço da Internet 
não é neutro, não tem fronteiras, não é estável nem unificado. É orgânico. 
Comporta-se como um sistema autorregulado em perpétuo movimento. 
(KERCKHOVE, 2013, p. 200).

Os mecanismos políticos poderiam acontecer mediante políticas públi-

cas que fornecessem iguais condições aos poucos privilegiados como forma de 

contrariar os  detentores exclusivos da informação que atualmente está centra-

lizada nas empresas privadas. A Internet não é um bem individual, é um bem 

para ser usado por todos e compartilhado por todos. Pierre Lévy (1999) estimu-
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la esse debate político “[...] não são os pobres que se opõem à Internet — são 

aqueles cujas posições de poder, os privilégios (sobretudo os privilégios cul-

turais) e os monopólios encontram-se ameaçados pela emergência dessa nova 

configuração de comunicação. (LÉVY, 1999, p.13).

Articulando os conceitos acima, sobre democracia, com a democratiza-

ção da Internet, percebe-se um modelo excludente aplicado no Brasil. Partimos 

da ideia da necessidade de políticas públicas, que além de dinamizar o processo 

de ensino, também torna o professor produtor cultural, estimulando alunos a 

serem protagonistas do seu próprio estudo.

1.8 Era dos algoritmos na educação

Abstraindo de Marí (2006), algoritmo é um conjunto de regras que, apli-

cadas sistematicamente a alguns dados de entrada apropriados, resolvem um 

certo problema em um número finito de passos elementares. Nesse sentido, 

esses “dados de entrada”, na era dos algoritmos, são considerados tesouros. A 

transformação desses dados em inteligência é uma prática que vem se desen-

volvendo e tem sido uma dominação em diversos setores, incluindo o setor 

educacional. 

Zuboff (2021) cunhou o termo “capitalismo de vigilância” para expli-

car que esses “dados de entrada” são capturados, a fim de se obter um mo-

delo de comportamento das ações das pessoas nas redes, através de big data. 

Posteriormente, ocorre a comercialização de produtos com base nesses dados, 

coadunando com o Centro de Pesquisa Cetic.Br, que mediante Painel TIC CO-

VID-19, revelou que “os efeitos potencialmente exponenciais do uso de IA têm 

gerado alertas e criado preocupações fundadas frente a possíveis impactos na 

liberdade, privacidade e proteção de dados pessoais” (CETIC.BR, 2021, p.13).
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A privacidade está se tornando uma mercadoria [...]. A privacidade deixou 
de ser uma garantia ou uma coisa de que desfrutamos gratuitamente: agora 
temos de gastar recursos para dominar as ferramentas. Esses recursos po-
dem ser dinheiro, paciência, atenção – dá até para contratar um consultor 
que se encarregue de fazer tudo isso -, mas a questão é que a privacidade 
hoje é algo caro. (MOROZOV, 2018, p. 36).

Morozov (2018) denomina essa prática de “extrativismo de dados” que 

através da Google, Amazon, Uber, Airbnb, Facebook, dentre outros, extraem 

os dados dos usuários para o  capitalismo digital. O autor enfatiza que “[...] as 

tecnologias convergiram para a opção menos segura e mais favorável à inter-

ceptação de mensagens” (MOROZOV, 2018, p. 123) e, apesar desta afirmação, 

o texto  não tem um cunho tecnofóbico, ele propõe, através de uma análise 

científica e filosófica,  uma visão crítica de que a tecnologia pode otimizar 

as sociedades, porém deveria ser articulada dessa maneira: “[...] se antes re-

conquistarmos a soberania sobre a economia e a política” (MOROZOV, 2018, 

p.25) porque  o potencial das TIC será amplamente utilizado quando a socieda-

de usá-lo de forma democrática, atendendo aos objetivos da sociedade, e não 

do mercado. 

O capitalismo de vigilância emprega muitas tecnologias, mas não pode ser 
igualado a uma específica. Suas operações podem empregar plataformas, 
mas essas operações não são o mesmo que plataformas. Ele emprega inte-
ligência de máquina, mas não pode ser reduzido a esses equipamentos. Ele 
produz e se apoia em algoritmos, mas não é a mesma coisa que algoritmos. 
Os imperativos econômicos exclusivos do capitalismo de vigilância são os 
mestres de fantoches ocultos por trás da cortina e que orientam as máquinas 
e as convocam à ação. (ZUBOFF, 2021, p. 27-28).

O “capitalismo de vigilância” ou “extrativismo de dados” são conceitos 

amplos e podem ser usados em diversas práticas, uma delas é o emprego de 

tecnologias, incluindo o uso de plataformas. 

“Capitalismo de plataforma” foi um termo cunhado por Srnicek (2017), o 

mesmo conceito que  Morozov (2018) denomina de “cativeiro de plataformas” 

que são privatizações que servem para compensar as ineficiências de serviços 
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do Estado. Se há planos de saúde privados, é porque o Estado não cumpre a 

demanda de forma pública e gratuita, se há transportes privados através de 

plataformas, o mesmo ocorre pela precariedade do transporte público. Na edu-

cação não está sendo diferente, porque “nesse cenário, os algoritmos assumem 

um papel central, uma vez que são a base de quase todos os processos presen-

tes na Internet, responsáveis pelo funcionamento de motores de busca, sites de 

compra, redes sociais digitais e, também, plataformas de ensino”. (LIMA et al., 

2020, p. 143).

No setor educacional, a comunidade escolar tem utilizado plataformas 

educacionais no intuito de desenvolver atividades escolares. Retomando os 

debates de Morozov (2018) sobre os efeitos colaterais dos algoritmos para a 

cultura democrática, recai também na educação. A democracia morreria se essa 

fosse entregue aos algoritmos, pois estes tem interesses controláveis, regidos 

por grandes empresas, as Big Techs.

O uso intenso das TIC recai na questão dos direitos sobre a privacidade 

no ambiente online e a proteção de dados no contexto da cultura digital, poden-

do empresas se apropriarem de informações pessoais das escolas, docentes e 

estudantes.

Abordar questões de privacidade e segurança, nesse trabalho em tela, se 

deu pelo fato de um dos objetivos desta pesquisa ser o de identificar os desafios 

encontrados. Durante a pandemia, algumas escolas compraram ou se apodera-

ram de soluções corporativas para fins educativos, como Google Classroom, 

YouTube, Facebook e WhatsApp, além de outros aplicativos que serão eviden-

ciados na produção dos dados.

Alonso (2021) se referiu a essa situação como um assalto da mídia cor-

porativa no mundo da educação, quando as escolas se apropriam desse tipo 
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de solução, pois dados estão sendo colhidos para uso comercial, controle e 

vigilância. Essa discussão solicita um olhar crítico para a mercantilização da 

educação. “Tais transformações da ciência e da tecnologia não são neutras, mas 

impulsionadas pelo ideal capitalista de criação de riquezas, processo por meio 

do qual a área de educação foi também mercantilizada e explorada.” (LIMA et 

al., 2020, p. 143). Com base nessas reflexões, Morozov (2018) problematiza 

o “solucionismo tecnológico, que ocorre quando se acredita que a tecnologia 

pode solucionar os problemas da sociedade. Nesse sentido, a tecnologia passa 

a ser o agente protagonista, e a sociedade o agente passivo da situação, isto é, 

o uso das plataformas para a educação é uma forma de sugerir que  não é a so-

ciedade quem resolve os problemas, e sim a tecnologia.

Sem um olhar para o contexto social e político, as transformações da edu-
cação e o futuro da aprendizagem a partir das tecnologias transpõem a pos-
sibilidade de os algoritmos inteligentes fornecerem informações padroni-
zadas, em reflexo à cultura em que foram desenvolvidos, contra o sentido 
de emancipação a um novo conhecimento. (LIMA et al., 2020, p. 140).

Neste concerne, para se obter sucesso no processo ensino-aprendizagem, 

evidenciamos que  não é possível separar o  homem da tecnologia, como argu-

menta Lévy (2010) ao cunhar o termo “tecnodemocracia” que, quando todos 

se apropriarem igualmente dos dispositivos tecnológicos, estarão em paridade 

para se ter democracia e, consequentemente, tendo este acesso, é possível, com 

seu uso colaborativo e de extremo aprendizado, gerar uma inteligência coletiva, 

que inclusive é uma das chaves para reformular todo o processo educacional.

Aproximar-se deste tema é relevante porque durante a produção de dados 

percebemos professores estabelecendo atividades para estudantes que exigiam 

o download de determinados aplicativos, que necessitaria de uma leitura com-

pleta dos termos de privacidade e consentimento de uso de dados, portanto, 

pensar nestes usos para fins educacionais com visão ética é primordial. 
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O tema recai na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sancionada 

em 2018, que entrou em vigor em 2020 e se apresenta como um tema bastante 

complexo que estimula outros debates em futuros estudos. 

Discorrer sobre cultura digital nas escolas é também examinar questões 

éticas para seu uso, verificar quais os sentidos que as TIC fazem na vida da co-

munidade escolar, sem usar de maneira técnica ou obrigatória. Hoje, estamos 

na era dos algoritmos, que nos direcionam e traçam os caminhos que vamos tri-

lhar, então, é necessário construir outras rotas educacionais que possam proble-

matizar os efeitos do capitalismo indisciplinado, que vem tratando a educação 

como mercadoria.

1.9 Pandemia e a educação

As mudanças provocadas pelas TIC no mundo da informação, nos con-

vocam para uma compreensão deste conceito em seu cerne, além de um enten-

dimento do seu uso nas diversas áreas, dentre elas, nas práticas pedagógicas, 

que se intensificaram durante a pandemia deixando a educação cada vez mais 

inquieta e pressionada com a necessidade de se apropriar das tecnologias da 

informação e comunicação em busca de subsídios que pudessem potencializar 

o ensino-aprendizagem. 

Com o isolamento social, imposto pela pandemia COVID-19, escolas ne-

cessitaram de forma emergencial adotar um modelo de aulas geograficamente 

distantes de suas instituições. Para consolidar essa ação, foi necessário valer-se 

das TIC na mediação pedagógica, momento em que escolas se viram compeli-

das a adotar estas práticas com o uso do digital e em rede.

Antes da pandemia se alastrar, algumas escolas já haviam firmado uma 

“amizade” com as TIC aplicando-as constantemente em seus currículos. Em 
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contrapartida, as que não utilizavam de forma tão intensa, precisaram forçada-

mente se alinhar a este tempo pandêmico, o qual incentivou conhecer o novo, 

buscar novas medidas e se adaptar a este cenário através da, até então, única 

alternativa que tornaria possível prosseguir com a educação: A COVID-19 im-

pôs o uso intenso das TIC.

O ensino mediado pelas tecnologias exige uma interação e interatividade, 

portanto viu-se no aplicativo WhatsApp, uma ponte para alcançar uma eficiên-

cia no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com Lévy, “por intermédio 

de mundos virtuais, podemos não só trocar informações, mas verdadeiramente 

pensar juntos, pôr em comum nossas memórias e projetos para produzir um 

cérebro cooperativo” (LÉVY, 1998, p. 96). 

Mesmo com a possível retomada das aulas, foi sustentado o ensino hí-

brido que para Tori (2009, p. 121), “a tendência de combinar atividades de 

aprendizagem face a face com atividades desenvolvidas a distância — em geral 

online — vem sendo referida por meio de diversas denominações, das quais 

destacam-se ‘cursos híbridos’ e blended learning”.

No cotejo desse debate, o que se percebeu, em tempos de pandemia, foi 

a busca por alternativas que gerassem proximidade se valendo da Internet, das 

TIC e das redes sociais, como esclareceu Souza (2016), que isso é possível 

quando se busca uma proximidade através dos  debates, das conversas livres e 

pela construção de laços de afetividade e amizade, semelhantes ao que se fa-

zem em sites de redes sociais e em aulas online em que “o objetivo desse uso é 

manter relacionamentos sociais intensos, independente da distância física entre 

os interlocutores, a fim de intercambiar mensagens, imagens, áudios e informa-

ções” (SOUZA, 2016, p. 205).
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Em tempos pandêmicos, para o estudante com acesso à Internet, o ensino 

passou a ser mediado pelas tecnologias, aproveitando as potencialidades que 

estas brindam, tais como compartilhamento, abundância e letramentos digitais 

mediante diversas produções de desenhos, vídeos e leituras digitais.

Paradoxalmente, mesmo com todas as potencialidades que as TIC em-

pregam, as escolas públicas não entraram totalmente neste “paradigma”, pois 

ainda encontram desafinos entre as TIC e a comunidade escolar, não por dolo 

desta, mas porque “ainda existem muitas barreiras a serem superadas para a 

integração efetiva das TIC aos processos pedagógicos, que vão além das difi-

culdades associadas a questões de infraestrutura das TIC nas escolas.” (CETIC.

BR, 2014, p.28).

Uma recente pesquisa publicada em 24 de abril de 2021 pelo Centro Re-
gional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.
br), divulgou resultados17 de uma pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil, 
durante a pandemia do novo coronavírus – Painel TIC COVID-19. Nesta pes-
quisa18 sobressaíram limitações de acesso à Internet para pessoas com dificul-
dades financeiras, pois os resultados revelam que “as disparidades no acesso 
e no uso da rede tornaram-se mais evidentes, indicando que a apropriação dos 
potenciais benefícios da Internet é mais limitada entre as parcelas mais vulne-

ráveis da população” (CETIC.BR, 2021, p.17). 

Os resultados mostram a intensificação do uso das TIC no período e a per-
sistência de desigualdades no acesso e na apropriação dessas tecnologias, 
com maiores barreiras e menores oportunidades para o enfrentamento 
da crise sanitária entre as parcelas mais vulneráveis da população. (CE-
TIC.BR, 2021, p.21, grifo nosso). 

17  Nas palavras do Centro de Pesquisas Cetic.br “Com essa nova pesquisa, o Cetic.br|NIC.br re-
afirma seu compromisso de prover o governo e a sociedade de estatísticas robustas e atualizadas 
sobre a sociedade da informação. Além disso, busca acelerar a obtenção e a disponibilização de 
informação de qualidade sobre o uso das TIC durante a pandemia, oferecendo insumos relevantes 
para políticas públicas baseadas em evidências e para a promoção do bem-estar da população” 
(Cetic.br, 2021, p.18).
18  A pesquisa foi realizada em três edições, entre junho e setembro de 2020, com o objetivo de 
coletar informações de uso de TIC durante a pandemia COVID-19.
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A pesquisa evidenciou impactos em âmbito nacional, estratificando o 

acesso à Internet por níveis sociais, assim “a produção de indicadores sobre 

a adoção das tecnologias de informação e comunicação tem sido ferramenta 

fundamental para medição dos impactos da Internet em diferentes camadas da 

sociedade brasileira” (CETIC.BR, 2021, p.14).

Adicionalmente há que considerar que na PNAD Contínua 2017-2018 

evidencia que 80,2% dos acessos são por tecnologia móvel 3G e 4G, o que 

inibe, por exemplo, uma aula em que o docente compartilha longos vídeos, 

pesadas imagens ou solicita uma pesquisa na Internet que demanda alto tráfego 

de dados, por extenso tempo, já que para o recebimento e compartilhamento 

destas mídias exigem uma certa qualidade na velocidade da Internet e as tecno-

logias 3G ou 4G não atendem a estas exigências.

Tanto os dados da PNAD e da Cetic.Br abalizam acesso à Internet, porém 

relatam como desafio a falta de uma boa qualidade de conexão, que muitas ve-

zes ocorre com planos pré-pagos. 

Para Santos (2020), “[...] a gente só percebe que não estamos online no 

ciberespaço pelo constrangimento da exclusão digital. Quando não temos a co-

nexão é que a gente percebe a nossa dicotomia entre presencial e online”, essa 

afirmação coaduna com Souza (2020) “a infraestrutura tecnológica e de acesso 

à Internet, que se constitui um direito humano de todos e todas desde o Marco 

Civil da Internet, disposto na Lei nº 12.965/2014, mas não garantido pelo Esta-

do”. De maneira congênere, Amadeu (2017) discorre que:

Os maiores entraves para a efetiva democratização da Internet estão na 
concentração de renda, nos elevados custos da conexão no país e na falta de 
cobertura da banda larga nas regiões mais carentes. Há a crença neoliberal 
de que o mercado irá incluir as pessoas. Isso seria verdade se a renda fosse 
distribuída com o mínimo de equidade. Não é o que está acontecendo. Mes-
mo o acesso à Internet por celulares é pequeno entre os mais pobres, pois 
eles utilizam planos pré-pagos. O custo dos planos de dados é impeditivo. 
(AMADEU, 2017).



72 73

O uso intenso das tecnologias da informação e comunicação na educação básica em tempos de pandemia: do estranho ao possível

Michele Marta Moraes Castro

Nem todo o estudante pode se valer das TIC, pois por questões de cunho 

social, foram impedidos de participar destas potencialidades. A falta de conecti-

vidade, baixa qualidade da Internet, poucos celulares na residência, ausência de 

notebook ou computador, baixo armazenamento na memória do celular, planos 

de pacote de dados pré-pago com pouca velocidade de conexão, dentre outras 

questões de ordem financeira se configuraram como entraves para a educação, 

durante a pandemia.
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2 SELECT * FROM tb.Metodologia

Esta seção versa sobre o caminho percorrido para se obter os dados, ain-

da delineia a caracterização e organização da pesquisa, critérios e seleção do 

lócus, os participantes da pesquisa e seus perfis minudenciados. Aborda o viés 

metodológico, os instrumentos utilizados para coleta dos dados, análise docu-

mental, da observação participante, entrevistas e questionários, além dos crité-

rios utilizados para análise dos dados.

2.1 Caracterização da pesquisa

A pesquisa tem abordagem qualitativa de natureza exploratória. Nesse 

sentido, descreveremos a abordagem, para depois explicar a natureza e os mo-

tivos de suas escolhas para esta investigação.

Em relação à pesquisa qualitativa, Denzin e Lincoln (2006, p.17) expli-

ca que “[...] em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão 

visibilidade ao mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma série de 

representações, incluindo as notas de campo, as entrevistas, as conversas, as 

fotografias, as gravações e os lembretes”. 

Esse tipo de pesquisa envolve uma abordagem naturalista e interpretati-

va, o que propicia um aprofundamento dos seus participantes “em seus cenários 

naturais, tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos signifi-

cados que as pessoas a eles conferem” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p.17). 

Para Gil (2008, p. 27), “as pesquisas exploratórias têm como principal fi-

nalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista 

a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estu-

dos posteriores”. Apesar da necessidade de orientar a elaboração de hipóteses, 

o objetivo não é testá-las ou comprová-las, mas fazer descobertas.



74 75

O uso intenso das tecnologias da informação e comunicação na educação básica em tempos de pandemia: do estranho ao possível

Michele Marta Moraes Castro

A pesquisa exploratória é indicada quando o problema é novo ou pouco 

estudado, nesse sentido, a escolha pela abordagem qualitativa de natureza ex-

ploratória ocorreu justamente para maior compreensão daquilo que se projetou 

como uso intenso das TIC na educação básica, numa época nova, para a qual 

foi necessária uma exploração, no intuito de se familiarizar com algo pouco ou 

nunca estudado ou explorado. Ao final, o pesquisador exploratório saberá mais 

sobre o assunto e poderá contribuir com hipóteses, conforme ocorrerá nas con-

siderações finais deste trabalho.

2.2 Organização da pesquisa 

Com o desígnio de responder à pergunta do problema, exibiremos a orga-

nização da pesquisa em cinco etapas:

1ª Inicialmente organizamos o aporte teórico, através do levantamento 

bibliográfico, com a intenção de absorver conteúdos relacionados à temática 

deste estudo, levando em consideração a pergunta norteadora;

2ª  Na segunda etapa, definimos os critérios, o lócus da pesquisa e os 

participantes voluntários;

3ª Definimos quais seriam os instrumentos de coleta;

4ª Produzimos os dados através de observação participante, entrevistas, 

portfólio dos professores, questionários, site e canal @Portal da Escola Cuia-

bana e documentos oficiais;

5ª Analisamos os dados, interpretamos os resultados que culminaram nas 

considerações finais. 



76

O uso intenso das tecnologias da informação e comunicação na educação básica em tempos de pandemia: do estranho ao possível

Michele Marta Moraes Castro

2.3 Critérios e seleção do lócus  

Este tópico visa explicitar os critérios que nortearam as seleções das es-

colas participantes.

A rede municipal de Cuiabá, atualmente, comporta 53 mil estudantes ma-

triculados, divididos em 164 unidades escolares, localizadas em quatro regio-

nais: norte, sul, leste e oeste. 

As escolas passam por avaliação do IDEB, que significa Índice de De-

senvolvimento da Educação Básica, criado pelo governo federal brasileiro na 

tentativa de medir a qualidade do ensino nas escolas públicas. 

Paradoxalmente, diversos cientistas da área educacional tecem críticas 

a este índice. Segundo Freitas (2009), as notas do IDEB não definem a escola 

como um todo, não fundamentam as decisões de práticas pedagógicas e não 

promovem melhorias na qualidade do ensino. O autor não dispensa a neces-

sidade da avaliação, porém defende que os quesitos envolvam toda a comu-

nidade escolar, as particularidades da escola e da região, isto é, que leve em 

consideração uma articulação entre avaliações internas e externas.

No cotejo dessas discussões, a escolha pelo IDEB não se baseou pelas 

notas obtidas pelas escolas, mas sim, para buscar uma possibilidade de diversi-

ficação na escolha do critério do lócus de pesquisa. 

Nesse sentido, a escolha do lócus considerou como critério inicial, IDEBs 

distintos, ou seja, aquelas escolas que apresentassem as classificações “Alerta”, 

“Atenção”, “Melhorar,” “Manter” e “Sem Dados” que, por possuírem distintas 

pontuações, a ideia seria que essas escolas pudessem fornecer dados variados 

em relação a usabilidade das TIC, o que forneceria maior confiabilidade e va-

lidade à pesquisa.
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Seguindo o critério de escolha acima mencionado, foram selecionadas 

como lócus da investigação e de maneira preliminar, cinco Escolas Municipais 

de Educação Básica (EMEB) da cidade de Cuiabá, são elas: EMEB 119 com 

nota 5,3 em 2017,  com classificação “Atenção”. Já em 2019, obteve nota 5,0 e 

classificação “Alerta”; EMEB 2 com nota 5,8, em 2017, classificação “Melho-

rar”. Em 2019 nota 0,00, classificação “sem dados”, EMEB 3 com nota 0,00 em 

2017 e 2019 e classificação “sem dados”; EMEB 4 com nota 5,0 no IDEB de 

2017, sendo a classificação “Manter”. Em 2019 nota 5,8 e classificação “Aten-

ção”; EMEB 5 com nota 6,8 em 2017 e classificação “Manter”. Em 2019 nota 

6,9, classificação “Manter”.

Munidos desses dados, fizemos um levantamento dos contatos das esco-

las, telefones fixos e e-mails, para serem acionadas. Não obstante, por conta da 

pandemia COVID-19, algumas escolas não atendiam20 o telefone fixo, o que 

nos impossibilitou de contatá-las. Em vista disso, decidimos enviar e-mail para 

as cinco escolas acima elencadas, contudo não obtivemos respostas. 

Diante do marco temporal, que é a pandemia, houve a necessidade de 

reconfigurações, nesse sentido, o critério do IDEB foi suprimido, necessitando 

ampliar a busca para todas as escolas da cidade de Cuiabá que tivessem e-mails 

disponíveis no site da Prefeitura de Cuiabá. Por este motivo, o critério passou 

a ser escolas que respondessem com o aceite em participar da pesquisa e que 

assinassem os termos de anuência exigidos pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP).

Encontramos, no referido site, dezessete escolas com e-mails disponíveis. 

Em subsequência, remetemos correios eletrônicos contendo um texto explica-

tivo com o objetivo da pesquisa e, em anexo, enviamos o projeto de pesquisa. 

19 Usamos codificações para preservar as identificações das escolas.
20 A busca pelas escolas começou no início da pandemia, momento em que algumas escolas esta-
vam fisicamente fechadas, em dias específicos, impossibilitadas de atender o telefone fixo. 



78

O uso intenso das tecnologias da informação e comunicação na educação básica em tempos de pandemia: do estranho ao possível

Michele Marta Moraes Castro

Aguardamos o retorno, porém, mais uma vez, sem sucesso. Diante dessa situ-

ação, recorremos a um grupo de WhatsApp de pesquisadores da UFMT e pe-

dimos ajuda em relação aos contatos de telefones pessoais de gestores escola-

res. Uma das integrantes do grupo perguntou no “privado” qual gestão escolar, 

especificamente, nós requereríamos as informações. Relatamos que tínhamos 

preferências pelas cinco escolas acima mencionadas para que o critério inicial 

de seleção do lócus fosse mantido. A integrante, de pronto, forneceu o WhatsA-

pp dos contatos solicitados.

Munidos destes elementos, construímos um áudio explicativo acompa-

nhado de um texto que esclarecia o motivo do contato, o objetivo da pesquisa e 

o convite para aquela escola participar da investigação. Três recusaram o con-

vite declarando os seguintes enjeites: “não temos interesse”, “a gestão escolar 

irá mudar logo em breve, por este motivo não estamos aceitando pesquisado-

res neste momento”, “já temos pesquisadores atuando aqui na escola”, “não 

temos interesse em estagiários”. Para esta última resposta, contestamos que a 

pesquisa não tinha intuito de estágio, ao que foi ratificado, pela gestão dessa es-

cola, que independente de não ser estágio, firmou o desinteresse em participar. 

Em contrapartida, duas escolas acolheram a pesquisa.

Das escolas supracitadas, as que aceitaram participar desta investigação 

foram EMEB 1 e EMEB 3 que, para garantir o anonimato, a partir deste mo-

mento serão denominadas de EMEB “Ada Lovelace” e EMEB “Karen Sparck 

Jones”. A primeira com nota IDEB21 5,3 em 2017 e classificação “Atenção”, 

ao passo que em 2019 nota obteve nota 5,0, classificação “Alerta”. A segunda 

obteve nota 5,8 em 2017 e classificação “Melhorar”. Em 2019 a nota foi 0,00.

Acordamos, via aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp, uma 

data para visitar as escolas, realizar uma reunião sobre o objetivo da pesquisa 

21 https://www.qedu.org.br/cidade/91-cuiaba/ideb/ideb-por-escolas

https://www.qedu.org.br/cidade/91-cuiaba/ideb/ideb-por-escolas


78 79

O uso intenso das tecnologias da informação e comunicação na educação básica em tempos de pandemia: do estranho ao possível

Michele Marta Moraes Castro

e colher assinatura no Termo de Anuência22, logo, a aproximação com a gestão 

escolar se deu mediante troca de mensagens e em seguida de forma presencial. 

Mesmo durante a pandemia, a gestão das duas escolas organizaram uma data 

para o encontro que ocorreu conforme todos os protocolos de biossegurança.

O encontro com a EMEB “Ada Lovelace” aconteceu na sala da diretora. 

Explicamos como se daria todo o processo de investigação e que esta pesquisa 

estava em processo de aceite23 pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Após 

compreender o objetivo da pesquisa, a diretora convocou, por escolha própria, 

três professores para acompanhar nossa reunião. Os licenciados presentes re-

lataram diversos acontecimentos e experiências que geraram uma prévia con-

tribuição ao objeto de estudo. A diretora aceitou que a escola participasse da 

pesquisa ratificando, através da assinatura e carimbo da instituição de ensino, 

no Termo de Anuência. 

O encontro com a EMEB “Karen Sparck Jones” ocorreu na sala dos pro-

fessores. Explicamos como se daria o processo de investigação e, após a reu-

nião, a coordenadora convidou um professor para acompanhar nosso debate 

acerca do tema. Este docente acolheu de imediato ser um participante da pes-

quisa e ilustrou diversas conjunturas que serviram como subsídios para o objeto 

de estudo. A gestão escolar, de posse do Termo de Anuência, firmou e carim-

bou, dando aval para que prosseguíssemos com a investigação naquela escola.

2.3.1 Apresentação da EMEB “Ada Lovelace”

Oferece educação infantil, ensino fundamental I e II. Possui 40 funcioná-

rios, 41 estudantes na pré-escola, 256 nos anos iniciais (1º ao 4º ano), 54 estu-

dantes nos anos finais (5º ao 8º ano) e 14 estudantes na educação especial. Sua 

22  Termo de Anuência é uma autorização para execução de pesquisa em instituições públi-
cas e privadas, exigido pelo Conselho de Ética em Pesquisa.
23  O projeto foi aprovado mediante parecer consubstanciado em 01 de março de 2021, sob 
número do parecer: 4.567.491
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infraestrutura contempla cozinha, quadra de esportes, banheiros, salas de aula, 
sala para diretoria, sala para professores e laboratório de informática. Possui 
aparelho de DVD, impressora, retroprojetor, televisão e computadores, sendo 
dez para os estudantes e dois da área administrativa. 

Nesta escola, dois professores de turmas diferentes acolheram participar 
desta investigação, sendo a turma Infantil II regida por uma professora referên-
cia, aqui nomeada de P1, e a turma do 4º C regido por três professores, sendo 
uma professora que aceitou participar desta pesquisa, aqui denominada de P2. 
Além dos docentes, consentiu participar como voluntária desta investigação a 

diretora da escola aqui apontada como G1.

2.3.2 Apresentação da EMEB “Karen Sparck Jones”  

Oferece educação infantil, ensino fundamental I e II. Contempla 54 fun-
cionários, 41 estudantes na pré-escola, 269 nos anos iniciais (1º ao 4º ano), 78 
estudantes nos anos finais (5º ao 8º ano), 87 em Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) e 13 estudantes na educação especial. Sua infraestrutura possui cozi-
nha, quadra de esportes, banheiros, salas de aula, sala da diretoria, sala dos 
professores, biblioteca e laboratório de informática. Possui aparelho de DVD, 
retroprojetor, televisão e computadores, sendo 22 para os estudantes e 4 da área 
administrativa. 

Nesta escola, três pessoas aceitaram participar desta investigação, sendo 
um professor da disciplina inglês, um professor referência e uma coordenadora 
que faz parte da gestão escolar.

2.4 Participantes da pesquisa

Os participantes da pesquisa totalizaram 24 voluntários subdivididos en-

tre gestores escolares, docentes e pais/responsáveis de estudantes, das turmas 

que os professores participantes atuavam, das duas referidas escolas munici-

pais, de educação básica, da cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso.
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2.4.1 Critério de seleção dos participantes da pesquisa

As escolhas dos professores participantes da pesquisa foram feitas pela 

gestão escolar, sendo dois licenciados de cada escola, além dos gestores. Ques-

tionados se poderíamos convidar mais professores para se produzir mais dados, 

recebemos o retorno de que o formato das aulas seria o mesmo para todas as 

turmas e que nós obteríamos as mesmas informações.

Em relação aos participantes pais/responsáveis de estudantes, prelimi-

narmente seriam selecionados pelos professores, inclusive um dos docentes 

sugeriu eleger um pai com condição financeira e outro com menor condição, o 

que realmente poderia gerar maior validade e confiabilidade para a pesquisa, 

por possuírem distintas realidades, entretanto, devido à pandemia, os contatos 

para entrevistas presenciais com os pais/responsáveis ficaram impossibilitados. 

Conforme a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)24, as 

entrevistas poderiam ser feitas por meio virtual. De posse dessa autorização, 

tentamos iniciar as entrevistas com os pais através deste meio, contudo, toda 

entrevista incide em aceite através do Termo de Consentimento Livre e Escla-

recido (TCLE), o que gerou um impasse, já que muitos pais não possuíam im-

pressora e scanner para envio deste documento assinado e, recolher assinatura 

presencialmente, naquele momento, não estava condizente com as condutas de 

biossegurança. Encontramos uma forma de os pais/responsáveis participarem 

e verificamos que essa maneira estava respaldada através do ofício circular 

nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS do CONEP, que dentre as regras explícitas, os 

pesquisadores poderiam recolher o aceite em formulário online.

24 A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, é a instância máxima de avaliação ética 
em protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos.
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 Em síntese, não houve um critério específico para a escolha de pais/

responsáveis participantes,  eles receberam o convite para participar através do 

grupo do WhatsApp de cada turma participante, o texto do convite foi redigido 

pela pesquisadora e o envio do link do formulário foi mediado pelos professo-

res, logo, os pais/responsáveis foram os das turmas em que os professores par-

ticipantes atuavam. Nesse sentido, o critério para seleção dos pais/responsáveis 

dos alunos ocorreu por adesão.

Como se observa, a investigação envolve seres humanos e, por essa ra-

zão, o projeto foi submetido ao CEP/Humanidades da UFMT com o intuito de 

se enquadrar nas normas legais e éticas. Utilizamos codificações para evitar a 

identificação dos participantes, em observância à ética na pesquisa e ao cum-

primento de regras do TCLE.

Quadro 1 – Participantes da pesquisa

EMEB PARTICIPANTES 
PROFESSORES

PARTICIPANTES 
GESTÃO 

ESCOLAR

PARTICIPANTES PAIS/
RESPONSÁVEIS DE 

ALUNOS

EMEB “Ada 
Lovelace” P1 e P2 G1

PR1, PR2, PR3, PR4, 
PR5, PR6, PR7, PR8, 

PR9 e PR10

EMEB 
“Karen 

Sparck Jones” 
P3 e P4 G2

PR11, PR12, PR13, 
PR14, PR15, PR16, PR17 

e PR18

TOTAL DE PARTICIPANTES:  24

Fonte: Elaborado pela autora.

Uma vez definidos todos os participantes e de posse dos Termos de 

Anuência assinados pela gestão escolar, enviamos a todos uma mensagem de 
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agradecimento pelo interesse em participar da pesquisa e em contribuir com 

o avanço da ciência. Aproveitamos para informar que os dados só poderiam 

ser colhidos assim que o CEP aprovasse o projeto, ou seja, 60 dias após essa 

aprovação seria iniciada a produção de dados25. Foi explicado que seria neces-

sário assinatura do TCLE para todos os participantes da pesquisa. O projeto 

foi aprovado pelo CEP mediante parecer consubstanciado em  01 de março de 

2021, sob número: 4.567.491 e Certificado de Apresentação de Apreciação Éti-

ca (CAAE): nº40262120.5.0000.5690.

2.4.2 Perfil dos Participantes Professores

Quadro 2 – Perfil dos professores participantes

PROFES-
SOR

ÁREA DE 
FORMAÇÃO/ 

ANO

NÍVEL DE 
FORMAÇÃO/ANO

TEMPO DE 
DOCÊN-

CIA

TEMPO DE 
DOCÊNCIA NA 

EMEB 
PARTICIPANTE

P1 Pedagogia Especialização 23 anos 5 anos

P2 Pedagogia Mestrado 
em Educação 12 anos 6 anos

P3 Pedagogia Especialização em 
Educação Especial 5 anos 2 anos

P4 Letras Mestrado 7 anos 1 anos

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações da entrevista.

25 Conforme CEP, os dados só poderiam ser produzidos 60 dias após a aprovação do projeto, que 
pela lógica seria a partir de 01 de abril de 2021.
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2.4.3 Perfil dos Participantes Gestores Escolares

Quadro 3 – Perfil dos gestores escolares participantes

GESTOR
ÁREA DE 

FORMAÇÃO/ 
ANO

NÍVEL DE
 FORMAÇÃO/

ANO

TEMPO DE 
GESTÃO NA 

REDE 
MUNICIPAL 
DE CUIABÁ

TEMPO 
DE GESTÃO
 NA EMEB 

PARTICIPANTE

G1 Pedagogia
Mestrado em 
Ciências da 
Educação

21 anos 14 anos

G2 Pedagogia Especialização 33 anos 6 anos

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações da entrevista.

2.4.4 Perfil dos Participantes Pais ou Responsáveis de estudantes

Quadro 4 – Perfil dos participantes pais ou responsáveis de alunos

PAIS/
RESPONSÁVEIS

QUANTOS 
FILHOS

QUANTOS FILHOS NA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO

PR1 2 2

PR2 3 3

PR3 2 2

PR4 2 2

PR5 1 1

PR6 1 1

PR7 3 2
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PR8 3 3

PR9 2 2

PR10 2 2

PR11 2 2

PR12 2 1

PR13 3 2

PR14 1 1

PR15 2 2

PR16 2 2

PR17 2 2

PR18 3 2

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações do questionário online.

2.5 Instrumentos

Para cumprir os objetivos da pesquisa, algumas etapas foram seguidas, a 

saber: 1) Análise documental; 2) Questionários para pais/responsáveis de estu-

dantes; 3) Observações em grupos de WhatsApp; 4) Entrevistas com gestores 

escolares e licenciados. Foram também produzidos dados oriundos de: 1) Por-

tfólio dos professores; 2) Informações do canal do YouTube @Portal da Escola 

Cuiabana; 3) Site @Portal da Escola Cuiabana; 4) Aulas e recursos usados para 

transmissão pela TV Mais; 5) Relatos de experiências de docentes convidados 

da rede municipal de Cuiabá e; 6) Semana pedagógica de 2021 organizada pela 

SME.
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2.5.1 Análise documental

A análise documental se fez necessária para serem revisados os docu-

mentos oficiais tais como “Leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas, me-

morandos, diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros 

de programas de rádio e televisão até livros, estatísticas e arquivos escolares” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2020, p. 38). Além do mais:

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem 
ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do 
pesquisador. Representam ainda uma fonte “natural” de informação. Não 
são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 
determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto. 
(LÜDKE; ANDRÉ, 2020, p. 39).

Destarte, os documentos que foram revisitados nesta pesquisa foram os 

que corroboraram com a suspensão das atividades escolares e os que determi-

naram o uso intenso das TIC. Localmente, com os Decretos Municipais e na-

cionalmente, com Portarias, Diretrizes, Medidas Provisórias e Leis.

A análise documental foi feita unindo as informações dos documentos 

que registram fatos e/ou acontecimentos, levando em consideração o contexto, 

que neste caso é a época pandêmica. Essa etapa foi iniciada com a organização 

do material em meio digital, seleção dos extratos e categorização por temas, 

sempre alinhados em querer “[...] constituir numa técnica valiosa de abordagem 

de dados qualitativos seja complementando as informações obtidas por outras 

técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2020, p. 38).

As Leis e Portarias que instituíram o isolamento social e o uso das TIC, 

como forma alternativa para as práticas pedagógicas, em período de pandemia, 

foram analisadas e transcritas em texto livre, já as Leis que regulamentam o 

uso das TIC antes da pandemia foram projetadas em  Planilha do Excel e de-
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vidamente dispostas em tabela conforme preconizam Moreira (2005), Lüdke e 

André (2020), Braun e Clarke (2006) e Denzin e Lincoln (2006).

2.5.2 Observação participante 

As observações iniciaram em dois momentos distintos. O primeiro ocor-

reu de forma presencial nas escolas e o segundo momento ocorreu ao ingressar 

nos grupos de WhatsApp das turmas participantes. As formas de interação entre 

alunos e escola ocorriam por meio do plantão pedagógico26, por ligação tele-

fônica, SMS e através de grupos de WhatsApp.

Para o primeiro momento, seguimos os protocolos de biossegurança da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), da Secretaria Municipal de Educação 

de Cuiabá (SME) e protocolos das unidades escolares. Ficamos atentos quanto 

ao uso adequado de máscaras, higienização das mãos e mantivemos as portas e 

janelas abertas para ventilação do ambiente, evitamos cumprimentos de conta-

to e não compartilhamos objetos de materiais de escritório. 

Nas duas escolas, de forma presencial, as observações ocorreram em uma 

manhã, e serviram para gerar dados sobre como funciona o trabalho coletivo, 

os desafios encontrados e como ocorriam as devolutivas dos estudantes. Foi 

observado como funciona as aulas mediadas pelas tecnologias e a apropriação 

tecnológica dos alunos. As duas escolas mostraram como funcionavam os gru-

pos do WhatsApp, exibiram diversos vídeos dos estudantes e explicaram como 

entregavam os materiais impressos aos alunos sem acesso à Internet, que era 

feito através de plantão pedagógico, momento em que as famílias buscavam 

apostilas impressas. 

26 O plantão pedagógico ocorria em dias específicos da semana, quando os alunos e familiares 
recolhiam apostilas impressas nas escolas, além de dirimir dúvidas sobre conteúdos educacionais 
ou outros assuntos.
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Um dos professores participantes, no momento da observação, estava 

gravando um vídeo dentro da escola, narrando com sua própria voz, enquanto 

passava os slides do conteúdo educacional. Foram observadas as entregas de 

materiais impressos às famílias que, costumeiramente, estavam acompanhadas 

dos estudantes. 

A diretora da EMEB “Ada Lovelace” e a coordenadora da EMEB “Karen 

Sparck Jones”  participaram ativamente das observações e logo em seguida 

lembramos que o Termo de Anuência preconizava o ingresso da pesquisadora 

nos grupos de WhatsApp. Requeremos o acesso em mais grupos, ao que a ges-

tão escolar informou que a SME orientou o mesmo procedimento para todas as 

turmas e que não haveria informações díspares, estando em muitos grupos de 

WhatsApp, da mesma escola. Em vista disso, a pesquisadora fez parte, como 

integrante, de quatro disciplinas, em três grupos distintos de WhatsApp nas es-

colas participantes27.

Quadro 5 - Grupos de WhatsApp

ESCOLA
NOME DO 
GRUPO/
TURMA

DOCEN-
TES PARTI-
CIPANTES

PAIS/ 
RESPONSÁ-

VEIS

GESTÃO 
ESCOLAR 
PARTICI-
PANTE

QUANTIDA-
DE DE INTE-

GRANTES 
NO GRUPO

EMEB 
“Ada 

Lovelace”

Infantil II
P1

PR1 até
PR6

G1
37

4º ano A P2
PR7 até
PR10

G1
33

EMEB 
“Karen 
Sparck 
Jones”

5º ano C 
P3
P4

PR11 até
PR18

G2 39

Fonte: Elaborado pela autora.

Não foi necessário proceder com a observação participante de forma pre-



88 89

O uso intenso das tecnologias da informação e comunicação na educação básica em tempos de pandemia: do estranho ao possível

Michele Marta Moraes Castro

sencial em mais dias porque a escola esteve vazia, não havendo muito o que 

observar, portanto a maior participação se deu no segundo momento através da 

participação nos grupos de WhatsApp.

O segundo momento da observação participante durou 20 dias, momento 

em que a pesquisadora esteve inserida nos grupos de WhatsApp das escolas 

participantes. Foi possível  mapear as TIC utilizadas, bem como as apropria-

ções tecnológicas dos estudantes e das produções dos professores. Os recursos 

tecnológicos abraçados como a TV Mais, o canal do YouTube @Portal da Esco-

la Cuiabana, o site Portal da Escola Cuiabana, o uso do WhatsApp e de diversos 

outros aplicativos de automação28, de informação e compartilhamento de con-

teúdo de múltiplos modos e meios.

Para as etapas da observação, usamos  Lüdke e André (2020) que pon-

tuam que o instrumento do tipo observação exige um planejamento inicial e, 

dentre os mandamentos, recomendam separar os detalhes relevante dos triviais, 

centrando nos aspectos relevantes, logo, essa etapa exigiu um profundo exa-

me e seleção pertinente porque o volume diário de mensagens nos grupos de 

WhatsApp era extenso. Foi imprescindível uma habilidade artesanal por conta 

da árdua tarefa de segregar os dados necessários para a pesquisa. Dessa forma:

[...] o observador inicia a coleta de dados buscando sempre manter uma 
perspectiva de totalidade, sem se desviar demasiado de seus focos de inte-
resse. Para isso, é particularmente útil que ele oriente a sua observação em 
torno de alguns aspectos, de modo que ele nem termine com um amontoa-
do de informações irrelevantes nem deixe de obter certos dados que vão 
possibilitar uma análise mais completa do problema. (LÜDKE; ANDRÉ, 
2020, p. 35).

Para registrar as observações, nos baseamos nas mesmas autoras quando 

afirmam que “há formas muito variadas de registrar as observações. Alguns fa-

rão apenas anotações escritas, outros combinarão as anotações com o material 

28  Os aplicativos utilizados estão mapeados no tópico “mapeamento das mídias utilizadas”.
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transcrito das gravações. Outro registrarão os eventos através de filmes, foto-

grafias, slides ou outros equipamentos” (LÜDKE; ANDRÉ, 2020, p. 37), neste 

sentido, fizemos registros de imagens, print de vídeos, fotografias e slides.

2.5.3 Entrevistas 

O primeiro contato com as escolas ocorreu de forma presencial, numa 

manhã em que acontecia o plantão pedagógico. Neste dia, explicamos os ob-

jetivos da investigação para os participantes gestores e professores, posterior-

mente acordamos uma data para as entrevistas. Com a continuidade da pande-

mia e as exigências de continuar mantendo o afastamento social, as entrevistas 

incidiram por telefone. Isso gerou alguns contratempos em relação à entrevista 

com os pais de alunos principalmente em relação à assinatura do TCLE, os mo-

tivos concretos estão detalhados no tópico a seguir intitulado “Questionários”.

Foi sugerido o uso de videoconferência através do Skype, entretanto, por 

unanimidade, os respondentes sugeriram proceder por ligação telefônica e dois 

deles escolheram responder por áudio e textos via WhatsApp e explicaram o 

motivo dessa escolha: alegando praticidade e comodidade, ainda que a exposi-

ção por vídeo poderia inibir nos relatos de denúncia, por uma possível descon-

fiança ou desconforto ao serem gravados.

Dessa forma, a entrevista com os gestores ocorreu da maneira escolhida 

por eles. Em relação à entrevista com os licenciados, ocorreu majoritariamen-

te também por ligação telefônica, contudo, dois professores preferiram enviar 

áudio e responder por escrito declarando  maior comodidade e rapidez em com-

paração à uma ligação telefônica. Um dos professores informou que estava 

trabalhando nos três turnos diários e por este motivo enviaria os áudios aos 

poucos, em dias alternados.

Mesmo com o possível retorno das aulas presenciais29, as regras de bios-
29 No momento em que este texto é escrito, as aulas presenciais nas escolas municipais continuam 
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segurança não permitiriam o ingresso da pesquisadora nas escolas para proce-
der com as entrevistas pessoalmente. De qualquer forma, o CONEP autorizou 
o artifício de entrevista em meio virtual, através do ofício circular nº 2/2021/
CONEP/SECNS/MS30, expedido em 24 de fevereiro de 2021. 

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) orienta pesquisadores 
e Comitês de Ética em Pesquisa em relação a procedimentos que envolvam 
o contato com participantes e/ou coleta de dados em qualquer etapa da 
pesquisa, em ambiente virtual. Tais medidas visam preservar a proteção, 
segurança e os direitos dos participantes de pesquisa. (CONEP, 2021).

Antes de iniciar as narrativas, ressaltamos que se tratava de uma parti-

cipação espontânea, livre, gratuita e sigilosa e que as informações declaradas 

seriam confidenciais para uso exclusivo acadêmico-científico, conforme exi-

gências do CEP, previstas nas resoluções nº 466/12 e 510/16. 

Foi esclarecido aos participantes que estes seriam identificados por codi-

ficações, logo todas as identidades foram preservadas, sendo substituídas pelas 

letras P para professor, G para gestores e PR para pais/responsáveis de alunos 

e conforme explicado acima, os nomes originais das escolas também foram 

substituídos por “Ada Lovelace” e “Karen Sparck Jones”.

Durante a coleta dos dados, percebemos benefícios ao analisar os relatos 
que ocorriam com bastante denúncia e conversas fluindo positivamente, já que 
não havia a presença física, que poderia, de alguma forma, inibir os participan-
tes.

Todas as entrevistas foram feitas majoritariamente no turno vespertino, a 
pedido dos participantes, porque normalmente seus expedientes eram realiza-
dos no período matutino, momento em que os voluntários estavam ocupados 

com suas tarefas e/ou aulas diárias. 

Para proceder com as entrevistas, foram utilizados dois aparelhos celula-

suspensas conforme Decreto Municipal.
30 http://conselho.saude.gov.br/images/Oficio_Circular_2_24fev2021.pdf.

http://conselho.saude.gov.br/images/Oficio_Circular_2_24fev2021.pdf
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res, um que efetuava a ligação com gravação automática mediante o aplicativo 

Call Recorder e outro celular, servindo de  backup, que efetuava outra gravação 

captando o áudio com uso do recurso de viva voz do aparelho anterior. 

As transcrições das entrevistas foram concretizadas, como relatadas pe-

los participantes, com apoio da “Plataforma Recurso de Fala da Microsoft”.  

Logo em seguida foram feitas mais de três escutas para corrigir possíveis trocas 

de palavras que o aplicativo de transcrição cometesse. Ao finalizar a transcri-

ção, algumas palavras precisaram ser suprimidas no intuito de obter relatos 

mais objetivos e por conter alguns vícios de linguagens, a saber, né, é, além de 

excessivas repetições de palavras.

Em relação à segurança na transferência e no armazenamento dos dados 

produzidos, em consonância com o CONEP, preservamos o sigilo e a confiden-

cialidade das informações, sendo salvas localmente, evitando armazenamento 

em nuvem. O mesmo cuidado foi tomado  para os registros de consentimento 

livre e esclarecido. 

2.5.4 Questionários

O escopo inicial do projeto não previa o uso de formulários online, en-

tretanto foi necessário sua aplicação somente para os voluntários pais e/ou res-

ponsáveis dos alunos pelo seguinte motivo, a saber, conforme o CONEP, os 

pesquisadores deveriam evitar contato presencial para assinatura do TCLE, 

todavia os pais não possuíam impressora em casa para emitir o termo e assi-

nar, similarmente não tinham scanner para digitalizar o documento assinado e 

tampouco conheciam a forma de criar uma assinatura digitalizada, diante des-

tes imprevistos, fomos compelidos a flexibilizar este instrumento de entrevista 

somente para os pais, em substituição a um formulário online específico. 

Como não houve TCLE assinado para os participantes pais/responsáveis 
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dos alunos, usamos o artifício orientado pelo CONEP e decidimos criar  um 

tópico específico em formulário online, explicando o objetivo da pesquisa, os 

riscos dessa participação, os dados da pesquisadora, deixando claro que uma 

vez participando da pesquisa, o voluntário estaria fornecendo anuência, em 

concordância com esta direção, “[...] caso, concorde em participar, será consi-

derado anuência quando responder ao questionário/formulário ou entrevista da 

pesquisa”. (CONEP, 2021).

Para ratificar o benefício dito acima, quando a pesquisadora solicitou o 

contato com os pais para serem entrevistados, um dos licenciados da turma 

sugeriu que ela escolhesse um pai com maior condição financeira e outro com 

menor condição financeira. Inicialmente consideramos essa opção interessante, 

porque obter situações sociais distintas poderia dar mais validade à pesquisa, 

porém, quando alteramos o instrumento de entrevista para questionário, perce-

bemos um maior alcance de dados colhidos, gerando uma democratização na 

participação. 

Em contrapartida, muitas participações tiveram que ser descartadas, pela 

escassez de informações e, muitas vezes, não condizentes com as perguntas. 

Para estes casos, acreditamos que se fosse por telefone, haveria, através de 

técnicas de entrevista, um estímulo por parte da pesquisadora em gerar mais 

informações dos participantes.

2.5.5 Análise dos dados 

Para analisar os achados, valemo-nos do método de “análise temática” 

(AT) proposto por Braun e Clarke (2006) e pelo “aspecto de semelhança” de 

Galiazzi e Moraes (2005).

 Foi necessário se apropriar deste procedimento através de um profícuo 
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estudo para permitir uma apreciação mais aprofundada em relação aos achados, 

dando significação, enquanto, paralelamente, foi dirigido o olhar para o objeto 

de estudo à luz do aporte teórico.

A análise temática “é o primeiro método qualitativo de análise que os 

pesquisadores devem aprender, uma vez que fornecem habilidades centrais que 

serão úteis para a realização de muitas outras formas de análise qualitativa” 

(BRAUN; CLARKE, 2006, p.3) e, “através de sua liberdade teórica, a análise 

temática fornece uma ferramenta de pesquisa flexível e útil, que pode poten-

cialmente fornecer um conjunto rico e detalhado, ainda que complexo, de da-

dos” (BRAUN; CLARKE, 2006, p.3).

A organização dos achados foi sistematizada em seis fases, não neces-

sariamente nesta ordem apresentada no quadro abaixo, porque “a análise não 

é um processo linear aonde simplesmente vamos de uma fase para a seguinte. 

Em vez disso, é mais um processo recursivo, onde você move-se para frente e 

para trás, conforme necessário, ao longo das fases” (BRAUN; CLARKE, 2006, 

p.14), a saber:

Quadro 6 - Sistematização dos extratos para análise por temas

ESTÁGIO DESCRIÇÃO DO PROCESSO

Familiarizando-se 
com seus dados

Transcrição das entrevistas, levantamento 
dos documentos oficiais, seleção dos

 dados relevantes extraídos dos grupos de 
WhatsApp, levantamento dos dados dos 

portfólios os professores, organização dos 
dados @Portal Escola Cuiabana (site e canal 

do YouTube), TV Mais, leitura e releitura
 dos dados, apontamento de ideias iniciais.
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Organizando os dados em grupos 
significativos

Levantamento das características de 
forma sistemática em todo o conjunto 

de dados.

Buscando por temas
Agrupamento de características em 
“temas potenciais”, reunindo todos 

os dados relevantes.

Revisando temas
Verificação se os temas possuíam relação

 com os extratos para gerar o mapa temático 
da análise.

Definindo e nomeando temas

Nova análise para refinar as especificidades de 
cada tema, e a história geral contada 

pela análise, logo em seguida geramos  
definições e nomes claros para cada tema.

Produzindo a análise dos dados Relação entre: análise, pesquisa e a 
literatura, produção de um relatório de análise.

Fonte: Adaptado pela autora com base em Braun e Clarke (2006, p.14).

Apesar de ser um método sistemático, este gera uma liberdade para o 
pesquisador imprimir suas percepções, pois permite:

[...] assegurar a flexibilidade em relação à forma como ela é usada, de modo 
que ela não se torne limitada e restrita, perdendo assim uma de suas princi-
pais vantagens. Na verdade, uma demarcação clara desse método será útil 
para garantir que aqueles que usam a análise temática podem fazer escolhas 
ativas sobre a forma particular de análise em que eles estão envolvidos. 
(BRAUN; CLARKE, 2006, p. 3).

Ademais, “o julgamento do pesquisador é necessário para determinar o 

que é um tema”. (BRAUN; CLARKE, 2006, p.8).

Para garantir maior validade e confiabilidade à pesquisa, a análise dos 

dados foram trianguladas considerando os instrumentos. Recorremos também 
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a Lüdke e André (2020) que propõem parecidos procedimentos para análise de 

dados:

1. Delimitação progressiva do foco de estudo. 2. Formulação de questões 
analíticas. 3. Aprofundamento da revisão da literatura. 4. Testagem de 
ideias junto aos sujeitos. 5. Uso extensivo de comentários, observações e 
especulações ao longo da coleta. (LÜDKE; ANDRÉ, 2020, p. 54-56).

Em relação aos dados extraídos dos grupos de WhatsApp, cabe mencio-

nar que para essa tarefa foi preciso seguir rigorosamente a metodologia adota-

da, por conta do excesso de informações que são compartilhadas diariamente 

em um grupo de mensagens, gerando um alto volume de dados.

Ainda que a análise dos dados tenha ocorrida ao longo do relatório, cria-

mos um capítulo específico para concentrar este tema, que segundo Lüdke e 

André (2020, p. 53), “a análise está presente em vários estágios da investiga-

ção, tornando-se mais sistemática e mais formal após o encerramento da coleta 

de dados” e “a escrita é uma parte integral da análise, não algo que apenas 

ocorre no final” (BRAUN; CLARKE, 2006, p. 13).

Após levantamento dos temas, foi imperativo efetuar as análises através 

de diversos questionamentos propostos por Braun e Clarke (2006):

A análise temática não é apenas uma coleção de extratos amarrados com 
pouca ou nenhuma narrativa analítica. Nem é uma seleção de extratos com 
comentários analíticos que simplesmente, ou principalmente, parafraseia 
seu conteúdo. Os extratos, neste caso, são ilustrações dos pontos da análise 
que o pesquisador faz sobre os dados, e deve ser usado para ilustrar/apoiar 
uma análise que vai para além do seu conteúdo específico, para dar sentido 
aos dados, e dizer ao leitor o que significa ou pode significar - como discu-
tido acima. (BRAUN; CLARKE, 2006, p.17).

As autoras, acima mencionadas, estão centradas em criar citações (ex-
tratos) ao longo dos achados e separar por temas para posterior análise. Igual-
mente Galiazzi e Moraes (2005) sugerem separar os dados por “aspecto de 
semelhança:”
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Cada categoria corresponde a um conjunto de unidades de análise que se 
organiza a partir de algum aspecto de semelhança que as aproxima. As ca-
tegorias são construtos linguísticos, não tendo por isso limites precisos. Daí 
a importância de sua descrição cuidadosa, sempre no sentido de mostrar 
aos leitores e outros interlocutores as opções e interpretações assumidas 
pelo pesquisador. (GALIAZZI; MORAES, 2005, p.116).

Por essa razão, organizamos os dados pelo “aspecto de semelhança” de 

Galiazzi e Moraes (2005) e pelo “tema” de Braun e Clarke (2006).

A tarefa de sistematizar os dados foi apresentada em capítulo específico 

destinado às análises dos materiais através da formação “de uma  base de pa-

drões repetidos (temas) em todo o conjunto” (BRAUN; CLARKE, 2006, p. 17) 

e geração do mapa temático.

2.5.5.1 As bases para análises através de mapas temáticos

As análises dos dados partiram de um trabalho artesanal, segundo os 

métodos supracitados que recomendam separar os extratos e organizá-los por 

codificação, em subsequência, unir em temas para posterior análise. Após a 

concretização dessa etapa, surgiu a seguinte figura que contempla três grandes 

temas:

Figura 1 -Temas produzidos após a segregação dos dados

Fonte: Elaborada pela autora com base nos achados e técnicas de Análise Temática proposta por 
Braun e Clarke (2006).
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Cada tema se refere a um conjunto de extratos que foram destrinchados 
conforme ilustrações a seguir.

Figura 2 – Primeira temática: dispositivos e aplicativos

Fonte: Elaborada pela autora com base nos achados e técnicas de Análise Temática proposta por 
Braun e Clarke (2006).

A primeira temática, dispositivos e aplicativos, foi subdividida em fatores 
culturais e técnicos. Os fatores culturais estão relacionados com os praticantes 
da cultura digital, novas aprendizagens, estreitamento família/escola e as alter-
nativas criadas em contexto de pandemia. Os fatores técnicos estão vinculados 
a aplicativos e dispositivos utilizados.

Figura 3 – Segunda temática: “re”fundar da docência

Fonte: Elaborada pela autora com base nos achados e técnicas de Análise Temática proposta por 
Braun e Clarke (2006).
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A segunda temática “re”fundar da docência foi subdividida em: as TIC e 

o ensinar e aprender, espaços de formação e aprendizagem e sobre os enfrenta-

mentos, resistências e “des” amparos. 

Figura 4 – Terceira temática: as famílias e a escolarização em desigualdades.

Fonte: Elaborado pela autora com base nos achados e técnicas de Análise Temática proposta por 
Braun e Clarke (2006).

A terceira temática se refere às famílias e à escolarização em desigualda-

des, que, por sua vez, está subdividida em: as TIC e o ensinar e aprender e os 

espaços de formação e aprendizagem.
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3 SELECT * FROM tb.Analise_Documental

Este capítulo faz parte da primeira produção de dados, em que um dos 

instrumentos é a análise documental. O trabalho em tela tem como objetivo 

contextualizar o objeto de pesquisa com uma profunda análise de todos os do-

cumentos legais vinculados à educação em tempos de pandemia, tais como 

– Leis, Portarias, Decretos, políticas educacionais, dentre outros. Ainda versa 

sobre as declarações da OMS, UNESCO e todo o histórico tangente às determi-

nações da Secretaria Municipal de Educação do município de Cuiabá. Dando 

seguimento, em tópico específico, tecemos uma ampla análise de diretrizes que 

respaldam o uso das TIC antes do advento da pandemia.

3.1 Compreensões conceituais nos documentos oficiais

Na tentativa de encontrar uma palavra para batizar a nova forma de aulas 

impostas pelo coronavírus e encontrar uma padronização para este trabalho, 

inicialmente nos inteiramos dos documentos oficiais do Brasil e dos Decretos 

municipais da cidade de Cuiabá.

Nos documentos oficiais foram utilizadas “aulas em meios digitais”, “ati-

vidades pedagógicas não presenciais” e “uso de tecnologias da informação e 

comunicação”, assim como foram empregados nos documentos oficiais, Por-

taria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020 e Portarias MEC nº 343, de 17 de 

março de 2020; nº 345, de 19 de março de 2020 e; nº 473, de 12 de maio de 

2020 que:

Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios di-
gitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Co-
vid-19

II – no ensino fundamental e no ensino médio, vinculadas aos conteúdos 
curriculares de cada etapa e modalidade, inclusive por meio do uso de 
tecnologias da informação e comunicação, cujo cômputo, para efeitos de 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872


100 101

O uso intenso das tecnologias da informação e comunicação na educação básica em tempos de pandemia: do estranho ao possível

Michele Marta Moraes Castro

integralização da carga horária mínima anual, obedecerá a critérios objeti-
vos estabelecidos pelo CNE.

§ 5º  Os sistemas de ensino que optarem por adotar atividades pedagógi-
cas não presenciais como parte do cumprimento da carga horária anual 
deverão assegurar em suas normas que os alunos e os professores tenham 
acesso aos meios necessários para a realização dessas atividades. (BRA-
SIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2020, grifo nosso).

Dando seguimento na análise, no Decreto Municipais de Cuiabá, nº 7.846 

de 18 de março de 2020 não aprofunda os moldes de ensino, porém é possível 

destacar a qualificação “ambiente virtual”. 

Art. 4º Aos alunos matriculados no Ensino Fundamental e na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) no âmbito do Município de Cuiabá serão disponi-
bilizados materiais de ensino de reforço em ambiente virtual [...]. 

§ 2º O aluno que não possuir meios de acessar o material em ambiente 
virtual, poderá retirá-lo fisicamente na unidade escolar na qual esteja ma-
triculado. (CUIABÁ, 2020b, grifo nosso).

No @Portal da Escola Cuiabana, em diversas cartilhas de orientações e 
no próprio logotipo, fazem alusão ao termo “EAD” com fontes maiúsculas.

A equipe gestora deve informar os pais acerca dos procedimentos quanto 
às aulas EAD, para que estejam preparados e repassem as atividades para 
seus filhos, uma vez que um dos recursos a serem utilizados será por meio 
do aplicativo de WhatsApp. (SME, 2020, grifo nosso).

Com isso, denota-se uma falta de compreensão conceitual, quando mui-

tos batizaram essa nova configuração de EaD (Educação a Distância) ou EAD 

(Educação Aberta a Distância), como uma forma de grafar o ensino remoto, 

como uma estratégia emergencial. Essa constituição de ensino geograficamente 

distante adotada pela parada obrigatória, imposta pelo coronavírus, não deve 

ser confundida com a configuração EaD ou EAD, pelo simples fato de esta 

valer-se das TIC nas mediações pedagógicas. Conforme Alonso e Silva (2013, 

p. 565) “outro fator que interfere muito no debate sobre a EaD tem a ver com o 

uso mais intenso de TIC, redundando, inclusive, na ideia de que este seria um 

campo específico do não presencial – é frequente tomá-los como sinônimos”. 
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Durante a pandemia, houve uma transposição didática do presencial para 

o virtual, com uso dos recursos digitais. Intencionados em desatrelar do signi-

ficado de EaD, cabe explicar que o ensino remoto possui distinta conotação e 

configuração. 

Na impossibilidade de oferta do ensino presencial e EaD, o termo aula re-

mota sobreveio como uma solução temporária com o intuito de a educação não 

sobrestar, e dada a sua urgência, iniciou-se sem a elaboração de planos peda-

gógicos e regras para usos de tecnologias educacionais. Sucederam adaptações 

de conteúdos que antes eram ofertados em sala de aula e passaram a ser me-

diados pelas TIC. Logo, dada a sua urgência, o termo “ensino remoto” passou 

a ser complementado com a nomenclatura “emergencial”, que nesse entorno, 

“o termo remoto significa distante no espaço e se refere a um distanciamento 

geográfico”. (MOREIRA, 2020, p.8).

Diversos cientistas da área educacional debateram estas nomenclaturas. 

Elencamos  Dourado (2020) em live do canal do YouTube “Conversa de Classe” 

proferida em 13 de maio de 2020; outro pesquisador, Moreira (2020) em live da 

UFG Oficial do dia 2 de julho de 2020; Santos (2020) em congresso virtual da 

UFBA 2020 em 21 de maio de 2020 que discutem as identificações para essa 

nova configuração de ensino e a não comparação à EaD (Educação a Distância).

Em 22 de janeiro de 2021, entrou em vigor um novo Decreto nº  8.315, 

sobre a retomada das aulas, neste consta uma nova nomenclatura - “ensino 

híbrido,” e esclarece “as atividades educacionais em todos os níveis, passam a 

ser realizadas pelo sistema híbrido, até o pleno restabelecimento das atividades 

presenciais” (CUIABÁ, 2021).

Mais do que reforçar a ideia de polarizações entre EaD, formação online, 
e-learning, presencial, não presencial, entre as várias terminologias expres-
sas nos estudos que compuseram o corpus do presente trabalho, é oportu-
no lançar outro olhar: aquele que discuta, problematize, aprofunde e faça 
convergir oportunidades educacionais que, de fato, democratizem o acesso 
com qualidade à população, bem como aos diferentes níveis de formação. 
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Se o debate sobre as pesquisas que tratam da EaD e da educação e tecnolo-
gias permitir pensar alternativas que tenham esse foco, que sejam bem-vin-
das suas contribuições. (ALONSO; SILVA, 2018, p. 512).

É indubitável dizer que nos mesmos proponentes dos Decretos, Portarias, 

Leis e orientações da própria SME existem divergências em suas terminologias, 

porém, como este tópico buscou compreender os termos utilizados para se en-

contrar um denominador comum, adotaremos, destarte, os termos subsidiados 

por teóricos da educação que concebem “educação mediada pelas tecnologias 

da informação e comunicação” e em alguns casos “uso intenso das TIC” con-

forme conceituou Alonso (2020), no IV Seminário da Educação Básica como 

Direito, no dia 29 de junho de 2020, transmitida ao vivo pelo canal do YouTube 

@Portal da Escola Cuiabana.
 

3.2 Leis, Portarias e Medida Provisória para aulas não 
presenciais

A Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 elaborou medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente do coronavírus. 

Art. 2º  Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de ba-
gagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, 
de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do corona-
vírus; e

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas 
de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, 
contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de con-
taminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação 
do coronavírus. (BRASIL, 2020l).

Dando seguimento, o Decreto nº. 6 de 20 de março de 2020 reconheceu 

a ocorrência do estado de calamidade pública, por conseguinte, medidas para 

conter a propagação foi concretizada em diversos setores. (BRASIL, 2020b).
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Em relação à educação, mediante a portaria nº 343 de 17 de março de 

2020, o Ministério da Educação divulgou regras para a substituição das au-

las presenciais por aulas mediadas pelas TIC, para valer durante o período da 

pandemia, com a intenção de não sobrestar a educação, “Art. 1º Autorizar, em 

caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, 

por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação [...].” 

(BRASIL 2020).

Na sequência, a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, dispôs 

sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto 

durar a situação de pandemia do novo coronavírus e revogou as Portarias MEC 

nº 343, de 17 de março de 2020; nº 345, de 19 de março de 2020 e; nº 473, de 

12 de maio de 2020.

Na sucessão dos acontecimentos, o Conselho Nacional de Educação do 

Brasil (CNE) baixou as diretrizes para orientar escolas da educação básica e 

instituições de ensino superior. O material organizado tem o objetivo de orien-

tar estados e municípios sobre as práticas que devem ser adotadas durante a 

pandemia. Dentre as implementações, foram elencadas uma série de ativida-

des não presenciais que poderiam ser utilizadas pelas redes de ensino durante 

a pandemia, tais como meios digitais, videoaulas, plataformas virtuais, redes 

sociais, programas de televisão ou rádio. (CNE, 2020). 

A Medida Provisória (MP) nº 934 de 1º de abril de 2020, que modifica 

os artigos 24 e 31 da LDB, desobrigou as 800 horas distribuídas em 200 dias 

letivos e passou a preconizar que cumpram parte das 800 horas de forma não 

presencial, podendo inclusive fazer uso das TIC para mediar os estudos, con-

forme excerto abaixo:

Art. 1º O estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado, 
em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872
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dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput 
e no § 1º do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual 
estabelecida nos referidos dispositivos, observadas as normas a serem edi-
tadas pelos respectivos sistemas de ensino. (BRASIL, 2020c).

A flexibilização dessa carga horária preconiza a adequação do calendário 

letivo e das atividades pedagógicas a serem instruídas de forma remota. No 

texto da referida MP consta a necessidade de se ressaltar os objetivos da apren-

dizagem, bem como a garantia para que os alunos tenham acesso aos meios 

necessários para a realização dessas atividades.

3.3 Decretos Municipais 

Por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), os estados e municípios 

receberam poder para elaborar seus Decretos e assim evitar a propagação do 

coronavírus, dessa forma, governadores e prefeitos passaram a ter competência 

para legislar sobre medidas de saúde. Esta regra está baseada no documento 

ADI 6341 MC/DF que se refere à medida cautelar de número 6.341 na ação 

direta de inconstitucionalidade.

Em Cuiabá-MT, o Decreto nº 7.839 de 16 de março de 2020 dispõe sobre 

as medidas temporárias de prevenção e enfrentamento da propagação decorren-

te do novo Coronavírus no âmbito do município de Cuiabá.

Seguidamente, o Decreto 7.846 de 18 de março de 2020 que foi revoga-

do pelo Decreto 7.868 de 03 de abril de 2020 passa a considerar as seguintes 

situações, dentre outras:

Considerando a grande quantidade de pessoas envolvidas nos serviços edu-
cacionais, entre estudantes e profissionais da educação que compõem as 
164 unidades da rede pública municipal de educação; Considerando que a 
quantidade de estudantes da rede pública municipal (54.000) e rede privada 
de ensino (55.000), somam aproximadamente 109 mil alunos. (CUIABÁ, 
2020b).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm
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Nesse sentido, o supracita decreto prontamente suspendeu as atividades 
escolares das escolas públicas municipais, de forma presencial. 

Art. 2º Fica determinado que no período de 23 de março de 2020 a 05 de 
abril de 2020 ficarão suspensas as atividades escolares ministradas nas es-
colas públicas municipais, bem como:

I - as atividades realizadas em creches municipais;

II - as atividades realizadas em Centros Municipais de Educação Infantil 
(CMEI);

III - o programa “Bom de Bola, Bom de Escola”;

IV - os demais programas escolares que impliquem em aglomeração de 
crianças e adolescentes. (CUIABÁ, 2020b).

Diversos outros Decretos Municipais surgiram, ampliando o prazo de 

suspensão de atividades escolares, assim como o Decreto nº 7.898 de 09 de 

maio de 2020; nº 7.956 de 10 de junho de 2020; nº 7.890 de 27 de abril de 2020; 

nº 7.998 de 10 de julho de 2020 e; nº 8.025 de 30 de julho de 2020. Em alguns 

casos, os Decretos foram usados para aprazar medidas já constituídas.

Em 22 de janeiro de 2021 foi homologado o Decreto nº 8.315 sobre a 

retomada das aulas, mediante ensino híbrido, contudo, quando redigimos este 

texto, as aulas, para a rede de ensino municipal de Cuiabá permanecem media-

das pelas tecnologias.

 3.4 Política Educacional do município de Cuiabá

Ao tentar identificar as recomendações das TIC na nova Política Educa-
cional de Cuiabá, elaborada pela SME, segunda versão de 2021, identificamos 
em diversas partes do documento o escopo do uso intenso das TIC, dessa for-
ma, buscamos o documento anterior, de 2019, para verificar se, mesmo antes da 
pandemia, já preconizava o uso das TIC:

Assim, sugere um projeto pedagógico ancorado na história e cultura cuia-
banas sem perder o nexo com as transformações ocorridas na sociedade 
global pelo desenvolvimento das Tecnologias Digitais da Informação e Co-
municação [...] é preciso considerar que: as transformações ocorridas na 
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sociedade pelo desenvolvimento das Tecnologias Digitais da Informação 
e Comunicação são muitas e profundas, fazendo com que os pais e edu-
cadores reflitam como as mídias podem interferir de forma positiva, na 
formação da infância, apropriando-se pedagogicamente das tecnologias. 
(CUIABÁ, 2019, p. 8-9).

Explorando a publicação, identificamos que o Plano Educacional, de 
2019, reconhece o papel das TIC nas mediações pedagógicas:

Uma das propostas da Escola Cuiabana, além de possibilitar o desenvolvi-
mento dos conhecimentos formais, é auxiliar os educadores a compreende-
rem o papel das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDI-
Cs) na formação escolar e como as questões referentes às comunicações 
de massa podem ser abordadas nas escolas, no sentido de os educadores 
pensarem a educação concebida como meio para preparação e integração 
plena como sujeitos da vida pública, no exercício da cidadania para todos. 
Essa educação busca desenvolver os conhecimentos formais, a cidadania, 
a construção de cultura, a promoção da vida em geral e a emancipação e, 
nesse contexto, reconhece o papel das TDICs. (CUIABÁ, 2019, p. 15-16).

Reforça ainda que o Projeto Político Pedagógico foi elaborado nas pre-
missas das Tecnologias Digitais: “Assim, pressupõe um PPP ancorado na 
história e cultura cuiabanas sem perder o nexo com as  transformações 
ocorridas na sociedade global pelo desenvolvimento das Tecnologias Digi-
tais da Informação e Comunicação.” (CUIABÁ, 2019, p. 83).

Percebe-se que já havia uma base formada para o uso intenso das TIC 
na rede municipal de educação de Cuiabá que de maneira forçada, imposta 
pelo novo coronavírus, metodologias antes não utilizadas, precisaram de forma 
emergencial serem adotadas.

3.5 Respaldos para o uso intenso das TIC nas escolas em 
âmbito nacional

Daremos continuidade à análise documental, ancorados em outras fontes, 
que são os documentos oficiais, de âmbito nacional, que normatizam o uso das 
TIC nas escolas brasileiras antes da pandemia. É imperativo compreender as 
bases que homologam este uso para entendimento do objeto deste estudo. Para 
melhor organização e visualização, a análise documental a seguir será exibida 
em forma de quadro.
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Quadro 7- Diretrizes para o uso de TIC nas escolas brasileiras

LEIS

DIRETRIZES DOCUMENTO 
OFICIAL

DATA DE 
CRIAÇÃO OBJETIVO

Lei de Diretrizes 
e Bases (LDB) Lei nº 9394

20 de 
dezembro
 de 1996

Especifica o sistema edu-
cacional público e  priva-
do em âmbito nacional. 
Faz referência ao PNE e 
BNCC que definem o uso 
das TIC nas escolas.

Também nos art. 3º, V e 
IX, art. 7º, II e art. 9º, VI 
fazem referência à quali-
dade de ensino e é neste 
momento que coaduna 
com o uso de tecnologias 
educacionais porque  a 
qualidade do ensino, se-
gundo o referencial teó-
rico desta investigação, 
dentre outros fatores, 
também está conjugada 
ao uso de novas tecnolo-
gias.
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Plano Nacional 
de Educação 

(PNE) Lei nº 13.005
25 de junho de 

2014

Estabelece diretrizes, me-
tas e estratégias para a po-
lítica educacional no pe-
ríodo de 2014 a 2024. Na 
meta 7 contém as estraté-
gias 7.15 e 7.20 que rezam 
o seguinte: “universalizar, 
até o quinto ano de vigên-
cia deste PNE, o acesso à 
rede mundial de compu-
tadores em banda larga de 
alta velocidade e triplicar, 
até o final da década, a re-
lação computador/aluno

(a) nas escolas da rede pú-
blica de educação básica, 
promovendo a utilização 
pedagógica das tecnolo-
gias da informação e da 
comunicação” e “prover 
equipamentos e recursos 
tecnológicos digitais para 
a utilização pedagógica no 
ambiente escolar a todas as 
escolas públicas da educa-
ção básica, criando, inclu-
sive, mecanismos para im-
plementação das condições 
necessárias para a univer-
salização das bibliotecas 
nas instituições educacio-
nais, com acesso a redes 
digitais de computadores, 
inclusive a Internet”.
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Base Nacional 
Comum Curricu-
lar (BNCC)

No artigo 26 da 
LBD 9394/96  
regulamenta a 
BNCC e a Re-
solução Conse-
lho Nacional de 
Educação/Con-
selho Pleno nº 
2 de 22 de de-
zembro de 2017 
orienta a implan-
tação da BNCC.

06 de abril de 
2017 (3ª versão)

Delibera as aprendizagens 
essenciais a serem traba-
lhadas nas escolas públicas 
e particulares. Especifi-
camente na 5ª competên-
cia, define que o estudan-
te deve: “compreender, 
utilizar e criar tecnologias 
digitais de informação e 
comunicação de forma 
crítica, significativa, refle-
xiva e ética nas diversas 
práticas sociais”. Ainda 
prevê a utilização de ferra-
mentas digitais, produção 
multimídia, linguagens de 
programação, domínio de 
algoritmos, questões éticas 
no mundo digital, em meio 
a outras questões.

Lei do Fundo de 
Universalização 
dos Serviços de 
Telecomunica-
ções (FUST)

Lei 14.109 16 de dezembro 
de 2020

Promove a democratização 
da Internet e de novas tec-
nologias, porém esta Lei 
foi aprovada com vetos a 
alguns dispositivos, dentre 
eles:
“§ 2º  Na aplicação dos re-
cursos do Fust será obriga-
tório dotar todas as escolas 
públicas brasileiras, em 
especial as situadas fora 
da zona urbana, de acesso 
à Internet em banda larga, 
em velocidades adequa-
das, até 2024”. BRASIL 
(2020).   
Esta Lei altera as Leis nos 
9.472, de 16 de julho de 
1997 e 9.998, de 17 de 
agosto de 2000.
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Programa Um 
Computador 
por Aluno 

(PROUCA)

Lei nº 12.249 14 de junho de 
abril de 2010

Fomenta a inclusão digi-
tal e o desenvolvimento 
dos processos de ensino e 
aprendizagem de alunos e 
professores das escolas pú-
blicas brasileiras mediante 
a utilização de computado-
res portáteis.

PROGRAMAS

Programa de
 Inovação 
Educação 
Conectada 

(PIEC)

Decreto nº 9.204 23 de novembro 
de 2017

Subsidia a democratização 
do acesso à Internet de alta 
velocidade, por via terres-
tre e/ou satélite e fomenta 
o uso de tecnologia digital 
na educação básica.

Sistema 
Nacional para a 
Transformação 

Digital 
(SinDigital)

Decreto nº 9.319 21 de março 
de 2018

Objetiva seguir estraté-
gias para inovar diversos 
setores brasileiros com 
uso de TIC. Em relação 
à educação reza que: “no 
campo educacional, de-
ve-se promover o amplo 
acesso de alunos e profes-
sores a recursos didáticos 
de qualidade e possibili-
tar práticas pedagógicas 
inovadoras,por meio da 
disseminação do acesso à 
Internet de alta velocida-
de em escolas públicas” e 
“- conectar escolas públi-
cas, urbanas e rurais,com 
acessos de banda larga, 
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Sistema
 Nacional para a 
Transformação 

Digital
 (SinDigital)

Decreto nº 9.319 21 de março
 de 2018

e disponibilizar equipa-
mentos para acesso a tec-
nologias digitais - incorpo-
rar as tecnologias digitais 
nas práticas escolares, com 
desenvolvimento do pen-
samento computacional 
entre as competências dos 
estudantes [...] promover o 
aprimoramento das forma-
ções inicial e continuada 
dos professores, no que se 
refere ao uso da tecnologia 
em sala de aula”. 

Programa Banda 
larga nas escolas 

(PBLE)
Decreto nº 6.424 04 de abril 

de 2008

Objetiva conectar todas as 
escolas públicas urbanas à 
Internet, por meio de tec-
nologias que propiciem 
qualidade, velocidade e 
serviços para incrementar 
o ensino público no país.  
A gestão do Programa é fei-
ta em conjunto pelo Minis-
tério da Educação (MEC) e 
pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANA-
TEL), em parceria com o 
Ministério das Comuni-
cações (MCOM), o Mi-
nistério do Planejamento 
(MPOG) e com as Secreta-
rias de Educação Estaduais 
e Municipais.
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Programa 
Nacional 

de Informática
 na Educação 

(ProInfo)

Portaria 522

09 de abril 
de 1997. 

Reeditado por 
meio do Decreto 
n° 6.300 de 12 
de dezembro 

de 2007.

Fomenta o uso das TIC na 
ambiência educacional e 
cria Núcleos de Tecnologia 
Educacional (NTE) para 
concentrar ações de treina-
mento docente na tentativa 
de aliar essa interface no 
fazer pedagógico.

ProInfo 
Integrado - -

O ProInfo Integrado é um 
programa de formação 
voltada para o uso didáti-
co-pedagógico das TIC no 
cotidiano escolar, relacio-
nado à distribuição dos 
equipamentos tecnológicos 
nas escolas e à oferta de 
conteúdos e recursos mul-
timídia e digitais. Dentre 
os cursos ofertados é possí-
vel encontrar “Tecnologias 
na Educação: ensinando e 
aprendendo com as TIC”.

Aquisição 
de conjuntos
 de robótica
 educacional

Portaria nº 35 27 de dezembro 
de 2019

Designa os critérios para o 
apoio técnico e financeiro, 
via Plano de Ações Articu-
ladas (PAR), para aquisi-
ção de pacotes de robótica 
educacional.
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Ensino Médio 
Inovador Portaria 971 09 de outubro 

de 2009

Institui o desenvolvimen-
to de ações de melhoria da 
qualidade do ensino mé-
dio não profissionalizante 
com projetos pedagógicos 
que promovam a educação 
científica e humanística, a 
valorização da leitura e da 
cultura, o aprimoramento 
da relação teoria e prática, 
a utilização de novas tecno-
logias e o desenvolvimento 
de metodologias criativas e 
emancipadoras.

Tecnologia 
como ferramenta 

pedagógica 
de uso cotidiano

Resolução 
Fundo 

Nacional de 
Desenvolvimen-
to da Educação 

Básica/Conselho 
Deliberativo 

nº 9 

13 de abril 
de 2018

Possibilita o envio de re-
cursos financeiros, a par-
tir do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE), 
para sustentar a tecnologia 
como interface pedagógica 
de uso cotidiano.

Wifi Brasil
 (antigo GESAC)

Portaria MC 
nº 256/2002

13 de março 
de 2002

Promove WiFi através de 
antenas de transmissão 
que recebem sinal de In-
ternet oriundo do Satélite 
Geoestacionário de Defesa 
e Comunicações que está 
localizado 36 mil Km do 
planeta Terra.
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Wifi Brasil 
(antigo GESAC)

Portaria MC
 nº 256/2002

13 de março 
de 2002

O sinal compreende todo o 
território nacional e parte 
dos oceanos Atlântico e Pa-
cífico, totalizando 12.715 
pontos de Wifi público e 
gratuito. Os pontos e o 
satélite são operados pela 
Telebrás e Viasat e têm um 
raio de alcance de apro-
ximadamente 200 metros 
com velocidade de 20 
mega e sem limite para o 
uso de dados.

DIRETRIZES

Parâmetros
 Curriculares 

Nacionais (PCN)

Conforme a 
Lei nº 9.131/95 

compete ao 
CNE deliberar 

sobre as
 diretrizes 

curriculares, nos 
Parâmetros 
Curriculares 
Nacionais 

(PCN)

2000

Norteia os educadores por 
meio da normatização de 
alguns aspectos fundamen-
tais concernentes a cada 
disciplina, dentre as dire-
trizes encontramos: “en-
tender o impacto das tec-
nologias da comunicação e 
da informação na sua vida, 
nos processos de produ-
ção, no desenvolvimento 
do conhecimento e na vida 
social” e “aplicar as tecno-
logias da comunicação e da 
informação na escola, no 
trabalho e em outros con-
textos relevantes para a sua 
vida”.
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PORTAIS OFICIAIS

Banco  
Internacional 
de Objetos 

Educacionais 
Digitais (BIOE)

- 2008

O Banco Internacional de 
Objetos Educacionais é 
um portal para assessorar 
o professor através de re-
cursos educacionais gra-
tuitos em diversas mídias 
e idiomas (áudio, vídeo, 
animação/simulação, ima-
gem, hipertexto, softwares 
educacionais) que atendem 
desde a educação básica 
até a superior, nas diversas 
áreas do conhecimento.

Portal do 
Professor - 2008

Objetiva a troca de expe-
riências entre professores 
do ensino fundamental e 
médio através de um am-
biente virtual de aprendi-
zagem, com recursos edu-
cacionais que facilitam e 
dinamizam o trabalho dos 
professores. O conteúdo 
do portal inclui sugestões 
de aulas de acordo com o 
currículo de cada discipli-
na e recursos multimídias 
como vídeos, fotos, mapas, 
áudio e textos. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em pesquisas no site <http://portal.mec.gov.br/>.

http://portal.mec.gov.br/
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Com base no levantamento documental acima, criamos o mapa temático 

a seguir, com o resumo dos documentos que versam sobre formação de pro-

fessor para uso das TIC, os que citam inclusão digital, promoção de acesso à 

Internet de alta velocidade nas escolas públicas, ampliação de acesso aluno/

computador e melhora da qualidade de ensino com uso das TIC.

Figura 5 - Mapa temático dos documentos relacionados às TIC antes da pan-
demia

Fonte: Elaborado pela autora com base na análise documental e técnicas de Análise Temática pro-
posta por Braun e Clarke (2006).

Como se observa, o que incide na escrita não gerou ressonâncias na prá-

tica, pois os excertos que versam sobre estas melhorias não foram identificados 

nas escolas municipais que se investigou. Este levantamento documental será 

amplamente utilizado na análise dos dados, na temática “as famílias e a escola-

rização em desigualdades”.
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4 SELECT * FROM tb.Dados_Produzidos

Este capítulo busca conhecer como se deu as apropriações tecnológicas, 

por parte da comunidade escolar, em contexto de pandemia, e tem como desíg-

nio mapear os recursos tecnológicos utilizados, nas escolas participantes desta 

pesquisa, na oferta da educação mediada pelas TIC. Este capítulo apenas des-

creve os dados produzidos, sendo que no próximo capítulo analisamos estes da-

dos, articulando as entrevistas, questionários, análise documental com o aporte 

teórico.

4.1 Mapeamento das tecnologias utilizadas na rede                  
municipal

A supracitada pesquisa, realizada pela SME, aplicada no primeiro qua-

drimestre de 2020, foi uma das primárias providências adotadas. Esta pesquisa 

tinha como finalidade desvendar a maneira mais eficiente para uso de TIC pelos 

estudantes de toda a rede de ensino municipal. Esta ação foi necessária para a 

tomada de decisão pelos meios mais acessíveis pela comunidade escolar e, a 

partir dos dados produzidos, poderia atuar com garantia de possíveis acessos. A 

SME enviou o link da referida pesquisa para os contatos dos pais/responsáveis 

de alunos das 164 unidades escolares municipais, via SMS, que, com isso, de-

nota-se que as duas escolas participantes (lócus deste trabalho) também fizeram 

parte desta pesquisa realizada pela SME.

A pesquisa foi feita no período de 06 a 09/04/2020 e seguiu essa trilha: 

1) Criaram um formulário no Google Forms com perguntas relacionadas ao 

meio de comunicação mais usado, foram elas: WhatsApp, computador/note-

book (com Internet) e televisão; 2) Selecionaram os números de telefones das 

famílias; 2) Dispararam o link, do supracitado formulário, através do SMS para 
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os contatos das famílias. O resultado desta pesquisa evidenciou uma maioria, 

em relação aos respondentes, de uso de celular com o aplicativo  WhatsApp 

instalado.

Obtivemos acesso aos resultados da pesquisa geral, de todas as unidades 

escolares, que revelou um total de 3.494 pais/responsáveis que responderam 

à pesquisa, sendo que 1.621 selecionaram a opção de ensino pelo WhatsApp, 

1.089 escolheram a Internet em geral mediante smartphone ou computador e 

625 pela TV aberta. Ao serem indagados sobre o acesso à Internet em casa, dos 

3.409 entrevistados que contestaram, 2.868 expuseram possuir esse acesso e 

541 pronunciaram não possuir acesso à Internet. Das 2.725 pessoas que respon-

deram sobre o uso do  smartphone, 2.141 afirmaram possuir a Internet e 584 

contrapuseram em não ter essa possibilidade. 

Tabela 1 – Resultado da pesquisa sobre o meio mais eficiente para as aulas

Meio Respondentes

WhatsApp 1.621

Computador/notebook (Internet em geral) 1.089

TV  625

Total 3.494

Fonte: Elaborada pela autora com base na pesquisa realizada pela SME.

Mediante os indicadores gerados acima, podemos melhor visualizar tais 
afirmações através do seguinte gráfico:
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Gráfico 1 – Meios mais eficientes para comunicação

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa realizada pela SME.

Uma vez que a pesquisa foi realizada antes das aplicações das aulas, per-

cebe-se que a palavra “eficiente”, utilizada na pesquisa, não leva em conside-

ração o resultado do aprendizado, tendo, portanto, uma conotação de ser mais 

prático, mais viável para os estudantes e que, a partir deste indicador, seria to-

mada a melhor decisão pelo meio de comunicação que se adequasse à maioria 

dos estudantes. 

Diante deste panorama, considerando os 48% de uso pelo WhatsApp, a 

SME elegeu esse aplicativo para criação de grupos, por turma, para suceder as 

aulas por esse ambiente.

Tabela 2 - Resultado da pesquisa sobre acesso à Internet por smartphone

Acesso à Internet Respondentes

Possui acesso à Internet 2.141

Não possui acesso à Internet 584

Total 2.725

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa realizada pela SME.
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Para melhor visualização, foi projetado o gráfico abaixo que evidenciou 
uma  expressiva porcentagem para o acesso à Internet pelo smartphone.

Gráfico 2 - Resultado de pesquisa da SME sobre acesso à Internet por smar-
tphone

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa realizada pela SME.

Como se observa, para os 54.000 alunos da rede de ensino municipal de 

Cuiabá, apenas 2.725 responderam à supracitada pesquisa, isto é, 51.275 não 

responderam. Esse resultado, de baixa adesão, afina-se com os indicadores TIC 

Educação, da Cetic.br, que tem como objetivo mapear o acesso às TIC na edu-

cação do Brasil e as suas formas de uso.

Na tabela abaixo, da Cetic.Br, demostra que foi pesquisado em 19.211 

domicílios que responderam “sim” em possuir acesso à Internet pelo celular. 

Para esta pesquisa importaria a cidade de Cuiabá, como não localizamos essa 

alternativa, elegemos por região Centro-Oeste que evidenciou 98% de respon-

dentes com acesso à Internet pelo celular, não obstante esta pesquisa não carac-

teriza se os acessos incluem alunos da rede privada, qual faixa etária e qualida-

de de conexão dessa Internet. 
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Tabela 3 – Percentual de acesso à Internet pelo celular na região Centro-Oeste

Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da In-
formação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas esco-
las brasileiras - TIC Educação 2019, destaque nosso.

Uma recente publicação do mesmo órgão evidencia pesquisas relacio-

nadas à Internet e os efeitos da COVID-19 na população brasileira que, para 

região Centro-Oeste, ratifica maioria de uso de aplicativos para a comunidade 

escolar.

Tabela 4 - Usos de aplicativos durante aulas na pandemia

Fonte: Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade 
da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo 
coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 3, destaque nosso.
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Paradoxalmente, no Painel TIC COVID-19 divulgado em 24 de abril de 
2021, o Centro de Pesquisa Cetic.Br revela desigualdades no acesso à Internet, 
isto porque possuir celular não significa ter banda larga ou qualidade na cone-
xão.

A heterogeneidade de condições vivenciadas pelos estudantes para a reali-
zação de atividades educacionais e, em especial, as desigualdades de acesso 
e uso das tecnologias digitais se tornaram mais evidentes com a pandemia. 
São estes alguns dos principais pontos de atenção das políticas educacio-
nais para a efetivação do direito de acesso à educação, principalmente con-
siderando o prolongamento das atividades baseadas em ensino híbrido ou 
totalmente remoto durante o próximo ano letivo. (Cetic.Br, 2021, p. 80).

Uma vez munidos dos indicadores, a tomada de decisão pela SME, come-

çou pela adoção de parceria com o sistema televisivo. Quando as aulas foram 

suspensas nas 164 unidades da rede pública municipal de educação, a SME, 

em conjunto com a prefeitura municipal de Cuiabá, firmou um acordo com a 

TV Mais para transmissão de aulas para 300 bairros da capital, por meio de TV 

aberta e por assinatura. 

A TV Mais é uma empresa privada que faz parte da Fundação Altamiro 

Galindo e está situada na cidade de Cuiabá-MT. Atualmente está afiliada à TV 

Cultura de São Paulo. Foi fundada em 10/06/1999 e sua atividade principal é 

de televisão aberta. 

A ideia inicial seria manter a difusão das aulas entre 23 de março e 5 de 

abril de 2020. Neste período, a SME elaborou orientações em documento no 

formato PDF, que foi compartilhado por toda a rede de como a gestão escolar e 

os professores procederiam na oferta das aulas mediadas por tecnologias. Neste 

texto havia procedimentos, estratégias e processos que tinham como objetivo 

assegurar o direito à aprendizagem dos estudantes.

Além da parceria com a supracitada TV, a SME criou o canal do YouTube 

@Portal da Escola Cuiabana. Percebia-se alguns docentes uniformizados com 

camiseta verde e logotipo estampado da Prefeitura de Cuiabá, outros munidos 
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de fantasia e adornos, conforme a atividade proposta para aquele dia, e alguns 

com rostos pintados, de forma lúdica, explanavam as aulas. Outros usavam ob-

jetos sobre uma mesa para contextualizar o conteúdo. Havia uma estrutura de 

tecnologias como teleprompter, filmadoras, smartphones e uma televisão que 

captava a projeção de slides.  

Os professores que ministravam as aulas televisionadas foram convida-

dos pela SME. Os professores que aceitaram o convite recebiam treinamento 

para essa tarefa juntamente com a programação diária.

Logo em seguida, a SME implantou o site Escola Cuiabana que poderia31 

ser acessado mediante o link <www.escolacuiabana.com.br>, plataforma pro-

duzida pela empresa privada Log,lab em parceria com a Prefeitura Municipal 

de Cuiabá.

4.1.1 Estúdio de gravação de aulas

De forma a obter as melhores propriedades visuais e acústicas, foi neces-

sário aparelhar um estúdio de gravação, tornando-se uma das medidas adotadas 

pelo município, a fim de minimizar os impactos pedagógicos decorrentes do 

isolamento social. A parceria com a TV Mais ocorreu mediante publicação de 

edital de licitação número 20/2020, publicado em 13 de maio de 2020, para 

contratação dos serviços especializados e implantação do Programa @Portal 

da Escola Cuiabana.

A programação incluía gravações externas e transmissões ao vivo, nos 

períodos da manhã, tarde e noite, totalizando quatro horas e meia de aulas por 

dia. O contrato com a TV Mais ficou conhecido como contrato emergencial que 

previa filmagem, edição de vídeo, sonorização, intérprete de libras, estúdio, 

equipamentos de edição, exibição na plataforma da TV aberta e por assinatura, 

que alcançou 300 bairros da capital mato-grossense. 

31 Após o retorno das aulas de forma híbrida, o supracitado site foi suspenso.
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Figura 6 - Estúdio de gravação na TV Mais

Fonte: encurtador.com.br/dksC8.

4.1.2 TV aberta e por assinatura

A TV Mais exibia as aulas televisionadas do 1º ao 9º ano do ensino funda-

mental e 1ª à 4ª fase da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As transmissões 

iniciaram no dia 22 de abril de 2020, cuja exibição também ocorreu em canais 

por assinatura, conforme elencados abaixo.

Quadro 8 - Canais da TV Mais por operadoras de telecomunicações

OPERADORAS CANAIS

Net/claro 17.1

Sky 160 e 302

Oi TV nacional 2

Claro TV nacional 21 e 251

TV aberta 17.1

Fonte: Criada pela autora com base no documento de orientações de acesso emitido pela SME.

O prazo estabelecido para finalizar as transmissões seria em 16 de maio 
de 2020, todavia este vencimento foi ampliado conforme aumento do período 
pandêmico e na perspectiva dos novos Decretos Municipais homologados. 
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Quadro 9 - Programação das transmissões pela TV Mais

TURMAS HORÁRIOS DIAS DA SEMANA
1º ao 5º ano 08:00 às 10:00 Segunda a Sexta
6º ao 9º ano 14:00 às 16:00 Segunda a Sexta

EJA 19:00 às 19:30 Segunda a Sexta
Projetos SME 08:0 às 10:00 Sábado

Fonte: Criada pela autora com base no documento de orientações de acesso emitido pela SME.

No tocante aos dias de sábado, havia transmissão pela manhã, que foi 
intitulada de “transversalidade” por conter diversas programações de projetos 
da SME, a saber: Escola da Inteligência, Bom de bola bom de escola, dentre 
outros planos.

Quadro 10 - Programação de aulas televisionadas matutinas

Fonte: Site do @Portal da Escola Cuiabana.
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Quadro 11 - Programação de aulas televisionadas vespertinas

Fonte: Site do @Portal da Escola Cuiabana.

Quadro 12 - Programação de aulas televisionadas noturnas

Fonte: Site do @Portal da Escola Cuiabana.

Para melhor acompanhamento por este meio de comunicação, a SME 

elaborou uma cartilha de três páginas com as devidas orientações, de forma 

bastante detalhada, inclusive contendo possíveis situações de fatores técnicos.

Em alguns televisores, esta opção se chama ‘busca/sintonia automática,’ 
‘programação de canais’ ou ‘atualização de canais’. Depois de encontrar, 
clicar na opção conforme orientações da tela, aguardando até o final do 
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processo. Ao concluir esta etapa, os novos canais da emissora estão dispo-
níveis. (SME, 2020).

Posteriormente, por uma questão contratual, o uso da empresa privada TV 

Mais, para exibição das aulas para a rede municipal de Cuiabá, foi substituída 

pelo Canal do YouTube e intensificou-se o uso do WhatsApp. Vale ressaltar que 

o contrato ocorreu com empresa privada, sendo esta filiada a uma fundação que 

também é privada de interesse público.

Nesse sentido, as aulas permaneciam sendo ministradas, porém de forma 

assíncrona. O estudante não precisava estar no horário exato da programação 

de TV, o que deu a eles um leque de opções para selecionar a aula no momento 

cômodo para ele e sua família, em contrapartida, os estudantes sem acesso à 

Internet não puderam se beneficiar do canal do YouTube.

Esta mudança ilustra o que McLuhan (2007) assevera que “o meio é a 

mensagem”, já que o meio, ou seja, o veículo, gerou nos estudantes um efei-

to diferente, isso justifica que a questão é cultural e não tecnológica. O novo 

veículo, canal do YouTube, e uso intenso do WhatsApp, passaram a ser deter-

minante para a comunicação, ainda que o conteúdo tenha sido o mesmo. Essa 

substituição de TV, síncrona, para outras mídias, de forma assíncrona, pode 

gerar diversos benefícios para a comunidade escolar conforme esclarece Santos 

(2003):

A possibilidade de diálogos a distância entre indivíduos geograficamente 
dispersos favorece a criação coletiva, fazendo com que o ciberespaço seja 
muito mais que um meio de informação-TV, rádio,etc. A comunicação as-
síncrona proporciona não só a criação de temas de discussões entre estu-
dantes e professores, mas, sobretudo, a troca de sentidos construídos por 
cada singularidade. Cada sujeito na sua diferença pode expressar e produzir 
saberes, desenvolver suas competências comunicativas, contribuindo para 
e construindo a comunicação e o conhecimento coletivamente. (SANTOS, 
2003, p.227).
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Para aprofundar esta discussão, foi imprescindível recorrer a Belloni 

(2012, p. 63) quando pontua que a interação entre professores e alunos é extre-

mamente importante, principalmente as de caráter síncronas pelo rápido retor-

no e trocas de mensagens socioafetivas.

Os efeitos da mudança da TV Mais para o Canal do YouTube coaduna 

com Kerckhove (2009) quando ponderou que a TV foi cedendo espaço aos 

computadores nas residências, momento em que passamos a acessar um “pro-

grama educativo” que alterou nossa relação com as tecnologias.

1.“Como mudar de canal” foi nosso curso para principiantes de montagem. 
2. A gravação e leitura em vídeo foi nosso curso intermediário em pro-
dução. 3. As tecnologias portáteis de VHS e HI-8 (incluindo sistemas de 
montagem melhores e mais baratos) permitiram a qualquer um exprimir-se 
em formato de filme. Uma nova literatura eletrônica estava nascendo. A 
câmera de vídeo estava em vias de se tornar uma caneta eletrônica. 4. Com 
teclados e mouses, aprendemos a atuar sobre as propriedades de processa-
mento de informação na tela do monitor, de uma forma interativa. (KER-
CKHOVE, 2009, p. 37-38).

Quando o contrato com a empresa privada TV Mais foi rescindido, a 

nova instalação física destinada às gravações ocorreu na SME, situada na rua 

Diogo Domingos Ferreira, 292, Bairro Bandeirantes, Cuiabá – MT. As aulas 

passaram a ser exibidas no canal de YouTube. Não possuímos a data exata da 

variação do local do estúdio, mas percebe-se, pelas postagens na plataforma, 

uma notável reconfiguração de cenários, que antes apresentava um background 

cinza, ao passo que os vídeos das demais postagens veio a ter coloração verde.
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Figura 7 - Alteração de contrato da TV Mais para instalações na SME

Fonte: @Portal da Escola Cuiabana.

4.1.3 Canal do YouTube @Portal da Escola Cuiabana

A Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá-MT criou o canal @Por-

tal da Escola Cuiabana na plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube, 

com o objetivo de ser uma central de armazenamento de aulas em formato 

digital para ser transmitida à toda rede de ensino municipal de Cuiabá-MT. 

Este portal foi delineado como um projeto, no qual foi extraído os seguintes 

objetivos:

Geral: Implantar um sistema de ensino amparado em programa de estudos 
composto por aulas e atividades a distância (EaD), para o acesso dos es-
tudantes ao currículo escolar durante o período de distanciamento social, 
podendo ser validadas como carga horária letiva, constituindo-se como no-
vas possibilidades de mediação, interação pedagógica e de formação de 
professores. 

Específicos: 

Desenvolver atividades pedagógicas dos componentes do currículo escolar 
com aulas programadas com recursos das redes digitais, mídias sociais, 
recursos midiáticos, tecnológicos, impressos, iconográficos, cinematográ-
ficos, entre outros, respeitando as condições de acesso do estudante; 
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Garantir que o desenvolvimento das atividades pedagógicas em EaD este-
jam de acordo com a Política Educacional da Escola Cuiabana, com a sua 
Matriz Estruturante e a Matriz do Referencial Curricular Competências, 
habilidades e Direito de aprendizagens. 

Assegurar que o investimento e o capital intelectual conquistado sirva para 
a continuidade do Programa, após avaliação pela SME, com suas possibi-
lidades de mediação e interação pedagógica no ensino e na formação de 
professores. (SME, 2020, p. 17).

Os vídeos armazenados nesta plataforma eram os mesmos gravados em 
estúdio e transmitidos pela TV Mais, porém com distinta disponibilidade, a TV 
Mais transmitia em horários específicos e o estudante necessitava estar disponí-
vel conforme aquela programação, doutro modo, o canal do YouTube permitia 
que as aulas não se estabelecem no mesmo tempo e espaço, configurando-se 
como assíncrono.

Figura 8 - Aula sendo transmitida pelo canal do YouTube

Fonte: Portal da Escola Cuiabana.

A primeira mídia foi introduzida em 24 de abril de 2020 e, desde então, 

o ambiente possuía uma alta frequência diária de envio de conteúdos educacio-

nais. No momento em que este texto é redigido, o canal possui 12.8000 inscri-

tos, 668 vídeos de conteúdos educacionais e 617.895 visualizações32.

Além de aulas voltadas para os discentes, o @Portal da Escola Cuiabana 

utilizou a mesma plataforma para transmissão ao vivo de lives, webinários te-

máticos, semana pedagógica e orientações para os professores adicionarem as 

TIC em suas práticas pedagógicas, como, por exemplo, os vídeos para forma-



132

O uso intenso das tecnologias da informação e comunicação na educação básica em tempos de pandemia: do estranho ao possível

Michele Marta Moraes Castro

ção de professor, contidos na playlist de nome “Tecnologias para a Educação”. 

As publicações das mídias, no canal, eram compartilhadas pela SME.

4.1.4 Tecnologias Educacionais para professores no @Portal da                     

Escola Cuiabana

O canal motivou os docentes para o uso intenso das TIC na ambiência 

educacional através da playlist intitulada “Tecnologias Educacionais”. Este 

agrupamento de vídeos detinha como intuito ampliar o repertório tecnológico 

aplicado à educação mediante treinamento para uso do Stop Motion, Google 

Classroom, Estratégias Metodológicas e Inovação, Educação e Tecnologia. 

Aos sábados, os mesmos vídeos eram transmitidos pela TV Mais com o título 

“Formação de Professores”.

Figura 9 - Playlist Tecnologias Educacionais

Fonte: Portal da Escola Cuiabana.

Esta figura representa, de forma sintetizada, como estava organizado a 
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playlist. Paralelamente, em outros vídeos da mesma playlist, o professor da 

rede municipal de Cuiabá lança dicas de uso da plataforma MECRED, que é 

a Plataforma do MEC com Recursos Educacionais Digitais, na qual pode ser 

direcionada para o “Banco de Práticas Inspiradoras”, “Rede Escola Digital”, 

dentre outros sítios. Dando seguimento, exibe a importância do uso de sites 

com conteúdo de tecnologias para a educação, recomendando visitas nas plata-

formas YouTubeEdu, Educonexão e Nova Escola. As aulas, nesta playlist, eram 

ministradas pelo mesmo profissional.

Figura 10 - Educação na era digital na rede municipal de Cuiabá

Fonte: Portal da Escola Cuiabana.

As mídias trazem um histórico do que é tecnologia, web, educação e ino-

vação, sempre ratificando a importância de os professores usarem esses recur-

sos em suas práticas pedagógicas. Nos próximos vídeos, o palestrante sugere o 

uso dos recursos tecnológicos, conforme tópicos seguintes.

4.1.4.1 Stop Motion Studio

Stop Motion significa Movimento Parado, ou seja, através de uma se-
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quência de fotos é possível executar animações. O palestrante desvenda o passo 

a passo para os docentes se apropriarem deste artefato tecnológico, exibindo, 

na prática, como associar o Stop Motion ao processo ensino-aprendizagem.

Através de um minicurso de 28 minutos e 20 segundos, o palestrante 

principia com a relevância do uso intenso das TIC nas práticas pedagógicas e 

logo em seguida encena uma história fotografando um trajeto de um carrinho 

de brinquedo sobre uma pista desenhada em um simples papel. Ao afastar o 

carro e sacar diversas fotos em posições diferentes, através de uma sequência 

de imagens, o aplicativo gera uma impressão de movimento e a produção digi-

tal pode ser concluída.

Figura 11 - Palestrante exibindo funcionalidades de Stop Motion

Fonte: Portal da Escola Cuiabana.

Nos grupos do WhatsApp em que a pesquisadora esteve inserida, não houve o 

uso deste artefato.
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Figura 12 - Produção de professor com uso de Stop Motion

Fonte: Portal da Escola Cuiabana.

Contudo, no @Portal da Escola Cuiabana, em vídeo exibido em 16 de 

maio de 2020, foram exibidas três produções tecnológicas de professores da 

rede municipal de Cuiabá utilizando o aplicativo Stop Motion Studio, são eles: 

“A bailarina”, “Não desperdice água” e “Chapeuzinho Vermelho”.

4.1.4.2 Google Classroom

O palestrante contratado da SME reforça que o uso intenso das TIC pode 

ter servido para otimizar seu desempenho pedagógico mediante múltiplos ar-

tefatos educacionais, pontuou que o objetivo é enriquecer a prática didática e 

tornar um ambiente adaptado às novas tecnologias, propõe um suporte de ge-

renciamento de turmas e apoio à comunicação entre alunos e professores. Neste 

concerne, recomenda o uso do Google Classroom, outrossim conhecido como 

Google sala de aula, um sistema que faz o gerenciamento de conteúdo para 

escolas e engloba diversas funcionalidades, além de ter interface com todos os 

recursos e aplicativos da Google. 

O palestrante proporcionou um minicurso de 26 minutos e 59 segundos 

que norteou os professores da rede municipal de Cuiabá como criar uma sala de 
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aula virtual e como proceder com seu uso, bem como as facilidades da comuni-

cação e atividades propostas  entre licenciados e estudantes.

Importante salientar que, durante a explanação deste conteúdo, não hou-

ve menção à prática de captura de dados realizada por algumas grandes corpo-

rações.

4.1.4.3 Kahoot

Em vídeo exibido no dia 02 de maio de 2020, produzido pela SME, foi 

sugerido o uso de um recurso pedagógico para gamificação chamado Kahoot. 

O palestrante reportou o uso de gamificação com ênfase no estímulo dos alunos 

mediante sistema de pontuação, níveis, placar, avatar, missões, desafios, fee-

dback, dentre outros elementos de jogos e técnicas de design de games. Pode 

ser aproveitado como feedback de uma aula ou como um reforço através dos 

relatórios gerados, tornando uma artefato de aprendizagem.

Figura 13 - Apresentação sobre gamificação para a educação

Fonte: Portal da Escola Cuiabana.
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O Kahoot  deve ser acessado através de site ou aplicativo, como um game 

educacional que permite criar questionários que devem ser respondidos pelos 

estudantes conectados à Internet e pode estimular o raciocínio, desenvolver 

novas habilidades, gerar motivação e aprendizado.

4.1.4.4 Google Forms

Se caracteriza como um aplicativo de gerenciamento de pesquisas que 

faz parte do grupo Google. Serve para coletar informações em forma de ques-

tionários. 

Figura 14 - Apresentação sobre Google Forms pelo Portal da Escola Cuiabana

Fonte: Portal da Escola Cuiabana.

Em vídeo exibido pelo @Portal da Escola Cuiabana, sugere o uso deste 

artifício para otimizar atividades online e pela relevância em gerar resultados 

em gráficos e planilhas, o que facilita a tomada de decisão.

4.1.5 Site Portal da Escola Cuiabana

As aulas gravadas foram armazenadas e disponibilizadas no site <https://

escolacuiabana.com.br>. A plataforma foi desenvolvida pela empresa Log,-

https://escolacuiabana.com.br
https://escolacuiabana.com.br
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Lab situada na cidade de Cuiabá, que atua há 17 anos fornecendo subsídios de 

tecnologia para o serviço público de Mato Grosso. A página inicial do site pos-

suía33 o logotipo do @Portal da Escola Cuiabana e o objetivo do portal. 

Figura 15 - Página inicial do site @Portal Escola Cuiabana

Fonte: Portal da Escola Cuiabana.

Ao clicar no botão “continuar”, era exibido a tela abaixo com os botões 

relativos ao acesso das aulas, ao projeto Escola da Inteligência, ao manual de 

utilização do @Portal da Escola Cuiabana e ao Calendário com a programação 

diária de aulas. 

Figura 16 - Opções disponíveis no site @Portal da Escola Cuiabana

Fonte: Portal da Escola Cuiabana.

33 Após o retorno das aulas de forma híbrida, o supracitado site foi suspenso.
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4.1.5.1 Acessar aulas

Caso o estudante selecionasse a opção “acessar aulas”, uma nova tela era 

ativada com a alternativa de todas as turmas disponíveis que se deseja assistir 

às aulas. Após eleger a turma que se almejava, tornava-se necessário acionar o 

botão “assistir online”.

Figura 17 - Seleção da série/ano que se deseja consultar

Fonte: Portal da Escola Cuiabana.

Posteriormente, o usuário era direcionado ao vídeo correspondente, que 
ficava disponível na plataforma YouTube, conforme evidência abaixo:

Figura 18 - Aula online no canal @Portal da Escola Cuiabana

Fonte: Portal da Escola Cuiabana.
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Ainda no canal do YouTube, como a seleção foi mediante a série, a lista 

completa associada àquela série era exibida ao lado direito, expondo todos os 

vídeos, de forma agrupada (playlist), para aquela opção selecionada.

Figura 19 - Playlist 5º ano

Fonte: Portal da Escola Cuiabana.

4.1.5.2 Projeto Escola da Inteligência

Ao acionar a opção Projeto Escola da Inteligência (EI) ou acessar direta-

mente o site: <https://projetoei.com/>. EI é um programa que envolve docente, 

pais/responsáveis e estudante com o intuito de prepará-los para os desafios da 

vida, da escola, para as exigências do mercado de trabalho, fortalecer valores e 

todas as questões que envolvem o desenvolvimento das habilidades e inteligên-

https://projetoei.com/
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cia socioemocionais. O programa foi criado pelo médico psiquiatra, psicotera-

peuta e pesquisador, Augusto Cury.

Na perspectiva da SME, esse projeto foi intensificado neste momento 

pandêmico como um apoio emocional para os estudantes lidarem com este fe-

nômeno. Ainda, segundo essa secretaria, foi a primeira rede escolar pública no 

país a adquirir material pedagógico dessa natureza.

Considerando o status psicológico coletivo e suas consequências neste pe-
ríodo de isolamento social, a SME intensificará os trabalhos desenvolvidos 
por intermédio do programa Escola da Inteligência, que será disponibili-
zado juntamente com o Kit Material Escolar, na forma de ‘kit programa 
Escola da Inteligência’ e suas atividades serão desenvolvidas também na 
modalidade a Distância; No dia 13 de abril de 2020 foi distribuído o ‘kit 
programa Escola da Inteligência’. (SME, 2020).

Ao acionar essa opção, o site direciona o estudante e a família para obje-
tos digitais em relação ao tema proposto para aquela atividade.

Figura 20 – Tela do Projeto Escola da Inteligência

Fonte: Site Escola Cuiabana.
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As aulas do projeto “Escola da Inteligência” eram transmitidas aos sába-

dos, no turno matutino, pela TV Mais, e similarmente disponibilizadas no canal 

do YouTube com professores fantasiados que representavam os personagens da 

Floresta Viva, tema que norteia o projeto.

4.1.6 Grupos de WhatsApp

O WhatsApp pode coadunar com o processo ensino-aprendizagem não 

presencial, principalmente pela possibilidade de manter uma oferta de aulas de 

forma síncrona e assíncrona.

O nome WhatsApp tem sua origem em inglês, “what’s up” que significa 

“e aí?” em português. É um aplicativo (App) multiplataforma, que pertence 

ao grupo Meta34, para trocas de mensagens instantâneas, através de imagens, 

vídeos, áudios, texto e PDF. É possível sincronizar os contatos da agenda tele-

fônica, o que permite fazer ligações, por voz ou vídeo, por meio de uma cone-

xão com a Internet. Através deste app, pode-se criar grupos, ou seja, adicionar 

contatos35 telefônicos, em um mesmo espaço virtual, e neste grupo comparti-

lhar informações de utilidade comum a todos.

Para consecução desta pesquisa, foi imperativo ingressar nos grupos de 

WhatsApp das escolas participantes, para isto, foi imprescindível detalhar essa 

etapa no termo de anuência das escolas, autorizando o uso de dados e a obser-

vação participante, como um dos instrumentos de produção de dados. Neste tó-

pico, serão descritas todas as informações colhidas, relacionadas aos objetivos 

da pesquisa, durante o período em que a pesquisadora fez parte dos referidos 

grupos. 

34 Meta é o novo nome dado ao antigo grupo Facebook. Este nome faz alusão aos espaços virtuais, 
metaverso, e em grego “metá” significa “além” ou “em seguida”.
35 No momento da escrita deste trabalho, é possível adicionar até 256 contatos em um mesmo 
grupo de WhatsApp.
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As escolas adotaram o WhatsApp, para envio de produções dos docentes, 

áudios, imagens, vídeos, arquivos e, posteriormente, para solicitar retorno das 

atividades dos alunos (devolutivas), assim como para interações em grupos e/

ou de forma privada entre professores e alunos e/ou familiares.

Dentro dos grupos de WhatsApp, foram compartilhadas diversas produ-

ções de estudantes e professores através do uso de múltiplos aplicativos que 

serão minudenciados a seguir.

4.1.6.1 Detalhamento dos grupos participantes

Conforme mencionado anteriormente, a SME elaborou uma pesquisa que 

evidenciou um maior número de pessoas com possibilidade de acesso ao Wha-

tsApp via celular. Diante disso, difundiu a seguinte metodologia:

A equipe gestora deve informar os pais acerca dos procedimentos quanto 
às aulas EAD, para que estejam preparados e repassem as atividades para 
seus filhos, uma vez que um dos recursos a serem utilizados será por meio 
do aplicativo de WhatsApp.

Cada professor deverá criar um grupo, que será utilizado para envio e 
acompanhamento das atividades.

O COORDENADOR deverá estar em todos os grupos para acompanha-
mento e monitoramento.

Cada ASSESSOR criará grupo específico de WhatsApp com suas escolas 
para monitorar/acompanhar/orientar o processo, além de possibilitar a ga-
rantia dos procedimentos orientados. (SME, 2020).

Conforme a SME, foram criados 2.000 grupos, para as 164 unidades edu-

cacionais, compostos pela gestão escolar, os professores da mesma turma e seus 

alunos. Todos os dias, pela manhã e à tarde, aproximadamente às 9 horas e às 

14 horas, eram enviados vídeos, mensagens e/ou áudios indicando as tarefas do 

dia. Nesses grupos eram desenvolvidas atividades do livro didático, de leitura, 

de desenho, educação física, dentre outros trabalhos. Os grupos foram criados 

para finalidade pedagógica e se mostravam como uma extensão da sala de aula.
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Quadro 13 - Agrupamento de turmas em grupos de WhatsApp

Turmas Orientação

1° ao 6° ano (unidocentes) Grupo de responsáveis pelos estudantes
 por turma

6° ao 9° ano (professor por área) Grupo de responsáveis pelos estudantes e/ou 
grupo de estudantes por turma

EJA Grupo de estudantes por turma

Fonte: Cartilha de Orientações SME.

O WhatsApp serviu também em caso de dúvidas que pudessem surgir 
após as aulas do Canal do YouTube @Portal da Escola Cuiabana, como tam-
bém, para o envio das devolutivas.

Para auxiliar, os professores foram orientados a fazer uso de recursos pe-
dagógicos digitais, disponibilizados por meio de canais de comunicação 
criados para acompanhamento pedagógico com pais e estudantes, como 
grupos WhatsApp e outros. Importante que, diariamente, seja mantida a 
relação entre professores e estudantes, seja com o docente cumprimentan-
do os estudantes, postando as atividades do dia, se colocando à disposição 
para tirar dúvidas; postando vídeos nos quais realiza leitura deleite para os 
estudantes, entre outras. (SME, 2020).

A SME elaborou uma cartilha com orientações que reporta que o profes-
sor deverá desenvolver o trabalho, com uso do WhatsApp, de sua residência.

Nas escolas que têm várias turmas do mesmo ANO, orienta-se que as ati-
vidades sejam as mesmas (se possível). Assim, um professor poderá orga-
nizar e replicar para todas as turmas. Apenas os grupos de WhatsApp serão 
por turma, a fim de que o professor possa interagir com os estudantes, tirar 
dúvidas e dar devolutiva acerca das atividades realizadas. b) O professor 
irá desenvolver esse processo na sua casa e, quanto à correção das ativida-
des realizadas pelos estudantes, o professor dará a devolutiva no grupo de 
WhatsApp de modo coletivo ou individual. (SME, 2020).

Além das atividades impressas que eram entregues aos estudantes e res-
ponsáveis, havia outras possibilidades de atividades, que foram recomendadas 
nas linhas da tabela abaixo, extraída da supracitada cartilha de orientações ela-
borada pela SME.
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Quadro 14 - Possibilidades de atividades mediadas pelas tecnologias

POSSIBILIDADES DESCRIÇÃO ORIENTAÇÕES

BLOCO DE 
ATIVIDADES
SEMANAIS

Conjunto de 
atividades 

envolvendo diversos 
componentes
 curriculares

1.Elaborar atividades por dia 
2.Elaborar cronograma de envio e de-
volutiva para os estudantes. 
* Equipe do EF/SME enviará suges-
tões de atividades por email 

LIVRO DIDÁTICO 
PNLD

Livros dos 
diferentes 

componentes 
curriculares

1. Elaborar cronograma por páginas 
para cada dia da semana 
2.Organizar diferentes estratégias de 
correção e devolutiva para os estudan-
tes

LIVROS DE
 LITERATURA 

E OUTROS 
MATERIAIS

PARA LEITURA

Livros recebidos 
pelo programa 
PNBE e PNLD 

Literário ou outros 
que o professor 
entender como 

relevantes.

1. Selecionar 2 títulos, de acordo com 
a faixa etária 
2.Um livro por semana ou a critério do 
professor 
3.A intervenção pedagógica pode ser 
feita por meio de:
 a- O professor pode gravar vídeo len-
do a história para os estudantes; 
b- Orientação para que os pais leiam e 
as crianças criem desenho sobre o li-
vro 
C- O estudante lê, elabora um resumo 
do livro ou grava um vídeo falando so-
bre o que achou do livro; 
d- O professor envia o livro com ativi-
dades que considerem habilidades de 
leitura 
e- O Professor pode enviar audio ou 
vídeo, orientando sobre as atividades
 f-Todas as outras estratégias que os 
professores entenderem como efetivas 
para cada faixa etária

Fonte: Orientações sobre procedimentos para a realização de atividades.
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Essas orientações partiam da SME e as unidades escolares se adaptavam, 

como também ampliavam os usos com criatividade e autonomia.

Os grupos de WhatsApp que a pesquisadora esteve como presente totali-

zaram três, com quatro professores, isto é, no 5 º ano C havia dois professores 

participantes da pesquisa. 

Quadro 15 - Quantidade de participantes em cada grupo de WhatsApp

ESCOLA
NOME DO 

GRUPO
TURMA

DOCENTES 

GES-
TÃO ES-
COLAR 
PARTI-
CIPAN-

TE

PAIS/
RESPON-
SÁVEIS 

PARTICI-
PANTES

QUAN-
TIDADE 
DE INTE-
GRANTES 

NO 
GRUPO

EMEB 
“Ada Lo-
velace”

Infantil II Infantil 
II P1 G1

10

37

4 º ano A 4 º ano A P2 G1 33

EMEB 
“Karen 

Sparck Jo-
nes”

5º ano C 5º ano C P3 G2

8 39
5º ano C 5º ano C P4 G2

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas.

Nesse sentido, a seguir, detalharemos cada grupo de WhatsApp.

4.1.6.1.2 Turma Infantil II – EMEB “Ada Lovelace”

O grupo do WhatsApp da turma Infantil II da EMEB “Ada Lovelace” foi 

criado em 28/02/2020. Foi composto por 37 participantes, dentre eles, a pesqui-

sadora deste trabalho, 3 gestores, pais de alunos da turma e 2 professores, sendo 
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um de área36 e outro referência37. Neste grupo, era permitido compartilhar con-

teúdos por todos os integrantes.

O termo de anuência exigido pelo Conselho de Ética em Pesquisa (CEP) 

contempla o pedido de autorização para ingressar nos grupos de WhatsApp, 

nesta acepção, a pesquisadora se fez observadora participante por 20 dias, em 

que pôde acompanhar a oferta de aulas e produzir significativos dados para esta 

investigação.

Dentro do referido grupo, a aula principiava com a publicação da lista de 

presença, por meio de mensagem escrita ou de vídeo. Para o arquétipo a seguir, 

a lista de presença se manifestou através de mensagem escrita acompanhado 

do tema planejado, que para aquela circunstância, foi uma aula de danças da 

cultura cuiabana.

Figura 21 – Lista de presença digital da aula de educação física

Fonte: Grupo WhatsApp Infantil II – EMEB “Ada Lovelace”.

A confirmação da presencialidade poderia ser por áudio, na voz do(a) alu-

no(a) ou através da atualização do nome do discente na lista de frequência. Em 
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subsequência, a aula proposta era divulgada, conforme manifestação a seguir:

Figura 22 – Atividade proposta em meio digital

Fonte: Grupo WhatsApp Infantil II – EMEB “Ada Lovelace”.

De posse da atividade diária, os educandos remetiam áudio ou mensagem 

com as dúvidas que eram sanadas por compartilhamento no grupo ou através 

do “privado” do docente. As devolutivas ocorriam no mesmo dia em que a 

atividade era proposta. Quando algum estudante não podia participar da aula 

naquele dia, algumas famílias postavam mensagem explicando o fundamento 

daquela falta.

4.1.6.1.2 Turma 4º ano A – EMEB “Ada Lovelace”

O grupo do WhatsApp dessa turma foi criado em 04/04/2020. Era com-

posto por 33 participantes, dentre eles, gestores, alunos e três professores, sen-

do um de educação física, um de inglês e outro de temas gerais. Neste grupo, 

era permitido responder para todos.
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4.1.6.1.3 Turma 5º ano C – EMEB “Karen Sparck Jones” 

O grupo do WhatsApp dessa turma foi criado em 19/03/2020. Era com-

posto por 39 participantes, dentre eles, gestores, pais de alunos, três professo-

res, sendo um de referência, um de educação física, um de inglês e a pesquisa-

dora desta investigação. 

Figura 23 – Descrição do grupo de WhatsApp 

Fonte: Grupo WhatsApp 5º C – EMEB “Karen Sparck Jones”.

Neste grupo não era permitido responder em grupo, por conseguinte, as 

devolutivas ocorriam somente no privado dos professores. Essa decisão de não 

permitir que todos escrevessem no grupo, segundo o administrador, era para 

organizar as aulas e evitar compartilhamentos de conteúdos não educacionais.
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4.1.7 Mapeamento das mídias utilizadas

Após compreender as diretrizes da SME, no que concerne ao uso do Wha-

tsApp, na rede municipal de educação básica, é chegado o momento de mapear 

toda a oferta de aulas mediadas por tecnologias através de uma reconfiguração 

dos espaços educativos, bem como elencar os aplicativos usados em relação 

aos seus objetivos pedagógicos correspondentes.

Os mapeamentos abaixo serão apenas descritivos, pois as análises dos 

dados seguirão no próximo capítulo.

4.1.7.1 Aplicativo de avatar

Avatar é uma espécie de caricatura, também conhecido como “cibercor-

po”, que figura como um personagem com as características físicas de uma 

pessoa. Com o intuito de dinamizar as aulas e fazer com que os estudantes 

“sentissem” sua presença, a docente criou seu próprio avatar. O uso deste apli-

cativo figurou como mais uma mídia utilizada.

Quadro 16 - Uso intenso das TIC através de avatar

USO INTENSO 
DAS TIC FONTE AVATAR

Avatar postado para alerta 
sobre o início de uma tarefa, 

cujo tema é: “Se liga
 na atividade”.

Grupo WhatsApp 
Infantil II – EMEB 

“Ada Lovelace”
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Avatar aplicado para cobrar
 ou advertir uma tarefa não

 respondida/concluída.

Grupo WhatsApp 
Infantil II – EMEB 

“Ada Lovelace” 

Fonte: Elaborado pela autora com base no grupo do WhatsApp – Infantil II.

Os aplicativos se aperfeiçoam constantemente, pois P1 possui as mesmas 
características do avatar mencionado, o que tornou a aula mediada pelas tecno-
logias mais lúdica e divertida. O avatar realmente projetou a imagem da pro-
fessora, o que notadamente fez fortalecer o vínculo com os alunos provocando 
um aumento na participação para aquele dia.

4.1.7.2 Aplicativo Dollify

Ainda, como devolutiva de interpretação do livro “O mundo do black 
power de Tayó”, uma das alunas se valeu de um aplicativo que oferece serviço 

de criação de avatar em formato 3D (tridimensional). 

Figura 24 – Apropriação tecnológica de estudante

Fonte: Grupo WhatsApp 4º A – EMEB “Ada Lovelace”.
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Após o envio dessa devolutiva, muitos se interessaram pelo nome do 

aplicativo utilizado, em virtude disso, é possível inferir que gerou uma rede 

colaborativa de compartilhamento de informações.

4.1.7.3 Aplicativo Kinemaster

Kinemaster é um editor de vídeo que possibilita criar conteúdo com fer-

ramentas que comportam alterar cenários, adicionar músicas e diversos efeitos 

com movimento. Com uso deste aplicativo, a docente aparece cantando uma 

música ritmada pelo som de duas colheres em suas mãos: “- A chamadinha vai 

começar, preste atenção quando eu te chamar” e logo após, a docente levanta-

va as mãos portando um papel com o nome de cada aluno, lendo-o em voz alta.

Para essa produção audiovisual, P1 se valeu de fantasias e adornos sobre 

seu corpo e de uma impressora, que permitiu a impressão dos nomes dos alu-

nos.

Figura 25 – Uso intenso das TIC através de chamada virtual

Fonte: Grupo WhatsApp Infantil II – EMEB “Ada Lovelace”.

Através do mesmo aplicativo, P1 remetia as tarefas do dia, expondo sua 

imagem e, algumas vezes, com cenários virtuais modificados, conforme desta-

que a seguir:
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Figura 26 - Atividade proposta por meio de TIC

Fonte: Grupo WhatsApp Infantil II – EMEB “Ada Lovelace”.

Em resposta, os pais produziam vídeos dos alunos, conforme exemplo 
abaixo, que mostra a escola como um espaço de inclusão digital:

Figura 27 - Devolutiva de aluna com apropriação tecnológica

Fonte: Grupo WhatsApp Infantil II – EMEB “Ada Lovelace”.
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No exemplo acima, a aluna responde ao exercício proposto em forma de 

vídeo, o que demonstrou uma apropriação tecnológica.

4.1.6.1.6 Rede social

A escola se apropriou da rede social Facebook para emitir avisos e lem-

bretes direcionados à comunidade escolar, neste período de pandemia. 

Figura 28 - Compartilhamento de fotos através das redes sociais da escola

Fonte: Facebook da escola.

As fotos compartilhadas mostram uma reconfiguração da sala de aula 
com ênfase em um letramento digital dos estudantes através da leitura e produ-
ção pela Internet.
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Figura 29 – Estudante em aula mediada pelas tecnologias

Fonte: Facebook da escola.

Paralelamente se valeu dessa rede para também compartilhar fotografias 

de alunos em suas residências com materiais de apoio como notebooks e cader-

nos.

4.1.7.4 Áudio 

O áudio é uma mídia comumente utilizada para troca de ideias pelo Wha-

tsApp. Através dele, é possível detalhar as atividades planejadas, evitando dú-

vidas e reincidência de erros. Apresenta-se como uma mensagem de voz que 

consente emitir o teor de forma rápida, sem a necessidade da escrita. Foi am-

plamente empregado durante as confirmações de presença nas chamadas, como 

também sanando dúvidas ou detalhando o solicitado.
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Figura 30 – Uso intenso das TIC através de áudio

Fonte: Grupo WhatsApp 4º A – EMEB “Ada Lovelace”.

Conforme destaque a seguir, de uma aula de português, que foi compar-
tilhada a imagem da capa do livro a ser trabalhada com orientações através de 
áudio, explicando como se daria aquele tema proposto.

Figura 31 – Início de atividade proposta com orientações por áudio

Fonte: Grupo WhatsApp 4º A – EMEB “Ada Lovelace”.
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Muitas vezes, as devolutivas das tarefas também aconteciam por áudio e 

as respostas à lista de presença, majoritariamente, acontecia por áudio, onde era 

possível escutar “presente, professora”.

4.1.7.5 Desenho digital

Foi possível observar algumas apropriações tecnológicas com uso de de-

senho digital. 

Figura 32 – Letramento digital de estudante

Fonte: Grupo WhatsApp 4º A – EMEB “Ada Lovelace”.

Nesse caso houve duas apropriações, a leitura em e-book e o retorno de 

interpretação da leitura através do uso de app de desenho digital.

4.1.7.6 Imagens

P4 é responsável pela disciplina de inglês, nas turmas 4ºA, 4ºB, 5ºA, 5ºB, 

5º C, 6ºA, 6ºB, 6ºC, porém, a turma autorizada para produção dos dados foi 

a do 5º C. Abaixo consta uma devolutiva de aluno, desta turma, em forma de 

imagem, que foi divulgada no portfólio de P4. Os alunos respondiam as tarefas 

em livros e cadernos e fotografavam o resultado.
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Figura 33 – Fotografia de tarefa de aluno 

Fonte: Portfólio professor P4 – EMEB “Karen Sparck Jones”. 

A seguir, outro exemplo de envio de tarefa para alinhamento entre o en-
sino e o aprendizado da disciplina inglês.

Figura 34 – Mídia em forma de imagem de tarefa concluída

Fonte: Portfólio professor P4 – EMEB “Karen Sparck Jones”. 
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A correção ocorria também em meio digital, através do “visto” em colo-
ração verde, indicando que este recurso foi um aliado no fazer docente.

Figura 35 - Correção de tarefa em meio digital

Fonte: Portfólio professor P4 – EMEB “Karen Sparck Jones”. 

No portfólio de P4, havia informações de que, durante aquele período, 

foram utilizados os aplicativos Google forms, Google earth, Google tradutor, 

YouTube, Hand Break e TuneFab aliados às práticas pedagógicas,  que serão 

esclarecidos a seguir.

4.1.7.7 Hipertexto

Manifestações de hipertexto foram encontradas e merecem destaque de 

um uso em circunstância de uma aula de inglês. Ao abrir o link enviado pelo 

professor, o site conduz o estudante a um dicionário de inglês-português. Atra-

vés deste, é possível obter uma leitura não linear característico de hipertexto. O 

docente batizou essa aula de “virtu-presencial”.
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Figura 36 – Uso de hiperlink

Fonte: Grupo WhatsApp 4º A – EMEB “Ada Lovelace”.

Nesse viés, dentre as mídias dispostas de forma não linear, encontra-se 

outro exemplo enviado pelo mesmo professor, de um site de apoio para pro-

núncia com uso de um recurso multimídia, que é o “autofalante”, propiciando 

escutar a fala corretamente das palavras em inglês.



160 161

O uso intenso das tecnologias da informação e comunicação na educação básica em tempos de pandemia: do estranho ao possível

Michele Marta Moraes Castro

Figura 37 – Exibição de hipertexto

Fonte: Grupo WhatsApp 4º A – EMEB “Ada Lovelace”.

Outros exemplos de hipertexto foram evidenciados, por exemplo, suges-

tões de leituras em sites que ocorrem de forma não linear. 

4.1.7.8 E-book

P2 estimulou a apropriação tecnológica das crianças partindo do envio 

de um e-book do livro “O mundo no black power de Tayó”, isso gerou um le-

tramento digital, tanto na exigência da leitura, quanto no pedido de devolutiva 

com um desenho digital sobre o entendimento do livro.
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Figura 38 – Leitura por e-book e devolutiva com tarefa digital 

Fonte: Grupo WhatsApp 4º A – EMEB “Ada Lovelace”.

A Diretoria de Ensino, por meio da Coordenadoria de Organização Cur-
ricular e suas equipes de Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, 
enviava por e-mail ou por grupo interno de WhatsApp, entre gestores, algumas 
recomendações e inspirações de aulas para enriquecer o currículo. 

Figura 39 – E-book “A Cor da Vida” para o projeto “Leitura Deleite”

Fonte: Grupo WhatsApp 5º C – EMEB “Karen Sparck Jones”.
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Livros de literatura infantil digitalizados para as atividades do projeto 

“Leitura Deleite”, gibis em PDF, dentre outros livros digitais que foram empre-

gados no ensino mediado pelas tecnologias.

4.1.7.9 Emojis 

Os emojis são pictogramas que têm se transformado em linguagem no 

meio digital. Atualmente têm substituído palavras e frases para expressar al-

guma emoção ou para se referir a algum objeto ou símbolo. Assim, como um 

polegar suspenso pode significar um aceite, um emoji pode até exprimir senti-

mentos e tornar uma comunicação tão completa quanto a comunicação direta, 

face a face. Atualmente, os emojis são facilitadores de um diálogo e, no caso da 

docente em questão, se apropriou desses códigos como recompensas por alunos 

terem participado da aula.

Como motriz para participação nas aulas, P1 prometia um presente vir-

tual e solicitava que escolhessem um emoji, dentre os existentes no banco de 

dados do WhatsApp . Os estudantes escolhiam mediante mensagens ou áudio: 

“Quero um sorvete professora!” “Quero uma estrela e um sorvete professora!” 

E então P1 atualizava a lista de assiduidade com o emoji representando o pre-

sente virtual escolhido, conforme evidência abaixo. 



164

O uso intenso das tecnologias da informação e comunicação na educação básica em tempos de pandemia: do estranho ao possível

Michele Marta Moraes Castro

Figura 40 - Emojis como recompensa aos alunos

Fonte: Grupo WhatsApp Infantil II – EMEB “Ada Lovelace”.

Os emojis foram amplamente utilizados pela docente durante a chamada 

e durante todas as trocas de mensagens entre a família e os estudantes.

4.1.7.10 Google Classroom

Faz parte de uma das interfaces da Google e figura como um sistema de 

gerenciamento do ensino, promovendo criação de conteúdo, avaliações e com-

partilhamento de mídias. 
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Figura 41 - Atividades feitas no Google Classroom

Fonte: Portfólio professor P4 – EMEB “Karen Sparck Jones”. 

Por conter recursos de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

essa interface foi utilizada por P3 para centralizar teores de aula e fomentar 

discussões em um ambiente colaborativo.

4.1.7.11 Google Drive

Objetiva armazenar em nuvem, mídias digitais, que conforme imagem 

abaixo, o docente centralizou todos os arquivos utilizados em aula, em um úni-

co repositório. O link do Google drive foi compartilhado com as famílias e os 

estudantes. P3 descreve em seu portfólio sobre o uso deste artefato:

No Google Drive, resolvi armazenar todo o conteúdo, que assim como o 

Google Classroom, tem como objetivo disponibilizar aos pais, responsáveis e 

alunos todo o nosso material trabalhado em 2020, lá está armazenado os vídeos 

explicativos, as atividades em folhas, as atividades em livros didáticos, as pági-

nas dos livros escaneadas, links da Escola Cuiabana, livros para leitura Deleite 

e outros. Sempre que algum pai me envia mensagens, precisando de algum 

desses materiais e se este tiver uso de Internet eu encaminho o link do Google 

Drive e ele faz o seu acesso, tendo em mãos todos os materiais. (P3).
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Abaixo, ilustramos a tela do Google Drive contendo os arquivos compar-

tilhados com os envolvidos:

Figura 42 - Arquivos disponíveis no Google Drive para acesso dos estudantes

Fonte: Portfólio professor P3 – EMEB “Karen Sparck Jones”. 

P3 já possuía uma apropriação tecnológica antes da pandemia, por isso 

percebe-se um drive com bastante conteúdos digitais e dispostos de forma or-

ganizada.

4.1.7.12 Google Earth

É um software que possibilita visualizar o globo terrestre em visão tridi-

mensional e em 360°, constituindo recursos da Google. Nos dias em que a pes-

quisadora esteve presente no grupo de WhatsApp dessa turma, não foi possível 

detectar o uso deste aplicativo, contudo, no Portfólio de P4, consta a descrição 

desse recurso, em atividades planejadas de Inglês.

4.1.7.13 Google Forms

O Google Forms é uma ferramenta da Google que possibilita criar for-

mulários online. As provas e exercícios avaliativos eram produzidos por este 

recurso que, a distância, alunos poderiam responder às demandas propostas. 
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Nesta plataforma, realizamos nossas avaliações, é uma espécie de for-

mulário online, de fácil acesso, onde coletamos as respostas e informações dos 

alunos, colocamos as questões, algumas respostas objetivas e outras subjetivas, 

disponibilizamos o link de acesso no grupo e para cada número no privado do 

aluno com um texto informativo auxiliando em como realizar o acesso, assim 

ele preenche com seus dados e realiza as avaliações. Porém, alguns que não 

possuem acesso direto à Internet, as avaliações foram disponibilizadas impres-

sas na escola. (P3).

O repositório das avaliações está na ilustração a seguir.

Figura 43 – Atividades avaliativas através do Google Forms 

Fonte: Portfólio professor P4 – EMEB “Karen Sparck Jones”. 

É possível obter um feedbacks das aulas ministradas através de relatórios 

gerados. Porventura, se a maioria dos alunos não acertasse determinada ques-

tão, o docente podia se valer de uma avaliação diagnóstica que, com os resulta-

dos demonstrados, poderia voltar a explanar o assunto, ou seja, possibilita gerar 

informações para a tomada de decisão.
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4.1.7.14 Google Tradutor

É um serviço gratuito de tradução simultânea com possibilidade de escu-

tar o áudio da pronúncia no idioma selecionado. Os alunos usavam este recurso 

para facilitar o entendimento de tradução, bem como empregando o recurso 

de pronúncia. O Google Tradutor faz parte da subsidiária Google e realiza tra-

dução automática para aproximadamente 130 distintos idiomas. Para aulas de 

inglês, essa interface foi amplamente requerida.

4.1.7.15 Gravação de tela de computador

Na impossibilidade de promover aulas presenciais, P3 criou uma estraté-

gia de gravar a tela do computador enquanto passava slides com o tema da aula. 

Os vídeos eram gravados com uso de recursos que permitiam inserir áudio ou 

narrar o que se passava. A mídia era compilada e compartilhada entre todos os 

integrantes do grupo de WhatsApp. A produção do professor envolvia edição 

de vídeo, cortes, montagens e criação de capa para cada disciplina conforme 

descrição de P3 em seu portfólio: 

Continuei com a filmagem dos vídeos explicativos, pois dessa forma, con-
forme as mensagens dos pais e responsáveis dos alunos, eles conseguiram 
tirar dúvidas, entender o assunto e tiveram mais independência na hora de 
realizar as atividades e participar das aulas. Primeiramente, faço o escanea-
mento do livro didático ou da atividade que será realizada, transformo em 
JPG, copio para o PowerPoint e início as filmagens da tela do computador, 
explicando os assuntos, e ensinando como se resolve as atividades, ao final 
o vídeo é convertido para um tamanho menor de megabites, para que não 
consuma muita Internet dos pais ao baixá-lo no grupo da turma. (P3).
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Figura 44 – Apropriação tecnológica do docente participante

Fonte: Grupo WhatsApp 5º C – EMEB “Karen Sparck Jones”. 

Este relato coaduna com McLuhan (2007), quando enfatiza que o meio 

é determinante para transmitir a mensagem, pois quando P3 alterou sua estra-

tégia de ensino para aulas gravadas, foi notório o aumento da participação dos 

estudantes e as famílias que não dominavam os assuntos viram uma maior au-

tonomia nos estudantes que passaram a estudar sozinhos, sem ajuda, ao mesmo 

tempo em que, quando os alunos escutam a voz de P3, narrando seus livros 

digitalizados, fez mudar o meio, ou seja, o veículo foi determinante para o su-

cesso da comunicação.

4.1.7.16 HandBrake

É um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto de con-

versão de arquivos de vídeo, DVD e Bluray para MP4. O WhatsApp não tem 

compatibilidade com todas as extensões e formatos de vídeos, por este motivo 

urge utilizar aplicativos que possibilitem essa conversão. Quando os vídeos, já 

compilados, são compartilhados pelo docente dentro do grupo do WhatsApp, 

não existe a possibilidade de saber qual o aplicativo foi usado para essa conver-

são, contudo, consta no portfólio de P4 o uso deste recurso.
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4.1.7.17 PDF

 Para facilitar as explicações e indicação de local exato para os estudos, 

P3 digitalizou, através de um scanner, páginas do livro didático. Essa ação fa-

cilitou a leitura do livro físico, por parte dos alunos, que poderiam acompanhar 

com mais clareza a explanação do professor, em meio digital. Essa ideia do 

professor evidencia uma apropriação na conversão de um material analógico 

para o digital. 

Figura 45 – Exemplo de convergência midiática

Fonte: Grupo WhatsApp 5º C – EMEB “Karen Sparck Jones”.

O scanner é um dispositivo periférico de entrada de um computador que 

possibilita fotografar páginas, fotos e convertê-las em meio digital. Atualmen-

te, o celular contempla, por meio de aplicativos específicos, essa função de 

digitalizar múltiplas páginas em curto período.

4.1.7.18 SMS

O SMS foi o artifício destinado ao trâmite de conversas para famílias 

impossibilitadas de alta velocidade na conexão de dados. Além dos livros e 

apostilas impressas, que eram entregues nas quartas-feiras, nos documentos da 
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SME estabelecia que as famílias poderiam usar as mediações da escola para 

uso do wifi. Ainda que, houve relatos nas entrevistas e questionário, que este 

movimento não foi possível.

4.1.7.19 Stickers e figurinhas

Sticker é uma figurinha que pode ser criada pelo usuário ou utilizada do 

banco de dados do aplicativo que se deseja trabalhar. Quando os alunos devol-

viam as tarefas com as respostas, por vídeo ou imagem, uma docente editava a 

mídia e corrigia com uso de um sticker, conforme imagem abaixo:

Quadro 17 - Uso intenso das TIC através de stickers e figurinhas

SITUAÇÃO 
UTILIZADA FONTE STICKERS

Sticker “Parabéns” 
ao lado da personagem 
Mulher Maravilha em 

correção de tarefa.

Recorte de um 
vídeo de aluna em 

grupo de WhatsApp 
– Infantil II

Quando a tarefa era
 devolvida por imagem 

do caderno/livro, a
 docente editava essa 
imagem e colocava a 
letra “C”, em alusão a 

palavra “Certo” e 
adicionava um sticker 
motivador “Arrasou!”

 ao lado da personagem 
infantil Ladybug.

Figurinha extraída 
do grupo do grupo 

de WhatsApp – 
Infantil II
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Figurinha usada para 
iniciar a aula, sempre 

encaminhada das 07 às 
08h, com mensagem: 

“A aula vai começar”, 
isto gerava um alerta 
nos alunos e família.

Figurinha extraída 
do grupo do grupo 

de WhatsApp – 
Infantil II

Sticker “Muito bem”
 sobre a personagem 
infantil Moranguinho 
em correção de tarefa.

Recorte de um
 vídeo de aluna em 
grupo de WhatsApp 

– Infantil II

Para imbuir a 
participação de todos, 

a docente movimentava 
as aulas com uso de 

figurinhas, como esta 
mensagem motivadora 

“Cadê vocês?”.
Posteriormente, alguns 
respondiam a tarefa ou 

explicava o porquê 
da demora. 

Figurinha 
extraída do grupo 
de WhatsApp – 

Infantil II

Sticker “Amei” 
com a personagem 
infantil Minnie em 
correção de tarefa.

Recorte de um
vídeo de aluna em 

grupo de WhatsApp 
– Infantil II
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Sticker usado para 
avaliar tarefa de aluna, 

com mensagem de
 elogio: “Você é

 demais!!!” Ao lado
 da personagem Mulher 

Maravilha

Figurinha extraída 
do grupo do grupo 

de WhatsApp – 
Infantil II

Figurinha usada para 
avaliar tarefa de aluno, 

com mensagem de 
elogio: “Muito bem!” 

ao lado do personagem 
infantil Super-Homem. 

Figurinha extraída 
do grupo do grupo 

de WhatsApp – 
Infantil II

Figurinha usada para 
avaliar tarefa de aluna, 

com mensagem de 
elogio: “Super 10!” 

acompanhado da imagem 
da personagem Batgirl.

Figurinha extraída 
do grupo do grupo 

de WhatsApp –
 Infantil II

Figurinha usada para 
avaliar tarefa de aluna, 

com mensagem de
 elogio: “Você 

ganhou uma estrela” 

Figurinha extraída 
do grupo do grupo 

de WhatsApp – 
Infantil II

Fonte: Produzida pela autora com base no Grupo WhatsApp Infantil II –  EMEB “Ada Lovelace”.
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De maneira análoga ao grupo anterior, algumas correções de exercícios 

propostos, executados pelos professores, ocorriam através de figurinhas, com 

frases motivacionais, algumas delas foram mapeadas e expostas no quadro a 

seguir. Quando o estudante enviava uma tarefa concluída, o docente usava o 

recurso “responder” sobre aquele envio se valendo dessas figuras.

Quadro 18 - Figurinhas como correção de tarefa

SITUAÇÃO UTILIZADA FONTE FIGURINHA

O elogio “excelente” associado 
ao personagem Capitão 

América é utilizado como 
correção de tarefa.

Grupo WhatsApp 
4º A – EMEB “Ada 

Lovelace”

A frase motivacional 
“Você é 10” é utilizada como 

correção de tarefa.

Grupo WhatsApp 
4º A – EMEB “Ada 

Lovelace”

Fonte: Elaborado pela autora mediante grupo WhatsApp 4º A – EMEB “Ada Lovelace”.

Abaixo elencamos algumas figurinhas em consonância com a situação 
utilizada que possui o viés de explicitar em qual conjuntura era empregada.

Quadro 19 - Figurinhas utilizadas para correção de devolutivas

SITUAÇÃO UTILIZADA  FONTE FIGURINHA

Quando uma tarefa era
 proposta, o docente 

incentivava com a descrição: 
“A sua participação faz 

a diferença”.

Figurinha extraída 
do grupo do grupo 

de WhatsApp – 
5º ano C
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No início da aula, o docente 
preparava os alunos com uma 

figurinha: “Aula do dia”.

Figurinha extraída 
do grupo do grupo 
de WhatsApp – 5º 

ano C

No início da aula, o docente 
alertava com uma figurinha: 

“Hora de Estudar”.

Figurinha extraída 
do grupo do grupo 
de WhatsApp – 5º 

ano C

Fonte: Grupo WhatsApp 5º C – EMEB “Karen Sparck Jones”.

Os stickers, ou figurinhas, eram habitualmente utilizados e serviam como 

um alarme, avisos, observações, lembretes ou agente motivador.

4.1.7.20 TuneFab

É um conversor de áudios para mp3 que otimiza o aprendizado em rela-

ção ao envio de pronúncias em inglês, áudio de livro ou qualquer outra mídia 

que careça ser convertida para mp3. O site pode ser acessado através de <ht-

tps://www.tunefab.com/pt/choose-language.html>.

4.1.7.21 Vídeos

Após o tema proposto, os alunos respondiam a tarefa, conforme a orien-

tação do docente. No caso da ilustração abaixo, em que o professor de educação 

física solicita uma mostra de uma dança cuiabana, os alunos concluíram a ta-

refa através de um vídeo. Essa ação envolvia uma prévia organização e arranjo 

para tal produção. Era necessário realizar uma pesquisa na Internet sobre o 

mote requerido e posterior produção de um vídeo com o discente reproduzindo 

a dança aprendida. Algumas vezes, o vídeo era editado e em outras ocasiões, o 

vídeo era enviado sem cortes, de forma amadora.

https://www.tunefab.com/pt/choose-language.html
https://www.tunefab.com/pt/choose-language.html
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A imagem a seguir refere-se a uma captura de tela de um vídeo, filmado 

pelos pais de uma aluna reproduzindo uma dança cuiabana ao som de uma mú-

sica da cultura local. Em todas as devolutivas, as famílias que possuíam acesso 

à Internet têm mostrado uma apropriação tecnológica com o uso de recursos 

digitais, tais como vídeos, áudios, desenhos digitais, dentre outros.

Figura 46 - Tarefa concluída através de mídia digital

Fonte: Grupo WhatsApp Infantil II – EMEB “Ada Lovelace”.

Ainda, no tópico sobre vídeos, outra docente, participante da pesquisa, 

se valia de sua apropriação tecnológica para produzir mídias explicando como 

seria a próxima aula. Munida de diversos adornos e fantasias sobre o corpo, 

narrava a atividade ao lado de diversos efeitos especiais disponíveis em aplica-

tivos de multimídias. O vídeo era editado com alteração do cenário e músicas. 
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O uso destes artefatos se configuram como o uso intenso das TIC nas práticas 

pedagógicas.

No tocante à existência de uma rede de colaboração, através de um le-

tramento digital de estudantes, uma aluna participou ativamente de uma aula, 

exibindo mais do que foi solicitado, gerando uma rede de compartilhamento. 

“Bom dia professora ‘P2’, encontrei essa música com a minha mãe e achei 

legal, parece a Tayó”. Essa colaboração foi enviada em forma de vídeo, que 

continha uma música relacionada à uma atividade anterior.

Figura 47 - Apropriação tecnológica de estudante com uso de vídeo

Fonte: Grupo WhatsApp 4º A – EMEB “Ada Lovelace”.

Seguidamente, P2 publicou a importância deste compartilhamento “[...] 
assim, em rede, em grupo que aprendemos e aumentamos nosso conhecimen-
to” (P2).
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Figura 48 - Ambiente em rede e colaborativo

Fonte: Grupo WhatsApp 4º A – EMEB “Ada Lovelace”.

Na imagem abaixo, que é um recorte de um vídeo, outra docente aparece 
sobre um cenário virtual com montanhas, neve e um boneco de gelo esclarecen-
do a tarefa cujo título do vídeo é “Hora da Atividade”.

Figura 49 - Uso intenso das TIC através de vídeo

Fonte: Grupo WhatsApp Infantil II – EMEB “Ada Lovelace”.
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A tarefa corrigida também se dava através de curtas impressões, como 
por exemplo: “amei”, “nota 10”, “parabéns” ou através de stickers no próprio 
vídeo do aluno, previamente editado. Para isto, foi imperativo que a docente 
possuísse uma apropriação tecnológica para compreender a edição de vídeo em 
aplicativos com esse objetivo.

4.1.7.22 Word

O Word é um componente do pacote Office e se caracteriza como um 
editor de textos. Dentre as inúmeras potencialidades, é possível criar livros e 

convertê-los em e-book para trabalhar a leitura dos alunos. 

Figura 50 – Lista de presença online

Fonte: Grupo WhatsApp 5º C – EMEB “Karen Sparck Jones”.

O exemplo acima demonstra o uso do word por meio da lista de frequên-

cia que era compartilhada no grupo de WhatsApp, durante ou logo após a aula 

online.

4.1.7.23 YouTube e Vimeo

O YouTube e o Vimeo são plataformas de compartilhamentos de vídeos 

que foram vastamente utilizados. A lição principiava com a atividade planeja-
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da, que neste caso abaixo, sugere que o aluno acesse o link do YouTube @Portal 

Escola Cuiabana se configurando como uma interface de diversas mídias em 

uma única atividade.

Figura 51 – Aulas em interface com canal do YouTube

Fonte: Grupo WhatsApp 5º C – EMEB “Karen Sparck Jones”. 

O Vimeo também foi empregado, como na exposição abaixo, de um com-
plemento do projeto “Escola da Inteligência”.

Figura 52 – Aulas em interface com Vimeo

Fonte: Grupo WhatsApp 5º C – EMEB “Karen Sparck Jones”. 
 

Diversas recomendações de vídeos foram compartilhadas nos grupos de 

WhatsApp, referentes ao assunto proposto para aquele dia.

4.1.7.24 Outras TIC utilizadas 

Para além das duas escolas participantes e no intuito de ampliar fronteiras 

para enriquecer a produção de dados, torna-se necessário evidenciar outras TIC 
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utilizadas na rede municipal de educação básica da cidade de Cuiabá, no perío-

do pandêmico, que foram expostas na Internet, através do Canal do YouTube @

Portal da Escola Cuiabana, corroborando com o intuito deste trabalho.

No V Webinário Temático, promovido pela SME, foram expostos diver-

sos relatos de experiências com o uso das TIC, nesta época de pandemia. Cabe 

destacar o manifesto de uma licenciada que desejava trabalhar uma história, 

através de recursos multimídias, com seus alunos. Para isto, a docente se apro-

priou de mais de um aplicativo para uma única produção. Para conseguir essa 

façanha, a docente baixou uma história virtual de um livro, em seguida excluiu 

o áudio original, gravou sua própria voz e através de outro aplicativo editou o 

vídeo na sua versão final. Segundo a professora, essa foi uma forma de dimi-

nuir as distâncias e os alunos sentirem sua presença com sua voz dentro de uma 

história.

Vale destacar outra ação relacionada à produção dos professores, que an-

tes da criação do canal do YouTube, as aulas estavam sendo transmitidas apenas 

pela TV Mais, entretanto, nem todos os alunos estavam à disposição no horário 

predeterminado. Nesse concerne, a docente filmava a aula sendo transmitida 

por uma TV, compilava o vídeo para diminuir seu espaçamento e enviava pelo 

WhatsApp dos alunos.

Outra produção da mesma docente consistiu em adquirir uma placa de 

vidro transparente para servir de suporte ao celular. Com o vídeo gravando, ela 

passava as páginas do livro, enquanto narrava a história. A placa de vidro serviu 

como um suporte para uma tecnologia da informação e comunicação que foi o 

uso do celular e seus aplicativos de gravação de vídeo.
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Figura 53 - Leitura de livro com uso do celular sobre uma placa de vidro

Fonte: Portal da Escola Cuiabana.

Na sequência, a SME disseminou o concurso #alun@emrede com o obje-
tivo de dar voz aos estudantes da rede municipal de educação. O certame tinha 
o intento de narrar como foi o cotidiano dos estudantes, em tempos de pande-
mia, com as histórias que marcaram seus espaços familiares neste momento de 
isolamento social. 

O objetivo era valorizar as narrativas dos alunos e oportunizar o prota-
gonismo infanto-juvenil. Os estudantes podiam utilizar diferentes formas de 
expressão para contar suas experiências com o objetivo de melhorar a saúde 
psicoemocional da criança e da família e possibilitando um espaço de criação, 
de difusão de conhecimentos e troca de experiências, oferecendo momentos de 
descontração. (SME, 2020).

O concurso pretendia  alcançar a participação de 50% das unidades edu-
cacionais da rede pública municipal nas modalidades da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental, num prazo de um mês. A premiação foi dividida por ca-
tegorias, sendo o brinde, um smartphone por categoria. Na orientação continha 
“O vídeo deverá ter no máximo três minutos e poderá ser feito com máquina 
fotográfica digital, filmadora, tablete ou aparelho celular”, ou seja, através de 
artefatos culturais. 
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Na semana pedagógica de 2021, que ocorreu entre 25 e 29 de janeiro de 
2021, foram apresentados os trabalhos do projeto, dentre eles, um aluno criou 
uma animação que permitia inserir o áudio com sua voz narrando a história.

Figura 54 - Apropriação tecnológica de discente

Fonte: Portal da Escola Cuiabana exibido em 26 de janeiro de 2021 na semana pedagógica de 
2021.

Ainda, nesta semana pedagógica foi evidenciado diversos usos de TIC, 
incluindo ensino híbrido, gamificação e outras metodologias ativas mediadas 
pelo uso intenso das TIC. 

Figura 55 - Recomendação de uso de TIC na Semana Pedagógica 2021

Fonte: Portal da Escola Cuiabana
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Em documento próprio, intitulado Programa da Escola Cuiabana, a SME 

sugeriu o uso de novas mídias e tecnologias no intuito de:

[...] apresentar diversas interfaces que podem fazer parte das técnicas de 
ensino, bem como seus principais métodos de uso. Sendo que, diversas op-
ções estão disponíveis para capacitação de professores nessa área. Inclusi-
ve, algumas das quais são gratuitas e promovidas pelo governo dos estados 
ou pelo MEC. Outras são de baixo custo, promovidas por universidades e 
cursos de extensão. Indubitavelmente, todas essas capacitações requerem 
empenho e disciplina do professor nessa busca pela informação. (SME, 
2020, p. 36-37).

Logo em seguida, elencou diversos usos para formação de professores 

que foram extraídos de plataformas como Todos pela Educação e do Jornal Por-

vir, são elas: Camino Education – Formação de Professores em Aprendizagem 

Ativa; ESPM – Do foco no ensino para a gestão da aprendizagem; Instituto 

Singularidades – Ensino Híbrido; MUPI – Cidadania Digital; Pearson – Tea-

cherFlix. 

4.2 Material impresso

A entrega do material impresso ocorreu de forma presencial dentro das 

escolas. As famílias buscavam as novas atividades e as tarefas da semana an-

terior corrigidas, logo em seguida entregavam as devolutivas para novamente 

serem corrigidas. 
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Figura 56 - Material impresso anexado ao caderno

Fonte: Facebook da escola em pauta.

Para as famílias que não tinham acesso à Internet, caso houvesse alguma dúvi-

da em alguma disciplina, alunos e famílias aproveitavam para dirimir dúvidas 

naquele momento que passou a ser chamado de plantão pedagógico.

4.3 Linha do tempo 

Finalizamos a descrição dos dados através de uma linha do tempo que 

ilustra como ocorreu o processo de utilização de recursos tecnológicos nas es-

colas municipais da cidade de Cuiabá-MT na oferta da educação mediada pelas 

TIC. Dessa maneira, o recorte cronológico a seguir, foi construído com base na 

pergunta norteadora e no objetivo geral da pesquisa.
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Figura 57 – Como ocorreu o uso das TIC através de linha do tempo
 

Fonte: Elaborada pela autora.

A linha do tempo pretendeu mostrar, de forma visual, desde os surgi-
mentos dos primeiros casos de COVID-19, confirmados no mundo e no Brasil, 
passando pelos documentos oficiais que tinham como objetivo impedir a dis-
seminação do coronavírus, e como se deu o uso intenso das TIC na educação.
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5 SELECT * FROM tb.Do_Estranho_Ao_Possivel

Este capítulo contém a interpretação dos dados produzidos, e que consti-

tuem os seguintes corpus de análises: as observações nos grupos de WhatsApp 

das escolas participantes, as produções dos professores e estudantes, questio-

nários, portfólio de professores, dados do @Portal da Escola Cuiabana, infor-

mações de documentos locais e federais, e as falas e compreensões dos partici-

pantes através de entrevistas, que segundo Bogdan e Biklen, 1982 apud Lüdke 

e André, 2020, p. 14, “a pesquisa qualitativa enfatiza mais o processo do que o 

produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”. 

Aqui se tece a compreensão sobre o objeto de estudo, à luz do aporte teó-

rico e documentos legais, com base em metodologias para pesquisa explorató-

ria, de abordagem qualitativa, como destaca Lüdke e André (2020, p. 45) ,“ana-

lisar os dados qualitativos significa “trabalhar” todo o material obtido durante a 

pesquisa, ou seja, os relatos das observações, as transcrições de entrevistas, as 

análises de documentos e as demais informações disponíveis”.

Importa considerar que a análise dos dados começou pela segregação do 

que Braun e Clarke (2006) chama de “extrato” para desenvolver o “tema” e do 

que Galiazzi e Moraes (2005) pondera,

Cada categoria corresponde a um conjunto de unidades de análise que se 
organiza a partir de algum aspecto de semelhança que as aproxima. As ca-
tegorias são construtos linguísticos, não tendo por isso limites precisos. Daí 
a importância de sua descrição cuidadosa, sempre no sentido de mostrar 
aos leitores e outros interlocutores as opções e interpretações assumidas 
pelo pesquisador (GALIAZZI E MORAES, 2005, p.116)

Por essa razão, organizamos pelo “aspecto de semelhança” de Galiazzi e 

Moraes (2005) e pelo “tema” de Braun e Clarke (2006) que recomendam que 

“uma boa análise temática precisa certificar-se de que as interpretações dos da-

dos são consistentes com o quadro teórico”. Cabe frisar que alguns achados não 
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estarão associados à uma determinada literatura, por conter novos episódios de 

uma situação nunca vivenciada, que é o contexto de pandemia. 

Dito isto, organizamos as discussões em três grandes temáticas a saber: 

1) dispositivos e aplicativos; 2) “re”fundar da docência e 3) as famílias e a es-

colarização em desigualdades.

5.1 Dispositivos e aplicativos

Os gestores escolares revelaram dificuldades encontradas no início da 

pandemia, ao tentar fazer com que os professores se apropriassem dos disposi-

tivos e aplicativos, de uma forma mais intensa. Primeiro, pela urgência que o 

momento específico convocava e segundo, por ser a única alternativa que per-

mitiria continuar com a educação, num contexto de isolamento social.

 Nessa perspectiva, os gestores nos dizem: “Teve resistência, vixe, o ano 

de 2020 pra nós, até metade do ano, março, abril, maio, junho foi bastante 

difícil a partir de agosto até dezembro, a gente que teve um avanço maior na 

participação” (G1). “Lembrando que no início da pandemia tivemos duas pro-

fessoras que se negaram dizendo, que não eram, que elas não eram obrigadas 

a formar grupo, porque elas não tinham WhatsApp,  porque ela era evangélica, 

ela não tinha WhatsApp, mas depois ela fez, porque, como que ela ia ficar sem 

a aula? [...] Então assim com relação a tecnologia com essa pandemia mesmo, 

[...] tinha que ser feito, nós não tínhamos outra opção”. (G2).

Entendemos que a imersão  no mundo dos códigos binários é uma rea-

lidade há algum tempo, pelo menos no cotidiano das pessoas, diversos usos 

como Internet bank e redes sociais, dentre outras ações da contemporaneidade, 

porém durante a pandemia estes usos se intensificaram, exigindo dos docentes 

uma maior apropriação de dispositivos e aplicativos. Para Gere (2018), o di-
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gital está tão natural em nossas vidas quem percebemos a presença deles em 

diversas ações cotidianas.

Nesse sentido, os gestores atuaram na capacitação dos professores, assim 

como narraram:  “Nem todos os professores souberam usar, tivemos que ensi-

nar um dia [...]” (G2). A SME também atuou na capacitação dos professores 

através de lives com semanas pedagógicas e com a criação do canal do YouTube 

@portal da escola cuiabana por meio de uma playlist denominada Tecnologias 

Educacionais, que tinha como objetivo orientar os professores nas práticas pe-

dagógicas com uso das TIC. 

Em relação às resistências relatadas ou o desconhecimento de recursos 

tecnológicos para a educação, revelado pelos gestores, sobre os professores, 

têm seus reflexos em outrora, Brezezinski (2007) faz uma crítica a este pressu-

posto alertando que precisa de uma política global de formação de profissionais 

para a educação básica, além de formação inicial e continuada, as condições de 

trabalho nas escolas públicas, salários dignos e planos de carreira com critérios 

justos.

Para além disso, os professores ampliaram seu repertório buscando con-

teúdos na Internet, como nos relatam: “Isso foi muita curiosidade. Ajuda de 

outras colegas, todas nós perdidas, porque todas nós estamos acostumadas ao 

vivo com as crianças, naquela troca ali, agora como é que vai fazer? [...]. E 

muitos cursos mesmo, esses cursos gratuitos que têm esses profissionais que 

tem esse domínio, oferecem, então eu fiz vários” (P1). “[...] foi triste estar lon-

ge, mas a gente foi, meio que se virando e aprendendo, quem sabia ensinava o 

outro, colaborava com o outro, marcava para ir lá na escola” (G2).

Entendemos essas dinâmicas, como uma forma autodidata de aprender e 

que concedeu a eles uma apropriação das convergências de linguagens, logo, 
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os professores se apropriaram das TIC e criaram alternativas para a educação 

não parar. Os docentes foram além desta, passando a recomendar aos alunos, 

dentro dos grupos de WhatsApp, alguns usos como sites, vídeos, aplicativos e 

links diversos.

Nesse sentido, fizemos um mapeamento de todas as TIC utilizadas nas 

escolas participantes, corroborando em um resumo visual que ilustra a resposta 

à primeira pergunta norteadora desta investigação. 

Figura 58 - TIC utilizadas pelas escolas municipais participantes 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em De Sordi (2020, p. 126).
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Para famílias com pouca velocidade e conexão de dados o uso do SMS 

foi utilizado, recurso este de pouca emprego e sem interface com as demais 

TIC, conforme ilustra figura abaixo. Na imagem aparecem o professor e o alu-

no como centro do processo, utilizando as TIC, que se comunicam entre si.

Figura 59 - Interação TIC e Comunidade Escolar

Fonte: Elaborado pela autora baseado em De Sordi (2020, p. 126).

Percebemos que, para os professores, o uso de dispositivos e aplicati-

vos impactaram positivamente as atividades escolares em relação às atividades 

executadas com os alunos, cujas famílias possuíam conexão com a Internet. 

Alguns relatos mencionaram que, no retorno das aulas presenciais, continuarão 

fazendo uso intenso das TIC, o que pode figurar um contributo às escolas.
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Na visão dos gestores, os docentes que já tinham uma habilidade com as 

TIC, atuaram com maior desempenho: “nós temos professores bons também, 

tem professor que tem clareza que tem curso sobre essas ferramentas, temos 

vários professores com habilidade” (G2). Nesse discurso, a palavra “bom” re-

vela o entendimento de que os gestores consideram uma supremacia de quem 

domina o assunto, em detrimento aos que precisavam de apoio ou apresentaram 

resistência. 

Na narrativa de G2 “(..) tem professor que ele vai na casa do aluno [...] 

ele deixa as atividade no portãozinho, lá na casa do aluno, bate palma e deixa. 

Então tem professor que faz e disponibiliza dessa forma”. Analisando a frase 

“que faz” e a palavra “portãozinho” revela um carinho à atitude do professor, 

principalmente por não descrever com riqueza de detalhes, aqueles que são mais 

resistentes: “e tem outros que são mais resistentes, mas que vão”. E retoma ao 

professor que se disponibiliza a ir à casa dos estudantes: “ Esse professor ele 

eu admiro, ele é bem admirável e assim ele vai de moto, pega, ele vai na escola 

imprime a atividade, põe na sacolinha e leva para seu aluno”. Mais uma vez, 

outra palavra no diminutivo “sacolinha” e o uso do pronome possesivo, “seu” 

antes de “aluno”, revela uma maior consideração àqueles que atuaram desta 

forma, tratando o aluno como um cuidado, como se cuida de algo que é seu.

Entendemos na frase “ele vai de moto”, que o professor usou recursos 

próprios como combustível e veículo. Para estas ações nos solidarizamos com 

estas atitudes, principalmente no quesito ajuda ao próximo num momento que 

exigia estas ações, porém tentamos não romantizar a ação de um, em detrimen-

to a outros professores que não atuaram desta maneira, porque outros professo-

res podem não possuir estes recursos próprios ou disponibilidade para tal ação. 

Os gestores entendem que era preciso atingir cem porcento dos estudan-

tes atendidos, por isso era preciso ir presencialmente nas escolas“[...] aquele 
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professor que não quer ir na escola, que fala assim que a gente está queren-

do obrigar, mas não é obrigar, o que a gente quer é não deixar o aluno sem 

atendimento, de alguma forma a gente tem que fazer, então essa pequena re-

sistência, mas todos tem comparecido, mas sempre tem um que fala: - Ah não, 

a Secretaria não devia fazer isso. Mas não é a Secretaria. A Secretaria cobra 

para os gestores e os gestores têm que criar esta estratégia, agora o que é que 

eu coloco, se você tem cem porcento dos seus alunos sendo atendidos, não há 

necessidade de ir à escola” (G2).

Decantando desse relato, entendemos que, se a democratização do acesso 

à Internet fosse uma realidade e todos os alunos pudessem se apropriar das TIC, 

não necessitava de entrega de apostila impressa na casa dos alunos, colocando 

o professor em risco, ao sair, se expondo na rua, durante a pandemia. Na análi-

se documental evidenciamos que a lei do FUST (14.109 de 16 de dezembro de 

2020) foi aprovada com veto exatamente no dispositivo que promove a demo-

cratização da Internet e de novas tecnologias.

A necessidade de proximidade, proporcionado pelos dispositivos e apli-

cativos, foi identificado em diversos relatos, o que necessitou de esforços e 

alternativas para fazer com que o aluno interagisse com o professor. Diversas 

práticas para sanar a falta de presencialidade foram aplicadas como o uso de áu-

dio com a voz dos professores, imagem e vídeo do docente, avatar, figurinhas, 

caricaturas dos professores e diversas alternativas foram usadas para gerar uma 

sensação de presença e tornar uma mediação com interação e interatividade.

Quanto a essas dinâmicas, Silva (2015) argumenta,

Nos últimos anos, o uso dessas tecnologias tem introduzido transforma-
ções profundas nas instituições de ensino e acarretado o advento de novos 
modos de compreender, de estudar, de ensinar e de acompanhar pedago-
gicamente a construção de conhecimentos. Os mais variados recursos tec-
nológicos têm se configurado como o universo do possível quando se trata 
de buscar a promoção da educação em seus diversos níveis; uma vez que 
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eles permitem a promoção de conteúdos, aumentam as possibilidades de 
experimentação e consolidação de situações de aprendizagens, viabilizam 
a interação e socialização entre indivíduos geograficamente distantes, fa-
cultam o acompanhamento e mediação da aprendizagem além de fomentar 
perspectivas outras de interação e interatividade (SILVA, 2015, p.18).

Percebemos uma convergência de linguagem por meio das entrevistas e 

da observação participante, assim como a tentativa de usar emojis, stickers e 

figurinhas, isto é, divertidas imagens digitais que substituem emoções e senti-

mento, como estímulo às respostas e participações dos alunos. 

Com relação às figurinhas motivadoras que os professores usavam nas 

atividades dos alunos, inferimos que cada professor criou seu método com as 

melhores intenções possíveis, sem refletir, por exemplo, sobre as críticas ao 

pensamento de Skinner (2003, p. 101) sobre o condicionamento operante, que 

“modela o comportamento como o escultor modela a argila”, isto é, se apre-

senta como um reflexo condicionado, que está baseado nas teorias do cientista 

Ivan Pavlov. 

O condicionamento operante é um mecanismo que premia uma determi-

nada resposta, por exemplo, do aluno, para que este se torne condicionado a 

associar a necessidade dessa ação. Em contrapartida, refletimos que essa  prá-

tica, não é algo típico do ensino remoto, porque é amplamente usada nas aulas 

presenciais, onde muitas vezes, os professores carimbam desenhos ou colam 

adesivos, de forma analógica, nos cadernos e provas de alunos.

Em relação à transposição dos conteúdos das aulas presenciais para a 

estratégia remota, “considero que a gente ainda está numa situação de transi-

ção, mesmo depois de um ano, porque dar aula usando as tecnologias, assim 

com distância das crianças, não é a mesma coisa da sala de aula e a gente fica 

tentando achar o meio termo, mas acaba reforçando muito das práticas que 

eram usadas na escola presencial” (P2).
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Entendemos que o que se pretende não é resolver puramente a questão 

com uso de tecnologia, é preciso que, mesmo em um ensino mediado por esta, 

seja possível manter o vínculo educativo com interações, debates, trocas e diá-

logos. Usamos Paulo Freire para pensar na interação, porque “ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produ-

ção ou a sua construção” (Freire, 2003, p. 47). 

Se em algumas situações não havia interação, mesmo para aqueles que ti-

nham acesso à Internet, imaginamos o estado de exilados, daqueles sem acesso 

à Internet, compelidos ao uso de apostila impressa. Por isso retomamos, uma 

vez mais, a importância de democratizar o acesso à dispositivos e Internet. Nos 

valemos de Pretto (2020b) que afirma a necessidade de  Internet de banda larga 

para a educação pública, nesse contexto de pandemia, 

A educação precisa primar pela democratização do seu acesso, e como fa-
zer isso, sobretudo neste contexto de pandemia, quando se revela de forma 
mais acentuada o fosso em relação à distribuição de Internet banda larga, o 
que afeta, sobretudo, as populações que frequentam a educação pública, os 
professores e as escolas? (PRETO et al., 2020b, p. 14).

A ubiquidade possibilitou sanar dúvidas e questionamentos, na qual alu-
nos podiam estudar e aprender em qualquer hora e lugar, conforme afirma San-
taella (2013).

Ao leve toque do seu dedo no celular, em quaisquer circunstâncias, ele 
pode penetrar no ciberespaço informacional, assim como pode conversar 
silenciosamente com alguém ou com um grupo de pessoas a vinte centíme-
tros ou a continentes de distância. O que lhe caracteriza é uma prontidão 
cognitiva ímpar para orientar-se entre nós e nexos multimídia, sem perder 
o controle da sua presença e do seu entorno no espaço físico em que está 
situado. (SANTAELLA, 2013b, p.22).

O uso do celular foi primordial para a efetivação das aulas, entretan-

to nem todos os alunos possuíam este aparelho individualizado. Alguns estu-

dantes aguardavam os pais retornarem do trabalho, muitas vezes à noite, para 
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utilizar o aparelho. Nesse sentido, entendemos que a ubiquidade foi favorável 

aos estudantes que podiam acessar os conteúdos de aula a qualquer momento, 

todavia, pelas narrativas dos docentes, percebemos que a  ubiquidade não foi 

favorável porque o apoio aos pais e alunos em horários fora de seus expedien-

tes, causaram excesso de trabalho. 

Os participantes professores da pesquisa revelaram a preocupação em 

responder aos alunos e familiares, no mesmo dia, pois se o professor responde 

essa dúvida do aluno no dia seguinte, se concretiza um atraso de 2 dias, por isso 

muitos professores respondiam a noite mesmo, através da comunicação ubíqua, 

conforme ratifica estas narrativas: “Às vezes eu estou deitada lá, assistindo 

filme, nove, dez da noite e chega atividade para mim” (P1). “Além do mais, o 

horário, porque os pais quando chegam à noite, não tem, ele não tem horário 

para falar com a gente, é dez, onze tirando dúvidas” (G2)”. “[...]Então a gente 

tem que entender que mesmo que eles estudem no turno matutino, às vezes a 

família está trabalhando, então só consegue enviar as atividades de tarde ou 

de noite, então eu deixo sempre aberto, eu converso com a família e falo que 

a qualquer hora do dia eu estou disponível pra tirar essas dúvidas, corrigir 

as atividades, porque às vezes eles não conseguem responder no horário que 

seria de aula então esses daí são os limites do uso da TIC, que cada um tem o 

seu horário para utilizar o celular (P3)”. 

Conforme Han (2017) o excesso de desempenho gera um esgotamento 

numa sociedade do cansaço. Ainda que o autor mencione a sociedade do can-

saço pelo excesso de positividade em aceitar todas as demandas, “o excesso de 

positividade se manifesta também pelo excesso de estímulos, informações e 

impulsos” (HAN, 2017, p. 31) e para os professores este aceite foi obrigatório, 

sem adesão, pelo seguinte motivo: em algumas residências havia somente um 

celular e o momento em que os filhos tinham para ler as demandas do dia, era a 
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noite, quando seus pais chegavam do trabalho, entretanto este horário era o do 

descanso do professor. 

Nessa perspectiva, eles nos relatam o que Han (2017) já proferia “é uma 

liberdade coercitiva” (HAN, 2017, p.29). Esses exemplos do autor revela uma 

consonância com a situação vivenciada durante a pandemia: a coerção como 

uma obrigação que o momento de pandemia pedia, além de demonstrar que 

entendiam as situações precárias que exigiam ajuda.

Para além do supracitado cansaço, uma narrativa explica o uso intenso 

das TIC que gerou um cansaço por conta da multitarefa de uma professora, 

na condição de mulher e mãe, “[...] a participação deles é bem, bem precária 

mesmo, então você tem que ficar, olha, liga, aí o pai manda, aí passa dois dias, 

porque, porque os pais, não tem tempo, eles trabalham o dia inteiro, eu me co-

loco no lugar, se eu tivesse saindo e chegando em casa sete, oito horas da noite, 

você acha que eu ainda vou parar para gravar aula com (ocultado nome do/a 

filho/a), nem que é 5 minutos, nem que é 3, nem que é 4, é muito difícil, pinci-

palmente para nós mulheres, que a gente sabe que nosso serviço não termina 

quando a gente chega em casa (P1)”. 

Trazemos Nietzsche, 1967 apud Han, 2017, p.236, “ por falta de repouso, 

nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época 

os ativos, isto é, os inquietos, traz o valor do elemento contemplativo, que é  o 

estado de apreciar as coisas com estado de duração. Percebemos que a pande-

mia não possibilitou este espaço para esta “contemplação”, já que a narrativa de 

P2 complementa: “esse planejamento ele envolve muito tempo e a gente tem 4 

horas na semana para fazer os planejamentos, que acontece? É pouco tempo, 

porque fora esses dias, que temos para planejar esse dia também é o dia para 

participar de alguma formação, de alguma reunião, então para você fazer toda 

essa busca, selecionar, destrinchar nas disciplinas, procurar os aplicativos, de 
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conhecer a funcionalidade daquele aplicativo, se apropriar mais para ensinar 

melhor as crianças, é mais demorado, eu diria assim”. (P2).

Nesse sentido, retomamos aqui os julgamentos dos professores como re-

sistentes ao uso das TIC, como a narrativa acima traz, questões do cansaço e 

falta de tempo para planejamento, pois são apenas 4 horas semanais e que isso 

impede de “se apropriar mais para ensinar melhor as crianças” (P2). Para 

HAN (2017) todas estas questões supracitadas podem adoecer as pessoas com 

transtornos psíquicos, gerando uma sociedade do cansaço.

Apesar das discussões sobre a importância do uso das TIC, não pode-

ríamos deixar de mencionar, “quando a criança  não tem o telefone em casa 

fica difícil da criança acompanhar, porém essa falta de acompanhamento dos 

pais é muito mais forte do que a criança não tem WhatsApp”, nesse sentido, 

G1 acredita que o envolvimento das famílias com as atividades dos estudantes 

deve ser mais importante que o uso do celular.

Outros relatos mostraram essa mesma percepção, “olha, alguns sentem 

dificuldades, fica um pouco perdido com a orientação que a gente dá, a gente 

percebe assim, que falta, eles são muito dependentes de um apoio sabe? Eu 

percebo que eles se sentem um pouco perdidos em relação a isso até porque 

muitos fazem sozinho em casa (P2)”. “[...] Tem aluno meu que acaba se estres-

sando com esse tipo de aula, às vezes perde a paciência e fala pro professor, eu 

não vou mais fazer essa atividade, porque eu não consegui fazer essa atividade 

ou alguns desistem, e aí a gente procura dar um suporte, ligar pra família [...] 

(P3)”. 

No art. 205, da Constituição Federal, lemos que a educação é direito de 

todos e dever do Estado e da família. Essa declaração também consta no se-

gundo artigo da LDB que reafirma essa posição. Ambas as Cartas evidenciam a 
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família como um papel primordial na responsabilidade com a educação. Muitos 

benefícios podem ser descobertos com a proximidade família e escola, princi-

palmente no quesito de alinhamento dos objetivos comuns, através de diálogos. 

Sabe-se que todos foram pegos de surpresa para uma melhor preparação 

das práticas pedagógicas mediadas pelas TIC, por este motivo foi  pouco plane-

jada e  discutida, porém diversos documentos legais, sancionados muito antes 

da pandemia e evidenciados na análise documental desta pesquisa (vide Figura 

5, dos documentos relacionados às TIC antes da pandemia), ilustram atrasos 

em implementações. 

Foram encontrados documentos e programas nacionais que versam o 

uso da TIC e citam a necessidade de implementar “banda larga para escolas”, 

“Internet de alta velocidade”, “inclusão digital” e “formação tecnológica aos 

professores”, “ampliar acesso aluno/computador”, “qualidade de ensino com 

uso de TIC”, “promoção de uso de TIC nas escolas”. Entendemos que, se estas 

ações tivessem sido implementadas na prática, antes da pandemia, talvez não 

houvesse tantas disparidades, as quais serão problematizadas no subtítulo a se-

guir, “as famílias e a escolarização em desigualdades”.

Algumas ações impactaram diretamente a comunidade escolar, pela ur-

gência em que os procedimentos foram tomados, se valeram de mídias corpo-

rativas, muitas do grupo GAFAM, outras nos mesmos moldes que vigiam e 

controlam as ações dos usuários. “O celular através do aplicativo do WhatsApp 

mais comum entre as famílias e a gente utiliza muitas outras ferramentas que é 

o Google Meet, que é Google Drive [...] (P3). “[...] tem o Google Forms que eu 

exijo também que o professor, que é uma exigência nossa, que o professor faça 

a atividade avaliativa” (G3). Para complementar, no supracitado mapeamento 

evidenciado na “Figura 58” é possível perceber a quantidade de usos que se 

fizeram presentes com aplicativos comerciais.
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Entendimentos sobre ética no uso das tecnologias são necessários, como 

reconhece Kenski (2003) que na maioria das escolas brasileiras, as tecnologias 

digitais de comunicação e de informação “[...] são impostas, como estratégia 

comercial e política, sem a adequada reestruturação administrativa, sem re-

flexão e sem a devida preparação do quadro de profissionais que ali atuam.” 

(KENSKI, 2003, p.70). 

A aplicação das tecnologias digitais no contexto educacional não deve 

ser o uso pelo uso, ou seja, algo tecnocêntrico ou instrumental, assim como ar-

gumenta Zuboff (2021), que os dados tramitados nestes sistemas corporativos 

podem ser capturados para fins comerciais.

Apesar da autora focar no grupo GAFAM, o termo “capitalismo da vigi-

lância” pode ser refletido para todos os usos de aplicativos que foram utilizados 

na rede municipal de Cuiabá, a saber, Kinemaster, Dollify, Bitmoji, Handbrake, 

Tunefab, Vimeo, além dos próprios aplicativos do grupo GAFAM como YouTu-

be, Google, WhatsApp, por exemplo.

A presença dos algoritmos pode reduzir a produção do próprio conhe-

cimento do estudante, já que as plataformizações exibem os conhecimentos 

obtidos através dos motores de busca, potencializados pelo capitalismo de vigi-

lância. “Em uma sociedade marcada pelas desigualdades, os algoritmos podem 

assumir facetas opressivas, produzindo e reproduzindo modos de discrimina-

ção e de dominação nas mais diversas vertentes: gênero, raça, etnia, classe so-

cial etc.” (LIMA et al., 2020, p. 141).

Os perigos em utilizar as mídias corporativas não foram relatados pelos 

participantes, porém foi percebido, pela pesquisadora, quando em observações 

nos grupos de WhatsApp o uso de diversos aplicativos do grupo GAFAM, por 

exemplo. Cabe expor a percepção da pesquisadora porque falar sobre cultura 
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digital nas escolas é também examinar questões de segurança e privacidade dos 

dados, tanto pessoais quanto das instituições de ensino. 

Diversos estudos mostram que o uso das tecnologias deve ser feito quan-

do se tem um domínio do que significa e para que serve, pois seu uso obrigató-

rio de maneira ferramental não gera significados. A falta destes entendimentos 

poderá deixar a comunidade escolar a serviço das grandes corporações.

Entretanto, é muito instável o equilíbrio entre a difusão indiscriminada da 
informação no ciberespaço e a construção individualizada do conhecimen-
to. O universo das redes é um espaço em constante mutação, dispersivo e 
assistemático. O que ele tem de positivo, a oferta desmedida de informação 
que pode potencializar a aprendizagem, é contrabalançado, no outro ex-
tremo, pela ausência de orientação, cujos efeitos negativos atingem parti-
cularmente aprendizes ainda imaturos. Localizar conteúdos nas redes está 
se tornado cada vez mais refinado. Entretanto, localizar não prescinde da 
capacidade seletiva, avaliativa e da utilização eficaz dos conteúdos.. (SAN-
TAELLA, 2013b, p. 27).

Como ajuda para compreender este impasse tomemos por base o históri-

co relatado por Lévy (2010), que exemplifica o motivo do alto investimento nas 

escolas da França e o motivo do desastre no uso das tecnologias. O autor retra-

ta que o “governo, escolheu material da pior qualidade, perpetuamente defei-

tuoso, fracamente interativo, pouco adequado aos usos pedagógicos” (LÉVY, 

2010, p. 9). Ainda relata ações que impactam as escolas, coadunando com os 

achados desta investigação.

Foram tiradas lições das muitas experiências anteriores neste assunto? Fo-
ram analisadas as transformações em andamento da ecologia cognitiva e os 
novos modelos de constituição e de transmissão do saber a fim de orientar 
a evolução do sistema educativo a longo prazo? Não, apressaram-se em 
colocar dentro de sala as primeiras máquinas que chegaram, Em vez de 
conduzir um verdadeiro projeto político, ao mesmo tempo acompanhan-
do, usando e desviando a evolução técnica, certo ministro quis mostrar a 
imagem da modernização, e não obteve, efetivamente, nada além de ima-
gens. Uma concepção totalmente errônea da técnica e de suas pretensas 
“necessidades”, às quais acreditou-se (ou fez-se acreditar) que era neces-
sário “adaptar-se”, impediu o governo e a direção da Educação nacional 
de impor fortes restrições aos construtores de material e aos criadores de 
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programas. Eles não foram forçados a inventar. Seus comandatários pare-
cem não ter entendido que a política e a cultura podem passar polo detalhe 
de uma interface material, ou por cenários de programas bem concebidos. 
(Lévy, 2010, p. 9).

Logo, entra numa seara de que técnica, política e projetos culturais mis-
turam-se de forma que não se podem dissociar,

Alguém talvez objete que a evolução da informática não é muito adequada 
a qualquer tipo de debate democrático ou a decisões “ políticas”. Pare-
ce-nos, entretanto, que a informatização das empresas, a criação da rede 
telemática ou a “introdução” dos computadores nas escolas podem muito 
bem prestar-se a debates de orientação, dar margem a múltiplos conflitos e 
negociações onde técnica, política e projetos culturais misturam-se de 
forma inextrincável. (Lévy, 2010, p. 8 grifo nosso)

Esta discussão suscita um convite para futuros estudos sobre o equilíbrio 

entre a tríade sociedade, política e tecnologia, com o objetivo de se alcançar 

uma tecnodemocracia, como cunhou  Lévy (2010). Percebemos portanto que 

algumas ações que impactam diretamente as escolas públicas estão relaciona-

das às ações governamentais.

Contudo, entendemos que não houve tempo para uma melhor preparação, 

nisso a única possibilidade foi se submeter ao mercado, por isso os professores 

ficaram refém do capitalismo da plataforma. Mesmo com esses movimentos, 

percebemos produções de professores imbuídos de novos significados pedagó-

gicos que permitiram uma nova configuração das práticas educacionais.

5.2 “Re”fundar da docência

As situações vivenciadas pelos docentes, como aquisição de novos sa-

beres, novas formas de atuar e de produzir, para dar conta da situação que se 

encontravam, geraram entendimentos que podem possibilitar o “re”fundar da 

docência, levando consigo um enorme desafio de ressignificar suas atuações e 
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de perceber, amiúde, a imensa falta de recursos que impacta o processo educa-

cional. 

“Re”fundar aqui tem o sentido de edificar a docência sobre novas bases, 

como uma renovação a partir das apropriações das TIC, surgidas nesse marco 

pandêmico. Usamos Han (2017) quando aborda que a apropriação é “constitu-

tiva da formação e da identidade. [...], sem apropriação também não há reno-

vação” Han (2019, p. 107-108), nesse sentido, os professores se apropriaram 

dessa linguagem como uma nova fundação da docência, a partir de uma rein-

venção, com novos usos, assim como diz G1: “na verdade esses professores se 

reinventaram, foi um momento de reinvenção mesmo”.

Outras sensações foram vivenciadas como o alerta de situações que já 

estavam postas, mas a pandemia escancarou mazelas derivadas das desigual-

dades econômicas e sociais, “aí tem aqueles problemas sérios de convivência 

dentro de casa, falta de alimentação, quer dizer, as crianças com as quais nós 

trabalhamos tem uma limitação bem grande [...]” (G1). “[...] O povo é muito 

carente  né, então tem pais que não ajudava mesmo e não ajuda, que é contra, 

que é muito ignorante” (G2). “Pagamos aluguel de uma impressora para fazer 

essas atividades impressas, porque já tem muitos gastos, e os pais também não 

tem condições de fazer essas atividades impressas” (G1).

Essas narrativas nos remete ao legado de Paulo Freire (1997), quando  in-

terpreta a autonomia pedagógica ao afirmar que o professor não pode se eximir 

das responsabilidades e deve ser um ativista político, porque a ação educativa 

é feita de relações sociais, étnico-raciais e produtivas, que influenciam nas prá-

ticas pedagógicas. Nesse sentido, cabe a comunidade escolar, compreender as 

limitações dos contextos sociais de cada família e buscar formas de melhorar 

suas condições com denúncias e resistências.
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Os entendimentos sobre as condições de cada família tenderá a aumentar 

o  estreitamento das relações escola/família, e foi tratado como elogios em re-

lação as boas descobertas com as aulas mediadas pelas TIC, como eles nos di-

zem: “no início foi um pouco difícil, mas com algumas reclamações e conversa 

com os professores fomos colocando de acordo, que ficou boa pra todos as 

partes, sempre que temos dificuldade conversamos com a professora” (PR7), 

isto é, após o estreitamento entre os pares, as dúvidas podem ser esclarecidas.

Ainda sobre o estreitamento família e escola, encontramos os seguin-

tes depoimentos dos pais/responsáveis de alunos, sobre as boas práticas que 

conseguem elencar nesse contexto: “Contato pais/professor, acompanhamento 

das aulas, relacionamento interpessoal” (PR12); “A interação entre família 

e escola, o uso dos aparelhos tecnológicos” (PR4); “A boa interação entre a 

escola e a nossa família, que assim fica mais fácil. Melhor que ficar parado, 

de vez, sem obter avanço algum” (PR6). Nesse sentido, P3 ratifica, “a gente 

não está trabalhando somente com a criança, com o aluno, a gente está traba-

lhando também com a família e a família com a gente, então está havendo uma 

troca maior do que que já foi” (P3); “pela apostila, o pai estando em casa ou a 

mãe tem aquela, dar aquela força para a criança se desenvolver, o que facilita 

mais para criança” (G1).

Cabe destacar que o entendimento das famílias em relação às boas prá-

ticas está relacionado ao estreitamento das relações entre família e escola, no 

quesito comunicação e não no quesito ensinar, apoiar o estudante, como eles 

nos dizem “Criança em casa com a família tem mais dificuldade em fazer as 

tarefa com os pais” (PR6); “Em ter tempo para ajudar os meus três filhos a 

fazer as atividades, pois tenho que trabalhar” (PR8); “A maior dificuldade e 

ao mesmo tempo desafiador pra mim, é a questão da paciência para ensinar, 

com base nas orientações da professora e dos livros”. (PR9).
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Nesse sentido, as aulas mediadas pelas TIC terá grande relevância para o 

estreitamento entre as relações família e escola no quesito comunicação. 

5.2.1 As TIC e o ensinar e aprender

As tecnologias da informação e comunicação estiveram presentes na co-

munidade escolar em contexto de pandemia a partir da utilização de WhatsApp, 

YouTube, aplicativos em geral e por meio de diversos artefatos culturais como 

o celular, notebook, computador e televisão. Estes usos se concretizaram como 

uma necessidade de manter a comunicação e o ensino-aprendizagem como pra-

ticantes de uma cultura digital, como bem ilustra esta narrativa: 

Eu gravo o meu  vídeo no notebook, gravo a tela do notebook, que é o 
Windows 10 e eu gravo a tela do notebook, eu coloco lá, abro a atividade 
e vou explicando cada questão, vou explicando cada assunto, gravando a 
tela, também tem a saída do microfone e eu reduzo o vídeo, porque alguns 
também, o acesso à Internet não é muito bom, então para não utilizar toda 
a Internet deles, para não deixar o vídeo muito pesado, eu reduzo o vídeo 
num programinha que é o ‘HandBrake’, o vídeo fica bem leve, comprimo 
o vídeo e envio no WhatsApp, então às vezes utilizo também jogos que tem 
na Internet de fácil acesso e envio para o grupo, é tudo pelo meio do grupo. 
(P3).

Apesar de ser uma pequena narrativa, o docente fez uso de cinco recur-

sos tecnológicos para uma única finalidade, o que demostra que os docentes se 

apropriaram destas linguagens: 1) Notebook; 2) Gravação da tela; 2) Narração; 

3) Internet; 4) Compressão de vídeo e 5) WhatsApp. Esta narrativa e as obser-

vações participantes nos grupos de WhatsApp mostraram uma formação de um 

quadro de inteligência coletiva (LÉVY, 2010), desenvolvendo diversas habili-

dades em conjunto com seus alunos.

Nessa perspectiva, Souza (2016) esclarece que:

O acesso, apropriação, consumo e produção com o uso de tais mídias impli-
cam domínios e saberes específicos, pois o que caracteriza a cultura digital 
é o processo de produção, processamento, armazenamento e distribuição da 
informação, com uma hibridez e diversidade de linguagens veiculadas por 
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diversos meios, suportes e interfaces digitais, influenciando e atualizando o 
que se chama de letramentos com mídias digitais. (SOUZA, 2016, p. 90). 

De acordo com os levantamentos desta investigação, verificamos que a 

influência das tecnologias tem provocado algumas mudanças culturais e a bus-

ca pela aprendizagem tem gerado algumas habilidades práticas nos professores 

que acreditam que permanecerão se valendo das TIC no retorno das atividades 

presenciais. Neste ponto, encontrou-se duas, dentre as dezoito narrativas de 

pais, que se apresentavam contra essa estratégia de ensino. Com base na lite-

ratura e nas narrativas dos gestores e professores, essa postura dos pais, tem 

relação à não aceitação do novo, pois estes esperam que os seus filhos estudem 

no mesmo formato de ensino que outrora receberam. Um dos gestores esclare-

ce que, no imaginário dos pais, os professores estavam sem trabalhar e que os 

pais que estavam ministrando as aulas em substituição aos professores, assim 

como nos relatam:

Foi muito difícil. Os pais não aceitavam, não entendiam por que que as 
crianças não tinham que passar por isso daí e depois com o progresso da 
pandemia, do vírus, eles foram entendendo realmente que a coisa não era 
muito bom, era uma coisa assim, ou o professor não queria dar aula ou 
estava ganhando o salário dele sem trabalhar, esse tipo de coisa, eles não 
eram professores para estar dando aula em casa para crianças, então todas 
essas resistências aí. (G1). 

Contudo, complementa que este tipo de resistência surgiu no início desta 

estratégia de ensino, posteriormente foram compreendendo que essa era a única 

alternativa para o ensino continuar.

Os estudantes que tinham acesso à Internet apresentaram diversas com-

petências e habilidades que, para Lévy (2010), é o mesmo que o desenvolvi-

mento das técnicas da inteligência, ou ecologia cognitiva, que é o estudo das 

dimensões técnicas que acontece no coletivo, no caso, o coletivo ocorreu ex-

clusivamente mediante grupo do WhatsApp que a comunidade escolar atuava, 

produzia, colaborava e inspirava outros participantes. 
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Os professores participantes mostraram disposição em usar as tecnolo-

gias nas práticas pedagógicas, produzindo conteúdo e evidenciando diversos 

usos, tais como: canal do YouTube @Portal da Escola Cuiabana, WhatsApp, 

desenho digital, gamificação, dentre outras alternativas criadas. Muitos profes-

sores fizeram cursos fornecidos pela SME, durante lives na Semana Pedagógica 

de 2021. O trabalho coletivo era realizado via Google Meet entre professores e 

a gestão escolar.

Entendemos que as aulas mediadas pelas tecnologias possibilitaram aos 

alunos um aprendizado histórico e, aos docentes, novas formas de ensinar, 

aprender e perceber a evolução cognitiva do corpo docente. O convívio com 

as TIC nas circunstâncias de ensino-aprendizagem colaborou para o desenvol-

vimento intelectual dos alunos, essa concepção foi evidenciada nas falas dos 

professores de haver notado que estes, que tiveram acesso às TIC, obtiveram 

um conhecimento de forma mais suave, paralelamente, uma aquisição mais 

concreta. O professor pôde perceber que o conhecimento foi mais solidificado 

porque se retirou o aluno da figura passiva para agente do seu próprio desen-

volvimento.

5.2.2  Espaços de formação e aprendizagens

O trabalho pedagógico foi organizado coletivamente e, logo em seguida, 

era apresentado, para a gestão escolar, um portfólio das atividades realizadas 

com os estudantes. As ordens eram recebidas pela SME e a gestão escolar se 

reunia via plataforma Google Meet para horizontalizar os conteúdos. 

No documento que normativa o @Portal da escola cuiabana, contêm ex-

plicações sobre “solidariedade e colaboração - nem todos os professores sabem 

lidar com as novidades tecnológicas, por isso, a Coordenação e a Assessoria 

de Polo devem estar atentos e oferecer ajuda aos Tutores/Professores”. (SME, 
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2020, p. 27). Muitos professores se uniam para sanar dúvidas entre si e para 

apoiar uns aos outros, exatamente como preconizou a SME “usar a criatividade 

e procurar aprender com os colegas – para que possa orientar da melhor manei-

ra possível as famílias, nem todos os estudantes têm acesso e/ou familiaridade 

com as tecnologias”. (SME, 2020, p. 27). 

Casagrande (2016) faz uma extensa análise documental, que nos faz re-

fletir sobre as políticas educacionais e a formação dos docentes que, em termos 

de política educacional, bastante se avançou, como dito, mas não incidiu em 

termos práticos. Para Belloni (2001), existem desafios nestas questões, mo-

mento em que tece diversos propósitos de mudanças:

Para fazer frente a esta nova situação, o professor terá necessidade mui-
to acentuada de atualização constante, tanto em sua disciplina específica, 
quanto em relação às metodologias de ensino e novas tecnologias. A rede-
finição do papel do professor é crucial para o sucesso dos processos edu-
cacionais ou a distância. Sua atuação tenderá a passar do monólogo sábio 
da sala de aula para o diálogo dinâmico dos laboratórios, salas de meios, 
e-mail, telefone e outros meios de interação mediatizada; do monopólio 
do saber à construção coletiva do conhecimento, através da pesquisa; do 
isolamento individual aos trabalhos em equipes interdisciplinares e com-
plexas; da autoridade à parceria no processo de educação para a cidadania. 
(BELLONI, 2001, p.82-83).

Ainda, sobre formação, Casagrande (2016) discorre que é na escola que 
se aplica o que se rendeu na universidade:

Se na escola está a realidade social, é preciso também olhar para ela an-
tes de propor modelos de escola padrão, já materializadas deficientemente, 
lembra-se da promessa de instalação de computadores, que até o ano de 
2016 estavam encaixotados na escola “Gama”, que parecem à guisa dos 
textos anunciados relacionar-se ao conceito de profissão docente, mas des-
consideram a complexidade das diferentes dimensões que o processo de 
ensino/aprendizagem envolve. O aluno atingiu a meta, se aprendeu é outra 
história. O professor atingiu a meta, se não rendeu, tchau. As universidades 
são importantes à medida em que são responsáveis pela formação inicial 
dos professores (um dos elementos relacionados na concepção de carreira 
docente), no entanto, as escolas de educação básica são o destaque deste 
trabalho, pois nelas se materializam as políticas de carreira dessas pessoas 
formadas pela universidade e os docentes que nela atuam é que estão en-
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tre a afirmação/estagnação de legitimidade e importância de seu ofício (na 
perspectiva aqui adotada, leia-se profissão). (CASAGRANDE, 2016, p. 
262).

Apesar de todas estas limitações, os professores se apropriaram das con-

vergências de linguagens, tentado buscar informações na Internet e ajuda dos 

colegas professores para propor atividades pedagógicas nessa época de pande-

mia, com uso das TIC, porém algumas aulas muito elaboradas não alcançaram 

a totalidade de alunos, por conta da falta de acesso à Internet e às questões re-

lacionadas à vulnerabilidade social das famílias.

5.2.3 Sobre os enfrentamentos, resistências e “des”amparos

Em relação ao trabalho coletivo, os docentes foram amparados, conforme 

relato: 

A Secretaria [SME], ela que nos orienta como proceder” (G2). “Da equipe 
gestora da escola eu tenho tudo, aquele apoio. É um aprendizado para todos 
nós, então do mesmo jeito que eu tive que aprender a editar vídeo, a gravar, 
tive até que, mexe aqui, mexe ali, então assim, a equipe gestora da escola 
também, o que eu consigo fazer e o que podia fazer para eles me ajudarem, 
eles me ajudaram”. (P1). 

Teve, teve não, está tendo ainda bastante cursos ofertados pela SME, sema-
na pedagógica dando bastante dicas, ajuda bastante a gente, então é o meu 
segundo ano na rede e comparação à outra Secretaria que eu trabalhava, em 
outra cidade, essa está ajudando bastante. Minha opinião é essa, eu pude 
contar com apoio da SME, em relação a essas habilidades em relação a 
cursos, eles ajudando o professor a se atualizar a pensar em novas formas 
de ensinar novos métodos e para mim foi bem válido. (P3).

Em contrapartida, foram desamparados emocionalmente. Houve relatos 

de desânimo e cansaço em relação às seguintes situações, a saber: 1) carga 

horária extensa; 2) atendimento às famílias após o horário de expediente; 3) 

aulas sendo planejadas em paralelo às atividades domésticas; 4) ocorrências de 

situações pessoais e profissionais em paralelo; 5)  apenas quatro horas semanais 

para cursos de formação e planejamento. Além do rígido controle de frequência 
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dos professores: “Nós fizemos questões, eu mesma fiz questões para os profes-

sores de frequência, porque quando a gente faz uma videoconferência a gente 

cria um link de frequência para saber quem participou”. (G2). “[...] Quinzenal-

mente os professores enviavam o monitoramento da presença das crianças com 

as atividades realizadas que se tornou depois um portfólio para validar os dias 

de aulas dado e o conteúdo”. (G1).

O supracitado portfólio é uma produção do professor que contempla 

todas as atividades dos alunos articuladas com o plano de aula. Ainda contém 

informações do comportamento dos alunos e imagens das devolutivas. Enten-

demos que, pelo esmero em cada detalhe, demandou muito tempo esta produ-

ção.

Em 2011, Toschi já havia relatado situações que envolvem estas questões 

emocionais e que deveria ser preocupação governamental: 

A ansiedade, o stress, o burnout atinge inúmeros professores. Outros desis-
tem da profissão. Os jovens nem pensam em cursar licenciatura e se tornar 
mais um deles 2. A questão é séria demais e deveria ser preocupação gover-
namental de primeira ordem. (TOSCHI, 2011, p. 1). 

Similarmente, Casagrande (2016) tece a mesma colocação: 

A responsabilização docente não auxilia na aprendizagem dos alunos, ape-
nas no adoecimento dos trabalhadores [...] é necessário que a legislação 
que versa sobre valorização docente, saia do papel; o desenvolvimento da 
carreira profissional colabora para o reconhecimento social da docência. 
(CASAGRANDE, 2016, p. 261).

Ainda sobre desamparos, houve relatos de que os professores precisavam 
de melhor Internet e celular para melhorar suas aulas: 

Ouvi o prefeito falando que ia liberar Internet, mas, eu não vi essa Internet 
que ele ia liberar, Internet gratuita, não vi, se ele liberou não consegui esse 
acesso [...] Tive até que arrumar uns dados móveis, porque, como te falei, 
a Internet daqui não é uma qualidade boa, tem dias que eu mando aula e de 
repente cai, então eu tive que colocar uma Internet boa também no celular 
para esse imprevisto. (P1).
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Uma narrativa evidenciou que um docente queria melhorar suas aulas 
adquirindo uma mesa digitalizadora: 

[...] então meu próximo objetivo é  minha próxima descoberta de boa prá-
tica é comprar essa mesa digital para facilitar um pouco porque através do 
mouse a coordenação motora é um pouco limitada para a gente fazer os 
desenhos que a gente precisa fazer, escrever os textos que a gente tem que 
escrever durante a gravação da aula, mas eu me viro como posso né, como 
como dá, mais próxima descoberta vai ser o manuseio dessa mesa digital 
que vai ajudar bastante. (P3).

Além do consumo diário de sua Internet pessoal e outros custos parti-
culares. “Posso te dizer que faria falta de ter um celular melhor, por exemplo 
porque todos os dias é muita imagem, muito vídeo no celular e o celular não 
acompanha essas todas informações e feedback das crianças”. (P2).

Outro desemparo ocorreu quando a docente foi em busca do wifi da esco-
la e não conseguiu:

[...] não dava para gravar na escola porque lá não tem wifi, lá tem o micro 
só mesmo na secretaria que só dá para atender na secretaria porque aqui 
(nome do bairro omitido) não tem uma Internet boa, entendeu? Na secreta-
ria tem dois computadores, lá na escola tem quatro computadores que tem 
Internet, mas é como eu estou te falando, não é uma Internet muito boa, [...] 
não tem wifi para você fazer, aí você tem que fazer em casa mesmo”. (P1).

Estes dados coadunam com a pesquisa de Casagrande (2016) quando de-
monstrou que:

[...] os resultados evidenciaram, também, que os professores buscam atuar 
no dia-a-dia com otimismo, buscando, inclusive com recursos financeiros 
próprios, dar soluções para os problemas e alcançando, assim, o melhor 
resultado possível no sentido de promover a aprendizagem e o desenvolvi-
mento dos jovens que lhes são confiados. (CASAGRANDE, 2016, p. 260).

Esses movimentos de uso de recursos próprios, por parte do professor, 
durante a pandemia, objetivou otimizar o ensino. São práticas elogiáveis, po-
rém não desmerece quem não o fez, pois estas ações individuais não configu-
ram como mudanças efetivas que atenda a todo o estudante, principalmente 
aqueles sem acesso à Internet.
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5.3 As famílias e a escolarização em desigualdades

Ainda que uma das primeiras providências adotadas pela SME fosse uma 

pesquisa para descobrir qual a maneira mais eficiente para uso de TIC pelos 

estudantes, das 2.725 pessoas que responderam sobre o uso do smartphone, 

2.141  afirmaram possuir a Internet. Para melhorar a análise destes dados, fize-

mos um cálculo em relação a totalidade de estudantes: 1) a rede municipal de 

Cuiabá possui 54.000 estudantes; 2) resulta em 51.275 que não responderam 

à pesquisa; 3) os 2.141 que afirmaram ter celular não foi questionado sobre a 

qualidade de conexão. 

A pesquisa da SME não verificou sobre a qualidade do sinal ou se essa 

conectividade era através de créditos pré-pagos que consomem exponencial-

mente os dados ao baixar uma aula por vídeo, por exemplo, ou fazer pesquisas 

que exigem download de dados. 

No cotejo dessas discussões, eles nos dizem: “[...] nem todas as crianças, 

nem todos os pais que têm acesso à Internet, principalmente aqui no bairro que 

aqui a Internet é bem precária”. (P1). “[...] O ideal seria que eles tivessem 

recebido no mínimo algum tipo de equipamento que eles pudessem utilizar por-

que eu percebi que as crianças do ano passado, 2020 para 2021, alguns pais 

compraram celular para eles e os que tem o celular sendo deles, participam 

mais.” (P2). 

[...] Quando você precisa de uma Internet, um pouco mais rápida, uma 
Internet boa, excelente, então dificulta muito, que às vezes as famílias não 
têm esse acesso à Internet. Muitas famílias não têm acesso à Internet ruim, 
simplesmente não tem acesso à Internet,[...] também é a questão do uso do 
celular, às vezes a família tem 3 crianças estudando e um celular apenas 
então esse celular fica complicado para utilizar porque são 3 crianças de 
turmas diferentes [...] um dos maiores desafios também e o acesso à Inter-
net porque também tem família assim que às vezes depende de crédito da 
operadora e às vezes o crédito dura uma semana, no mês,  às vezes duram 
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um mês apenas. No outro mês a criança já fica somente na atividade apos-
tilada, apostila que a gente formula e isso aí também é um desafio então 
elencando os desafios é o uso do celular que às vezes a família só tem um 
aparelho para várias pessoas utilizarem também  a conexão da Internet, al-
gumas famílias não possuem essa conexão não tem Wi-Fi. Às vezes o wifi 
não tem uma boa conexão à Internet. (P3). 

“O trabalho foi organizado levando em consideração os recursos aos 

quais os alunos tinham acesso, no caso o WhatsApp. [...] Os limites estão es-

tritamente condicionados à baixa infraestrutura tecnológica das escolas, dos 

alunos e dos professores”. (P4).

Para complementar estas problematizações, uma recente pesquisa divul-

gada em 2021 pela Cetic.br demonstrou disparidades nos acessos à Internet, 

consequentemente constitui a escolarização em desigualdades.

Entretanto, os dados também revelam a permanência de um cenário de pro-
fundas desigualdades digitais. A realização de atividades pela Internet críti-
cas para a vida cotidiana durante a quarentena ainda ocorre em menor pro-
porção nas faixas mais vulneráveis da população, como aqueles com menor 
escolaridade e nas classes DE. Se, por um lado, é promissor o fato de que 
a Internet tenha sido apropriada de forma mais intensa para a realização de 
atividades que antes se restringiam ao mundo offline − como no fenômeno 
das lives e no uso de aplicativos de mensagens para a compra de produtos 
e serviços − os dados mostram que a adoção da rede ainda é limitada para 
parcelas amplas da população. (Cetic.Br, 2021, p. 95).

Como medida para resolver a falta da qualidade da Internet das famílias, 

a SME encontrou uma forma de continuar com o ensino através de apostilas 

impressas, além do uso do SMS, que foi o artifício destinado ao trâmite de 

conversas para famílias impossibilitados de conexão de dados, como também 

a implantação do plantão pedagógico que sanava dúvidas dos estudantes. Estes 

dados coadunam com Cetic.Br, em pesquisa divulgada em 2021 que:

A entrega de livros e apostilas pelas Secretarias de Educação foi uma das 
estratégias adotadas para que os estudantes, especialmente aqueles das ca-
madas mais vulneráveis da população, sem acesso a dispositivos e redes, 
tivessem acesso a materiais didáticos e atividades educacionais durante a 
pandemia. (Cetic.Br, 2021, p. 82).
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No documento da SME, informava que as famílias poderiam usar as me-

diações da escola para uso do wifi, todavia, em algumas narrativas os parti-

cipantes afirmavam que a escola possuía baixa qualidade de conexão, o que 

impossibilitou essa dinâmica.

Entendemos que essa foi uma dificuldade que não pode ser contornada, 

pois também foi majoritariamente relatada como desafios pelos pais/responsá-

veis dos estudantes. A maioria dos desafios e dificuldades encontradas se refe-

rem à falta de conexão com a Internet, conforme nove relatos a seguir que ilus-

tram essa afirmação: “Falta de Internet”. (PR2). “A falta de Internet”. (PR4). 

“Para mim somente o uso de alguns aplicativos, sem ser o WhatsApp pois tem 

alguns professores que acha que todos temos muito entendimento de Internet 

e põe coisas difíceis de mexer, tirando isso estou gostando”. (PR7). “Internet 

fraca”. (PR9). “A Internet às vezes não pega”. (PR9). “Internet, às vezes, a 

Internet não é o suficiente”. (PR10). “Algumas dificuldades, pois fica difícil de 

ensinar online, pois fica travando a Internet e não aprendem nada dessa for-

ma”. (PR12). “Falta de Internet”. (PR14).

A Cetic.Br amplia a discussão sobre essas situações, propondo melhorias:

Para ajudar a reduzir tais desigualdades, são necessárias políticas educacio-
nais que levem em conta as diferentes realidades de alunos e professores 
e que contemplem a participação não apenas de representantes do poder 
político ou dos setores produtivos da economia, como também da própria 
comunidade educacional, como aspecto central desse processo. Essas po-
líticas tornam-se ainda mais necessárias tendo em vista as diferentes for-
mas de apropriação do currículo durante a pandemia e o possível déficit de 
aprendizagem entre estudantes. (Cetic.Br, 2021, p. 97).

Os estudantes que não possuíam acesso à Internet, porém tinham televi-

são em casa, mais uma vez foram prejudicados, porque houve a rescisão con-

tratual com a empresa privada TV Mais, deixando novamente as famílias com 

a escolarização em desigualdade. As aulas que eram transmitidas de segunda 
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a sexta-feira, com programação matutina, vespertina e noturna, e aos sábados 

com programação pela manhã, deixaram de ser exibidas.

Vale ressaltar o resultado da pesquisa realizada pela SME, para identificar 

qual o meio de comunicação mais usado pelas família que demonstrou 19% dos 

respondentes têm televisão em casa, por este motivo, foi feito o contrato com a 

TV Mais. Nesse sentido, a rescisão do contrato descartou o objetivo principal 

da supracitada pesquisa, que era atender alunos com televisão em casa. 

Importante frisar que a TV Mais não é uma TV pública, ela é uma empre-

sa privada de interesse público, o que favoreceu o corte do contrato. Se fosse 

pública, não havia motivos para impedir a transmissão das aulas televisionadas.

A gestão escolar citou situações de alunos fora da cidade de Cuiabá e a 

preocupação em manter estes estudantes para evitar a evasão: 

[...] para ajudar quando o aluno falta, o monitoramento é feito para isso aí, 
a coordenadora com o grupo, cada qual que é responsável pelas crianças 
faltosas tenta localizar as crianças onde ela está. Já descobri várias vezes a 
criança fora de Cuiabá, está no sítio ou fora da cidade, né Cuiabá não, no 
sítio, está com a avó ou viajou e a gente pede que volte porque ninguém 
está de férias, estamos apenas em ensino remoto”. (G1).

Essa narrativa coaduna com a pesquisa Painel TIC COVID-19 da Cetic.

Br: “Outro ponto de atenção evidenciado pelos dados é o risco de evasão esco-

lar, uma das principais preocupações em relação ao período de distanciamento 

presencial das atividades escolares.” (Cetic.Br, 2021, p.86).

Outras dificuldades ilustraram as barreiras para concretização do ensino, 

tais como pouca capacidade de armazenamento no celular que se tornou um 

impasse para guardar atividades, aulas propostas por vídeos e muitos livros em 

formato e-book, que segundo Lévy (2010) é preciso dispositivos avançados:

Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mun-
do das telecomunicações e da informática. As relações entre os homens, 
o trabalho, a própria inteligência dependem, na verdade, da metamorfose 



216

O uso intenso das tecnologias da informação e comunicação na educação básica em tempos de pandemia: do estranho ao possível

Michele Marta Moraes Castro

incessante de dispositivos informacionais de todos os tipos. Escrita, leitura, 
visão, audição, criação, aprendizagem são capturados por uma informática 
cada vez mais avançada. (LÉVY, 2010, p. 7).

Adicionalmente, pais relataram que tiveram dificuldades em apoiar os 

estudantes no ensino pela falta de paciência e pela baixa capacidade escolar no 

tema proposto. Isso evidencia a degradação histórica do ensino, cujos pais não 

concluíram os estudos ou tiveram uma educação deficitária. Contudo, antes de 

iniciar este movimento, a SME, primando por melhores decisões, realizou uma 

pesquisa de nome “Pesquisa Avaliação Ensino a Distância” com o intuito de 

encontrar respostas para a possibilidade de  acompanhar os filhos nos estudos, 

eis que o resultado reportou que 90,5% acompanhariam o estudo do(a) filho(a) 

e 8,2% alegaram que não teriam como acompanhar o estudo, sendo 1,2% de 

familiares que não souberam responder. (SME, 2020). 

Como se nota na pesquisa, a grande maioria se propôs a acompanhar seus 

filhos, no entanto, na prática, não houve a realização dessa intenção. Encontra-

mos relatos de que muitos pais que trabalhavam fora não tiveram tempo dispo-

nível para auxiliar as crianças, muitas destas, ficavam sozinhas em casa. Outros 

pais perderam seus empregos e a falta de alimentação foi uma das limitações 

mais cruéis relatadas.

 Outras situações encontradas foram famílias com poucos celulares para 

dividir com os filhos, culminando em pais que trabalhavam o dia todo e quando 

retornavam de seus expedientes, os filhos se apossaram dos aparelhos, naquele 

único tempo hábil para checar qual a atividade do dia, para efetuar e enviar as 

devolutivas à noite, gerando um impasse para as famílias e para os professores 

pelo trabalho extenso que alcançava os três turnos diários. Para Belloni (2001): 

A escola deve integrar as tecnologias de informação e comunicação por-
que elas já estão presentes e influentes em todas as esferas da vida social, 
cabendo à escola, especialmente à escola pública, atuar no sentido de com-
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pensar as terríveis desigualdades sociais e regionais que o acesso desigual 
a estas máquinas está gerando. (BELLONI, 2001, p.10).

Nesse sentido, a intervenção do Estado é primordial, o qual é responsável 

pela garantia dos direitos dos cidadãos, para que a formação crítica seja iguali-

tária, possibilitando o seu acesso a todos, assim como preconiza a Intervozes: 

“[...] para que todas as pessoas, sotaques, raças, religiões e ideias possam ser 

ouvidas e respeitadas” (INTERVOZES, [2021]). 

A rede de ensino público já atuava de forma precária, em tempo marcado 

por crise econômica, com escassez de políticas públicas, baixa remuneração aos 

profissionais da educação, iniciativas governamentais autoritárias, desigual-

dades sociais, legislação negligenciada, falta de aperfeiçoamento e educação 

continuada nas novas metodologias de ensino, baixos investimentos públicos 

que atendam às necessidades educacionais, uso de procedimentos de ensinos 

arcaicos em sala de aula, congelamento de gastos. Antes da pandemia, todas 

estas questões já estavam postas, entretanto, com a necessidade do isolamento 

físico, agravou-se estes pontos, tornando-os aparentes a todos os envolvidos 

com a comunidade escolar, evidenciando que já vivíamos em um retrocesso no 

campo da política e gestão da educação.

A escola tem papel fundamental de formar cidadãos para a liberdade e de-

fender seus direitos, sendo assim, o ensino deve ser processado com qualidade 

e de forma igualitária, logo, o direito à educação é de todos, já que o indivíduo 

está intimamente atrelado à sociedade civil. 

O Estado propaga que o ensino concedido é de qualidade e de forma 

igualitária, entretanto, não é verdade, pelo que presenciamos e observamos, 

como nos diz G2: “[...] aí a gente escolhe um dia da semana, onde esses alu-

nos que não têm condições de ter a Internet, outros não tem o celular, então a 
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gente avisou que estaria na escola e assim vem acontecendo”,  isto é, o ensino 

foi desigual, em relação àqueles que tinham conexão.

As situações enfrentadas pelos alunos excluídos da Internet é, notoria-

mente, humilhante, tendo eles que se exporem à rua, em busca de apostilas 

impressas nas escolas, figurando como um duplo risco: 1) Sem Internet sob o 

risco do déficit educacional; 2) Se expondo para buscar material em meio a uma 

pandemia. 

Conforme explicitamos, a análise dos dados foi resumida em três grandes 

temáticas, para as quais esperamos gerar ressonâncias no leitor e apoiar futuras 

investigações. Através das considerações finais a seguir, almejamos poder con-

tribuir com o avanço do conhecimento e da ciência através da exposição das 

ideias gerais da investigação.



218 219

O uso intenso das tecnologias da informação e comunicação na educação básica em tempos de pandemia: do estranho ao possível

Michele Marta Moraes Castro

LOGOFF

Logoff significa sair, suspender ou finalizar o sistema operacional. Nesse 

sentido, logoff aqui representa a finalização do estudo, acompanhado de algu-

mas considerações finais que necessitam ser tecidas.

A pandemia obrigou a comunidade escolar a se apropriar das tecnologias 

de uma forma nunca intensamente utilizada. A cultura digital já estava posta e 

muitos nela já estavam em imersão, contudo, se intensificou ainda mais a partir 

da exigência do isolamento social. Nas tecnologias foram encontradas alterna-

tivas para a educação não parar, momento em que os escolares se valeram de 

dispositivos e aplicativos nas mediações pedagógicas que possibilitaram man-

ter a comunicação e os trâmites ensino-aprendizagem.

Durante o percurso da investigação, buscamos responder à pergunta que 

norteou este trabalho, evidenciando como ocorreu o processo de utilização de 

recursos tecnológicos pela comunidade escolar na oferta da educação mediada 

pelas TIC e demonstrando quais os principais desafios enfrentados durante a 

pandemia COVID-19. 

As respostas para estas questões encontram-se em todo tecer textual que 

aqui convém sintetizar:  começou através da apropriação do Decreto nº 7.839 

de 16 de março de 2020 por parte da SME que, de pronto, efetuou uma pes-

quisa online para compreender qual o aplicativo mais eficaz que possibilitasse 

manter a comunicação e os trâmites de aulas. De posse do resultado da pesqui-

sa, foi decidido criar grupos no WhatsApp entre os escolares, segregados por 

turma. As aulas passaram a ser mediadas pelas tecnologias onde, para aqueles 

com acesso à Internet, puderam vivenciar momentos de colaboração, compar-

tilhamento, abundância e letramentos digitais através de diversos usos como 
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desenho digital, leitura em e-books, produção de vídeos e outros processos de 

autoria.

Contudo, para outros estudantes, exilados da Internet, muitas barreiras 

se fizeram presentes, como a baixa qualidade na conexão, poucos celulares na 

residência, baixos armazenamentos, planos de pacote de dados pré-pago com 

reduzida velocidade, dentre outras questões de ordem financeira. Após obter os 

dados, sentimos pelos alunos que não puderam ter acesso a estas tecnologias, 

que de alguma forma foram banidos dessa grande experiência e de suas poten-

cialidades.

Como se observou, em 2020 a democratização do acesso à Internet não 

se concretizou, pois a Lei do Fundo de Universalização dos Serviços de Tele-

comunicações (FUST), nº  14.109 de 16 de dezembro de 2020, que pretendia 

promover a democratização da Internet e de novas tecnologias, foi aprovada 

com proibições a alguns dispositivos, que para as escolas públicas, este veto 

constituiu como um inconveniente: “[...] será obrigatório dotar todas as esco-

las públicas brasileiras, em especial as situadas fora da zona urbana, de acesso 

à Internet em banda larga, em velocidades adequadas, até 2024”. (BRASIL, 

2020m). 

Todas estas situações já estavam postas, porém se evidenciaram mais 

nesta fase de pandemia, culminando num cenário de escolarização em tempos 

de desigualdades.

Para os estudantes que não possuíam acesso à Internet, a alternativa en-

contrada foi confeccionar e entregar material impresso que as famílias pega-

vam e devolviam para correção. Em relação aos conteúdos, estes não possuíam 

interação diária com o professor, não havia a explicação por vídeo, o que fez 

muitos estudantes dependerem do apoio dos pais, para apoiar o estudo.
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Em vista disso, que nos tocou, dedicamos este trabalho aos estudantes da 

rede municipal de ensino de Cuiabá que não puderam se apropriar das tecno-

logias da informação e comunicação aqui mapeadas e àqueles cujo direito ao 

acesso à Internet foi negado, para participarem  das aulas online, por conse-

guinte desenvolver o processo de suas  formações, durante a pandemia. Apro-

veitamos para coroá-los como heróis pela resiliência, submetendo às limitações 

de materiais impressos concedidos pela escola. 

Houve relatos de extrema solidariedade entre os escolares e, inclusive, 

tentamos não romantizar este movimento, contudo, não foi possível não se 

emocionar com as ações e alternativas que os professores fizeram por seus 

estudantes, na produção de vídeos fantasiados, tocando instrumentos e criando 

cenários animados.

Concluímos que os objetivos da pesquisa foram cumpridos, a qual pode 

gerar novas perspectivas a outros pesquisadores para ampliar a base de conhe-

cimentos, são eles: 1) No intento de  compreender como ocorreu o processo 

de utilização de recursos tecnológicos pela comunidade escolar na oferta da 

educação mediada pelas TIC, nos valemos de entrevistas, questionários, obser-

vação participante, o que evidenciou todo o trâmite deste processo, ainda ma-

peamos todas as TIC utilizadas e culminamos numa linha do tempo detalhando 

este acontecimento; 2) Para entender as ações que impactam diretamente as 

escolas públicas de educação básica na oferta da educação mediada pelas TIC, 

fizemos um levantamento de leis, portarias, programas e decretos que já esta-

vam regulamentados antes da pandemia, articulando estas informações com a 

produção dos dados oriundas das entrevistas e questionários. Outras estão rela-

cionadas às ações governamentais e ao entendimento do uso das TIC sem uma 

forma instrumental; 3) Para identificar os principais desafios enfrentados pela 
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comunidade escolar e conhecer como se deu as apropriações tecnológicas, por 

parte da comunidade escolar, em contexto de pandemia, fizemos uma ligação 

entre o aporte teórico e os dados gerados e investigamos as principais impossi-

bilidades encontradas. 

As TIC estavam postas antes e durante a pandemia, por isso repensá-las 

para, e no contexto escolar, é fundamental para que as aprendizagens que ou-

trora tivemos não sejam esquecidas. As soluções de hoje significa olhar para o 

passado. 

Situações de dificuldade no uso das TIC tem seu histórico desde a forma-

ção inicial desses docentes, já que em alguns cursos de graduação não possuem 

disciplinas obrigatórias que abordem a aplicação destas TIC nas mediações 

pedagógicas. Capacitar e atualizar o profissional da educação é de extrema im-

portância, porque o educador é personagem essencial nas ações educativas.

Nesse sentido, urge investir mais na formação de professores no sentido 

de se pensar um currículo com as TIC, não no sentido do solucionismo tecno-

lógico, mas naquele em que se tenha presente a necessária leitura crítica destas 

tecnologias e no pensar um projeto educativo referenciado socialmente e frei-

rianamente na, e para leitura de mundo, e que se expanda além dos muros da 

escola.  Adicionalmente, se estamos compreendendo a cultura digital, implica 

que cultura é a ação de se recriar como professor, em um novo espaço, ao mes-

mo tempo em que se aprende nele, através da “re”fundação da docência.

Esta investigação possibilitou pensar como promover o aprendizado 

diante da diversidade de contextos socioeconômicos da população, para o qual 

fomos empurrados a um momento de profundas reflexões e transformações. A 

pandemia fez com que repensássemos sobre a atual forma de ensinar e sobre 
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todo o processo de aprendizagem, o que nos confrontou o modo de avaliar, sob 

novo “paradigma”, no sentido de (re)significação do espaço e da cultura esco-

lar.  Esse período possibilitou que pudéssemos repensar muitas das metodolo-

gias tradicionais de ensino.

Ademais, a questão da apropriação de mídias corporativas pelos escolares 

é algo a ser problematizado, pois dados pessoais podem estar sendo captados 

para uso comercial. A apropriação de Leis como a LGPD e o entendimento da 

função do grupo GAFAM podem ajudar os escolares na questão da privacidade. 

  Iniciamos este tecer textual explicando a frase “do estranho ao possível” 

e finalizamos informando que algumas ações relatadas, como uso das TIC, cau-

saram estranheza em um primeiro momento, porém com a urgência que mo-

mento de pandemia exigia, seus usos se tornaram possíveis. Esse trabalho pode 

criar ressonâncias para novos entendimentos aliado à hipótese de que o uso 

intenso das TIC gera diversas potencialidades, porém carrega consigo enormes 

desafios, podendo ser de início, estranho, mas é possível.

Para estudantes sem acesso à Internet, seus usos foram impossibilitados, 

porém a análise documental evidenciou diversos documentos oficiais que, mui-

to antes da pandemia, já  preconizavam o uso das TIC, banda larga nas escolas 

e inclusão digital, portanto se há as deliberações por oficiais escritos, como as 

Leis, ainda é possível. 

Os exemplos explanados nesse trabalho mostraram que foi possível, prin-

cipalmente nos exemplos de que os professores se apropriaram dessa lingua-

gem. Para Han (2019), a apropriação é constitutiva da formação e da identidade 

e “[...] sem apropriação também não há renovação.” (HAN, 2019, p. 107-108), 

no sentido de que “[...] a apropriação produz diferença, e quando se apropria 
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do outro, não fica igual. A apropriação estabelece uma transformação do pró-

prio.” (HAN, 2019, p. 108). Nesse sentido, esse contexto de pandemia, surge 

como um marco para se testar, avaliar, usar e descobrir novas formas de ensi-

no-aprendizagem, sendo uma ponte que leva o “estranho” ao “possível”.

A possibilidade se mostrou nos movimentos que podem deixar rastros 

na educação pós-pandemia, na qual os usos serão mais intensos, além de gerar 

reflexões nos escolares alicerçados nas situações de desafios que vivenciaram 

nessa época de pandemia, alvitrando uma vontade por busca de seus direitos 

como ativistas e cidadãos de direito para que as possibilidades sejam concre-

tizadas. Dessa forma, do “estranho ao possível” é uma trajetória em direção à 

uma educação transformadora, gratuita, de qualidade e igualitária para todos. 
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