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RESUMO 

 

A pesquisa analisou os impactos do ensino remoto no período de pandemia da Covid-19 na 

formação docente inicial em Ciências da Natureza. O estudo foi realizado no período de 

Atividades de Ensino Remoto Emergencial (AEREs) da Universidade Federal do Pampa 

(Unipampa), com análise dos registros da autora da pesquisa (período de 2020-2021), tendo 

como instrumentos de coleta de dados: diário de campo e documentos do período citado. A 

formação docente inicial deve estar pautada no desenvolvimento de habilidades e competências 

dos acadêmicos, promovendo a construção de conhecimento científico e pedagógico, que 

contribuirão com sua prática profissional. Assim, a investigação desenvolvida teve uma 

abordagem qualitativa, exploratória, caracterizando-se como (auto) biográfica. O método de 

análise empregado foi a Linguagem de Descrição (BERNSTEIN, 2000), este proporciona uma 

inter-relação entre as concepções de uma teoria e os dados, dividindo-se em dois tipos de 

linguagem: interna e externa. Neste estudo, a linguagem interna, a base teórica documental que 

contribuiu com o desenvolvimento do trabalho apoiou-se na Base Nacional Comum para a 

formação de professores da Educação Básica (BNC – Formação), referenciais teóricos que 

versam sobre a formação docente em Ciências da Natureza e as orientações para as AEREs 

elaboradas pelo MEC e Unipampa. A linguagem externa originou-se a partir dos dados 

coletados. A metodologia de análise, prevê uma relação dialética entre essas linguagens, sendo 

que, a partir do estudo, a linguagem interna pode ser modificada e/ou ampliada com os 

resultados obtidos. Frente ao exposto, dentre os resultados destaca-se que nas “Apreciações 

desmotivadoras” a pandemia acarretou múltiplos impactos emocionais, que reverberaram em 

diversos âmbitos, tais como o pessoal e o acadêmico. Já nas “Apreciações interpostas” foram 

identificados sentimentos e emoções que poderiam ser considerados tanto positivos quanto 

negativos, como por exemplo, a reflexão acerca do contexto vivenciado, da postura acadêmica, 

da prática docente, assim como as sensações de cobrança e inquietações.  Nas “Apreciações 

motivadoras” destaca-se que as principais emoções interpretadas foram a empatia, a felicidade 

e a colaboração, bem como as tecnologias que também se apresentaram de forma expressiva 

nesta apreciação. Ainda assim, evidenciou-se que os sentimentos negativos se fizeram presentes 

e acentuados, comprometendo a aprendizagem, a saúde mental e as interações como um todo. 

Em contraponto, diante de todas as ponderações considero que as análises apresentadas nesta 

pesquisa proporcionaram inúmeras reflexões referentes a importância da empatia na docência 

e a constituição das relações interpessoais, humanitárias e a mediação que foram intensificadas 

devido a pandemia. Todo o movimento de adaptação e superação realizado pelos professores 

nas aulas remotas, permitiu extravasar as emoções e sentimentos de ambos, porque apesar da 

tecnologia sem a mediação executada com tanta dedicação, não seria possível dar continuidade 

as atividades acadêmicas. Por fim, como perspectivas futuras pretende-se dar seguimento as 

investigações em relação aos impactos pós pandemia na formação docente inicial e na 

Educação.  

 

Palavras-Chaves: Ensino superior. BNC-Formação. Formação pedagógica. Pandemia. Ensino 

remoto. 
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ABSTRACT 

 

The research analyzed the impacts of remote teaching in the period of the Covid-19 pandemic 

on initial teacher training in Natural Sciences. The study was carried out in the period of 

Emergency Remote Teaching Activities (AEREs) of the Federal University of Pampa 

(Unipampa), with analysis of the records of the author of the research (period of 2020-2021), 

having as data collection instruments: diary of field and documents of the cited period. Initial 

teacher training should be based on the development of skills and competences of academics, 

promoting the construction of scientific and pedagogical knowledge, which will contribute to 

their professional practice. Thus, the investigation developed had a qualitative, exploratory 

approach, characterized as (auto)biographical. The method of analysis used was the Language 

of Description (BERNSTEIN, 2000), which provides an interrelation between the conceptions 

of a theory and the data, being divided into two types of language: internal and external. In this 

study, the internal language, the documentary theoretical basis that contributed to the 

development of the work was based on the Common National Base for Basic Education Teacher 

Training (BNC - Training), theoretical references that deal with teacher training in Sciences of 

Nature and guidelines for AEREs prepared by MEC and Unipampa. The external language 

originated from the collected data. The analysis methodology predicts a dialectical relationship 

between these languages, and, from the study, the internal language can be modified and/or 

expanded with the results obtained. In view of the above, among the results it is highlighted 

that in the "Demotivating Appraisals" the pandemic caused multiple emotional impacts, which 

reverberated in different areas, such as personal and academic. In the “Appraisals interposed”, 

feelings and emotions that could be considered both positive and negative were identified, such 

as, for example, reflection on the experienced context, academic posture, teaching practice, as 

well as feelings of demand and concerns. In the “Motivating Appreciations” it is highlighted 

that the main emotions interpreted were empathy, happiness and collaboration, as well as the 

technologies that also presented themselves expressively in this appreciation. Even so, it was 

evident that negative feelings were present and accentuated, compromising learning, mental 

health and interactions as a whole. In contrast, in view of all the considerations, I consider that 

the analyzes presented in this research provided numerous reflections regarding the importance 

of empathy in teaching and the constitution of interpersonal, humanitarian relationships and 

mediation that were intensified due to the pandemic. The entire movement of adaptation and 

overcoming carried out by the teachers in the remote classes allowed them to vent the emotions 

and feelings of both, because despite the technology without the mediation performed with such 

dedication, it would not be possible to continue academic activities. Finally, as future 

perspectives, it is intended to continue the investigations regarding the post-pandemic impacts 

on initial teacher training and Education. 

 

Keywords: University education. BNC-Training. Pedagogical training. Pandemic. Remote 

teaching. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Concluí o Ensino Médio na Escola Estadual Nossa Senhora do Patrocínio localizada no 

município de Dom Pedrito no Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2004. Devido a minha 

exclusiva desmotivação pessoal, passaram-se doze anos, em que vivi diversas situações 

desfavoráveis em minha vida, tendo novamente despertado o “desejo” e a “oportunidade” de 

retornar à rotina de estudo. Este retorno, ocorreu novamente na Escola Nossa Senhora do 

Patrocínio, no ano de 2015, no curso técnico profissionalizante em Contabilidade, este 

desenvolvido em três módulos, com duração de um ano e seis meses.  

Tendo novamente o contato com o ensino, e realizado a inscrição no Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) tive a oportunidade de cursar o tão almejado “Curso Superior” ao 

meu alcance. Curso ofertado pelo Governo Federal e gratuito, foi a grande oportunidade da 

minha vida, sem hesitar realizei minha inscrição, mesmo desorientada, sem saber ao certo o que 

realmente eu gostaria de cursar. Ao ver as opções de cursos que a Universidade Federal do 

Pampa (Unipampa) dispunha no campus Dom Pedrito, o que despertava meu interesse era o 

Tecnólogo em Agronegócio e a Licenciatura em Ciências da Natureza, sendo que eu não tinha 

um conhecimento, a mínima noção do que era o curso em nível superior, tampouco sobre o 

curso de Ciências da Natureza Licenciatura.  

Um dos fatores que levaram a escolha do referido curso, foi o amor pela natureza, o que 

é presente em minha vida desde a infância. Recordo das aulas da terceira série do Ensino 

Fundamental, em que estudamos o solo, ciclo da água, tudo me remetia a Profa. Celsa Melo (in 

memorian), uma das primeiras professoras que iniciou a mudança em minha vida.  Ela me 

acolhia, me levava à sua casa, e depois meus pais me apanhavam. Passava a tarde toda na casa 

desta professora, como sempre tive forte ligação com a natureza, plantas, terra e animais. 

Imagina! Tinha oito anos, mas em minha inocência e de acordo com a rotina da minha família, 

que tem seu cerne em colonos, eu poderia fazer do quintal da professora, a qual eu tinha enorme 

admiração e carinho, um jardim botânico.  

Sem o menor conhecimento do que era o curso de Ciências de Natureza, pois não 

dominava a tecnologia, não sabia buscar informações, mesmo assim e pelos motivos listados 

anteriormente, tomei a decisão de realizar minha matrícula neste curso. Nossa! Eu Quéli, passei 

no ENEM. Minha nota de corte foi maior que o mínimo necessário para ingressar no curso. Isso 

tudo, sem contar que sou a primeira dos cinco filhos, de uma família com origens na colônia, 

que chegou ao Ensino Superior.  
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Ao chegar nas primeiras aulas da universidade me sentia em um mundo novo, repleto 

de coisas novas, muita insegurança, medo e euforia. Pela primeira vez em minha vida, tendo 

aulas projetadas, tendo que fazer resumos, que eu não tinha noção de como desenvolver. Tinha 

medo de tudo, até mesmo dos professores. Enfim ... medo do desconhecido mundo em que 

havia me inserido. Logo nos primeiros semestres me sentia tão despreparada, tive vontade de 

desistir por diversas vezes, mas com o apoio de colegas, da minha família, pais e marido fui 

vagarosamente avançando, até chegar aos tão temidos estágios, estes desenvolvidos junto ao 

Programa de Residência Pedagógica (CAPES), do qual fui bolsista residente por 18 meses. 

Deus! Quanta incerteza, mas acabou que deu tudo certo. Finalmente esta etapa acabou, com 

muitos aprendizados! Posteriormente, a segunda maior e mais temida (por mim) fase da 

graduação a etapa de conclusão do curso, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

Para aumentar meu temor, estamos há dois anos em isolamento devido a pandemia da 

Covid -19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2.  

Em que não tenho o contato direto com minhas colegas que desde o início sempre me 

apoiaram e me “carregaram”, com todos meus “dramas”, sim, sou bem exagerada. Mesmo de 

maneira remota contínuo pedindo auxílio às minhas colegas, que há muito passaram a ser mais 

que colegas, amigas, quase irmãs.  

Tenho professores maravilhosos, que estão sempre me motivando de algum modo. 

Minha orientadora, que tem um significado muito especial em minha trajetória acadêmica, já 

que me inspira muito e me faz acreditar que sou capaz.  

Neste estudo descrevo minhas percepções sobre o processo de formação docente inicial 

em Ciências da Natureza em meio ao período pandêmico, sendo este um momento em que o 

cenário educacional enfrentou diversas modificações. Assim, convido-os a leitura da pesquisa 

desenvolvida que teve como problemática a seguinte questão: De que forma o ensino remoto 

no período de pandemia da Covid-19 impactou a formação docente em Ciências da Natureza? 

Boa leitura! 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa (auto) biográfica buscou descrever o percurso formativo de uma 

licencianda em Ciências da Natureza no período de atividades de ensino remoto emergencial 

(AEREs), refletindo sobre a teoria e a prática vivenciada no referido momento. O ensino remoto 

ainda em curso, enfrentou desafios relacionados não apenas à extensão e diversidade do 

território nacional, mas, sobretudo, às medidas sanitárias preventivas impostas pela pandemia 

da Covid-19, tais como a interrupção ou supressão das atividades escolares e acadêmicas 

presenciais. Atualmente, o ensino presencial já vem sendo desenvolvido nas escolas de 

Educação Básica e há previsão deste retorno, no âmbito das Universidades Federais. 

No ano de 2020, ao final do mês de fevereiro, foi confirmado o primeiro caso do novo 

coronavírus (SARS-CoV-2) e a doença causada por ele, Covid-19, no Brasil. A partir desta 

data, iniciou-se momentos de muitas incertezas, onde todos ficaram isolados, ocorrendo o 

fechamento de estabelecimentos com atividades consideradas não essenciais, mantendo-se 

apenas em exercício os hospitais, farmácias e supermercados. Neste histórico momento, que é 

a pandemia da Covid-19, as tecnologias estão sendo o principal recurso para a continuidade de 

atividades de trabalho, escola e contato social. Todos precisaram adequar-se às ferramentas das 

tecnologias, mesmo aqueles mais resistentes, para a continuidade de suas atividades e interações 

sociais. No meio acadêmico não foi diferente, para que a formação continuasse a acontecer, as 

aulas passaram a ser totalmente virtuais, mesmo que já tivéssemos contato anterior com as 

tecnologias durante a formação acadêmica, neste momento, passamos a utilizá-las como único 

meio para a continuidade dos estudos. 

Conforme a Base Nacional Comum para a formação de professores da Educação Básica 

(BNC-formação) o uso de tecnologias deve ocorrer com emprego pedagógico destas inovações 

e de suas linguagens como recurso para o desenvolvimento dos professores em formação, em 

sintonia com as competências apontadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a 

atualidade (BRASIL, 2020). O documento ainda prevê que os docentes em formação inicial 

possam obter a “[...] compreensão básica dos fenômenos digitais e do pensamento 

computacional, bem como de suas implicações nos processos de ensino-aprendizagem na 

contemporaneidade” (BRASIL, 2020, p. 06). Nesse sentido, em relação à formação docente em 

Ciências da Natureza no âmbito do curso ofertado na Unipampa Campus Dom Pedrito, 

conforme disposto em seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC), esta busca promover o 

desenvolvimento de capacidades e competências que levem o acadêmico a construir saberes de 

sua área de conhecimento (Física, Química e Biologia) e outras áreas, “[...] bem como das 
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tecnologias atuais, sendo capaz de pôr em prática a interdisciplinaridade” (UNIPAMPA1, 2015, 

p. 20). 

Para além do uso das tecnologias, a BNC- Formação dispõe em relação aos cursos 

destinados à formação inicial de professores para a Educação Básica sobre o desenvolvimento 

de fundamentos pedagógicos em seu Artigo 8º. Assim, os cursos de licenciatura devem 

promover o desenvolvimento de competência de leitura e produção de textos com domínio da 

norma culta; compromisso com metodologias inovadoras; conexão entre o ensino e a pesquisa; 

avaliação como parte integrante do processo de formação; conhecimentos relativos à gestão 

educacional no âmbito do trabalho cotidiano necessário à atuação docente; escola de Educação 

Básica como lugar privilegiado de formação; compromisso com a educação integral; decisões 

pedagógicas com base em evidências (BRASIL, 2020.) 

Dessa forma, a pesquisa teve como problema: De que forma o ensino remoto no período 

de pandemia da Covid-19 impactou a formação docente em Ciências da Natureza? O estudo 

desenvolvido justifica-se como forma de relatar, o momento pandêmico vivenciado, estando a 

pesquisadora em processo de formação docente inicial no curso de Ciências da Natureza 

Licenciatura, o que poderá contribuir com discussões nesta área. Com a intenção de responder 

à questão problema norteadora deste estudo, delimitou-se como objetivo geral: Analisar 

qual(is) o(s) impacto(s) do ensino remoto no período de pandemia da Covid-19 na formação 

docente inicial em Ciências da Natureza. Quantos aos objetivos específicos buscou-se: Refletir 

sobre o momento vivenciado no período da AEREs, nos aspectos relacionados ao ensino e a 

aprendizagem no curso de Ciências da Natureza Licenciatura, a partir de registros do período 

de 2020-2021 e investigar a relação entre as atividades desenvolvidas e vivenciadas pela autora 

da pesquisa no curso de Ciências da Natureza Licenciatura, no período de ensino remoto 

emergencial e o disposto na BNC-Formação em relação à promoção dos fundamentos 

pedagógicos (8º Art.). 

Sou2 discente e me encontrava no oitavo semestre do curso, o qual era desenvolvido na 

modalidade presencial, e que devido a pandemia, passou a ser ofertado na modalidade de ensino 

remoto emergencial. Na minha percepção a opção de retomada aos estudos na modalidade de 

ensino remoto, em primeiro momento foi bastante impactante, porém, sendo a única opção de 

continuar minha formação, decidi pelo retorno às atividades do curso.  

 
1 Cabe ressaltar que o curso em questão apresenta novo PPC em vigor. Porém, a autora da pesquisa desenvolve 

sua formação vinculada ao documento de 2015. 
2 Neste trecho o texto é redigido em primeira pessoa por relatar aspectos pessoais da pesquisadora. 
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O ensino remoto emergencial, se dá atualmente, a partir do uso de plataformas on-line, 

vídeo aulas, encontros virtuais, compartilhamento de materiais digitais entre outros recursos. 

Neste sentido, Carneiro (2020, p. 03) cita que: “Uma vez que os espaços educacionais 

presenciais estão fechados, há uma demanda em aberto em relação à aprendizagem. Esse tema 

ocupa espaço nas discussões educacionais na atualidade, e a saída óbvia é a internet e os 

equipamentos a ela conectados”.  

Com recursos próprios, improvisando em suas residências salas de aulas virtuais com o 

uso de plataformas como Google Meet, Google Classroom e aplicativos como WhatsApp, 

acadêmicos e professores neste período do ensino remoto encontram-se trabalhando com 

sobrecarga. Neste contexto, já se observa a desistência de muitos estudantes, por diferentes 

razões, entre elas: problemas de saúde, físicos e psicológicos; a perda de amigos e parentes em 

decorrência da Covid-19; falta de recursos e espaço adequado para estudos em casa. Estudos 

desenvolvidos em 2020, sinalizam que a saúde mental dos brasileiros no período da pandemia 

teve piora, como descrito pela pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS), em que 68% da população tem sintomas depressivos, enquanto 80% 

tornaram-se mais ansiosos neste período3. A decisão de continuar os estudos, mesmo com toda 

esta situação, gerou muitos questionamentos e impactos que motivaram e justificaram o 

desenvolvimento desta pesquisa.  

Assim sendo, a presente pesquisa está estruturada em cinco capítulos, a saber: o primeiro 

contempla esta introdução. No segundo capítulo, encontra-se a fundamentação teórica 

abordando aspectos relevantes à formação docente em Ciências da Natureza e também ao 

ensino remoto emergencial na pandemia da Covid-19. Já no terceiro capítulo, evidencia-se a 

abordagem metodológica do estudo, salientando a caracterização da pesquisa, o instrumento de 

coleta de dados utilizado e o método empregado para sua análise. Os resultados, reflexões e 

discussões inferidos por meio da apreciação dos elementos analisados estão descritos no quarto 

capítulo. Por fim, no quinto capítulo situam-se as considerações finais referentes a pesquisa e 

apontamentos para estudos futuros. 

 

 

 

 
3 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. As sequelas emocionais da pandemia. UFRGS, 

Porto Alegre, 22 out. 2020. Disponível em: http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/as-sequelas-emocionais-da-

pandemia. Acesso em: 16 fev. 2022. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Formação docente em Ciências da Natureza 

 

Os profissionais de Ciências da Natureza (licenciados) devem ser capazes de resolverem 

situações que venham a ocorrer, com base em um processo interdisciplinar, para tornar o Ensino 

de Ciências da Natureza significativo, despertando deste modo, nos estudantes da Educação 

Básica o interesse pelos saberes das Ciências. Tornando estes estudantes, cidadãos com 

potencial de refletir, debater com senso crítico.  

No âmbito deste estudo, o curso de Ciências da Natureza Licenciatura, conforme 

disposto em seu PPC foi pleiteado junto ao Ministério da Educação (MEC) no ano de 2005, 

reivindicando melhorias no ensino da metade sul do Estado do Rio Grande do Sul, a qual 

encontrava-se em grave situação deficitária econômica, não havendo cursos de educação em 

nível superior, público, tão pouco do nível superior na área de Ciências da Natureza, o que 

acarretava em grave prejuízo ao município e região, desta forma iniciou-se o projeto de sua 

implantação na Universidade Federal do Pampa (Unipampa). 

 

Tendo um consórcio firmado mediante a assinatura de um Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Ministério da Educação, a Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), prevendo a ampliação da 

educação superior no Estado (UNIPAMPA, 2013, p. 4). 

 

 

Tendo como intuito agregar melhorias no ensino do município, trazendo um curso 

interdisciplinar que contemplasse as necessidades regionais da população e sanasse a 

deficiência do Ensino de Ciências da Natureza no município, aproximando a universidade e a 

população; inserindo desta maneira a universidade no meio escolar do município, em que seus 

licenciandos atuam na construção de projetos de ensino, pesquisa e extensão junto à 

comunidade munícipe, agregando conhecimento a ambos, alunos da comunidade escolar 

(municipal e estadual) e discentes do curso,  assim, 
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Pretendendo-se uma Universidade que intente formar egressos críticos e com 

autonomia intelectual, construída a partir de uma concepção de conhecimento 

socialmente referenciado e comprometidos com as necessidades contemporâneas 

locais e globais. Para tanto, é condição necessária uma prática pedagógica que 

conceba a construção do conhecimento como o resultado interativo da mobilização de 

diferentes saberes, que não se esgotam nos espaços e tempos delimitados pela sala de 

aula convencional; uma prática que articule o ensino, a pesquisa e a extensão como 

base da formação acadêmica, desafiando os sujeitos envolvidos a compreender a 

realidade e a buscar diferentes possibilidades de transformá-la (UNIPAMPA, 2015, 

p. 5). 

 

 

Dentro do contexto o curso de Ciências da Natureza Licenciatura, busca no decorrer da 

formação de seus discentes a interação entre o curso, a comunidade e escolas municipais e 

estaduais, promovendo a realização de projetos investigativos nas escolas e proporcionando 

momentos culturais os quais integram a comunidade acadêmica e local, proporcionando o 

desenvolvimento local e estimulando a cultura e o desenvolvimento. Na sequência apresenta-

se aspectos relevantes a respeito do Ensino Remoto Emergencial na pandemia da Covid-19. 

 

2.2 Ensino Remoto Emergencial na pandemia da Covid-19 

 

Partindo do pressuposto de que “[...] o ensino é considerado remoto porque os 

professores e alunos estão impedidos por decreto governamental de frequentarem instituições 

educacionais para evitar a disseminação do vírus”, e é considerado emergencial, já que o 

planejamento pedagógico teve que ser alterado subitamente para o ano letivo (2020/2021) 

(MORAES, 2020, p. 4).  Frente a esta ponderação, percebe-se então a essencialidade do papel 

do professor, visto que sua atuação é primordial para que as competências educacionais e 

socioemocionais sejam desenvolvidas com êxito em sua prática profissional. 

A readaptação na maneira de construir novos conhecimentos foi modificada em todos 

os níveis de ensino, e, logicamente no ensino superior não foi diferente. Por este motivo as 

instituições de ensino superior buscaram alternativas para que o ensino remoto emergencial 

fosse desenvolvido. No caso da Unipampa, foi elaborada a Norma Operacional nº 4/2020 

Diretrizes operacionais para oferta das atividades de ensino remoto emergenciais (AEREs), que 

Estabelece orientações para a organização e oferta das atividades de ensino remoto 

emergenciais - AERES - e procedimentos administrativos relacionados no contexto da 

pandemia da COVID-19, UNIPAMPA” (UNIPAMPA, 2020, p. 01).  

O objetivo apresentado neste documento refere-se a designar, organizar e esclarecer a 

maneira em que são ofertadas as AEREs relativas aos componentes curriculares dos cursos de 

graduação tanto presenciais como a distância da Unipampa, com exceção aos cursos oferecidos 
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pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) (UNIPAMPA, 2020). Entende-se como AEREs as 

atividades pedagógicas que visam garantir e atender os discentes com base na utilização de 

tecnologias de apoio a aprendizagem, sendo estas síncronas e assíncronas no decorrer da 

pandemia (UNIPAMPA, 2020).  

Conforme a normativa descrita, as atividades síncronas são aquelas que ocorrem em 

tempo real em que docente e discente participam de forma simultânea. Ao passo que, as 

atividades assíncronas se opõem as síncronas, pois podem ser realizadas em tempos distintos, 

ou seja, não requerem participação simultânea no mesmo espaço e tempo entre os pares, 

flexibilizando então a interação, o desenvolvimento e o acompanhamento das atividades 

propostas (UNIPAMPA, 2020).   

No Capítulo II, é especificado a proposta do calendário acadêmico para o ensino remoto 

emergencial em que foram alteradas realizações nas ofertas dos semestres letivos do ano de 

2020, sendo o primeiro que teve a duração de 15 semana e ocorreu no período de setembro a 

dezembro de 2020. Já o segundo semestre também com 15 semanas ocorreu de fevereiro a maio 

de 2021. É importante salientar ainda que as alterações previstas no calendário acadêmico 

tencionavam a possibilidade da realização de atividades de formato de AEREs que garantissem 

a qualidade e rigor acadêmico e que permitissem o desenvolvimento do conteúdo científico 

(UNIPAMPA, 2020, p. 2).  

Apesar da flexibilização proposta pelo documento a carga horária das componentes 

curriculares não sofreu alteração, pois serão consideradas para fins de integralização curricular 

as atividades idealizadas no plano de ensino para as aulas síncronas e assíncronas.  

No Capítulo III destaca-se que cada comissão de curso avaliou, conforme as 

possibilidades, quais os componentes curriculares podem ser ofertados de maneira AEREs, 

amparados nas tecnologias de apoio a aprendizagem, sem que fossem prejudicadas no 

transcorrer do seu desenvolvimento. Por este motivo, o instrumento possibilita o cancelamento 

de determinados componentes curriculares de maneira remota no decorrer do período de 

exceção de pandemia. Ainda assim, puderam “[...] ser incluídos na oferta 2020/1 novos 

componentes curriculares com matrículas via web” (UNIPAMPA, 2020, p. 2). 

As Diretrizes ainda especificavam da possibilidade do retorno das atividades 

presenciais, garantindo aos discentes e docentes a matrícula de modo híbrido, implementando 

protocolos de segurança necessários a atenderem as exigências do Organização Mundial de 

Saúde (OMS) (UNIPAMPA, 2020). No caso do curso de CNL, os docentes utilizaram para o 

desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, diversas plataformas, sendo estas: Google 

Classroom, Google Meet, e o Moodle. Como recursos didáticos, foram utilizados diferenciados 
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materiais, como artigos acadêmicos, livros didáticos (disponibilizados por meio da biblioteca 

virtual da universidade) e audiovisuais (vídeos complementares aos conteúdos científicos 

abordados no decorrer dos componentes curriculares). Cabe destacar, que todos os recursos 

supracitados foram disponibilizados e acessados através da internet, ou seja, durante este 

período os docentes mais que nunca elaboraram e realizaram suas aulas amparadas em 

ferramentas das tecnologias educacionais.  

Os estágios por sua vez, também seguiram as orientações expressas na Resolução das 

AEREs da Unipampa, respeitando-se a autonomia do colegiado docente e recursos e 

plataformas utilizadas pelas escolas da rede de Educação Básica. No curso de CNL, neste 

período de ensino remoto, os estagiários faziam uso das ferramentas adotadas pelas escolas e 

suas mantenedoras. Neste contexto foram utilizados: aplicativo WhatsApp; Google Classroom 

e Google Meet. As escolas também faziam a entrega de material impresso aos alunos que não 

possuíam conectividade à internet, sendo que nesta situação, os estagiários faziam o envio 

virtual do material às escolas e estas providenciavam a impressão e entrega aos estudantes. Tais 

recomendações estão especificadas no artigo 14 do documento mencionando que os “[...] 

Estágios Obrigatórios, poderão ser realizados de forma virtual, desde que atendam o Parecer 

CNE/CP 05/2020, a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020 e aprovado pela Comissão 

de Curso” (UNIPAMPA, 2020, p. 3). 

No que se refere aos programas que o curso de CNL possui, o Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e o Residência Pedagógica, ambos com fomento 

CAPES, também aderiram ao formato remoto de atuação, utilizando os recursos tecnológicos 

e as plataformas nas quais as escolas elencaram. Os pibidianos e residentes que desenvolvem 

suas ações nas escolas municipais, fizeram uso do WhatsApp. Ao passo que os atuantes nas 

escolas estaduais fizeram uso do Google Clasroom e o WhatsApp para desenvolverem suas 

propostas pedagógicas.  

Dentro deste contexto, o modelo adaptado de AEREs vem sendo cada vez mais 

discutido, relatado e abordado em pesquisas acadêmicas. Alguns dos estudos encontrados 

ressaltam aspectos referentes as modificações nas maneiras de construir o conhecimento e a 

reestruturação causada na prática docente. Outros por sua vez, refletem a respeito dos impactos 

nos quais o ensino remoto emergencial acarretou. O ponto em comum, refere-se às alterações 

e as necessidades impostas para que fossem atendidas as demandas restritivas emergentes nesse 

período. A nova realidade de ensino configura-se ainda como uma oportunidade de novas 

formas e aprender, visto que, todos os segmentos relativos à Educação modificaram-se, a fim 



20 
 

de atender as precisões do ensino remoto em que foram implementadas soluções temporárias e 

emergenciais (OLIVEIRA, 2021). 

Na sequência deste estudo, é descrita a abordagem metodológica, com o detalhamento 

da caracterização do estudo, instrumentos de coleta de dados e metodologia de análise. 
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3. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Esta pesquisa quanto à natureza caracterizou-se com uma abordagem qualitativa. De 

acordo com Chizzotti (2008) a pesquisa qualitativa propõe uma imersão referente ao tema 

estudado, explorado e investigado, considerando essencial para análise dos dados que serão 

obtidos. A pesquisa também se classificou como exploratória, visando “[...] proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou/a construir hipóteses” 

(GIL, 2010, p. 41). O estudo exploratório pode aperfeiçoar as ideias e também motivar novas 

intuições (GIL, 2010). 

O estudo compreendeu uma (auto) biografia, em que conforme as concepções de Franco 

(2015) amparadas nos estudos de Abrahão (2007) e Freire (2001), leva o pesquisador a:  

 

Reviver o vivido com maturidade; Momento da práxis em que se toma distância para 

ver e refletir na/sobre a ação; Organização de registros, acrescidos das proposições 

que os geraram, o que remonta uma memória; reconhecer que os Contextos macro e 

microestruturais se relacionam e condicionam a história investigada; História 

enquanto possibilidades que não estão determinadas (FRANCO, 2015, p. 25). 

 

 

A práxis é considerada uma etapa necessária na construção de conhecimento válido. A 

teoria é implementada nas aulas e foca-se na abstração intelectual. Ao passo que a práxis, por 

sua vez, ocorre a partir do momento em que essas ideias são experimentadas no mundo físico 

para continuar com uma contemplação reflexiva dos seus resultados. 

 

3.2 Contexto da pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do curso de Ciências da Natureza Licenciatura 

da Unipampa Campus Dom Pedrito, no período das AEREs. Por tratar-se de uma pesquisa 

autobiográfica, as reflexões e análises da autora são os principais objetos do estudo. 

 

3.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

Na pesquisa, foram utilizados como instrumentos para coleta de dados: diário de campo 

e documentos da pesquisadora (cadernos de aula, materiais utilizados em aula neste contexto 

das AEREs, atividades desenvolvidas no período etc.). O diário de campo,  
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[...] tem sido empregado como modo de apresentação, descrição e ordenação das 

vivências e narrativas dos sujeitos do estudo e como um esforço para compreendê-las. 

[...]. O diário também é utilizado para retratar os procedimentos de análise do material 

empírico, as reflexões dos pesquisadores e as decisões na condução da pesquisa; 

portanto ele evidencia os acontecimentos em pesquisa do delineamento inicial de cada 

estudo ao seu término (ARAÚJO et al., 2013, p. 54). 

 

De acordo com Silva et al. (2009, p. 01), os documentos se caracterizam como as “[...] 

realizações produzidas pelo homem que se mostram como indícios de sua ação e que podem 

revelar suas ideias, opiniões e formas de atuar e viver”. Desta forma, a partir dos instrumentos 

de coleta de dados supracitados, foi organizado e estruturado o corpus da pesquisa, 

posteriormente analisado. 

Para esta pesquisa escolheu-se construir o diário de campo de forma digital, por 

inúmeros motivos.  Dentre eles, salienta-se o fácil acesso, a organização sistemática e de 

maneira ágil as reflexões e relatos, permitindo o compartilhamento rápido, permitindo a 

confiabilidade dos dados e consequentemente, reduz o consumo de papel.  

 

3.4 Método de análise dos dados 

 

 Os dados foram analisados pela metodologia de Linguagem de Descrição do autor Basil 

Bernstein (2000). Este modelo metodológico proporciona uma inter-relação entre as 

concepções de uma teoria e os dados, no qual, serão analisados a partir de dois tipos de 

linguagem: a interna e a externa. De acordo com Bernstein (2000), a linguagem de descrição 

pode ser compreendida conforme a Figura 01: 

 

Figura 01: Linguagem de descrição. 

 
 

Fonte: Bernstein, (2000). 

 

Ainda, conforme Luna, Santana e Bortoloti (2018), a pesquisa embasada neste 

referencial metodológico permite movimentos cíclicos, em que:  

  

 
Teoria ou conjunto 

de teorias.  
Linguagem 

interna 

 
Dados empíricos. 

 
Linguagem 

externa 
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1) parte da teoria para esclarecer os dados, ou seja, parte da linguagem interna para a 

externa, o que permite apontar ou não o que a teoria menciona, podendo acarretar 

mudanças no contexto.  

2) legítima que os dados da pesquisa podem ampliar o campo teórico, ou seja, a 

relação da linguagem externa para a interna – o que favorece a produção de categorias 

analíticas levantadas pela teoria (LUNA; SANTANA; BORTOLOTI, 2018, p. 202).  

 

Dessa forma, com esta metodologia de análise de dados, a BNC-Formação caracteriza-

se como a linguagem de descrição interna do estudo, assim como referenciais teóricos 

relacionados à formação docente em Ciências da Natureza e orientações para o período de 

AEREs elaboradas pelo MEC e Unipampa, fornecendo subsídios teóricos para seu 

desenvolvimento. O diário de campo (relato de experiência) e os documentos da pesquisadora 

compreendem a linguagem de descrição externa, que forneceram dados ao estudo. Na sequência 

deste trabalho, são descritos os resultados e discussões. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Tendo como resultado da análise dos materiais da autora, este estudo avaliou os 

impactos e as contribuições do ensino remoto durante o período de pandemia da Covid-19 na 

formação docente inicial em Ciências da Natureza, buscando destacar as experiências 

vivenciadas. 

O uso de tecnologias, plataformas e ferramentas como Google Clasroom, Google Meet, 

WhatsApp, Moodle, foram agentes fundamentais que possibilitaram à docentes e discentes que 

houvesse interação e que fosse possível a realização das atividades curriculares de graduação, 

no período descrito. Em muitos momentos, estas ferramentas apresentaram problemas, tais 

como: conexão, falta de energia elétrica e, sem contar, o ambiente impróprio dos lares, onde 

sempre haviam interferências externas (ruídos, falta de equipamento adequado, etc), que 

causavam muitos transtornos. Partindo deste contexto, apresentou-se o fato que muitos 

professores se sentiam desmotivados, assim como os acadêmicos, que também enfrentaram 

estas dificuldades. 

Na sequência, descrevem-se os resultados obtidos com a análise dos instrumentos de 

coleta de dados, embasada na Linguagem de Descrição (BERNSTEIN, 2000), contemplando 

os seguintes itens: Formação docente inicial em Ciências da Natureza em tempos de pandemia 

da Covid-19 e sua relação com as competências descritas na BNC-Formação; 

ensinamentos/aprendizados e desafios do ensino remoto emergencial na formação docente 

inicial em Ciências da Natureza.  

 

4.1 Formação docente inicial em Ciências da Natureza em tempos de pandemia da Covid-

19 e sua relação com as competências descritas na BNC-Formação 

 

O período de ensino remoto emergencial em decorrência da pandemia da Covid- 19, foi 

orientado em âmbito nacional, pelos pareces elaborados pelo Conselho Nacional de Educação/ 

MEC, sendo o primeiro documento datado de 28 de abril de 2020, este reorganizando os 

calendários escolares e permitindo o cômputo de atividades não presenciais para fins do 

cumprimento de carga horária anual (BRASIL, 2020). Posteriormente, até 05 de agosto de 

2021, foram emitidos mais 12 pareceres com foco em orientações para o período de ensino 

remoto. 
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Conforme já descrito neste trabalho, na Unipampa, o período das AEREs foi regido pelo 

disposto na Norma Operacional 04/20204, está retificada pela Norma Operacional 01/20215. 

Mesmo em período de ensino remoto, cabe ressaltar que nos cursos de licenciatura, a BNC-

Formação indica que suas atividades promovam o desenvolvimento das seguintes habilidades: 

leitura e produção de textos com domínio da norma culta; compromisso com metodologias 

inovadoras; conexão entre o ensino e a pesquisa; avaliação como parte integrante do processo 

de formação; conhecimentos relativos à gestão educacional no âmbito do trabalho cotidiano 

necessário à atuação docente; escola de Educação Básica como lugar privilegiado de formação; 

compromisso com a educação integral; decisões pedagógicas com base em evidências 

(BRASIL, 2020). Desta forma, descrevo6 como minha formação acadêmica em Ciências da 

Natureza, desenvolvida no período de ensino remoto emergencial contemplou e/ou não 

contemplou os itens supracitados. 

Em relação ao desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à leitura e 

produção de textos com domínio da norma culta, como indicado na BNC-Formação, neste 

período foram realizados em meu curso de formação docente, estudos em materiais diversos, a 

saber: artigos acadêmicos; palestras via YouTube e outras plataformas onlines; estudo de 

documentos – Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC); construção de mapas conceituais com o uso de aplicativos para apresentar a 

compreensão dos estudos realizados de forma sintetizada, bem como linhas do tempo; 

realização de atividades de roteiro para compreensão dos textos; organização de proposta de 

sequência didática em consonância com a BNCC. 

Também, cabe ressaltar a utilização de ferramentas do Google, que possibilitaram o 

desenvolvimento de seminários, os quais resultaram das pesquisas realizadas pelos discentes 

sendo uma das formas de avaliação do período. Com este recurso (ferramentas do Google) 

também ocorreu uma “conversa” com uma psicóloga que proporcionou momentos de 

convivências com outras turmas. Neste momento em especial, entre os convidados estavam 

professores do curso CNL, o que levou a uma enriquecedora troca de sentimentos e emoções 

em relação ao momento que vivenciamos em caráter da pandemia. Nesta oportunidade, houve 

relatos de professores e discentes em que expuseram seus sentimentos, de como sentiam-se 

 
4 Disponível em < https://sites.unipampa.edu.br/prograd/files/2020/08/norma-operacinal-n-o-4-2020_diretrizes-

operacionais-para-oferta-das-atividades-de-ensino-remoto-emergenciais.pdf> Acesso 03 mar 2021. 
5 Disponível em < https://sites.unipampa.edu.br/prograd/files/2021/02/2_norma-operacional-1-2021_retifica-a-

no-4-2020.pdf> Acesso 03 mar 2021. 
6 Apresento a análise dos resultados com texto na primeira pessoa do singular, por julgar mais adequado à pesquisa 

autobiográfica. 

https://sites.unipampa.edu.br/prograd/files/2020/08/norma-operacinal-n-o-4-2020_diretrizes-operacionais-para-oferta-das-atividades-de-ensino-remoto-emergenciais.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/prograd/files/2020/08/norma-operacinal-n-o-4-2020_diretrizes-operacionais-para-oferta-das-atividades-de-ensino-remoto-emergenciais.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/prograd/files/2021/02/2_norma-operacional-1-2021_retifica-a-no-4-2020.pdf
https://sites.unipampa.edu.br/prograd/files/2021/02/2_norma-operacional-1-2021_retifica-a-no-4-2020.pdf
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durante as aulas remotas, as frustações vividas, os desafios, a motivação, a desmotivação, o 

medo, a insegurança, o desgaste físico e mental e o emocional que a pandemia gerou em todos.  

Assim, com as ações descritas acredito que a competência expressa na BNC-Formação 

em relação à leitura e produção de textos, foi atendida pelo curso no período das AEREs. 

Cabendo destacar que, por parte dos docentes da CNL houve uma enorme dedicação para 

alcançar tal habilidade, em que apoiaram-se principalmente nas tecnologias digitais. Desta 

forma, também cabe apontar que em relação às habilidades da BNC-Formação: compromisso 

com metodologias inovadoras; conexão entre o ensino e a pesquisa; avaliação como parte 

integrante do processo de formação (BRASIL, 2020); o curso também os cumpriu no período 

remoto. Em relação às metodologias inovadoras, pode-se mencionar o que cita o autor Fino 

(2016): 

 

[...] a inovação pedagógica teria a ver com a dinâmica desses contextos, na sua 

transformação, na criação de contextos novos, muito mais fundados no que se vai 

conhecendo sobre cognição, enquanto a “inovação” do lado do currículo recai 

exclusivamente nas mexidas nos planos de estudo e no progresso da didática, ou seja, 

da transmissão, tirando partido, na maioria dos casos, do desenvolvimento tecnológico 

e dos gadgets com que esse desenvolvimento nos bombardeia constantemente (FINO, 

2016, p. 17). 

 

 

Assim, inovar em metodologias não pode estar baseado apenas no uso de tecnologias, 

mas na inovação pedagógica, na associação de novos recursos didáticos com novas formas de 

se ensinar e aprender. Percebi no período das AEREs, que houve grande empenho dos docentes 

do curso na busca pela inovação pedagógica, buscando além da inserção de recursos 

tecnológicos, o uso de diversificadas metodologias de ensino e instrumentos de avaliação. Neste 

sentido, destaco que na atividade de produção de uma sequência didática com foco na BNCC, 

tive uma enriquecedora experiência, pois passei a compreender melhor sua elaboração e 

eficiência, mesmo não tendo a possibilidade (naquele contexto) de aplicá-la em uma Escola de 

Educação Básica.  

 Ao fazerem relação com o uso de ferramentas do Google, recurso que foi utilizado no 

decorrer do curso, por professores e discentes, não apenas no momento das AEREs, me senti 

muito segura e convicta de que o aperfeiçoamento na produção dos seminários com estes 

aparatos tecnológicos, gerou não apenas um material de melhor qualidade, mas também, 

defendo seu emprego para a interpretação e sintetização de assuntos abordados, o qual instigou 

a descoberta de novos saberes. Assim, as habilidades conexão entre o ensino e a pesquisa, 

avaliação como parte integrante do processo de formação (BRASIL, 2020) descritas na 

BNC-Formação também foram alcançadas no contexto.  
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Ouso afirmar, que as iniciativas de aula aberta promovidas em alguns componentes do 

curso CNL no período das AEREs, que contaram com a participação de convidados externos, 

professores de outras instituições de Ensino Superior e de discentes do curso, de outros cursos 

do Campus e comunidade externa também contribuíram para momentos de interação, diálogo 

e escuta.   

Sobre as habilidades referentes aos conhecimentos relativos à gestão educacional no 

âmbito do trabalho cotidiano necessário à atuação docente (BRASIL, 2020) no período de 

desenvolvimento desta pesquisa, não cursei nenhum componente com este viés, uma vez que 

já havia cursado presencialmente, anterior ao contexto da pandemia e das AEREs. Desta forma, 

não foi possível avaliar este item. 

No que tange a habilidade descrita na BNC-Formação sobre a escola de Educação 

Básica como lugar privilegiado de formação (BRASIL, 2020) no período das AEREs que 

descrevo nesta pesquisa, não desenvolvi atividades relacionadas aos estágios e práticas 

pedagógicas do curso, uma vez que até a etapa em que iniciei este estudo eu já havia, na 

modalidade presencial, cursado todos os componentes de prática pedagógicas e estágios 

supervisionados obrigatórios. Porém, é de meu conhecimento, que estas atividades do curso 

seguiram sendo desenvolvidas no período remoto, conforme plataformas e recursos 

disponibilizados pelas escolas, como é descrito no fragmento abaixo que relata uma das ações 

desenvolvidas pelo núcleo de Residência Pedagógica (CAPES) do curso, que possui suas 

atividades vinculadas aos estágios desta graduação: “A vivência da sala de aula virtual 

proporcionou conhecimentos profissionais e expectativas em relação à contribuição no ensino 

e na aprendizagem dos alunos.” (JARDIM et al., 2021, p. 156). Acredito assim, que apesar de 

não ter vivenciado o contato com às escolas de Educação Básica nas AEREs, o curso cumpriu 

com a referida habilidade ao manter suas atividades adaptadas ao contexto do ensino remoto. 

 Sobre a habilidade que compreende o compromisso com a educação integral 

(BRASIL, 2020) salienta-se que o comprometimento dos professores em termos não apenas 

como profissionais da Educação, mas também exerceram a empatia com um olhar sensível, 

amoroso e humanizado sob todas as situações que muitas vezes não se restringiam às questões 

acadêmicas. Fomos confortados, compreendidos, acolhidos e encorajados a dar prosseguimento 

nos estudos. Corroborando com estes sentimentos, Freire (1992) já alertava a respeito do 

comportamento humano em períodos desafiadores e de enfrentamento. Em sua visão é preciso 

desenvolver e aflorar a sensibilidade, a solidariedade, o acolhimento e a amorosidade, pois a 

partir destes sentimentos é possível construir um mundo mais fraterno, humanitário e solidário.  
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Por fim, no desenvolvimento de habilidades relacionadas às decisões pedagógicas com 

base em evidências (BRASIL, 2020), considera-se que foram parcialmente alcançadas. O 

movimento realizado pela maioria dos docentes atendeu de forma satisfatória e alinhada as 

necessidades específicas das componentes curriculares, visto que buscavam metodologias e 

recursos para ministrarem suas aulas. Desse modo, buscavam ainda outros meios possíveis para 

não tornar os momentos síncronos exaustivos e repetitivos. Entretanto, este cenário não era 

recorrente em todas as disciplinas do Curso, pois a previsibilidade metodológica repetiu-se 

incontáveis vezes, o que levava a desmotivação.  

 

Figura 02: Registro da fotonovela realizada em um componente curricular durante as AEREs. 

 
Fonte: Autora (2022). 

 

A Figura 02 apresenta uma das atividades desenvolvidas em um componente que tratava 

de conceitos relacionados à Biomecânica. O uso de fotonovelas no ensino vem sendo discutido 

por autores da área, sendo destacado que esta pode ser considerada um recurso das Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC), uma vez que contempla o uso de textos e imagens na 

exposição de uma história e necessita do uso de ferramentas como câmeras fotográficas ou 

similares, além de computadores e programas para edição das imagens e inserção das falas dos 

personagens, que permitirão organizar a sequência da história produzida (MAGALHÃES, 

2016). Entende-se desta forma, que o desenvolvimento de atividades como a produção da 

fotonovela, que incentivam o uso de recursos diferenciados e atuais, permitem que nós, futuros 

professores de Ciências da Natureza, possamos tomar decisões pedagógicas com base em 

evidências, como pretendido na BNC-Formação. 

Na sequência, descrevo os principais ensinamentos/aprendizados e desafios do período 

das AEREs em relação à formação docente inicial de Ciências da Natureza a partir das análises 

e reflexões desta autora. 
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4.2 Ensinamentos/aprendizados e desafios do ensino remoto emergencial na formação 

docente inicial em Ciências da Natureza 

 

A partir das reflexões e análises descritas no item anterior, percebi que o ensino remoto 

emergencial na formação docente em Ciências da Natureza, em particular, sob a ótica da 

pesquisadora deste estudo, levou a destacar como elementos positivos do período vivenciado o 

aprofundamento, aprendizagem e novos conhecimentos acerca das tecnologias, assim como, o 

privilégio em dar continuidade à minha formação docente, mesmo que a partir do ensino 

remoto, assistindo as aulas no conforto de minha residência. Além disso, as relações 

interpessoais, especialmente no meu círculo familiar, amigos e colegas próximos, foram 

intensivadas neste período, pois em vários momentos de dificuldade, desânimo ou até mesmo, 

em pensamentos de desistência, recebi apoio incondicional dos entes queridos.  

É importante enfatizar o papel essencial dos docentes no decorrer deste período. Por 

inúmeras vezes, percebi o empenho, a dedicação, a superação, a adaptação, a organização, a 

disposição, o interesse e a doação, por parte do grupo de professores do curso. O que favoreceu 

e despertou sentimentos positivos frente às questões e dificuldades encontradas nesta fase. 

Saliento ainda que, a postura altiva adotada pelos docentes por diversos momentos trouxe 

conforto, amorosidade, segurança, afeto, motivação, empatia e coragem. Pelos fatores citados 

anteriormente, afirmo com veemência que a postura adotada pelos professores foi primordial 

para que muitos discentes se sentissem motivados a dar continuidade as atividades acadêmicas 

neste período de turbulência e incertezas. 

Neste contexto vivenciado e experenciado do ensino remoto, tive inúmeros momentos 

de felicidade por ter o privilégio de participar ações coletivas e subjetivas de partilha e 

construção de conhecimentos, que perpassaram aspectos científicos, já que o momento das 

aulas síncronas, se tornou também, local de fala, escuta e constituíram ainda, uma rede de apoio 

para os percalços ou dificuldades encontradas. É surpreendente como as tecnologias são 

capazes de estreitar as distâncias espaciais, pois em muitas ocasiões, nos sentimos mais 

próximos e acolhidos do que quando estávamos na aula presencial. Ficou evidente, que muitos 

colegas se sentiram confortáveis a ponto de relatarem suas emoções, expressarem seus 

sentimentos e expuseram situações íntimas, que talvez, em outras oportunidades presenciais, 

não fariam. 

Fomos desafiados em várias circunstâncias, até mesmo em abrir nossa intimidade, visto 

que, com o formato de ensino remoto a rotina pessoal também passou a integrar as aulas, 

expondo o cotidiano familiar. Como exemplo, durante uma aula tivemos a participação de filhos 
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de professores, que por serem crianças e não compreenderem a delimitação de espaço que 

estava sendo vivenciada através das tecnologias e por estarem em casa, necessitavam de atenção 

e carinho. Acabamos expostos e compartilhando momentos, angústias ou as vezes, até situações 

constrangedoras que fogem do nosso alcance, justamente pelo fato do estarmos desenvolvendo 

as atividades em nossos lares e não termos o controle sobre todos os ambientes.  

No que se refere aos aspectos negativos enfatizo que o uso das tecnologias após a 

pandemia poderia ser mantido, mas não de modo exacerbado. Mesmo tendo conhecimento de 

que o letramento digital da maioria dos discentes ainda é precário, acredito que a inserção de 

outros recursos que não se restrinjam apenas ao uso das tecnologias digitais favorecerá o ensino, 

especialmente daqueles indivíduos que não possuem aptidão tecnológica. Receio que o formato 

remoto tenha causado um prejuízo no aprendizado discente, pois a falta de contato físico tornou 

a relação de aprendizagem mais fria, não havendo a troca de olhares e expressões que só 

ocorrem de modo presencial. 

A respeito das percepções e comparações vivenciadas em ambos os contextos, no ensino 

presencial e remoto, alguns professores mantiveram o método de ensino. Determinadas aulas 

eram estruturadas sem alterações, como se não houvesse ocorrido nenhuma modificação no 

formato da oferta das aulas. Entretanto, especificamente nesta situação, me levou a refletir até 

onde isto é positivo ou negativo para aprendizagem, visto que para muitos esta continuidade 

poderia trazer conforto no sentido de não haver grandes modificações na estrutura da aula. Ao 

passo que, para outros a metodologia empregada, dentro do contexto de pandemia, não 

favoreceu a construção dos saberes.  

Outro fator de suma importância refere-se ao medo da disseminação e contaminação do 

vírus, pois como é sabido por todos esta doença acarretou na perda de milhões de entes queridos 

a nível global. Com o retorno das aulas presenciais as instituições de ensino superior está 

prevista para o primeiro semestre de 2022, acredito que muitos discentes receosos em contrair 

o vírus poderão se confrontar com sentimentos temerosos e isso consequentemente afetará o 

seu desenvolvimento em termos de aprendizagem e socialização.   

Com a análise dos instrumentos de coleta de dados, além da análise descrita no item 4.1, 

também foi possível observar aspectos relacionados aos ensinamentos/aprendizados e 

dificuldades do ensino remoto na formação docente inicial em Ciências da Natureza. Após, 

destaco o que denomino de “Apreciações motivadoras”, sendo que estas compreendem todas 

as frases, trechos ou expressões que remetiam aos sentimentos e emoções positivas. Como 

“Apreciações desmotivadoras” delimitaram-se as frases, trechos ou expressões equivalentes 

à sentimentos e emoções que trouxessem sensações negativas. Em “Apreciações interpostas”, 
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foram selecionadas frases, trechos ou expressões que traduzissem questões que não se 

encaixaram unicamente em aspectos positivos ou negativos, esta constitui-se principalmente de 

sentimentos e emoções ambíguas, que poderiam ser enquadradas em ambas as situações, mas 

que aqui denomino de “apreciações interpostas”. 

Partindo do pressuposto de que o diário de campo foi analisado de maneira minuciosa, 

dediquei-me a averiguar detalhadamente cada frase, trecho e expressão que traduzissem os 

sentimentos, sensações e emoções presentes nos relatos redigidos no decorrer do período em 

questão.  

A verificação dos dados relativos às “Apreciações motivadoras” revelou a presença 

27 palavras que expressam sentimentos considerados positivos, ou seja, que proporcionam boas 

sensações e bem-estar. A Figura 04 apresenta uma nuvem de palavras elaborada com o recurso 

online WordClouds (Disponível em: https://classic.wordclouds.com/) que consiste em uma 

representação visual de dados, para descrever os termos mais frequentes de um determinado 

texto. Normalmente usada para descrever metadados (ou metainformação que são dados sobre 

outros dados) de forma hiper resumida, um dado sobre texto(s) ou conversações, documentos 

grandes, relatórios, discursos, questionários etc. (PRAIS; DA ROSA, 2017). Este recurso 

dispõem as palavras diferenciando-as no tamanho, ou seja, quanto maior a palavra maior o 

número de incidência encontrado.  

Desse modo, na Figura 03 encontram-se em ordem crescente: compreensão (1); 

adaptação (1); afeto (1); isolamento (1); interesse (1); organização (1); expectativa (1); evolução 

(2); capacidade (2); enfretamento (2); disposição (2); determinação (2); coragem (2); refúgio 

(2); crença (3); tranquilidade (3); privilégio (4); superação (4); conforto (5); amor (5); 

sinceridade (6); entes queridos (8); tecnologias (9); empatia (10); auxílio (15); felicidade (16) 

e docentes (23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classic.wordclouds.com/
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Figura 03: Nuvem de palavras7 das “Apreciações motivadoras”. 

 
Fonte: Autora (2022). 

 

Neste item, apreciações motivadoras, teve como maior expressividade o sentimento de 

felicidade. Inicialmente, nas primeiras impressões trazidas no diário de campo, esta sensação 

foi demarcada pela possibilidade do retorno das atividades acadêmicas, mesmo que de forma 

remota por meio das tecnologias digitais. A alegria também foi identificada nos registros do 

diário de campo quando saliento a oportunidade de reaver o contato com as pessoas especiais 

que fazer parte da minha história acadêmica, colegas e professores que se tornaram amigos. 

Os excertos a seguir, extraídos do diário de campo, demonstram momentos relatados 

em que o sentimento de felicidade estava presente. O primeiro excerto, menciona o dia em que 

meu marido estava sendo liberado do período de quarentena do isolamento, pois havíamos 

contraído o vírus da Covid-19. No relato, está expresso o sentimento de felicidade que meu 

marido estava sentido no momento, que me contagiou pela sensação de alegria, mesmo que isto 

não esteja de forma clara apresentada neste trecho. “Acordei bem-disposta, limpando a casa, 

meu marido, trabalhando na sala, de forma remota, ele está feliz, porque, hoje acabou o 

período de isolamento dele [...]” (AUTORA, 2022). 

 
7 O formato da maçã foi escolhido para representar as “Apreciações motivadoras” devido ao simbolismo que esta 

possui dentro da Educação, já que remete ao professor, que era agraciado pelos estudantes com a fruta em sinal de 

afeto e carinho. Além disso, o fruto é um alimento saudável, assim como os sentimentos inferidos nestas 

apreciações. O cultivo de qualquer planta necessita de cuidados para que possa desenvolver-se saudável e forte, e 

consequentemente produzir bons frutos. Assim me senti quando realizei as análises das “Apreciações 

motivadoras”, uma árvore frutífera regada por sentimentos positivos aos quais fortificaram minhas raízes e 

intensificaram meu crescimento, levando a formação de exuberantes flores que logo se tornarão belos frutos. 
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No segundo fragmento, apresento o momento em que realizei a defesa do Projeto de 

Pesquisa I (Figura 04), onde senti uma imensa alegria, alívio e superação por ter concluído mais 

uma etapa de tamanha importância em minha trajetória acadêmica: “Então chegou o grande 

momento. A hora de apresentar, estavam todos na sala virtual, eu estava muito feliz por ser 

virtual [...]” (AUTORA, 2022). Dessa maneira, Wiggers, Cavalcante e Colione (2019, p. 151) 

argumentam que a felicidade é “[...] compreendida pela perspectiva da excelência educativa, 

pode ser considerada no âmbito da educação para a felicidade [...] mais do que transmitir 

conteúdos se proporciona na alma humana mudanças significativas, as quais contribuem para a 

busca da felicidade”. Segundo Maio (2016), o conceito de felicidade é aliado ao contentamento 

e satisfação no trabalho do sujeito. Contudo, definir felicidade é uma tarefa complexa, já que 

suas relações são amplas. Tratando-se da educação, Chiavenato (2004) sublinha que este 

sentimento é um critério essencial para o bom desempenho do docente, visto que a satisfação 

na área profissional leva a bons sentimentos, tais como a felicidade. Como reflexo disso, 

teremos a resultante de professores engajados e dedicados no exercer de suas práticas 

pedagógicas que acrescentarão positivamente na formação dos discentes. 

 

Figura 04: Defesa do projeto de pesquisa I em Ciências da Natureza. 

 
Fonte: Autora (2022). 

 

Outro sentimento que teve grande representatividade nas “Aspirações motivadoras” foi 

“Auxílio”. Dentre os trechos presentes no diário de campo que traduzem este sentimento, 

escolheu-se duas situações distintas, mas ao mesmo tempo complementares, pois estão 

relacionados aos entes queridos que tiveram papel extremamente significativo nesta fase. No 

primeiro excerto, saliento a importância do apoio familiar que serviu como base para que eu 

desenvolvesse enquanto pessoa e discente, assim como para que eu desse segmento aos estudos. 

Sem o auxílio destes, teria sido impossível continuar e devido a esta rede de apoio que se formou 

entre familiares, amigos e colegas fez-se essencial para que mantivesse o foco nos objetivos 
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acadêmicos: “Meu marido desde o início do curso é um dos pilares que me sustenta, assim 

como as colegas que sempre me “carregaram” [...]” (AUTORA, 2022). De forma semelhante, 

o segundo trecho faz menção ao importante laço de apoio que se estabeleceu entre colegas. 

Muitas vezes é este auxílio que assegura com que os acadêmicos não desistam diante das 

dificuldades ou percalços encontrados durante sua trajetória acadêmica: “[...] sempre desde 

quando conheci minha colega, ela sempre me ajudou. Quando estávamos no presencial ela me 

chamava para estudarmos juntas [...]” (AUTORA, 2022). 

A “Empatia” também foi um dos sentimentos que se apresentou em diversos momentos 

nos relatos do diário de campo, especialmente nos que se referiam aos docentes. Como por 

exemplo, no trecho: “Na hora de fazer as atividades todos calados era a única que fala que 

não entendeu, quero ajudar [...] Eu imagino o que deve sentir a Professora [...]” (AUTORA, 

2022). Neste trecho, expresso a empatia que sinto pelas professoras ao ministrarem as aulas em 

formato remoto e pelas situações as quais vivenciam. Me coloco e imagino-me em seus lugares, 

o quanto me sentiria frustrada por não ter uma reação e resposta dos discentes que ali estavam 

representados por ícones na tela do computador, pois no formato remoto é diferente do 

presencial (Figura 05). Como existe a possibilidade de desligar as câmeras e o áudio, os ícones 

de cada aplicativo acabam por representar os sujeitos.  

 

Figura 05: Registro fotográfico em momento de aula síncrona. 

 
Fonte: Autora (2022). 

 

Neste caso, não é possível perceber a reação e nem as expressões simultaneamente, já 

que grande parte destes optam por não aparecer frente às telas. Este tipo de situação distancia 

docente-discente e discente-discente, já que as relações interpessoais ficam comprometidas 

quando não há interação entre os pares.  
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Partindo deste pressuposto de que a aprendizagem consiste num processo construtivo 

contínuo baseado na ação, consciência e organização e que a Educação se caracteriza pela 

ascendência entre um nível e outro de conhecimentos que são alcançados também por meio das 

relações sociais. Vygotsky (1984) pontuava a respeito da aprendizagem atrelada as relações 

sociais, enfatizando que para além do ensinamento de novos saberes a interação, o diálogo e a 

colaboração são alguns dos critérios que favorecem o desenvolvimento dos sujeitos. A questão 

da empatia se dá pelas reflexões que obtive frente a estes momentos. Fico pensando como seria 

ministrar uma aula e não atingir o objetivo de interação e participação dos discentes, pois não 

é possível avaliar aspectos de aprendizagem, da metodologia utilizada e até mesmo de sua 

prática docente, ou seja, em síntese, se de fato o discente compreendeu as abordagens científicas 

realizadas.  

 Outra palavra presente em “Aspirações motivadoras”, refere-se ao recurso essencial e 

necessário ao período de isolamento, as “tecnologias”, especialmente as digitais. As tecnologias 

digitais de suma relevância neste momento emergencial vivenciado devido a pandemia da 

Covid-19. Sua utilização proporcionou que regressássemos de modo remoto e gradual a rotina 

de trabalho, estudo e convivência social, mesmo que primeiramente em caráter temporário 

através do uso de aplicativos, plataformas digitais e dispositivos móveis.  

No Ensino Superior não foi diferente, para que pudéssemos dar continuidade às 

atividades acadêmicas, se fizeram necessário o uso das tecnologias em que docentes e discentes 

adaptaram-se em suas residências para ministrar e assistir aulas, buscando similaridade com as 

aulas presenciais. No entanto, por diversos momentos as tecnologias digitais apresentaram 

falhas e instabilidade, como por exemplo, a queda da conexão com a internet, que comprometia 

o desenvolvimento e acesso as aulas.  

Na década de 1990, se iniciou um movimento de formação e investimento no ensino a 

distância, o qual gerou muitas polêmicas e críticas, pois muitos estudiosos defendiam a 

inviabilidade de uma aprendizagem significativa neste formato. Dentre os apoiadores deste 

modelo de ensino, destaca-se Paulo Freire um renomado nome na área da Educação que sempre 

esteve à frente de seu tempo. Para Freire (1996) era possível ocorrer uma aprendizagem à 

distância, visto que este formato de ensino alcançaria sujeitos que em determinadas 

circunstâncias não teriam a disponibilidade para frequentar a modalidade presencial de ensino 

por diversos fatores, tais como a condição de estar presencialmente em um ambiente de 

aprendizagem, a escassez de tempo ou até mesmo a carência de recursos financeiros. Nesse 

sentido, a educação a distância para todos os níveis de ensino seria o formato mais adequado 
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para atender a demanda educacional dos indivíduos que se encontravam dentro dos aspectos 

listados. 

Com o passar dos anos, as tecnologias digitais passaram a ser disseminadas e ganharam 

relevância e reconhecimento, devido as suas potencialidades, eficiência e praticidade de 

utilização nas mais diversas áreas e contextos. Desde que o cenário de pandemia se efetivou, 

houveram mudanças significativas em relação a estes recursos que passaram a ser observados 

com um novo olhar, especialmente em âmbito educacional, pois foram empregados de maneira 

essencial, garantindo assim, o prosseguimento das atividades, mesmo que de forma remota, em 

todos os níveis de ensino. Entretanto, as tecnologias digitais por si só não poderiam ser 

consideradas como a salvação, tampouco assegurariam a construção de novos saberes. Era 

necessária a mediação docente, já que todo e qualquer recurso deve ser utilizado conforme os 

objetivos e intencionalidades pedagógicas e esses aspectos se fazem fundamentais para o êxito 

educacional. Dessa maneira, Behrens, Torres e Prigol (2021) enfatizam que Freire, dentro deste 

cenário, faria o uso deste recurso de modo reflexivo, crítico e ético, extraindo das mesmas as 

contribuições necessárias que beneficiassem a Educação e a população, levando sempre em 

consideração que o processo educacional se constitui em formar, ou seja, “[...] Divinizar ou 

diabolizar a tecnologia ou a ciência é uma forma altamente negativa e perigosa de pensar 

errado” (FREIRE, 1996, p. 16). 

A respeito da importância das tecnologias digitais nesse contexto, de acordo com Borba 

e Penteado (2015), o uso das tecnologias digitais se faz presente muito antes da pandemia, 

porém, eram pouco exploradas por professores tanto do ensino básico como do ensino superior, 

mas já demostravam que seriam um novo recurso para as práticas pedagógicas docentes. No 

entanto, não poderiam ser consideradas como a solução para os problemas da educação 

brasileira, mas que auxiliaria a aprendizagem através do uso de plataformas, vídeos e softwares, 

despertando o interesse dos estudantes a aprendizagem. Com o avanço da pandemia estes 

recursos tecnológicos passaram a ser a única forma de concepção da aprendizagem, trazendo 

uma realidade sobre o uso das tecnologias digitais no ensino, em que se fez necessário a 

adaptação de professores e estudantes. A tecnologia que antes sofria a resistência por parte de 

alguns docentes, pois a consideravam como uma “vilã” para as práticas pedagógicas, passou a 

ser um recurso até mesmo para exercer a cidadania (BORBA; PENTEADO, 2015). 

Desde o surgimento da internet rápida, que proporcionou a comunicação em tempo real, 

deu-se um grande passo em diversas áreas, dentre elas a Educação. A possibilidade de ter o 

auxílio das tecnologias digitais para complementar a aprendizagem, despertando o interesse dos 

estudantes, pois esta geração mais recente são nativos digitais possuindo muita afinidade com 



37 
 

estas, em que para eles a aula tradicional, sem uso deste recurso, torna-se menos atrativa e não 

desperta e nem instiga o desejo de adquirir novos conhecimentos. Assim, durante o período da 

pandemia que vivenciamos, estas tecnologias digitais proporcionaram o privilégio de termos o 

acesso à Educação de forma significativa, com momentos síncronos e assíncronos. Mais que 

isso estes recursos propiciaram o estreitamento de laços afetivos entre discentes e discentes e 

discentes e docentes, em que as tecnologias digitais são capazes de encurtarem distâncias as 

quais talvez não seriam tão efetivas se estivéssemos com as atividades educacionais 

presencialmente (BORBA; PENTEADO, 2015). 

Conforme as concepções apresentadas por Barros (2010) e Silva e seus colaboradores 

(2018), o emprego das tecnologias digitais possibilitou aos docentes e discentes a comunicação 

mútua. Muitos professores precisaram se reinventar e por meio do uso destes recursos ocorreu 

a interação, de modo síncrono ou assíncrono. O modo síncrono representa a troca de saberes 

em tempo real, em que o docente e discente interagem de forma audiovisual e simultaneamente, 

desenvolvendo atividades pedagógicas de aprendizagem. Já o formato assíncrono configura-se 

como um momento de aprendizagem que acontece de maneira remota sem a necessidade de 

que os pares estejam conectados no mesmo instante, ou seja, podem desenvolver as atividades 

pedagógicas educacionais em momentos distintos. 

Diante de todo o exposto, o fragmento a seguir corrobora a respeito da importância e da 

necessidade das tecnologias digitais no transcorrer do período em que as aulas estavam sendo 

ministradas por meio virtual: “[...] com o apoio da tecnologia digital a qual foi a “salvação” 

do ensino durante este período atípico que vivenciamos. Até o presente momento com iminente 

risco de uma nova onda devido a evolução genética do vírus [...].” (AUTORA, 2022). 

A palavra com maior menção em “Aspirações motivadoras” foi “Docentes”, justamente 

pelo fato de que estes foram essenciais neste processo. É valido destacar uma das principais 

características dos professores: a flexibilidade. Visto que, foi necessária uma grande adaptação, 

flexibilização e renovação nas formas em que as aulas passaram a serem desenvolvidas. Para 

além disso, a prática docente perpassa os critérios unicamente profissionais, pois em diversos 

momentos os mesmos realizaram um papel fundamental até mesmo em questões de caráter 

psicológico e emocional.  

No que se refere a postura adotada pelos docentes em relação aos discentes, Freire 

(1996) argumentava que para a existência de uma convivência respeitosa e amorosa, partiria de 

uma postura curiosa e acessível, que ao mesmo tempo que assume os indivíduos sócios-

históricos-culturais do ato de conhecer, provoca-os a desenvolver a dignidade e autonomia. 
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Em “Apreciações interpostas”, identifiquei 10 palavras que expressaram os sentimentos 

e sensações encontrados nos relatos do diário de campo: atenção (1); disponibilidade (1); 

isolamento (1); medo (1); privilégio (1); dúvida (2); desafio (3); inquietação (3); cobrança (4) 

e reflexão (28). Denotou-se que as palavras com maior menção foram desafio, inquietação, 

cobrança e reflexão. Conforme a Figura 06, verifica-se que as três palavras com maior destaque 

neste item, foram crescentemente: inquietações (3); cobrança (4) e reflexão (28). Percebe-se 

que destas, três estão intimamente relacionadas aos sentimentos (reflexo e cobrança e 

inquietação). 

 

Figura 06: Nuvem de palavras8 referente às “Apreciações interpostas”. 

 
Fonte: Autora (2022). 

 

Desde o início da pandemia, em inúmeras situações fez-se presente o sentimento de 

desafio. As aulas remotas, o emprego das tecnologias digitais como único meio de acesso para 

o desenvolvimento das aulas, o isolamento social imposto de forma abrupta, são alguns dos 

exemplos desafiadores experenciados neste período. 

 
8O formato de borboleta foi selecionado para representar as “Apreciações interpostas”, pois a mesma interliga-se 

ao processo de metamorfose, ou seja, neste período foram necessárias modificações e adaptações. A borboleta 

passa por estas transições em um curto espaço temporal e para isso é fundamental ter paciência. Nas primeiras 

fases, este inseto precisa de um local seguro e firme para formar sua crisálida que com o passar do tempo levará a 

sua transformação completa até eclodir em uma belíssima borboleta. Em diversos momentos sentia-me no casulo, 

e em outros como a borboleta, pois estas apreciações expressaram os sentimentos e sensações de forma ambígua. 

E assim é no processo de construção de conhecimentos, em que é essencial ter perseverança e uma base 

consolidada para um pleno desenvolvimento e evolução.  
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Outro exemplo, refere-se à elaboração do Projeto de Pesquisa I em que me sentia 

incapaz de realizar esta demanda. Mesmo sabendo da minha capacidade e tendo o apoio 

incondicional da orientadora precisava receber maior auxílio, sendo este das colegas ou da 

orientadora. Acredito que esta necessidade esteja intimamente interligada a insegurança pessoal 

despertada também pelo fato do isolamento social, que praticamente anulou o contato 

presencial, o qual faz imensa diferença.  

No decorrer das investigações para esta pesquisa, encontram-se ainda como desafio a 

implementação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), já que foram 

fundamentais para atender a demanda emergencial do fechamento das instituições de ensino.  

Além disso, outros enfrentamentos emergiram, como a 

 

[...] harmonização do relacionamento entre estudantes e professores; o uso excessivo 

da tecnologia como ferramenta de comunicação para o ensino e aprendizagem; a 

dificuldade de professores e estudantes com o uso das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC’s); além de todas as questões socioemocionais que 

envolvem docentes, discentes, famílias e sociedade (SILUS; FONSECA; JESUS, 

2020, p. 02). 

 

 

Com o emprego repentino e abrupto para o ERE, verificou-se as dificuldades e o 

despreparo de grande parte dos discentes e de alguns docentes pelo fato de possuírem baixo 

letramento digital que por sua vez necessita frequentes atualizações com a intenção de 

acompanhar as mudanças das tecnologias digitais. Nas últimas décadas, principalmente no 

período de pandemia, a adaptação a estes recursos tornou-se pré-requisitos essenciais para a 

inclusão como um todo na sociedade atual (SILUS; FONSECA; JESUS, 2020). 

 Um sentimento de certa maneira interliga-se a outros. Os desafios relatados nas ocasiões 

anteriores geraram inquietação, pois ao encontrar dificuldades, emocionais, para realização da 

demanda da construção do Projeto de Pesquisa I, me sentia muito inquieta devido também as 

questões emocionais que foram intensificadas ou até mesmo geradas pelo isolamento.  

O diário de campo é permeado por inúmeras reflexões que vão desde a minha postura 

enquanto acadêmica, da prática pedagógica dos professores e a postura por eles adotada até ao 

turbilhão de sentimentos e sensações que vieram à tona frente o isolamento social. Conforme o 

fragmento a seguir, verifica-se a presença de duas palavras que traduzem as sensações 

interpretadas no diário de campo, cobrança e reflexão da postura acadêmica: “E da mesma 

maneira me cobro! Tendo todas estas ferramentas tecnológicas, exclusiva, à disposição, aonde 

está o meu problema? Por que a dificuldade? É falta de interesse?” (AUTORA, 2022). 
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Devido a circunstâncias em que o fazer pedagógico docente estava limitado, as 

tecnologias digitais, creio que o anseio de preocupação com a aprendizagem era mútuo, já que 

em muitos relatos informais ao decorrer das aulas síncronas, os professores faziam menção a 

está questão. E, diante disto mais uma vez aflorava em meu íntimo a preocupação com minha 

formação neste período e principalmente de que tipo de profissional seria no futuro: 

 

[...]muitas outras coisas que estão acontecendo neste período de aulas remotas me 

levam a pensar que profissional eu estou me formando? Serei capaz de realizar a 

docência de forma digna? Como costumo criticar? Sim, porque é tão fácil criticar e 

apontar as falhas, mas é bem difícil realizar de forma correta e no mínimo esperada 

[...] (AUTORA, 2022). 

 

A profissão docente, perpassa também o ensinar, já que são fundamentais as conexões 

entre o ato educativo e a experiência vivida. Silus, Fonseca e Jesus (2020, p. 02) reconhecem 

que “[...] as questões socioemocionais do docente são cruciais para a qualidade do ensino e 

aprendizagem dos estudantes”. Ou seja, as competências sociais, relacionais e emocionais 

devem ser levadas em consideração tanto quanto as competências cognitivas, pois entrelaçar as 

afetividades com a prática docente é fundamental para o ato educativo. Neste sentido, a tomada 

de decisões, a reorganização, o repensar e a reflexão crítica científica atrelada ao papel 

humanitário dos docentes constitui-se como um fio condutor para que os objetivos educacionais 

pedagógicos sejam alcançados. 

Por fim, em “Apreciações desmotivadoras”, apresentou um alto índice no quantitativo 

de expressões, sensações ou sentimentos que foram interpretados diante dos registros do diário 

de campo, a saber: crítica (1); tecnologia (1); confusa (1); perda (1);  desespero (1); dúvida (1); 

condensação de aulas (1); ausência (1); abalo psicológico (1); negligência (1); menosprezo (1); 

ironia (1); desprezo (1); desgaste (2); deprimida (2); omissão (2); fracasso (3); incerteza (3); 

desorganização (3); desnorteada (3); indignação (4); desconforto (4); concentração (4); cansaço 

(4); docente (5); inquieta (5); vergonha (5); dificuldade (6); desistência (6); frustração (6); 

desinteresse (6);  raiva (7); tristeza (7); negatividade (7); procrastinação (8); preguiça (8); 

dispersa (8); drama (8); medo (9); culpa (10); incapacidade (10); nervosa (11); insegurança 

(12); desanimo (12); ansiedade (12); zona de conforto (15); desmotivação (15) e pandemia (26). 

Assim, constatou-se que as palavras que tiveram maior decorrência foram: insegurança, 

desanimo, ansiedade, zona de conforto, desmotivação e pandemia (Figura 07). 
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Figura 07: Nuvem de palavras9 referente às “Apreciações desmotivadoras”. 

 
Fonte: Autora (2022). 
 

Este resultado revela que as emoções negativas se fizeram presentes no cotidiano e nas 

experiências acadêmicas de forma intensa e muitas vezes incontrolável. Na literatura da área 

encontraram-se vários estudos com enfoque dado as emoções provenientes do isolamento 

social. Como exemplo destes, e semelhante aos resultados averiguados nesta pesquisa, destaca-

se as investigações realizadas por Castro e seus colaboradores (2021) que redigiram uma obra 

reunindo 11 capítulos que abordam e descrevem a respeito do ensino remoto vivido no período 

de pandemia. Nestes capítulos, são trazidos aspectos correlacionados, especialmente, as 

sensações, emoções e reflexões vivenciadas nesta fase.  

Um dos sentimentos que mais aflorou foi a insegurança, devido a inúmeras situações, 

quais sejam “[...] o recolhimento ao espaço doméstico, a falta de interação social presencial, em 

atendimento às recomendações sanitárias, necessárias para conter e proliferação do vírus [...]” 

(SOARES et al., 2020, p. 31) são apenas alguns dos exemplos que levaram a esta sensação. 

Juntamente com a insegurança pode-se ainda reunir a incerteza, já que por um longo período, 

muitas eram as dúvidas pessoais, profissionais e acadêmicas, bem como a presença de 

 
9 Para as “Apreciações desmotivadoras” escolheu-se uma mala como símbolo, por que este é um objeto em que se 

podem acomodar, transportar e despachar inúmeros itens. Neste caso, utilizamos a mala para armazenar os 

sentimentos negativos que emergiram no período vivenciado. Nesta apreciação, evidenciou-se que nenhuma destas 

sensações contribuiu no percurso da formação docente. Pelo contrário, percebeu-se que estas foram fatores 

limitantes e que não agregavam em nenhum aspecto, nem pessoal, profissional ou acadêmico. Assim, como uma 

das principais finalidades da mala é transportar objetos, neste contexto utilizaremos para trancafiar os sentimentos 

negativos e descartá-la em um local indeterminado, mas que não esteja ao alcance de qualquer indivíduo.   
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questionamentos frequentes relativos à saúde, ao futuro e como seria a vida a partir deste 

cenário.  

A soma destes sentimentos agregado a outros como as dificuldades, o desgaste e ao 

cansaço (físico e emocional) acarretaram agravos a saúde mental e ao abalo psicológico nas 

pessoas das mais diversas faixas etárias. Soares et al. (2020, p. 31) especificam que “[...] o 

medo do desconhecido, da morte e da doença, a insegurança do presente e a incerteza do futuro, 

o desemprego, a falta de acesso às tecnologias, as vulnerabilidades sociais emergentes, 

abalaram e abalam a todos, de modos e graus diferenciados, acarretando sofrimento mental”.  

No âmbito do contexto educacional, além dos quesitos supracitados outros fatores 

podem influenciar de modo negativo a saúde mental dos profissionais da educação e dos 

discentes. Há exemplo, Fernandes e seus colaboradores (2020) destacam 

  

[...] estar com Covid-19 ou ter algum familiar infectado; medo de se infectar e da 

finidade da vida ou de perder um ente querido; ausência de motivação e de apoio das 

instituições às quais estão vinculados; dificuldade de adaptação aos meios digitais; 

cobrança excessiva por produtividade; sobrecarga; adiamento no cronograma 

acadêmico; frustrações relacionadas à planos pessoais, acadêmicos e profissionais; 

impacto econômico em decorrência da atual situação (FERNANDES et al., 2020, p. 

46).  

 

Diante disto, estima-se que tais aspectos provocaram e provocam danos à saúde mental 

e ao bem-estar psíquico, ao ponto de desencadearem patologias como o estresse, fobias, 

ansiedade, angústias e a depressão. No diário de campo foram constatados trechos que 

evidenciam e demarcam a presença destas emoções, como o exposto no excerto  

 

[...] mesmo estando sempre em casa, saindo extremamente por necessidade para ir 

ao supermercado e farmácia, tive o diagnóstico positivo para Covid-19, fato que me 

causou abalo psicológico e incerteza. Mesmo não apresentando um quadro grave 

para a doença fiquei emocionalmente abalada, houve necessidade de isolamento de 

todos e a falta de contato real com as pessoas me deprimiu [...] (AUTORA, 2022). 

 

A partir do diagnóstico positivo para a Covid-19 emergiram sentimentos que causaram 

desequilíbrio psicológico que levaram até mesmo ao agravamento dos sintomas físicos. 

Somente com palavras não é possível descrever as oscilações sentimentais que foram 

desencadeadas induzindo ao desanimo, negatividade, desinteresse, desconforto e confusão pois 

não sabia se todos estes sintomas eram reais ou intensificados pelos frutos negativos da 

imaginação.  

A confirmação da doença levou a zona de conforto que ainda desencadeou a 

procrastinação, o drama e a preguiça que gerou uma desorganização quanto as demandas em 
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geral, pois em determinadas situações foi utilizada como pretexto para postergar as atividades 

acadêmicas. A zona de conforto em que me coloquei fez com que necessitasse de maior atenção 

dos que estavam próximos a mim, como amigos, familiares e até mesmo os docentes. Porque o 

quadro da doença não se manifestou gravemente, mesmo desta maneira deixava de realizar 

algumas tarefas por me sentir impossibilitada e incapaz. Indícios claros de drama, que se fez 

presente em outras situações, como no momento em que defendia o projeto do componente de 

Pesquisa em Ciências da Natureza I: “Eu queria total atenção! E finalmente chegou a hora, 

acredita?! Eu não conseguia projetar a tela para apresentar de tão nervosa. Parecia a defesa 

de uma tese de Doutorado de tanto drama que fiz [...]” (AUTORA, 2022). 

Em outro fragmento verificado no diário de campo constatou-se o desânimo e a 

desmotivação: “Estou bem desmotivada este semestre. Cada vez fico mais confusa. Com tanto 

tempo de estudo ocioso eu acabo me dedicando a outras tarefas e deixo tudo para hora da aula 

e não faço! Pois mesmo estando em casa estou tão desmotivada.” (AUTORA, 2022). É válido 

pontuar que neste semestre estava cursando apenas duas componentes curriculares, o que 

também contribuiu para o desânimo, já que ficava com muito tempo ocioso e não me motivava 

mesmo sendo conteúdos científicos que sempre me instigam e que tinha apreço. Sentia-me 

abandonada por todos, pois os momentos síncronos que tinha de compartilhamento com colegas 

e professores não eram do mesmo modo. A distância causava tristeza e negatividade. A tela do 

computador era fria e insensível e não despertava o desejo de participar e questionar, atitudes 

que em aulas presenciais geravam entusiasmo.  

Em várias ocasiões percebia que o desinteresse, a falta de concentração o desconforto e 

a dúvida eram sentimentos comuns e partilhados comumente. As emoções foram tão extremas 

que suscitaram pensamentos de confusão, indignação desespero, frustração e inclusive de 

desistência. Este período tempestuoso, difícil e carregado de instabilidades emocionais e 

psicológicas foi capaz de colocar a prova a perseverança de prosseguir na concretização do 

objetivo que era a conclusão do curso. Concordando com estas premissas, Lira e colaboradores 

(2021) relatam os impactos provenientes dos sentimentos negativos que afetam a vida e o 

cotidiano pessoal e profissional das pessoas. Dessa maneira, a pandemia (interligada ao 

isolamento social e a Covid-19), palavra que mais destacou-se nas interpretações do diário de 

campo, nesta conjuntura, ouso afirmar que não agregou, tampouco contribuiu positivamente.  

Partindo da ótica de Lira e colaboradores (2021) especificamente no âmbito acadêmico, 

a imposição as novas práticas pedagógicas remotas exigiram uma extrema dedicação e maior 

disponibilidade. Logo, o tempo atribuído ao descanso foi minimizado e muitas vezes inexistente 

o que contribuiu para a indisposições e desconfortos no bem-estar mental de toda a comunidade 
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universitária, especialmente os docentes (PACHIEGA; MILANI, 2020). É fundamental o 

descanso para que a saúde física e mental seja preservada, visto que com o grande fluxo de 

atividades laborais e demais compromissos cotidianos o corpo e a mente mantem-se 

constantemente acelerados. Alguns dos efeitos causados são o esgotamento, desgaste, a 

exaustão, bem como a “[...] ansiedade, insônia, dificuldades de concentração, cansaço, 

esgotamento, desmotivação, dentre vários outros”. A preocupação com tais efeitos sucedem a 

subjetividade, pois quando ocorrem danos à saúde mental e emocional estes profissionais 

sentem-se fragilizados e com isso, as relações interpessoais acabam por serem atingidas tanto 

pessoalmente quanto profissionalmente.  

Tratando-se especificamente do período das aulas remotas, os discursos averiguados 

confirmam que são experiencias complexas, pois expõem a “[...] precariedade no trabalho 

remoto e o ambiente adoecedor em que os docentes universitários estão inseridos atualmente” 

(LIRA et al., 2020, p. 139). É salutar realçar que também existem possibilidades de 

adoecimento no ensino presencial, porém, o formato de ensino remoto acelerou as 

predisposições já existentes no íntimo de cada sujeito, configurando-se como um gatilho 

disparador para as questões emocionais levando a desconfortos mentais. 

Outra consequência causada pelo contexto pandêmico, além de todos os fatores acima 

descritos, foi a alteração na estrutura curricular das instituições de ensino superior, em termos 

de organização, as aulas necessitaram passar por reajustes assim foram condensadas. O 

fragmento a seguir faz menção a esta peculiaridade:   

 

[...] o semestre 2/2020, de caráter emergencial ocorreu de um modo mais 

condensado. Exigiu maior atenção e demandou maior disponibilidade de horas 

extracurriculares para que houvesse êxito em concluir toda a demanda de um 

semestre (AUTORA, 2022). 

 

A alteração do calendário acadêmico, demandou um formato diferenciado nas aulas para 

suprir as exigências decorrentes do AEREs que requereu uma maior atenção e dedicação as 

atividades acadêmicas devido ao curto prazo de tempo disponibilizado, caracterizando-se como 

um desafio e ao mesmo tempo uma superação. 

Ainda em “Apreciações desmotivadoras”, outra palavra que teve diversas ocorrências, 

muitas vezes de modo implícito, no diário de campo foi a ansiedade, conforme excerto: 

 

[...] a aula que era tão prazerosa para mim ficou um tanto desmotivadora, mesmo a 

professora sendo fantástica não tinha interesse de minha parte. Me entreguei a 

emoção do momento. Dramática como sou por natureza, falei para professora pelo 

chat, pois estou ansiosa [...] (AUTORA, 2022). 
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As aulas desta componente, as quais tinha um apreço e grande admiração pela docente, 

sempre me despertaram motivação. Contudo neste momento, positivada pela Covid-19, estava 

desinteressada, desanimada e sem vontade de interagir o que provocava sentimentos e 

pensamentos negativos. A ansiedade prevalecia em todos os instantes acompanhada pelo medo 

e pelo nervosismo que comprometeram a realização das atribuições que me eram incumbidas. 

Acredito que a união de todos estes sentimentos somados à doença, à pandemia, ao isolamento 

social, às aulas remotas e a ausência da convivência com os colegas e professores no ambiente 

universitário, ocasionou um bloqueio emocional psicológico que impedia o desenvolvimento 

de tarefas que antes eram de fácil desenvolvimento.  

Em outros fragmentos verifica-se que a ansiedade se fez presente mesmo que atrelada a 

outras expressões ou emoções “Apesar da professora utilizar exemplos bem cotidianos estou 

me sentindo bloqueada, não consigo focar. Estou muito dispersa! A aula é muito semelhante a 

do semestre anterior, mas parece que não flui!” (AUTORA, 2022).  

Nesta ocasião o sentimento de ansiedade despertou tanta incerteza que mesmo sendo 

sequência da componente curricular cursada no semestre anterior, a sensação era de 

desconhecimento total e por isso novamente o medo do novo e o desinteresse prevaleceram. 

Freire (1995) realça que em tempos de dificuldades sentimentos como o medo e a insegurança 

provocam a desestabilidade emocional nos sujeitos atingindo o físico e o psicológico, bem 

como o desenvolvimento de transtornos tanto de comportamento quanto mental, como por 

exemplo, a ansiedade.   

Dados descritos pela OMS revelam que cerca de 18 milhões de brasileiros, em média 

9% da população, convivem com este transtorno, o que coloca o Brasil numa posição dos 

maiores países que apresenta uma epidemia do transtorno de ansiedade (JORGE et al., 2021). 

Os níveis de ansiedade estresse, angústia, depressão e ansiedade nos sujeitos sofreram um 

considerável aumento devido as modificações nas atividades pessoais e laborais. Concordando 

com esta constatação Malta et al. (2020) ressalta que o isolamento social e o distanciamento 

foram relevantes para que estes transtornos emergissem em uma expressiva parte da população 

mundial.  

Caldas et al. (2022, p. 2) ao citar a definição de ansiedade no dicionário Michaelis 

(2018) compreende que é o “[...] sofrimento físico e psíquico; aflição, agonia, angústia, ânsia, 

nervosismo, sendo um estado emocional frente a um futuro incerto e perigoso no qual um 

indivíduo se sente impotente e indefeso”.  O corpo humano responde aos estímulos do ambiente 

tanto positivos quanto negativos. No segundo caso, as situações que provocam medo e 
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apreensão geram ansiedade, sentimento este normalizado, pois tornou-se parte integrante do 

nosso dia a dia.  

Entretanto, este transtorno, também pode ser considerado benéfico, desde que apresente 

níveis aceitáveis (baixa dosagem), funcionando como um mecanismo de defesa do corpo. Por 

este motivo, a ansiedade só é entendida como uma patologia quando os níveis ultrapassam (alta 

dosagem) a normalidade e mantem-se por um tempo prolongado atrapalhando a rotina. Dentre 

os sintomas físicos e mentais mais recorrentes, destacam-se o medo, os pensamentos negativos 

e angustiantes, a escassez ou excesso de apetite, a dúvida, a desconcentração, a celeridade de 

ideias e tantos outros nos quais poderia listar (JORGE et al., 2021). Este transtorno pode ser 

classificado de duas maneiras: normal e a patológica. A primeira é caracterizada por uma 

sensação de apreensão desagradável e difusa acompanhada ou não por sensações físicas. 

Assim, com os dados analisados no estudo, percebe-se que o momento vivenciado 

trouxe inúmeros ensinamentos/aprendizados que também foram permeados por dificuldades, 

especialmente no âmbito da formação docente inicial em Ciências da Natureza. Cabe ressaltar 

que muitos dos ensinamentos e dificuldades deste período devem ser avaliados nos pós 

pandemia, uma vez que as inovações pedagógicas, a abertura entre docente e discentes e outros 

itens destacados na pesquisa podem/devem permanecer no ensino presencial. Já as dificuldades, 

estas também requerem avaliação posterior, para que sejam supridas, buscando amenizar seus 

impactos em cenários futuros. Tenho a pretensão de retomar estas avaliações através da escrita 

e divulgações dos resultados desta pesquisa. 

  

 

  



47 
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo relacionou-se ao ensino remoto na formação em Ciências da Natureza e as 

reflexões no processo formativo em tempos de pandemia e teve como objetivo analisar qual(is) 

o(s) impacto(s) do ensino remoto no período de pandemia da Covid-19 na formação docente 

inicial em Ciências da Natureza. Diante disto, faz-se essencial retomar os principais resultados 

encontrados que foram inferidos com base na análise dos registros da autora dessa pesquisa 

(período de 2020-2021), tendo como instrumentos de coleta de dados: diário de campo e 

documentos do período citado.  

Em conclusão as palavras pandemia, docentes e ansiedade emergiram como expressões 

chaves, que em dados momentos entrelaçavam-se entre si e correlacionam-se com as demais 

palavras expressadas nas apreciações. Verificou-se assim que em diversas situações a pandemia 

apresentou-se negativa, por ter gerado inúmeros malefícios nos mais diversos aspectos sociais, 

financeiros e pessoais o que causou incontáveis prejuízos na saúde física e mental em todos os 

sujeitos. Contudo, incrivelmente, a pandemia também foi capaz de gerar bons sentimentos. A 

partir do isolamento social em que as pessoas necessitaram manter-se em seu núcleo familiar, 

limitando e/ou quase erradicando o contato físico e social com o mundo externo, ocorreu a 

aproximação com seus familiares e entes queridos. A presente situação proporcionou maior 

convivência e proximidade entre pais e filhos que desencadeou uma maior afetividade e 

compreensão, reconstituindo e estreitando os laços amorosos.  

A pandemia ainda resgatou sentimentos que haviam sido banalizados e adormecidos, 

como por exemplo, respeitar o limite alheio e as regras de boa convivência, a amorosidade, 

aproximou através dos meios digitais relações de amizade e de família, reestabeleceu vínculos 

pessoais que se encontravam fragilizadas, visto que a sensibilidade e o humanismo afloraram 

de maneira mais explicita neste período. Já no âmbito acadêmico, mesmo com o convívio 

limitado, houve momentos que levaram a maior aproximação entre docentes e discentes, pois 

sentiram-se confortáveis e acolhidos a ponto de dividirem suas alegrias, conquistas, o dia a dia, 

assim como momentos pessoais e familiares marcantes. Em termos de ensino e aprendizagem, 

algumas das vantagens interligam-se a superação de desafios tais como o manejo e aprimoração 

das tecnologias digitais, a tomada de decisões e as iniciativas subjetivas. Dessa maneira, para 

que as demandas fossem executadas, a postura e autonomia adotada se fizeram fundamentais, 

caso contrário, o desenvolvimento das atividades ficaria comprometidos. 

No que tange aos docentes, o diário de campo foi permeado por múltiplas reflexões 

acerca da prática, da postura e do comportamento destes profissionais. Assim sendo, conforme 
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o exposto anteriormente, retoma-se a essencialidade de seus atos e sentimentos no período 

vivenciado. Para além das adequações requisitadas frente a inserção das tecnologias digitais 

como único recurso emergencial disponível para suprir as exigências do ensino e aprendizagem 

em caráter remoto, pode-se citar a importância da afetividade e solidariedade no momento 

vivenciado. O elo constituído fez-se essencial para a permanência dos discentes no curso, visto 

que a atenção e o amparo desprendido em inúmeros momentos de dificuldades foram 

indispensáveis no processo. Os professores atuaram como motivadores e influenciadores, pois 

para cada desafio encontrado no percurso, havia uma mão estendida para auxiliar na resolução 

do problema.  

 Todavia, como qualquer ser humano suscetível a falhas, devido ao isolamento social, 

em muitos momentos impulsionados pelas emoções geradas pelo meio, notou-se que o 

profissionalismo de alguns dos docentes, mesmo sem perceberem e de forma não intencional, 

em ocasiões muito específicas geraram situações de tensão, trazendo uma sensação de 

inferioridade cognitiva dos discentes.  

Mediante os estudos realizados para construção da presente pesquisa, denotou-se que 

entre as principais implicações oriundas da pandemia como um todo foi a ansiedade. Este 

transtorno apresentou-se em distintas manifestações, principalmente negativas, as quais 

afetaram docentes e discentes despertando o sentimento de medo, angústia, instabilidade do 

humor, irritabilidade, descontrole emocional, falta de entusiasmo, desmotivação, etc. No que 

se refere especificamente em relação ao processo de ensino e aprendizagem, a ansiedade 

acarretou a ausência de criatividade e estímulo para desenvolver atividades solicitadas, até 

mesmo aquelas que anteriormente despertavam interesse, tornaram-se apenas mais uma dentre 

as demais. 

Por outro lado, este sentimento apresentou, em meio a todos os malefícios, determinadas 

perspectivas relativas ao futuro, que de certo modo traziam conforto, esperança, nostalgia e 

sensações motivadoras. O reencontro com os colegas e professores, o retorno das aulas 

presenciais, o início da vacinação, a aproximação da conclusão do curso e o tão temido TCC, 

são os principais exemplos em que a ansiedade se mostrou como um fator positivo durante a 

pandemia.  

Em consonância com os resultados descritos, a ansiedade pode desencadear o estresse 

nos professores que conforme Troitinho et al. (2021) baseado nos preceitos de Kyriacou (2001) 

pode ser definido como situações ou experiências emocionais desagradáveis e desfavoráveis 

interligadas a um determinado fator do seu trabalho, como por exemplo, raiva, tensão, frustação, 

medo e a oscilação de humor. Tudo isso correlacionado a pressão sofrida que exige muito além 
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do que humanamente é possível suportar. Horas excessivas de trabalho, falta de privacidade, 

mesmo estando em suas residências, pois os dispositivos móveis recebiam a todo instante 

notificações de atividades, mensagens para esclarecimento de dúvidas, solicitação de auxílio 

para os mais distintos fins, estas foram algumas das situações que colaboraram para a 

manifestação destes sentimentos. 

Ademais, o professor em suas numerosas interfaces, teve que conciliar a sobrecarga do 

trabalho, a rotina da organização domiciliar, aliada aos que necessitavam de atenção particular 

(filhos e demais dependentes). Tudo isso, evidenciava a necessidade e o desafio de harmonizar 

o profissional e o pessoal simultaneamente no mesmo espaço físico. Era notório que o professor 

se sentia incomodado e apreensivo diante daquela situação, já que não era hábito ministrar suas 

aulas em um contexto tão privado. Por vezes, não sabia como agir e não conseguia se concentrar 

totalmente na aula devido a influência do ambiente (ruídos e diálogos) e por receio de ser 

interrompido subitamente. Corroborando com estas premissas, Lira et al. (2020, p. 135) enfatiza 

que especialmente “[...] a população feminina precisa realizar consideráveis esforços para 

buscar dar conta das jornadas duplas e triplas diárias de trabalho que eclodiram devido à nova 

realidade vivenciada”. 

Todo o movimento de adaptação e superação realizado pelos professores tencionou 

compartilhar os saberes garantindo uma Educação de qualidade para todos, que é a principal 

finalidade do processo educativo. Além disso, no espaço de mediação, aulas remotas, também 

era permitido extravasar as emoções e sentimentos de ambos, porque apesar da tecnologia sem 

a mediação executada com tanta dedicação, não seria possível dar continuidade as atividades 

acadêmicas. Por estes motivos, os docentes tiveram um fundamental papel motivacional que 

com certeza fez toda a diferença para que não desistíssemos perante as dificuldades, percalços 

ou momentos de incerteza. Perante a postura adotada pelos docentes, inúmeros sentimentos 

positivos e motivadores foram despertados, como a admiração, afeto, amor, felicidade, 

coragem, tranquilidade, entre tantos outros os quais poderia elencar.  

A partir de todo o exposto, das discussões e análises desenvolvidas no decorrer desta 

pesquisa ainda ficam algumas inquietações que levam a constantes reflexões interligadas à 

questões que vão desde a formação inicial, ao desenvolvimento e flexibilização das práticas 

docentes, a humanização e suas implicações na Educação até os impactos que a pandemia 

causará na vida como um todo. Acredito que estas indagações também vieram à tona justamente 

pelo fato de que estávamos com as aulas remotas e que neste contexto, permeado de desafios e 

incertezas, gera tantos nos professores quanto nos discentes uma série de ponderações. Por fim, 
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como perspectivas futuras pretende-se dar continuidade as investigações acerca dos impactos 

pós - pandemia na formação docente inicial e na Educação 
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