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APRESENTAÇÃO 

A Combinatividade opera a Grande Potência 
Cresce e se esquece 
Que a melhor dança 
Nunca se dança só 

Felicidade 
Vem da vontade 

De ver o outro maior 
(Trecho da Música: A grande Potência. Ruli)  

 
Essa música vale ser ouvida inteira. Na vida é exatamente assim. A melhor dança 

nunca se dança só.  E eu diria mais:  a melhor dança também não se constrói só.  

É por isso que quero agradecer e valorizar as pessoas que se conectaram ao 

propósito de contribuir para uma educação de qualidade no Brasil através do evento 

ECOE e agora dessa obra que apresento a vocês. Certamente este é o começo de um 

grande movimento. 

Esta obra é fruto desse movimento, concretizado no evento, de produção 

colaborativa e coletiva, que dá voz aos profissionais da educação.  

 E hoje, eu só posso expressar minha GRATIDÃO ao time ECOE: Aívinis, 

Albino, Fellipe, Luana, Luiz e Nomura, que toparam o desafio de organizar esse evento, 

aos facilitadores,  das rodas de conversa, aos especialistas do bate-papo, aos entrevistados 

e a todos os participantes, apresentadores e ouvintes.  

Sem vocês esse projeto não sairia do papel. 

Vocês são incríveis!!! Criativos, inovadores e “combinativos” ! 

 Quero também agradecer a todos os apoiadores do evento, a Comissão de 

Avaliação e antecipadamente a todos que se juntaram a nós colaborando com seus 

trabalhos para discutir o tema: CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO E DESAFIOS DA 

EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE MUDANÇAS. 

Sozinhos, na nossa melhor performance atingimos a pequena potência, mas 

conectados na combinatividade1 conseguimos atingir a Grande Potência2 e fazer a 

transformação. 

 
1 O conceito foi criado por Murilo Gun, professor de Criatividade. 
2 Conceito presente na obra Grande Potencial de Shawn Achor. 
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Essa transformação só é possível trabalhando em colaboração com os outros, 

combinando suas habilidades e ajudando-os a atingir o seu potencial máximo.  

Quando todo esse sonho começou eu tinha algumas certezas: a importância das 

pessoas no processo; a importâncias das conexões, do que aprendemos com os outros e 

das paixões.  

Acredito que projetos grandiosos e mudanças significativas começam de um 

pequeno passo, de um coletivo organizado, direcionado para um propósito.  

Nós começamos pequenos, trabalho quase artesanal.  

A nossa combinatividade de experiências, conhecimento, ideias, habilidades, 

visões de mundo foi capaz de operar a GRANDE POTÊNCIA que esteve conectada no 

evento e continuará no movimento ECOE que já colhe seus frutos. Nossa primeira versão 

escrita:  A primeira de muitas que virão.  

Hoje, tenho certeza, que Felicidade vem da vontade de ver o outro maior! 

 

Com admiração,  

Bruna Scheifer 
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CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM 
TEMPOS DE MUDANÇAS: O evento ECOE 

 

Bruna Scheifer1 
Luana Scheifer2 

 

Uma jornada de transformação do 
profissional conectado à educação.  

 

O ECOE nasceu da conexão entre pessoas que acreditam que a Educação é o 

elemento que transforma o mundo e o torna um lugar melhor para todos.  

A missão do movimento ECOE é conectar pessoas, experiências e aprendizados 

para transformar as práticas de educação utilizadas no Brasil. 

O movimento quer contribuir para um mundo mais humano e de oportunidades, 

através da educação criativa e de qualidade com inovação e tecnologia, com respeito por 

todos os seres humanos, ética e integridade em todas as suas ações. 

O nosso movimento é espiral e a cada vez que alguém no grupo completa o seu 

ciclo e passa a inspirar novas pessoas, nossa espiral cresce em dimensão e frequência. 

Subimos de nível, juntos. 

O Evento ECOE – Encontro Colaborativo Online sobre Educação 2020  que teve 

como tema: CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM 

TEMPOS DE MUDANÇAS -  é a primeira concretização do movimento ECOE com um 

propósito em comum: contribuir para uma educação de qualidade no Brasil, através de 

discussões e experiências sobre a educação em tempos de mudanças, tendo como foco a 

criatividade e a inovação.  

Foram meses de organização e conversas online, para pensar no formato do evento 

e um time corajoso de organizadores que se conectaram pelo propósito: Aivinis Viana 

 
1 Organizadora do evento ECOE 2020.  Historiadora e empreendedora, especialista em Liderança, Inovação 
e Gestão 3.0;  Mestre em História, Poder e Práticas Sociais, com 17 anos de experiência na área de educação 
como educadora e liderando equipes, implanto projetos educacionais inovadores no ensino presencial, EaD 
e híbrido com foco na melhoria contínua dos processos e novos produtos. 
2 Organizadora do evento ECOE 2020. Engenheira civil, especialista em marketing de produto, com mais 
de 15 anos liderando, desenvolvendo e executando soluções para multinacionais no mercado da construção 
civil. Focada em pessoas, me especializei em liderança de equipes, team building e treinamentos. 
Atualmente, estudo business e marketing em nos Estados Unidos. 
. 
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Rezende; Albino Szesz; Bruna Scheifer; Eduardo Nomura; Fellipe Bond; Luana Scheifer; 

Luiz Petroski. 

Devido ao isolamento social causado pela pandemia, optamos, assertivamente, 

por um evento 100% online, com a primeira versão gratuita e com vários formatos de 

participação. 

Importante destacar que todo o evento online foi ao vivo via plataforma zoom e 

todos tiveram a oportunidade de participar ativamente através das Estruturas 

Libertadoras1; o Impronptu Networking; UX Fishbowl e 15% solutions; conduzidas por 

Eduardo Nomura que coordenou a atividade e treinou os facilitadores do evento.  

Tudo iniciou com um “esquenta” no dia quatorze de agosto, protagonizado pela 

Academia da Criatividade de Brasília tendo como palestrantes os integrantes da 

academia: Luciana Bezerra de Azevedo; Priscilla Oliveira; Olzeni Ribeiro; Luan Freitas 

e Rodrigo Bacelar com o tema: A CRIATIVIDADDE COMO HABILIDADE NO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM. 

Nos dias vinte e um e vinte e dois de agosto o evento aconteceu nos três períodos: 

manhã, tarde e noite e contou com apresentações de trabalho no formato roda de conversa, 

baseadas nas estruturas libertadoras e bate-papo com especialistas também no modelo 

roda de conversa, facilitadas pelas estruturas libertadoras.  

Para as apresentações de trabalhos as temáticas foram:  

Roda de conversa: Um ponto de vista e a vista de um ponto: ressignificando 

papeis e saberes na educação em tempos de mudanças.  

Roda de conversa: Se (RE) Inventar é preciso: a criatividade para uma 

aprendizagem significativa. 

Roda de conversa: Fazendo a Diferença: experiências que transformam. 

No período da noite, pudemos contar com o bate-papo com especialistas da área 

da educação. Os bate-papos também foram conduzidos a partir das Estruturas 

Libertadoras, desta forma, dando a oportunidade, de todos participarem ativamente do 

evento, inclusive quem se inscreveu como ouvinte.  

As temáticas dos bate-papos com especialistas foram: 

Bate-papo com Especialistas: Grandes descobertas acontecem quando o 

subitamente possível encontra o desesperadamente necessário: felicidade e gamificação 

na educação. Com os especialistas: Leonardo Santander; Luciane Soutelo e Viviane Goi. 

 
1  As Estruturas Libertadoras são estratégias de facilitação, para grupos de qualquer tamanho, que permitem 
que os envolvidos participem de forma ativa, colaborativa e assertiva.  
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Bate-papo com especialistas:  Sozinhos na nossa melhor performance atingimos 

a pequena potência, mas juntos conseguimos atingir a grande potência: Criatividade, 

inovação e desafios da educação em tempos de mudanças. Com os especialistas: Adriane 

Alfaro; Bruna do Amaral; Daiane Garabeli e João Filho.   

O evento online, para além de conteúdos e discussões de ponta, proporcionou a 

conexão de pessoas de todos os cantos do Brasil e muito networking.  

E você pensa que acabou por aí?! 

Claro que não! 

Vários especialistas da área de educação foram entrevistados pela equipe ECOE. 

As entrevistas foram gravadas e foram transmitidas na plataforma do evento e, 

hoje, estão no nosso canal do Youtube.   

Todas as temáticas das entrevistas estão relacionadas à educação, a criatividade e 

a inovação:  

Entrevista: Educação e Empreendedorismo  
Entrevista com Antonio Carbonari  por Luciane Soutello. 
Tema: Educação e Empreendedorismo: Uma história de sucesso para 

compartilhar! 
 
Entrevista: Inovação e Material Didático para o Ensino online 
Entrevista com Viviane Goi  por Luciane Soutello. 
Tema: Inovação e Material Didático para o Ensino online: tecnologia, gamificação 

e personalização no ensino no digital 
 

Entrevista: Telemedicina, inovação e Educação    
Entrevista com Dr. Alberto Gotfryd  por Luciane Soutello. 
Tema: Telemedicina, inovação e Educação:  Vivências e Experiências no ensino 

da Medicina 
 

Entrevista: Ensino do Direito, desafios, avanços e inovação 
Entrevista com Vanessa Pancioni  por Luciane Soutello. 
Tema: Ensino do Direito, desafios, avanços e inovação: experiências para 

compartilhar.  
 

Entrevista: Criatividade e Educação 
Entrevista com Olzeni Ribeiro por Bruna Scheifer 
Tema: Criatividade e Educação: Por que a Criatividade não muda o mundo? 
 

Entrevista: Marketing, empreendedorismo e educação 
Entrevista com Jhonathan Carthon  por Luana Scheifer 
Tema: Marketing, empreendedorismo e educação: inovação para negócios, para a 

educação e para a vida.  
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Entrevista: Coragem para realizar 
Entrevista com Giuliano Giova  por Bruna Scheifer 
Tema: Coragem para realizar: empreendedorismo, inovação e reflexão na 

Educação.  
 

Entrevista: Educação remota e online no Ensino Superior 
Entrevista com Thiago Pêgas  por Luciane Soutello 
Tema: Educação remota e online no ensino superior: protocolos de retomada e 

inovação  
 

Entrevista: Tecnologias Emergentes na educação 
Entrevista com Déborah C. Lopes Costa  por Luciane Soutello 
Tema: Tecnologias Emergentes na Educação: oportunidades e inovação  
 

Entrevista: Criatividade e Educação 
Entrevista com Daniela Pieralise por Luciane Soutello 
Tema: Criatividade e educação: Ensino Bilingue e Educação Internacional 
 

Entrevista: Criatividade e Educação 
Entrevista com Paulo Ricardo Diniz por Luciane Soutello 
Tema: Criatividade e Educação: Novas tecnologias Educacionais Baseadas no uso 

de Tecnologia; Inteligência Artificial e Coaching Aplicado a Educação.  
 
O evento conectou pessoas que buscavam soluções criativas, inovadoras e, 

também as que enfrentavam desafios impostos pelo cenário da pandemia: e deu certo! 

Foi muito trabalho, muito aprendizado, muita criatividade e muita inovação para 

entregar o melhor.  

Todos que iniciaram a jornada ECOE, tiveram a possibilidade de ter novas 

conexões, novas ideias e, também, de contribuir com sua experiência. Enxergar novas 

possibilidades e de ser um multiplicador desse movimento em seus espaços educacionais.  

Não poderíamos estar mais satisfeitos com o resultado e estamos ansiosos para os 

próximos eventos! 

Para acompanhar nosso trabalho e saber novidades é só nos seguir: 

• site: www.ecoeonline.com  

• canal do Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCfPkl6UQNjqUxzx9qF8hzjQ      

• instagram: @ecoe.online 

 

 

about:blank
about:blank
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TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM: UM TRABALHO VOLUNTÁRIO EM TEMPOS 
DE PANDEMIA∗ 

Ana Paula Regner1 
Guilherme Barbat Barros2  

Júlia Bolzan Cardoso3 
Willian Grecillo dos Santos4  

 
 
Resumo: De forma pioneira, a partir da década de 1990,  documentos oficiais 
recomendam o uso das tecnologias digitais nos ambientes escolares. Dentre esses 
documentos, a Base Nacional Comum Curricular prevê em uma das suas competências 
“Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais” (BRASIL, 2017, p. 
11). Diante disso e considerando o período de ensino remoto devido à pandemia do 
Coronavírus, foi necessário que os docentes buscassem ferramentas digitais de ensino 
com extrema urgência. Nesse sentido, visando apresentar tais ferramentas surge o curso 
Tecnologias digitais para o processo de ensino e aprendizagem, o qual está disponível 
gratuitamente na plataforma Momento de Aprender. Este trabalho tem o objetivo 
apresentar a organização dos conteúdos programáticos e do cronograma de estudos 
proposto para esse curso. Todo planejamento é feito por quatro voluntários de forma 
colaborativa e incluí aulas síncronas e assíncronas. Até o momento, destacamos que os 
recursos escolhidos para o curso são basilares para se introduzir professores em exercício 
ao ensino mediado por tecnologias digitais.  
Palavras-Chave: formação de professores, ensino remoto, tecnologias digitais. 
 

 

INTRODUÇÃO  

Diante do cenário que se configurou a partir da pandemia do novo Coronavírus e 

sem perspectivas de breve retorno às atividades de ensino presencial, foi criada por um 

grupo de pesquisadores em tecnologias da informação e da comunicação a plataforma 

Momento de Aprender. Essa plataforma constitui-se como sendo um Ambiente Virtual de 

Ensino e Aprendizagem (AVEA), pensado inicialmente para alocar conteúdo das 

disciplinas do Ensino Médio, com vistas a um prepara para a prova do Exame Nacional 

do Ensino Médio. Na sequência, a plataforma também passou a servir como AVEA de 

 
∗ Categoria: Resumo Expandido 
1 Acadêmica de Letras Português - Licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
2 Acadêmico de Letras Português - Licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
3 Acadêmica de Ciências Biológicas - Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM). 
4 Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade 
Federal de Santa Catarina (PPGECT/UFSC). 
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escolas públicas da região central do estado do Rio Grande do Sul e de cursos livres que 

visassem a qualificação do ensino remoto.  

Nesse sentido, a partir dos anseios de desenvolver um trabalho de formação 

continuada, da necessidade de os professores se familiarizarem com recursos 

tecnológicos para o desenvolvimento de suas aulas no contexto do ensino remoto e da 

disponibilidade de uma plataforma gratuita para a hospedagem de conteúdos, organizou-

se o curso Tecnologias digitais para o processo de ensino e aprendizagem. Este trabalho 

tem por objetivo apresentar a escolha dos conteúdos e a organização do cronograma de 

estudos proposto em tal curso. Para isso, na sequência, estão a metodologia adotada para 

a seleção e elaboração de conteúdos do curso, o cronograma projetado e as reflexões que 

nos fizeram chegar até ele e considerações preliminares em relação ao exposto.  

 

METODOLOGIA  

Corpo docente 

Os educadores que compõem o corpo docente do curso são advindos de diversas 

áreas de formação (Letras, Física e Biologia), o que enriquece o curso com pontos de 

vista diferentes. Toda semana é realizada uma reunião entre o corpo docente para revisar 

os materiais da semana e, em seguida, o produtor do material faz os ajustes apontados 

pelo grupo. Há momentos em que as diferentes percepções dos educadores entra em 

sincronia, em outros não, o que acaba gerando debates significativos. Esses momentos de 

debate enriquecem o trabalho realizado e contribuem para a formação docente. 

 

Recursos técnicos 

Para a seleção dos conteúdos e elaboração do cronograma de estudos, optou-se  

pelo uso de ferramentas digitais acessíveis, gratuitas e sem softwares complexos. Essa 

escolha visou facilitar o trabalho do corpo docente e o trabalho dos professores, quando 

utilizarem essas tecnologias digitais em sala de aula.  

 

Cronograma de atividades 

Em reunião agendada pelo grupo de educadores do curso, foram selecionados os 

conteúdos e elaborado um cronograma de e atividades a serem disponibilizadas em cada 

uma das oito semanas letivas do curso. Em cada semana, é disponibilizado um módulo, 

abordando uma ferramenta digital e solicitando que os alunos façam uma atividade em 

que eles possam colocar em prática a utilização da ferramenta apresentada. 
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Na primeira semana letiva, está a apresentação dos educadores, a fim de que os 

alunos conheçam os produtores dos materiais. Além disso, solicita-se uma apresentação 

deles, para que seja possível conhecer melhor o  público-alvo e adaptar as práticas a suas 

realidades. 

Nas semanas 2 a 4, são apresentadas as ferramentas Podcast, Vídeo e Padlet e suas 

respectivas atividades, buscando expor suas utilidades, produção e disponibilização. Nas 

semanas 5 a 7 é apresentada a atividade final, na qual os alunos trabalharão em dupla e 

sob a orientação de um professor. Na última semana serão apresentadas as atividades 

finais de cada dupla e solicitada a percepção dos alunos sobre o curso, as aulas e os 

educadores. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Os desafios que se colocam durante a construção de uma proposta para a formação 

de educadores ligada à temática de processos de ensino e aprendizagem mediados por 

tecnologias digitais são diversos e só se desvelam a partir da prática e reflexão. Nesse 

sentido, a estruturação de um cronograma, bem como a escolhas de suas atividades 

constituintes, acabam por revelar alguns desses desafios, como a articulação entre a 

orientação e utilização de tecnologias de comunicação e os contextos escolares mais 

diversos.  

Assim, à medida que a formação é desenvolvida, bem como o diálogo sobre os 

determinados contextos ocorrem, novas possibilidades vão sendo internalizadas, tudo isso 

contido em um processo contínuo de prática e reflexão. Em relação aos contextos que se 

destacam e suas problemáticas externalizadas, não seria possível deixar de discutir os 

impactos da pandemia, que se discorre atualmente no Brasil, nas práticas educacionais. 

Sendo esse um dos elementos que desenham a imposição das práticas de ensino via 

internet.  

Desse modo, no Brasil, a realidade que se apresenta para esse tipo de iniciativa é 

tal qual a desigualdade social que se observa em nossa sociedade. Essa sendo constituída 

por uma grande deficiência no que diz respeito à disponibilidade técnica por parte dos 

alunos, o que exige dos educadores certo preparo e sensibilidade para a construção de 

atividades via ensino remoto de forma a considerar tais aspectos. Portanto, dentro da 

construção do cronograma, bem como dos tópicos trabalhados, foram considerados, 

dentro dos debates do grupo, aspectos como gratuidade, simplicidade e acessibilidade. 
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Assim, a construção do cronograma, as reuniões de planejamento entre os 

membros do projeto, os quais têm uma diversidade de olhares devido às diferentes 

formações, e o processo de reflexão em cima dessas atividades e das escolhas pelos 

conteúdos se articulam com esses contextos com o objetivo de auxiliar os educadores 

nesse momento de pandemia e, também, para trabalhar com as efemeridades tecnológicas 

tão características no século XXI. Relacionando todos esses elementos, parte-se do 

pressuposto de que nenhuma tarefa ou processo educativo é simples e não deva ser 

explicado e/ou desenvolvido, procurando incluir os mais variados perfis de educadores, 

desde aqueles que possuem uma ambientação maior nas tecnologias digitais até os que 

possuem dificuldades nas funções mais rotineiras dentro dessas tecnologias. 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

Ao refletirmos sobre a proposta do curso Tecnologias digitais para o processo de 

ensino e aprendizagem percebemos que ele dialoga com o Encontro Colaborativo Online 

sobre Educação, de modo específico, com a temática “Criatividade, inovação e desafios 

da educação em tempos de mudanças”. A suspensão das aulas presenciais devido à 

pandemia do Coronavírus fez com que professores configurassem as suas práticas a um 

novo espaço de ensinar.  

Diante disso, salientamos a importância da formação de professores no que 

concerne ao uso de ferramentas tecnológicas, pois segundo a perspectiva Vigotskiana é 

necessário que o professor tenha “competência para ser o mediador de todo processo de 

construção do conhecimento, com recursos tecnológicos, favorecendo a interação e a 

autonomia num clima de cooperação e colaboração, para auxiliar na construção de um 

andaime” (FARIA, 2004, p. s/n). 

Para isso, ao criar o cronograma do curso, buscamos explorar os recursos 

ofertados pela plataforma Momento de Aprender, bem como algumas ferramentas 

apresentados por Nascimento (2019). A partir desse cronograma, pretendemos analisar o 

percurso de fluência e letramento digital dos professores, até a elaboração do plano de 

aula final, utilizando uma das ferramentas trabalhadas. Além disso, é importante 

considerar que essa é a primeira edição do curso, mas que não pretendemos nos limitar, 

mas utilizar essa edição como orientação para propostas futuras em que o trabalho 

colaborativo, de preferência interdisciplinar, siga sendo à base das ações.  
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SIMULADO ENEM: O USO DA GAMIFICAÇÃO PARA ENGAJAR 

ESTUDANTES NO CONTEXTO DO ISOLAMENTO SOCIAL∗ 

Felipe Moura Oliveira1 
Francisco Eduardo Mendes dos Santos2 

 
Resumo: A aprendizagem de muitos alunos foi prejudicada no ano de 2020 por causa da 
pandemia do coronavírus. Na tentativa de amenizar os efeitos causados, o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), desenvolveu uma 
atualização no aplicativo de simulado da prova do ENEM, que utiliza elementos de jogos 
(gamificação) com a finalidade de engajar os estudantes nesse período de distanciamento 
social. Diante disso, questiona-se, de que forma o aplicativo Enem Inep, que utiliza a 
gamificação, contribui para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos no ensino 
médio no país no período de isolamento social? Nesse ínterim, o objetivo geral desta 
pesquisa é analisar os ganhos dos candidatos do Enem com o uso do aplicativo do Inep. 
Desmembrando, temos: identificar e descrever de que forma a gamificação está contida 
no aplicativo Enem Inep; verificar como acontece o processo de interação do candidato 
com o uso dessa ferramenta. Com os métodos, podemos verificar que esta pesquisa é 
bibliográfica, aplicada e qualitativa. Por fim, chega-se à conclusão que o aplicativo se 
apropria de elementos de jogos com a finalidade de criar uma motivação intrínseca para 
os alunos, motivando-os a estudar e atingir metas de aprendizagem, sendo a gamificação 
uma metodologia importante e ímpar para esse processo. 

Palavras-Chave:  Gamificação, Criatividade, Isolamento Social. 

 

INTRODUÇÃO 

 O isolamento social é um fator preocupante, para Ferreira et al. (2013), ele ilustra 

o que sucede quando os sujeitos saem do seu grupo com características em comum, tendo 

consequências comportamentais (rejeição e de vitimização). Dessa forma, é importante 

salientar as perdas que o isolamento social, causado pela crise sanitária do coronavírus, 

trouxe para as escolas, afastando os jovens de seus ambientes de interações.   

Bezerra et al. (2020), relata que após a chegada da COVID-19 no Brasil, foram 

tomadas medidas de controle e prevenção da doença pelas autoridades sanitárias. Ainda 
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informa que a medida mais difundida pelas autoridades foi a prática do distanciamento 

social. Dessa forma, impossibilitando o ensino presencial nas escolas e universidades do 

país.   

Outrossim, o ensino-aprendizado foi afetado, a relação professor/aluno, 

segregada. Segundo Libâneo e Freitas (2018), o processo de ensino e aprendizagem não 

é algo mecânico, não é uma mera troca de alguém que ensina e de um indivíduo que 

aprende, é uma relação de reciprocidade. Neste viés, com o isolamento social, houve a 

necessidade de mudar os parâmetros de educação.    

Para tentar solucionar o problema de atraso nas unidades educacionais para as 

pessoas que irão prestar o ENEM, o INEP teve que adaptar seu aplicativo, segundo Brasil 

(2020), o aplicativo utiliza a gamificação para despertar o interesse dos candidatos para 

estudar e prestar o processo avaliativo.   

A Gamificação, para Vianna et al. (2013), corresponde ao uso de mecanismos de 

jogos orientados ao objetivo de resolver problemas práticos ou de despertar engajamento 

entre um público específico. Desta forma, informado por Brasil (2020) sobre a utilização 

de mecanismos de jogos, há a possibilidade de realização deste estudo. 

 

MÉTODOS 

Para Farias (2010), todo trabalho científico necessita de uma fase para a coleta de 

dados. Por pesquisa bibliográfica, nas palavras de Boccato (2006), deve-se entender como 

a revisão da literatura sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico, 

podendo ser realizada em livros, periódicos, artigo de jornais, sites da Internet entre outras 

fontes.  

A pesquisa aplicada é útil para encontrar soluções para problemas cotidianos, 

geralmente direcionado para a um problema. Para Palmer (2004), esse tipo de pesquisa 

científica baseia-se nas teorias existentes e estuda a prática delas.  

Turato (2003), pesquisa qualitativa é uma abordagem de pesquisa que estuda 

aspectos subjetivos de fenômenos sociais e do comportamento humano. Os objetos de 

uma pesquisa qualitativa são fenômenos que ocorrem em determinado tempo, local e 

cultura, podendo haver diferenças em suas aplicações. 

 

ANÁLISE 

Percebe-se que o simulador de questões é uma forma de estender as formas de 

preparo do ENEM para os estudantes. O aplicativo é desenvolvido pelo próprio instituto 
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e ajudará aos alunos nesse momento de distanciamento social. Além de, como informa 

Brasil (2020), desenvolvido por profissionais da área e do próprio INEP, ele possui uma 

linguagem mais acessível. A ideia é que o aluno tenha em mãos uma plataforma com 

informações seguras e simples, com conteúdo de qualidade.  

Ainda que as escolas tenham métodos diversificados para repassar conhecimento, 

o aplicativo entrará como recurso extra para os estudantes do ensino médio. É uma 

oportunidade lançada pelo INEP para que os estudantes tenham materiais desenvolvidos 

pelos próprios profissionais responsáveis pelo ENEM, estudando em casa de modo 

remoto.  

A gamificação está contida no aplicativo por meio do uso sistêmico de seus 

elementos, que são: XPs, emblemas, barra de progressão, pontos. Para Burke (2008), são 

peças fundamentais para que ocorra a gamificação. Como pode ser observado na Figura 

01 – Elementos de Jogos no Aplicativo. 

 
Figura 1 - Elementos de Jogos no Aplicativo 

Fonte: Próprio (2020) 
 

CONCLUSÃO 

Por fim, o Governo utiliza metodologias ativas para modernizar os processos de 

Ensino Aprendizagem dos candidatos que prestarão Enem. Uma das metodologias 

adotadas é a gamificação. No aplicativo oficial do simulado do ENEM, fica visível a 

utilização de mecanismos de engajamento como o storytelling, progressão, status 

(coleções), níveis, medalhas, XP (pontos), personagens (avatares). Dessa forma, o 

aplicativo mantém os estudantes em constante estudo, mesmo em um período que as 

escolas estão fechadas (pelo distanciamento social). 
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PEDAGOGIA QUEER: ESTUDANDO GÊNERO E 
SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO∗ 

 
Rivaldo Mendes da Silva1  

José Lamartine da Silva2 
 

Resumo: Os estudos de gênero e sexualidade na educação são importantes nortes para 
inclusão de todos grupos sociais nesta política. A prática heteronormativa compulsória 
tem atrapalhado grupos sociais a terem um acesso de uma forma abrangente, por ser 
uma instituição de poder que regulam os corpos. Com objetivo de apresentar a 
pedagogia queer como nova estratégia pedagógica não normativa para educação. A 
metodologia utilizada foi um levantamento bibliográfico em artigos e livros sobre a 
temática em tela e através do método fichamento. Nesta perspectiva a pedagogia queer 
surge como facilitadora numa formação para acesso de todosos corpos à educação, 
promovendo espaços de inclusão e compreensão de sua subjetividade sem práticas que 
envolvam a determinação de papéis de gênero, proporcionando um ambiente inovador 
para escola. Portanto, a prática da pedagogia queer no espaço escolar possibilita um 
lugar de inclusão e participação social, onde as pessoas são aceitas pelas suas 
expressões de gêneros, sem uma regulação performativa que envolvam os papéis de 
gêneros que devem desempenharem por apresentarem enquadramentos sociais dos 
gêneros que pertencem. 

 
Palavras-Chave: Educação; Gênero; Pedagogia queer. 

 
 

INTRODUÇÃO 

O ambiente escolar envolve a participação social de todos grupos sociais, sem 

distinção de gênero e sexualidade, mas estes são marcadores quando verificados o 

índice de evasão escolar e preconceito de gênero.  

Trabalhar na escola gênero e sexualidade são objetos de discursos nos estudos 

queer, por compreender como as pessoas são levadas a uma perspectiva binária, que 

remete a uma formação pautada na adequação de comportamentos tidos como 

aceitáveis no ambiente (LOURO,2019).  

O currículo precisa sair do papel de instrumento de transmissão de 

conhecimento para produção de identidades e espaços de conhecimentos, promover 

lugares de fala e respeito as diversidades por compreender as diversidades e diferenças 
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que envolve os espaços sociais, promovendo um espaço inovador para escola. 

A educação, ainda remete a uma política patriarcal, onde envolve papéis sociais 

de gêneros na perspectiva biológica ao seu órgão genital. Condutas pautadas em 

atividades para meninos e para meninas separam o gênero em um binário que é 

entendido por uma performance que delimita seu lugar social. 

Com estes questionamentos, a pedagogia queer surge com a proposta de refletir 

nos espaços escolares as práticas heteronormativas que prejudicam a ascensão de uma 

educação com qualidade para todas as pessoas, promovendo um espaço de repensar a 

prática pedagógica, despertando a criatividade em inovar as condutas que são binárias 

de gênero para atender a diversidade, despertando um acolhimento institucional as 

diversas identidades de gêneros e seus papéis sociais. 

 

OBJETIVO 

Apresentar a pedagogia queer como nova estratégia pedagógica não normativas 

para educação. 

 

METODOLOGIA 

A construção deste resumo ocorreu por levantamento bibliográfico em artigos e 

livros sobre a temática em tela pedagogia queer e educação, utilizando o fichamento 

como o método para produção do material. O referencial teórico está pautado nas obras 

de Bulter (2019), Louro (2004 e 2019) e Cavalcanti; Ferreira (2017). 

 

RESULTADOS 

A pedagogia queer é uma vertente da educação que eclode nos estudos de 

pesquisadoras da área da educação que utilizam os conceitos produzidos pela teoria 

queer para articularem uma formação pedagógica que não remeta a atos normativos 

aos papéis de gênero.  

No Brasil uma referência de articulação desta teoria no campo da educação é a 

professora e pesquisadora Guacira Lopes Louro. Em suas produções ela apresenta suas 

inquietações como: 

 
Como um movimento que se remete ao estranho e ao excêntrico pode 
articular-se com a Educação, tradicionalmente o espaço da 
normalização e do ajustamento? Como uma teoria não-propositiva 
pode “falar” a um campo que vive de projetos e de programas, de 
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intenções, objetivos e planos de ação? Qual o espaço nesse campo 
usualmente voltado ao disciplinamento e à regra, para a transgressão e 
para a contestação? Como romper com binarismos e pensar a 
sexualidade, os gêneros e os corpos de uma forma plural, múltipla e 
cambiante? Como traduzir a teoria queer para a prática pedagógica? 
(LOURO, 2004, p. 47). 
 

A teoria queer aparece nos Estados Unidos no fim dos anos 1980, porém, foi 

empregado a primeira vez em 1990, em uma conferência nos Estados Unidos 

(CAVALCANTI; FERREIRA, 2017). Butler (2019) explica que a teoria queer 

apresenta a orientação sexual e a identidade sexual são os resultados do constructo 

social e não existem papéis de gênero essenciais ou biológicos nos corpos. 

Assim, Louro (2004) apresenta como a educação heteronormativa que é 

defendida pelo setor conservador contra a compreensão de gênero e sexualidade além 

do binário numa perspectiva genital. Portanto, apresentam o gênero como uma 

categoria inquestionável e seu lugar de expressão estar no corpo e nos genitais.  

Esta conduta remete a fundar na heterossexualidade compulsória que exista 

papéis determinados para os meninos e para meninas por eles apresentarem 

respectivamente pênis e vagina. Esta ação reflete na falta de acesso aos corpos que não 

são inteligíveis a esta prática reguladora, promovendo espaço de separação dos corpos. 

Mesmo com o surgimento de grupos LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais), existe uma falta de acesso a uma educação com qualidade. 

Analisar como estas pessoas são regularizadas nos espaços escolares e compreender o 

porquê ainda a taxa de evasão escolar da comunidade LGBTT ainda é alta, por não 

efetivar práticas pedagógicas de inclusão como é defendida pela pedagogia queer. 

A pedagogia queer convida a pensar sobre as multiplicidades dos corpos e a 

fluidez das identidades sexuais e de gênero, que vai além de uma perspectiva biológica 

(LOURO,2004). Refletir as práticas de identificação e novas formas de pensar a 

cultura, promover o conhecimento e compreender a relação entre o poder e a educação, 

para construção de uma educação que inclua as pessoas e as empoderem. 

Esta prática envolve a não determinação de papéis de gênero, pela perspectiva 

binária que vai dos brinquedos classificados para meninos e meninas, as brincadeiras, 

as cores determinadas por gênero, os comportamentos em sala de aula, a divisão dos 

grupos das meninas e dos meninos e o silenciamento dos meninos ao chorarem por 

defender a ideia que homem não chora.  

Estes comportamentos são intervenções da pedagogia queer que envolve um 
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movimento inovador para a educação, que inclui as pessoas pelas suas formas 

subjetivas e não determina como devem se comportar neste ambiente e em sociedade. 

RESULTADOS 

Compreender a utilização de uma pedagogia queer na educação é apresentar este 

espaço para todos os grupos sociais sem restrição a papéis sociais que acreditam ser 

efetivados por apresentarem um determinado órgão genital.  

É utilizar estratégias pedagógicas inclusivas e inovadoras que envolvam as 

performatividades dos corpos na educação, promovendo novos conhecimentos e 

aprendendo sobre as diversas formas de ser no mundo, que difere da perspectiva 

tradicional que regulam o espaço.  

Acolher os estudantes a buscarem a educação como uma política de acesso a 

oportunidades que pode mudar sua realidade social e ter acesso ao conhecimento por 

esta pedagogia criativa e inovadora na relação entre educação e gênero. 
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CRIATIVIDADE E TECNOLOGIA: OS DESAFIOS DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR EM UM CENÁRIO PANDÊMICO∗ 

Thiago Carvalho da Silva1 
Thiago Silva Messias2 

 Kaique Cesar de Paula Silva3  

 

Resumo: Os problemas decorrentes do atual isolamento social ocasionado pela pandemia 
de COVID-19 não se restringem a um determinado âmbito social. Na área da educação 
instituições de ensino e docentes experienciam a necessidade de rápida adaptação, 
migrando de um modelo de aula presencial a um modelo de aula síncrona e a distância, 
requisitando assim a aplicação e mediação didático-pedagógica através de tecnologias de 
comunicação e informação, as chamadas TICs. Além é claro do uso da criatividade e 
inovação do profissional a fim de manter o dinamismo do aprendizado e assegurar que os 
alunos absorvam o conteúdo de forma eficaz. Esta criatividade por sua vez, pode ser 
explorada por meio do acesso a tecnologias de ambientes virtuais, simuladores, 
plataformas institucionais, laboratórios virtuais e também o uso de novas culturas de 
comunicação e mídias digitais, como a criação de grupos de Whatsapp, páginas no 
Facebook, e até mesmo YouTube e o popular TikTok, onde o limite é a imaginação. A 
educação por meio dessas mídias e canais de comunicação se torna mais direta e o docente 
pode propor apresentação oral de trabalhos, seminário, criação de trabalhos em grupo, 
além de difundir seu conteúdo de uma forma mais confortável para o aluno, um resultado 
eficaz em um momento de tensão inédito.  

Palavras-Chave:  Criatividade, Tecnologia, Educação Superior. 

INTRODUÇÃO 

 Nos últimos meses, o Brasil tem enfrentado uma série de problemas decorrentes 

da atual pandemia de COVID-19 (Coronavirus disease 2019) declarada pela Organização 

Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, 

transmitido através de perdigotos e fômites e que apresenta um espectro clínico variando 

de infecções assintomáticas a quadros graves de síndrome e insuficiência respiratória 

 
∗ Categoria: Resumo Expandido 
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Tecnologia de Bauru (FATEC Bauru). E-mail: thiago.silva248@fatec.sp.gov.br. 
2 Virologista (CRBM: 28695). Mestre em Doenças Tropicais pela Faculdade de Medicina de Botucatu - 
Universidade Estadual Paulista. Doutorando em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da 
Universidade de São Paulo (HRAC - USP).  
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(WHO, 2020). Deste modo para seu controle são exigidas medidas de quarentena e 

distanciamento social a fim de evitar aumento do número de infectados (BRASIL, 2020a; 

OPAS, 2020). Fato este que expôs vulnerabilidades sociais em diversos âmbitos: político, 

econômico, saúde e educação (BERG et al., 2020).  

Estas mudanças sociais, principalmente no panorama geral da educação traz à tona 

a necessidade de adaptação institucional e pessoal, exigindo de docentes que repensassem 

os modelos tradicionais de aula, criando uma forma de ensino híbrido, requisitando a 

aplicação de recursos tecnológicos, síncronos e assíncronos, com requintes de 

criatividade (MORAN, 2015), para manter o dinamismo do aprendizado e assegurar que 

os alunos absorvam o conhecimento proposto (PEREIRA et al., 2018), principalmente 

neste momento, onde os atores do processo pedagógico estão separados fisicamente. 

Partindo dessas observações, a presente pesquisa tem por escopo a análise 

bibliográfica e exploratória de um cenário pandêmico e seus impactos diretos na educação 

superior, apresentando modelos de inovação e criatividade que têm potencial de 

equacionar o contexto atual, mantendo alto padrão no processo de aprendizagem e 

transmissão de conhecimento aos discentes, para que não ocorra prejuízo aos alunos. 

 

Breve Histórico Do Ensino A Distância 

O ensino a distância (EaD) não é algo novo no Brasil, tendo como base para sua 

implementação a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), disciplinada no 

ordenamento jurídico, além de receber orientações com o intuito de garantir a qualidade 

dessa modalidade de ensino entre os anos de 2005 e 2007 (BORGES & SOUZA, 2012) 

e, também, regulamentada pelo Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, onde se tem 

como requisito a mediação didático-pedagógica através de tecnologias de comunicação e 

informação, as chamadas TICs (BRASIL, 2017). 

Contudo, com a alta taxa de disseminação desse vírus, o processo de virtualização 

da sala de aula se deu de forma imediata, com a publicação da Portaria Nº 343 do 

Ministério da Educação (MEC), em 17 de março de 2020, onde ficou consignada a 

autorização para que todas as aulas presenciais fossem transportadas para um modelo 

virtual, inicialmente por um período de 30 dias (BRASIL, 2020b). Todavia, sem 

expectativa de melhora no cenário da saúde e contaminação, a Portaria Nº 544, de 16 de 

junho de 2020, sobrepôs a anteriormente citada, estendendo o prazo para as aulas 

mediadas pelas TICs até o dia 31 de dezembro de 2020 (BRASIL, 2020c). Desse modo, 
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surgiu o questionamento: como manter a educação superior em funcionamento e entregar 

dinamismo no ensino, sem deixar tudo monótono e robótico? 

 

Ferramentas, Inovação e Criatividade no Ensino Remoto 

Objetivando a garantia constitucional de que todo cidadão tem por direito o acesso 

à educação, conforme disposto na Constituição Federal (BRASIL, 2016) e ratificado por 

organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU), instituições 

de ensino e professores tiveram que buscar métodos de manter a relação de aprendizagem 

ativa, ou seja, dar dinamismo às aulas, que a partir desse momento passaram a ser remotas.  

As ferramentas usadas para desenvolvimento das aulas podem ser síncronas ou 

assíncronas, a depender da didática aplicada pelo professor, que assume também o papel 

de mediador, frente ao emprego de recursos tecnológicos (BORGES & SOUZA, 2012). 

Há diversas opções para a aplicação como sala de aula virtual, podemos citar como 

exemplos clássicos como Moodle, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e 

plataformas próprias das instituições de ensino, além disso, aplicações que estão em alta 

desde que a pandemia se instalou no país são o Google Classroom e Meet, Microsoft 

Teams e ZOOM, sendo que estes últimos são os mais utilizados pela comodidade e 

facilidade de manuseio (BARBOSA et al., 2020), além de serem multiplataforma, 

podendo ser acessados através de tablets, smartphones e desktops.  

Ocorre que, conforme a tecnologia avança, tornando a comunicação virtual cada 

vez mais próxima e presente, novos meios de aprendizado vão surgindo e melhorando o 

processo de desenvolvimento do conhecimento (MORAN, 2002). Nos dias atuais, pensar 

em limitação de espaço físico para construção do processo de aprendizagem é 

praticamente um retrocesso, sendo que cabe ao docente inovar em sua didática e encontrar 

formas de vencer as barreiras da impossibilidade de estar presente em um mesmo 

ambiente. Nesse quesito, inúmeras são as possibilidade: como forma de visita técnica, 

podemos citar os sites de museus, que disponibilizam passeios virtuais; simuladores onde 

se pode fazer experimentos físicos, químicos e biológicos, uma excelente referência são 

os sites do Laboratório Virtual Interativo de Bacteriologia da Universidade de Michigan, 

que possibilita ao aluno práticas laboratoriais em um ambiente controlado (FURTADO, 

2016; MSU, 2020); e também o uso das tecnologias de comunicação e mídias digitais, 

tais como o Whatsapp, com a criação de grupos, e no Facebook, que dá a possibilidade 

de criar páginas onde é possível desenvolver modelos de fóruns e enquetes com debates, 

que podem se passar em tempo real, sendo, ainda, atividades com notas de gameficação, 
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a fim de prender a atenção dos discentes nas atividades lançadas, fazendo com que haja 

uma participação ativa em conjunto com seus colegas de classe; e até mesmo YouTube e 

o famigerado TikTok, onde o limite é a imaginação, por meio dos quais é possível propor 

de forma mais confortável a apresentação oral de trabalhos, seminários e criação de 

trabalhos em grupo, onde se pode criar um canal para a disciplina, dando a oportunidade 

aos alunos de criar conteúdo audiovisual de maneira descontraída e criativa, usando 

efeitos visuais e sonoros que dão a possibilidade de transportar os participantes da aula 

para um processo de aprendizagem sinestésico, sentindo-se imersos dentro dos assuntos 

propostos, o que facilita a difusão do conteúdo abordado (TEIXEIRA et al., 2020).  

 

CONCLUSÃO 

O cenário pandêmico acelerou significativamente a integração de moldes físicos 

e remotos de aula e exigiu dos professores que buscassem alternativas criativas e 

inovadoras para a construção e dinamismo do conhecimento a ser empregado de forma 

síncrona, diante da impossibilidade de processos de aprendizagem presenciais. O desafio 

se tornou maior, impondo aos docentes a missão de aplicar inovação e criatividade em 

suas disciplinas, mas isto abriu espaço para que pudessem ser utilizadas ferramentas que 

até então eram destinadas quase que exclusivamente ao entretenimento, como forma de 

complementar o processo didático e avaliativo. Deste modo, aplicativos como YouTube, 

Facebook, WhatsApp, Instagram, e até a onda do momento, o famoso TikTok, podem ser 

usados como meios de transmissão de conhecimento, através de grupos para discussão; 

lives e chamadas de vídeo individuais ou em conjunto para apresentação de seminários 

de pesquisa ou atividades que requeiram apresentação; ou posts de gravações dos alunos 

disseminando o conteúdo aprendido, o que o incentivaria, mesmo que inconscientemente 

a estudar o assunto abordado por meio dos recursos tecnológicos síncronos. 
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O QUE VI DA VIDA NA PANDEMIA∗ 
 
 

Marcio Luiz Correia da Luz1 
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O ano de 2020 foi um ano atípico para a educação. Na nossa escola tínhamos um 

propósito: continuar garantindo aos alunos o acesso à educação e minimizar ao máximo 

o distanciamento, necessário, em tempos de pandemia, tendo em vista que são crianças 

de 06  a  11 anos.   

Para tanto, construímos um aplicativo e uma metodologia que permitiu aos 

nossos alunos acompanhar as aulas online. Estávamos distantes, mas conectados.   

Para contar essa história fizemos um vídeo para relatar as experiências de 

professores, coordenador, diretor e pais de alunos sobre a renovação pedagógica que o 

período de Pandemia proporcionou a todos. 

Falamos sobre as emoções de ver a Escola vazia, o desespero de não saber até 

quando iria o período de paralização e, também, das dificuldades encontradas para se 

adaptar à nova situação, já que teríamos que utilizar tecnologias para o ensino à distância, 

algo que ainda não fazia parte do dia a dia da escola, pelo menos não dessa maneira. 

Apesar de todos os desafios, a escolha foi por enfrentá-los e a escola criou seu 

próprio Aplicativo para a transmissão das aulas.  

Um aplicativo acessível, barato e muito fácil de ser utilizado tanto pelos 

professores, como pelos alunos, onde, além dos vídeos e lives, é possível ter informações 

como:  acesso à chamada, fichas de acompanhamento do plano do professor e link para 

tirar dúvidas.  

Tudo o que é produzido e inserido na ferramenta fica gravado para uso posterior 

da comunidade escolar. Importante também destacar que através do aplicativo é possível 

enviar dúvidas para os professores e falar diretamente com a diretora da escola, através 

 
∗ Categoria: vídeo/resumo 
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Escolar e Neuropsicopedagogia.  
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do Fale com a Diretora da Escola: Dúvidas, sugestões e reclamações, já no início da 

página.  

Através de depoimentos de alunos foi possível constatar que consideraram as 

aulas divertidas e fáceis e ao longo do tempo foi possível perceber alguns alunos que até 

melhoraram o seu aprendizado com as aulas online.  

Hoje, os educadores da Escola sentem-se orgulhosos e motivados, pois 

perceberam que seus limites foram superados, sendo os desbravadores de uma  nova era 

do Ensino.  

Superam o desafio e o medo e estão sempre em busca de novas ideias para fazer 

suas aulas, gravadas em vídeos, buscando sempre se reinventar e ser criativo para 

despertar o interesse dos alunos. 

A experiência não foi fácil, mas ao final foi motivadora e nos mostrou que é 

possível fazer educação de formas diferentes e com qualidade. O apoio e envolvimento 

de toda a comunidade escolar foi fundamental para o sucesso da escola.  

Juntos sempre somos mais fortes! 

 

Link para acesso ao vídeo: https://youtu.be/apiAhka0oEk 
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EVENTO EDUCACIONAL REMOTO: I SEMINÁRIO ONLINE DO 

CURSO DE PEDAGOGIA EAD DA FATEB (FACULDADE DE 

TELÊMACO BORBA)∗ 

Geovane Ott de Paula1 
 

 
 
RESUMO: Sabemos que os eventos educacionais são de suma importância para o meio 
acadêmico, pois é uma forma de expressão e demonstração de realidades novas. O relato 
de experiência aqui proposto traz uma nova perspectiva dos eventos educacionais em 
2020 frente a pandemia que atingiu o mundo. Pensando no novo normal da educação, 
utilizando a tecnologia ao seu favor, os eventos em formato remoto estão ascensão e cada 
vez mais desafiador. 

 Palavras-Chave:  Pedagogia; Evento educacional; Seminário. 

 

INTRODUÇÃO 

 Ao compreendermos a situação social e emocional do homem do século XXI, 

analisamos que ele passa por um processo contínuo assim tornando-se um ser humano 

preocupado principalmente com o seu reconhecimento profissional e com a sobrevivência 

financeira de sua família. Percebemos que o mundo está cada vez mais globalizado, 

principalmente onde todas as informações chegam até nós em questão de segundos. Com 

toda essa turbulência, o ser humano não compreende para onde deve ir, qual é o seu papel 

na sociedade. 

Partindo dessa premissa, percebemos que os eventos têm papel relevante perante 

a sociedade, pois eles trazem consigo a questão da satisfação e da realização de desejos. 

Os eventos buscam na maioria das vezes reforçar os relacionamentos, assim, colocando 

o indivíduo em busca da socialização e o satisfazendo, de forma que ele saia de sua 

própria rotina.  

 
DESENVOLVIMENTO 
 

 
∗ Categoria: Relato de Experiência. 
1 Formado em Pedagogia e Eventos, especialista em formação docente para EaD. Professor do curso de 
Pedagogia da FATEB, coordenador de estágio supervisionados e projeto integrador.  
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Definição De Eventos  
Podemos definir a palavra evento com diversos significados e sentidos, pois ela 

exprime diversas áreas do conhecimento e alguns objetivos diferenciados de acordo com 

a sua utilização.  A realização de eventos na atualidade se resume cada vez mais em 

satisfazer pessoas e principalmente em tornar momentos festivos em recordações 

marcantes para sua vida. Os eventos em si, podem ser considerados como uma 

manifestação ou um acontecimento que tem foco em aproximar pessoas que não se 

conheçam ou selecionadas em busca de um só objetivo, que é a socialização. 

Um evento sempre será realizado em função de algo ou alguém, buscando a 

exposição (aberta ou fechada) de uma determinada ação, sendo ela mercadológica, 

cultural, social, política, educacional e etc. Giácomo apud Cesca (2008) analisa o evento 

como componente do mix da comunicação que tem por objetivo minimizar esforços, 

fazendo uso da capacidade sinérgica da qual dispõe o poder expressivo, no intuito de 

engajar pessoas numa ideia ou ação. 

Segundo Melo Neto (2000) “É por meio da participação em eventos, que o homem 

moderno aprende a reaprender a ter emoções, desenvolve o seu senso crítico, aprimora 

suas visões, preza a liberdade e adquire maior sensibilidade”. 

 Dessa forma, observa-se que ao participar de um evento (independentemente de 

seu cunho), o indivíduo acrescenta valores à sua vida emocional, sensibiliza seu olhar, 

exprime seus sentidos, conquista a si uma nova perspectiva de mundo, interioriza novos 

conhecimentos e vive experiências inovadoras. Enfim, compreendendo o seu papel social 

e assim podendo transformar com pequenos gestos a sociedade em que vive. 

 
I Seminário Online De Pedagogia Ead – Fateb 
 

Sabendo que a educação está passando por diversas adaptações e novos processos 

na educação frente à pandemia de 2020, foi necessário a reorganização do processo de 

ensino aprendizagem do discente. Haja visto que o período de quarentena iria perdurar 

por meses, a decisão teve que ser tomada de forma rápida e com novos objetivos. Ao 

coordenar o projeto integrador do curso de pedagogia EaD da Fateb e compreendendo a 

realidade dos alunos, foi proposto à direção acadêmica e coordenação um novo formato 

de seminário para a finalização da matéria no primeiro semestre de 2020. O projeto 

integrador tem por objetivo correlacionar a teoria com a prática docente junto ao estágio 

supervisionado do curso, assim proporcionado experiências e formações concretas para a 

formação completa do discente.  
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Visando a nova perspectiva educacional, surgiu o seminário avaliativo do projeto 

integrador com o tema: O NOVO NORMAL NA EDUCAÇÃO: PRÁTICAS E 

DIDÁTICAS. Trazendo a temática voltada ao desempenho do professor frente aos 

desafios pré, trans e pós-pandemia, mas ao mesmo tempo, mostrando realidades escolares 

vividas por profissionais atuantes no mercado.  

Foi dividido em três dias com temáticas voltadas às matérias que os discentes 

estavam estudando durante o semestre. Para o primeiro e segundo período foi apresentado 

o tema inovar na educação infantil, com as palestras o poder da história nos anos iniciais 

e a didática na educação infantil. Já para o terceiro e quarto período foi abrangido as 

questões metodológicas e práticas no ensino da língua portuguesa e história. E para o 

encerramento, ficou o quinto e sétimo período com a temática gente e gestão, onde foi 

abordado os desafios da direção escolar na escola pública, a gestão educacional em 

colégio particular e, por fim, a importância do marketing digital para a construção da 

carreira. 

O seminário foi dividido por temáticas e por período para que os alunos tivessem 

apenas um dia da semana a presença obrigatória, mas no fim do terceiro dia tivemos cerca 

de 90% de participação ativa de todos os alunos matriculados. O resultado foi satisfatório 

para o curso e para a IES, pois assim os alunos compreenderam a importância do 

desenvolvimento completo para o mercado. Os palestrantes foram escolhidos por sua 

dedicação naquilo que fazem, sendo eles da cidade de Telêmaco Borba e Curitiba - PR. 

A avaliação foi realizada através de um relatório entregue via portal, com regras e dentro 

das normas da ABNT. Assim, tornando o evento um sucesso e reverberando em outros 

cursos da instituição.  

 
CONCLUSÃO 

O evento educacional abre a visão de mundo do discente pois ele compreende 

vários assuntos e abordagens que não estão correlacionados ao seu dia-a-dia. E nessa nova 

realidade que estamos vivendo, é necessário o reinventar na educação e os eventos onlines 

vem para o auxílio na formação integral do aluno da graduação. Podemos concluir que o 

projeto do seminário remoto foi de grande êxito e assim fazendo que nos próximos 

semestres tenham outros semelhantes. 
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EDUCAÇÃO E PANDEMIA: REFLEXOS SOBRE A FORMAÇÃO 
DA PERSONALIDADE E O APRENDER∗ 

 

Jorge Thums1 

 

Os flagelos, na verdade, são uma coisa comum, mas é difícil 
acreditar neles quando se abatem sobre nós. Houve no mundo 
tantas pestes quanto guerras. E, contudo, as pestes, como as 
guerras, encontram sempre as pessoas igualmente 
desprevenidas (CAMUS, Albert. A Peste. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 1947). 

 
Resumo: O presente artigo versa sobre o tema da Educação e Pandemia: seus reflexos 
sobre a formação da personalidade e o aprender. Inicialmente preocupados com a 
formação da personalidade, seus principais aspectos e elementos influenciadores no 
desenvolvimento humano para a vida adulta. Como compreender a personalidade? Como 
compreender as dimensões do Eu, do TU e do Outro? Quais são as principais dinâmicas 
da construção de minha individualidade e da dimensão do social, no placo onde vou dar 
vazão aos meus sentimentos, emoções e vivências? Como compreender a questão da 
singularidade humana diante de um coletivo opressor e injusto, desalinhado com a minha 
ética individual e social? Quais são as principais noções de tempo espaço e a construção 
de minha subjetividade humana? Esses temas permeiam o início do artigo para depois 
analisar a questão da pandemia, a questão da hipermodernidade, os valores essenciais do 
ser humano, a sua vida pública e privada. Enfoca ainda a importância da aprendizagem 
presencial e a virtual. Um mundo a descobrir, pois a geração que se diz tão digital mostra 
um lado oculto de pouca interatividade, de pouca dedicação, estudo e esforço. Essa 
análise é resultante como professor de EAD por mais de 15 anos. E por fim, as conclusões 
– sem tirar conclusões, mas com muitas perguntas que necessitam de respostas. 
Palavras-chave: Educação Presencial e Virtual, Pandemia, Formação da Personalidade. 

INTRODUÇÃO 

Construção Da Personalidade 

A humanidade é uma criação, mesmo não sabendo como somos feitos. Edmund 

Russel dizia: eu mudei porque a ciência me fez mudar. Sabemos muito pouco sobre nós 

 
∗ Categoria: Relato de Experiência 
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Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, Graduado em Filosofia 
pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora da Conceição – FAFINC – Viamão/RS e atualmente 
ocupando a Pró-Reitoria Acadêmica do Centro Universitário CNEC de Bento Gonçalves/RS. 
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e os outros. Temos dificuldades para reconhecer nossas fraquezas, consequentemente, 

temos muitos conflitos, pois somos tomados de fraquezas.  

O conhecimento do Outro implica em desfazer-se, em desvelar-se de uma série de 

pré-conceitos e concepções que moldaram o nosso Eu com o tempo. 

Na pandemia reconhecemos nossa pobreza existencial. Não temos segurança sobre 

a nossa singularidade porque a reduzimos a normas e leis que muito mais nos escravizam 

do que libertam. 

A dialética do coletivo pressupõe compreender o Outro. Quem é o outro que precisa 

se revelar para ser conhecido? E como ele se revela para nós? Despido, com mascaras, 

com reservas, com desconfiança? 

É preciso despir-se para conhecer-se, pois a dimensão do outro vai referendar ou 

não a estrutura de minha identidade e personalidade. 

A pandemia nos reduziu a conviver conosco mesmos e com os mais próximos 

diariamente, em tempo integral. Isso gerou conflitos individuais e coletivos, alguns de 

difícil solução. Isso demonstra o que está expresso nas frases das redes sociais: quero 

voltar para a minha vida normal! Será que esse desejo é tão verdadeiro assim quanto a 

queixa? O normal – antes da pandemia – era tão bom assim?  Me parece que não. Temos 

vivenciado experiências que nos mostravam uma vida livre e com poucos compromissos, 

onde o individualismo era a marca chave da conduta humana. 

A quarentena nos fez refletir sobre a nossa vida normal. Nos demonstrou muitas 

surpresas em relação ao trabalho, a vida, o lazer, os cuidados com o corpo e a alma. 

Percebemos que só corremos feito condenados para chegar o mais rápido, superar a 

qualquer um sob qualquer preço e outras circunstâncias que preenchiam o nosso tempo 

na condição integral. Isso é o normal? 

A singularidade humana consiste na forma como cada um na sua gênese (na sua 

essência) constrói a sua existência. Já o coletivo é um amontoado de formas e modelos 

de vida que nos dizem como devemos viver, nos vestir, curtir a vida, cuidar da saúde, ser 

feliz, etc. Por isso, não podemos colocar os Outros como nossos iguais – mas como seres 

singular, com suas particularidades pessoais, individuais. 

Essas relações com o outro são permeadas por divergências, congruências e 

incongruências que irão nos permitir escolher o melhor caminho da vida – conforme Carl 

Rogers. 

É nessa relação que vamos criando os valores, os interesses, as expectativas, 

conhecimentos e sentimentos básicos da vida humana, segundo Dieter Ulich. 
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Na nossa essência e intimidade singular somos seres relacionais. A capacidade de 

estabelecer relações constrói o que cada um é em sua estrutura íntima e coletiva. Nós 

fomos esquecendo, antes da pandemia, as dimensões necessárias de relacionamento 

consigo mesmo e com os outros. 

Todos fomos nos construindo seres estranhos, com cuidados excessivos conosco 

mesmos, com o sucesso pessoal, com as conquistas pessoais, cuidados de todo tipo 

consigo mesmos, a busca de uma juventude eterna para as marcas do corpo, entre outas 

buscas. 

De repente Re-Descobrimos o Outro. E essa Re-Descoberta aconteceu na imposição 

da quarentena. Teria que ser algo externo para nos mostrar que o nosso caminho não era 

o correto.  A nossa busca de socialização e construção da personalidade tinha desviado o 

caminho mais adequado. 

Nós construímos a nossa personalidade num processo vivo e revolucionário de 

múltiplas relações e interações entre o EU e o OUTRO, entre o REAL e o IDEAL, entre 

o LÓGICO e o ILÓGICO, entre o PESSOAL e o COLETIVO – o SOCIAL. Não podemos 

esquecer que somos frutos de uma sociedade que construímos juntos. 

A fantasmagoria do social que vivemos hoje é um reflexo da ausência de 

personalizações do COLETIVO e do INDIVIDUAL. O INDIVIDUAL é motivado pelo 

SOCIAL que marca as individualidades e estas individualidades espelham-se no 

COLETIVO. Temos dois movimentos de massa: INDIVIDUAL e COLETIVO. 

Por isso, precisamos frear as novas dinâmicas de aprender sob quaisquer 

pressupostos, mas acima de tudo aquelas que trazem o obscurantismo do sucesso 

individual. 

O desenvolvimento, portanto, da personalidade – seus critérios de certo e errado, 

bom ou mau, de justo e injusto, de humano e desumano é sempre de 

DESENVOLVIMENTO (pois envolve TEMPO, ESPAÇO E O SUJEITO). É sempre de 

CONSTRUÇÃO! Essa construção é resultado das pressões do meio e condicionada pelos 

padrões coletivos, sociais. Por essa razão nos vemos limitados em nossas vontades e 

desejos. Em determinados momentos entramos em nosso casulo e nos recolhemos 

odiando o coletivo, o outro e num momento seguinte necessitamos do ruído, pois o casulo 

se tornou insuportável. Precisamos desenvolver essa dinâmica dialógica de nossa 

existência para construir um EU forte com amparo do social. 

A nossa condição subjetiva é negociável o tempo todo entre os meus desejos e 

sonhos com os desejos e sonhos dos outros – do coletivo. É preciso diminuir as distâncias 
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entre o PESSOAL e o COLETIVO – entre os padrões de convivência social. Caso 

contrário, aparecem as distorções do que estamos vivendo. 

Quero me preservar de analisar sociologicamente as condutas individuais e coletivas 

dos sujeitos nas redes sociais. Na verdade, é uma guerra de ofensas e discórdias. Isso é o 

nosso padrão normal de convivência? É disso que temos saudade? É esse o normal que 

buscamos? 

O grande desafio da construção da personalidade humana passa pelo 

CONHECIMENTO, pela capacidade CRÍTICA e de ADAPTAÇÕES - nunca passivas – 

a si mesmo e ao outro. Hoje a condição essencial vem do meu olhar, dos meus desejos, 

daquilo que sou capaz de impor. 

Perdemos a condição de negociar! A negociação até existe – desde que seja como 

eu quero! Então não existe negociação e nem a busca do coletivo. Por essa razão que 

temos tantas frustrações e tantos extremos. 

Na obra de Agnes Heller – o Cotidiano e a História – ela fala sobre a necessidade 

de a sociedade potencializar o indivíduo para o seu aprimoramento no coletivo. O que 

acontece hoje é que estamos vivendo um individualismo individual – sem resquícios de 

coletividade. A transformação das relações sociais ocorre no interior das relações entre 

os indivíduos. Portanto, o processo de socialização em sua base está com muitos 

problemas. Problemas oriundos das famílias e na formação educacional – onde a escola 

deixou de cumprir o seu papel de formadora e educadora das gerações presentes e futuras. 

Não é suficiente o desejo de querer mudar – é preciso transformar. É preciso superar 

a alienação da sociedade. Esse processo ocorre necessariamente pela formação e 

educação do ser humano. Seus pressupostos básicos consistem na liberdade, na 

responsabilidade e na autonomia. 

A autonomia é própria do sujeito desejante e tem a função de governar a própria 

vida, viabilizar o seu caráter através de uma ordem ética. Portanto, mesmo nas relações 

mais primárias somos chamados a sermos livres, responsáveis e autônomos. A escola 

deixou de formar sujeitos livres, responsáveis e autônomos. Impingiu traços autoritários 

de formação ideológica em alguns momentos e em outros deixou as coisas acontecer sem 

compromissos com a formação de qualidade. 

 

EDUCAÇÃO E PANDEMIA 

Não vou fazer uma análise social-política da pandemia. Apensar vou tecer algumas 

ponderações como educador, como professor e pai de filhos que estão na escola e 



40 
 

 

universidade. Que cenário educacional estamos vivendo e como estamos encarando a 

realidade da pandemia pelo Coronavírus 19? 

Meu ponto de partida reside na obra de Gilles Lipovetsky, de 2016, denominada 

“Da Leveza”, onde no prefácio da obra o professor Juremir Machado da Silva escreve: 

“pesar é pecado mortal na cultura da leveza. Rumo a uma civilização sem peso ou com o 

menor peso possível” (p. 17). 

O autor da obra Gilles Lipovetsky diz na introdução que “nunca vivemos em um 

mundo material tão leve, fluido e móvel. Nunca a leveza criou tantas expectativas, desejos 

e obsessões. Nunca ela incentivou tanto o comprar e o vender... A leveza não está mais 

associada à falta, mas a mobilidade, ao virtual, ao respeito ao meio ambiente. Este é o 

tempo da revanche do leve – um leve admirável, desejado, que captura sonhos, 

mensageiro de enormes promessas e também de terríveis ameaças” (p. 19). 

Ainda na mesma introdução, na página 25, diz: “Por outro lado, a civilização do leve 

significa tudo, menos viver de forma leve. Pois ainda que as normas sociais vejam seu 

peso diminuir, a vida parece mais pesada. Desemprego, precariedade, casamentos 

instáveis, agenda sobrecarregada, riscos sanitários e podemos nos perguntar o que, 

atualmente, não alimenta o sentimento de peso da vida?” 

O apogeu da hipermodernidade é o individualismo máximo. Abordagem de 

Lipovetsky em outras obras (1983, 2004, 2015 e 20160. Porém, na obra “da leveza”, de 

2016, p. 269 diz: 

“não é mais um erro pensar apenas em si mesmo e em seus interesses privados, 

mesmo em detrimento do bem comum. Dessa forma, surge uma cidadania mínima, sem 

deveres e nem obrigações, light”. 

Qual é a realidade? 

A pandemia mostrou, em menos de 40 dias de reclusão, isolamento, distanciamento 

social – que o fardo de nossos ombros era gigante, ou seja, aprendemos com a civilização 

do individualismo que o mais importante era cada um por si – e, como diz o ditado – 

salve-se quem se puder! 

Ainda estamos negando os benefícios da vida que estamos descobrindo em casa, em 

família, com os membros da família, de nossos grupos de trabalho, o que fazíamos e o 

que perdemos. Estamos descobrindo o que é leve e o que era um fardo. Para uns – passar 

24 horas dentro de casa é uma prisão. Para outros – o mundo ficou mais leve, mas 

interessante, mais desafiador – acima de tudo – mais humano! 

Na verdade, faz tempo que não nos perguntamos mais sobre o poder do ócio – 
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conforme Damásio em sua obra sobre o “Ócio Criativo”. O mundo ficou reduzido a 

tecnologias digitais de toda a ordem e estamos enlouquecendo com elas – pois o ruído 

estrondoso dos enclaustrados diz: “quero voltar a trabalhar” – “quero ter a minha vida 

normal”. Não suportamos mais as live’s de dentro de nossa casa, independentemente do 

tipo e modelo de manifestação, inclusive a minha. 

Eu pergunto: e os nossos filhos? Estão aprendendo muito? Curtindo os novos 

tempos? Novas tecnologias? Novas formas de interação social? Ou também estão 

redescobrindo a importância de seus vínculos sociais, estudantis, familiares? 

Na verdade, nada mudou em relação às tecnologias, a não ser, o porre que nos 

causam, pois são grupos e mais grupos exigindo respostas de toda natureza e 

conhecimento. O que na verdade mudou é a forma didática de aprender onde estamos 

aprendendo juntos e errando juntos. 

A seguir apresento 5 pontos que gostaria de analisar em relação a pandemia e a 

educação, ao processo de aprendizagem em tempos de crise. 

 

Nada Substitui A Aprendizagem Presencial 

Nada substitui a aprendizagem presencial pois o professor ensina o conteúdo e a sua 

personalidade – seus valores e suas crenças. O magnífico da aprendizagem é o 

relacionamento que vai aprimorando o nosso viver social e coletivo. Nesse ambiente 

somos desafiados a pensar, trocar ideias, desistir de nossas ideias ou brigar por eles. 

Esse ambiente só é possível de forma presencial – somos seres relacionais e a 

relacionalidade exige presença! No início do texto venho demonstrando o tema da 

personalidade e a educação e as suas implicações no mundo do individual e coletivo. O 

professor será o responsável pelas normas, acordos, disciplina e correções de todo tipo. É 

dele a responsabilidades pela formação e educação dos alunos no ambiente sala de aula. 

É o espaço onde o aluno aprenderá a socialização, a sociabilidade, a conduta social 

esperada do professor, da escola e da família. 

O professor é um sujeito que deve escutar. A escola é essencialmente um lugar de 

escutas. É lá que os alunos ampliam as suas percepções e visões de mundo, de natureza, 

de cultura e de responsabilidades. Esse espaço presencial é mágico, pois envolve 

surpresas, conflitos e manifestações de profundo respeito e carinho. É aí que aprendemos 

e nos tornamos gente! Gente com caráter, com disciplina, com autonomia e com respeito 

ao Outro. 
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Tecnologia Digitais 

Sou professor de EaD desde o ano de 2003, quando a Universidade Luterana do 

Brasil – ULBRA começou seus primeiros programas de educação virtual. Depois 

trabalhei no Centro Universitário Ritter dos Reis 0 UNIRITTER também com a 

tecnologia AVA que era utilizado em determinadas disciplinas com 20% de conteúdos à 

distância. Esse modelo é excelente para aprendizagem de quem é disciplinado, gosta de 

estudar sozinho e precisa de tecnologias mínimas para a sua realização. 

É preciso ter cuidado para não cansar demais os nossos alunos pelas tecnologias 

digitais, nem mesmo o professor. Ter cuidados com exigências – nada em excesso! O 

modelo digital não é o presencial. Portanto, professores, os tempos de conexão e de aula 

não são os mesmos tempos do ensino presencial. Precisamos ser mais cautelosos, 

pacientes, explicar ainda mais o mesmo, pois nem todos que são nativos digitais são de 

fato digitais no sentido pleno do termo e dos significados dos estudos sobre essa geração. 

As tecnologias AVA são formas auxiliares importantes para o desenvolvimento das 

aprendizagens. Os alunos precisam compreender que é necessário tempo, disciplina e 

estudo. Nenhum modelo exclui o esforço, a dedicação e o estudo. Alguns alunos tem 

tecnologias de ponta, sistemas de conexão avançados e estudam com a maior facilidade. 

Por outro lado, outros tem pouca tecnologia e conexões de rede precárias. Por isso, 

precisamos sempre encontrar um termo médio que satisfaça o professor e os alunos – 

resultado sempre difícil em qualquer modelo de aprendizagem. 

O período pode paciência, ajuda, serenidade, acolhimento. O aluno precisa saber do 

seu professor e se sentir amparado através das múltiplas plataformas e tecnologias 

existentes ao simples e-mail ou sms. 

Tenham cuidado com as aulas on line – live’s. Elas não são aulas presenciais de 2 

ou 3 horas. O tempo on line deve ser infinitamente menor do que o tempo presencial. 

Ensinem poucas coisas – mostrem mais caminhos que é muito mais desafiador. As aulas 

on line cansam muito e em sua grande maioria são chatas. Portanto, professores, por mais 

criativos que sejam grande parte vai achar isso muito chato. Preparar uma aula de 

qualidade com tecnologias depreende muito tempo, no mínimo o dobro de uma aula 

presencial. 

O que eu gostaria de deixar bem explicado é que em tempos de pandemia tudo é 

novidade e precisamos desenvolver atividades e tarefas onde nossos alunos se sintam 

incluídos, participantes e em ambiente de aprendizagem, de crescimento pessoal e 
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coletivo. 

 

Trabalhos E Mais Trabalhos – Leituras E Mais Leituras... 

Sim! A vida continua! Facilitada para alguns pelo não comparecimento ao trabalho. 

Para outros, principalmente os profissionais da saúde, trabalho normal e mais faculdade 

e mais família. 

Para as crianças – alguns com a presença dos pais em tempo integral. Ajudem a 

explicar, a compreender, busquem ajuda. Nada de terrorismo. Se nos cuidarmos o mundo 

não vai terminar em 2020. Saibam que alguns de seus filhos terão mais dificuldades do 

que outros. O resultado é a aprendizagem e não o quanto pagamos de mensalidade. Não 

é tempo de questionar valores econômicos e financeiros. Em primeiro lugar a segurança 

de nossos filhos e as aprendizagens possíveis dentro da pandemia! 

Estamos vivendo em regime de exceção e nesses períodos não tem receitas de como 

fazer ou como funcionar. O certo é que estamos aprendendo juntos. 

Alguns pais reclamam da quantidade de trabalhos e leituras de seus filhos. É isso! É 

possível que muitos pais não acompanhem tão de perto os estudos de seus filhos e não 

conheçam as atividades do cotidiano normal da escola ou faculdade. Vida que segue – 

sem stress – se possível, além daquele que sempre teremos, conforme as exigências de 

cada um e de seu contexto vivencial, existencial. 

 

Ritmo De Aprendizagem E Prazos 

Nesse período todos estamos aprendendo: pais, alunos e escola. O que podemos 

garantir é que todos farão o máximo para aprender! Cada um no seu ritmo, no seu estilo. 

O importante é não parar e descobrir outras formas de aprender no distanciamento social. 

Alunos – professores – instituições atentem para a condição estabelecida que 

envolve os prazos de entrega de tarefas: devem ser cumpridos, mas de forma mais 

maleável. Principalmente no ensino fundamental e médio. Existem crianças que só se 

dedica e se esforçam na presença do professor. Outras crianças possuem necessidades 

especiais e precisam de maior cuidado e carinho. 

Enfim, o que menos importa é o prazo – mas a aprendizagem e o cumprimento das 

tarefas, afinal o mundo não pode parar, nem a escola. Temos que aprender com todas 

essas histórias e vivências, experiências e medos. Ainda acredito que 2020 será um ano 

especial e único em nossa vida. Vamos vive-lo de forma intensa e comprometidos. 
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Educação E Prioridades 

Todas as instituições estão trabalhando, dentro dos limites possíveis, para atender 

melhor os seus educandos. Muitas reuniões on line de professores, planos de trabalhos, 

orientações e preocupações para deixar a vida dos educandos o mais tranquilo possível, 

se podemos utilizar esse termo tranquilo. 

O momento é grave, é de exceção. É melhor cuidar de todas as pessoas que nos são 

próximas, das nossas relações pessoais e sociais. É preciso ser leve. Nada de espalhar o 

medo e a instabilidade. Eu vivi no regime militar – período de exceção do governo 

democrático brasileiro e aprendi cedo que o mais importante era cuidar-se. Observar a 

tudo e a todos – sempre ser prudente. Acho que essa experiência se aplica muito bem a 

pandemia. 

O nosso ambiente de aprendizagem deve espelhar coragem e otimismo. Nada de 

medo. Crianças com medo não aprendem. A aprendizagem é essencialmente prazer, gozo, 

satisfação. 

Portanto, professores – sejam criativos em suas aulas, em suas tarefas. Não é a 

quantidade de tarefas que vai medir a aprendizagem, mas a qualidade, o prazer da obra, 

da pesquisa e os achados de cada um. 

Aprender, como diz Agnes Heller – é um ato de paixão! E como diz Francisco Mora 

em sua obra “Neuroeducação” (2019) – “só se aprende com amor. Quem se emociona 

aprende de forma mais intensa os significados da aprendizagem. 

 

Sem Concluir, Necessariamente! 

Eu sei que tudo o que abordei ao longo deste texto é do conhecimento de muitos ou 

de todos que leram esse material. Apenas quis compartilhar algumas experiências e 

aprendizagens que a minha vida de professor me permitiu nos meus 40 anos de magistério 

no ensino fundamental, médio e superior. 

O período é de instabilidade de todos os tipos e formas. Nós, adultos, temos que ser 

prudentes, orientadores e seguros dos princípios do processo de ensinar e aprender. 

É preciso lembrar que somos o resultado de uma construção simbólica entre o meu 

EU mais profundo em Relação com o OUTRO mais próximo e necessário para alcançar 

uma coletividade mais sadia e responsável. 

Em tempos de pandemia, como dia Albert Camus, na obra a “Peste” - é preciso ter 

cuidado para não ficar discutindo políticas, ideologias e outras frivolidades – pois a peste 
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está matando!!! Enquanto discursam sobre a origem do vírus, se é fruto de um desastre 

científico ou político – a pandemia continua se espalhando. 

Certamente, o que Howard Gardner preconizava em sua obra “Cinco Mentes Para o 

Futuro” em 2007 – hoje se tornou essencial e indispensável: formar mentes disciplinadas, 

sintetizadoras, criadoras, respeitosas e éticas. A humanidade caminha, aos trancos e 

barrancos – expressão gauchesca do sul do Brasil – rumo a uma necessária humanização 

e conscientização. 
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ENSINO X APRENDIZAGEM EM TEMPOS DE PANDEMIA∗ 
 
 

Karyne Aparecida Mioduski Rodrigues1 
 

 
Resumo: O presente trabalho tem objetivo relatar a experiência do ensino à distância 
vivenciado no presente ano (2020) devido ao impacto da pandemia nas escolas da rede 
pública do estado do Paraná. Também é um ponto importante relatar não apenas o ponto 
de vista do professor que migrou radicalmente da sala de aula presencial para a sala de 
aula virtual, mas apresentar os resultados de uma enquete realizada com os alunos de uma 
professora. Nessa pesquisa foi realizado o estudo de caso com os alunos do ensino médio 
(1º anos) e com os alunos do ensino fundamental II (6º anos). Os questionamentos feitos 
aos estudantes, revelaram muito mais do que estatísticas sobre o ensino e o aprendizado. 
Através desse estudo foi possível identificar alguns sintomas psicológicos relatados na 
enquete.       

Palavras-Chave:  EAD, pandemia, aprendizado.  

 

INTRODUÇÃO 

 Para o ensino público do estado do Paraná, assim como em vários outros, esse 

ano, não estava previsto no calendário escolar o ensino a distância. Com a chegada da 

pandemia do Covid 19 as aulas foram suspensas e a metodologia de ensino foi totalmente 

reconfigurada. Professores e alunos precisaram se ausentar das salas de aulas de todos os 

colégios públicos do estado e, após o período de recesso, foi apresentado o novo modelo 

EAD (ensino a distância). 

 Trabalhar com essa tecnologia foi instigante e apavorante ao mesmo tempo, 

muitos professores e alunos não estavam preparados para essa metodologia, os recursos 

e ferramentas por mais interessantes que sejam, não estavam acessíveis a todos, por 

diferentes motivos. Alunos e professores não possuíam acessibilidade e outros não 

estavam preparados para o mundo digital. 

 É certo que nenhum cidadão estava preparado para enfrentar uma pandemia, crise 

de saúde pública e o distanciamento social. Mas não existia a possibilidade de agir de 

outra forma e a quarentena foi decretada, as escolas foram apresentadas ao ensino virtual, 

 
∗ Categoria: Relato de Experiência 
1 Professora de Geografia da rede pública de ensino no Estado do Paraná. Mestre em Ensino de Ciência e 
Tecnologia pela UTPR.   Formanda no curso de Pedagogia/2020. 
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professores e alunos habituados ao contato físico, olho no olho e a cobrança única e 

exclusiva do professor e equipe pedagógica não existia mais, como agir? O que fazer? E 

por quanto tempo? 

 

O Estado e a Escola 

A Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED-PR) fez uma parceria com 

a empresa Google para utilizar uma ferramenta chamada Classroom, segundo o Governo 

do Paraná “402 mil alunos e 41 mil professores da rede estadual já se cadastraram e 

acessaram o Google Classroom, principal ferramenta do modelo de ensino” (SEED, 

2020).    

 Acessar a ferramenta foi um avanço para muitos na escola, porém interagir, é um 

processo.  Muitos problemas foram detectados no modelo de ensino online adotado, um 

deles foi a acessibilidade, muitos alunos e alguns professores não possuem uma rede de 

internet 24 horas e com boa velocidade.  

O governo ofertou então o recurso da gratuidade para os aplicativos, mas os alunos 

e familiares não tem formação ou curiosidade para utilizar o aplicativo. Nesse sentido 

vem corroborar TRINCAUS et al. 

 
Inclusão digital é o esforço dos governos, das mais diversas 
organizações, no sentido de ofertar às pessoas os conhecimentos e os 
recursos para utilizar as Tecnologias de Informação e da Comunicação 
(TIC) existentes e dispor regularmente o acesso físico a esses recursos. 
(TRINCAUS  et al., 2008, p. 3) 
 

 Outro determinante nessas dinâmicas foram os formatos das atividades e o 

chamado “protagonismo do professor”, as tentativas para melhorar e adaptar as 

atividades, conteúdos e acessos ainda estão em processo de formação, já o protagonismo 

do professor, é possível em alguns momentos e em outros não. Para TRINCAUS (2008, 

p. 3) “considerando que as novas ferramentas da educação têm mais a contribuir que a 

prejudicar.”  

 

Ensino X Aprendizado 

Para compreender melhor esse universo do EAD e o ensino médio foi organizado 

em duas turmas de 1º anos, de uma determinada professora, vitualmente, uma pesquisa. 

Foi constatado que 70,6% dos alunos estão utilizando o canal Google Classroom, ofertado 
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pela Secretária de Educação. E menos de 27% desses alunos estão assistindo as aulas pela 

TV chamada de aula Paraná, conforme podemos observar na tabela abaixo: 

 

 
Figura 01: Enquete sobre as aulas à distância. Quais canais você está acessando? 

Fonte: o autor 2020 

 

  

Também foram questionados sobre qual era a percepção deles em relação as aulas 

EAD e as atividades postadas no Classroom. Sobre essa indagação foram observadas na 

justificativa que eles não estão dominando essa metodologia como se imaginava e que o 

estresse/angústia tem se apresentado na fala deles, observados na figura abaixo:  

 

 
Figura 02: Enquete sobre as aulas à distância. Você encontrou dificuldades? Você achou tranquilo 

estuda nesse formato? Justifique: 

Fonte: o autor 2020 



50 
 

 

 

  

Em relação a preferência dos alunos de 6 º anos dessa mesma professora, foi 

observado, no gráfico abaixo, que:  73,5% dos alunos preferem as aulas presenciais, 

17,6% gostaria de estudar em um formato misto (EAD e presencial) e apenas 8,8% desses 

alunos optaram por estudar apenas à distância.  

 

 
Figura 03: Enquete sobre as aulas à distância. Você prefere estudar pela internet ou com o 

professor em sala de aula? 

Fonte: o autor 2020 

 

 Questionando os alunos de 6º ano com relação a como eles estão estudando em 

casa, como eles resolvem as dúvidas e como conseguem solucionar as dificuldades do 

ensino a distância, ficou claro que a grande maioria 73,5% dos alunos participantes do 

Classroom contam com ajuda dos pais, apenas 2,9% desses alunos não tem ninguém para 

auxiliar nos estudos em casa, conforme podemos observar:  
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Figura 04: Enquete sobre as aulas à distância. Você precisa ou conta com ajuda de alguém? 

Fonte: o autor 2020 

Vale ressaltar que o cenário atual exige novas ações, porém a educação e a 

aprendizagem contempladas no evento da cibercultura, ainda está em fase inicial, 

rompendo barreiras.  

Nesse ano existem dificuldades na mediação dos conflitos, principalmente no 

ensino básico. Para SANTOS & SANTOS (2018, p.14)  que enfatizam que o ensino em 

EAD na direção da formação continuada é inovador e essencial, é nessa linha de 

pensamento que governo e instituições devem rever com cautela o formato de estudo 

ofertado nesse período de pandemia. 

 Utilizar-se de outras metodologias, se apropriar das TICs e simplesmente sair da 

zona de conforto que é a sala de aula, o convívio único de professor e aluno, é um ponto 

positivo, muitas ações devem ser revistas, aprimoradas ou descartadas, mas nenhuma 

poderá ser considerada falha ou ser desprezada imediatamente. 

 O ensino é real seja ele presencial ou virtual, porque os alunos estão pesquisando, 

lendo, procurando soluções. O importante nesse momento é diagnosticar o nível de 

aprendizagem que esse período de transformações virtuais reflete para os estudantes do 

ensino básico. Além de ofertar com a mesma qualidade o aprendizado para os alunos que 

não possuem acesso as aulas virtuais. 
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É POSSÍVEL SER HUMANO ONLINE!∗ 
Luciana Azevedo1 

 

Minha experiência no ECOE On-line foi, basicamente, ‘sentar na janelinha’ do 

futuro da educação no exato momento em que esse futuro decolava. Não houve, do ponto 

de vista tecnológico, nenhuma nova ferramenta. A roda não precisou ser inventada para 

que a experiência de educação on line desse sua arrancada. Na verdade, plataformas 

virtuais já existiam há décadas, mas foi o fator cultural que mudou tudo. 

Ainda lembro quando me inscrevi para o primeiro curso on line do Sebrae. Era a 

primeira vez que um curso era dado à distância em uma instituição desse porte e 

relevância e totalmente em português. Assemelhava-se muito ao modelo de mentoria à 

distância que algumas universidades ensaiaram para dar celeridade à conclusão de cursos. 

Poucos anos depois eu fiz minha primeira modalidade à distância de uma cadeira do curso 

de Direito e ela era... decepcionante: era só um CD e eu ainda tinha que encontrar a 

professora presencialmente para tirar dúvidas, fazer provas e entregar trabalhos 

impressos. 

À medida que fui entrando no mercado de trabalho a experiência foi evoluindo. 

Não só os cursos internos das empresas eram todos on line como até minha pós-graduação 

foi toda feita assim, mas com a garantia de que nada sobre ter cursado virtualmente fosse 

colocado no diploma, tamanho era o preconceito com as graduações à distância ou 

semipresenciais. 

Como entusiasta dos cursos virtuais, segui fazendo vários, com os mais diversos 

temas e um que destaco como sendo o que mais trouxe mudanças impactantes para minha 

vida e carreira foi o curso sobre Reaprendizagem Criativa, que abriu meus olhos para a 

velocidade com que as mudanças precisam ser feitas e o quanto elas dependem de mentes 

desbloqueadas para tomar à frente e trazer novas ferramentas, pois são pessoas moldáveis 

que se adaptam às mudanças na velocidade que elas exigem. 

 
∗ Categoria Relato de Experiência 
1 Advogada de formação, especialista em licitações e contratos tendo atuado tanto na iniciativa pública 
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Para quem não tinha reservas nem preconceitos, aulas à distância e ambientes 

virtuais de ensino já eram algo tão comum quanto transferir dinheiro pelo aplicativo do 

banco. Mas a gente ainda tinha quem passasse ‘cheque’ quando o assunto era educação e 

a pandemia veio nos dar uma lição sobre a compulsoriedade das mudanças. 

No meio do caminho tinha um vírus, e ele não era nada virtual. E por essa razão, 

ironicamente, ele nos obrigou a viver o ano de 2020 como um bonequinho do ‘The Sims’, 

nos obrigou a assumir nossa ‘Second Life’ de forma intensa, pois isolados sim, mas 

sozinhos nunca! Afinal, somos seres sociais e é por isso que desde o dia 1 da Internet nós 

criamos redes sociais e a utilizamos para comunicação. 

Nunca entendi porque demorou tanto para que a burocratização e a discriminação 

do ensino à distância fossem finalmente exterminadas, mas uma Pandemia nos deu a 

oportunidade de olhar com mais naturalidade esse processo e obrigou todo mundo a se 

colocar na mesma página. Os professores se reinventaram - mais uma vez – e foi uma 

trajetória marcada por sorrisos, suor e lágrimas. 

Ferramentas que já existiam foram adaptadas para atender a demanda não só de 

sala de aula, como de auditórios. Palestrantes, professores, alunos e até a compra dos 

materiais didáticos precisou, necessariamente, passar pela Internet e ela foi nossa maior 

aliada. A descoberta não foi sobre a tecnologia, a descoberta foi sobre como somos 

adaptáveis a ela. Foi sobre sua ergonomicidade mesmo para quem nunca tinha tido 

contato tão intenso com ela. 

E sobre essa descoberta, que diz muito mais sobre nós do que sobre a tecnologia, 

há uma frase que me marcou no Ecoe On line: “Grandes descobertas acontecem quando 

o subitamente possível encontra o desesperadamente necessário” Thomas Friedman. 

No final, todos saem mais fortes: A educação sai mais forte. O ser humano sai 

fortalecido e a criatividade é exercitada em toda sua potencialidade, pois as mudanças 

sempre existirão, a educação sempre existirá e o ser humano sempre precisará do contato 

humano, mas ele não precisa ser presencial. É completamente possível ser humano on 

line e essa pandemia nos ensinou isso! 
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PSICOLOGIA ESCOLAR: ATUAÇÃO EM GRUPOS NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA∗ 

 
Rivaldo Mendes da Silva1 

 

Resumo: O relato de experiência em tela reflete a prática de um psicólogo escolar, em 
uma escola de educação básica do setor privado na cidade de Gravatá-PE. Essa 
instituição não disponibilizava o profissional de psicologia, diante disto foi elaborado 
um projeto que foi apresentado a instituição. Após a aprovação e a contratação do 
psicólogo foi levado a cabo a realização do projeto que contou com a formação de  grupos 
com os estudantes adolescentes, dividindo-os sem sub grupos. A equipe escolar 
reconheceu que o trabalho do psicólogo escolar forneceu melhorias para a instituição 
por contribuir com a saúde mental. E, para somar neste trabalho, é apresentada uma  
reflexão sobre a atuação do psicólogo na pademia e pós pandemia da covid-19 na 
escola. 

 
Palavras-Chave: Escola; Grupos; Psicólogo. 

 
 
INTRODUÇÃO 

O presente relato apresenta minha experiência na educação básica como 

psicólogo escolar, que foi realizada dois meses após minha colação de grau. A escolha 

de trabalhar nesta área ocorreu por ter interesse e já ter desenvolvido projetos e 

palestras na escola, como também a oportunidade de envolver este profissional na 

comunidade escolar, visto sua função ser importante. A escolha da instituição 

aconteceu por um estudo geográfico na cidade de Gravatá no estado de Pernambuco, 

onde constatei que as escolas de pequeno e médio porte não apresentavam o 

profissional na instituição. 

Apresentei o projeto a escola que irei nomear de E. C. D. que acolheu a contração 

e oportunidade de realizar na instituição esta função. Ao estudar o Projeto Político 

Pedagógico e dialogar com a gestão, corpo docente e discente, percebi a necessidade 

de fornecer grupos para o desenvolvimento pessoal dos estudantes, visto muitas 

temáticas poderem ajudar no seu desenvolvimento. 

A escola que desenvolvi o trabalho é privada e apresenta uma estrutura de 

 
∗ Categoria: Relato de Experiência 
1Estudante de Licenciatura em Pedagogia; Especialista em Gestão em Saúde Mental pela UCAM; 
Bacharel em Psicologia pela UNIVISA;E-mail:rivaldomendespsi@gmail.com 
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pequeno porte que fornece educação infantil e ensino fundamental, que apresenta mais 

de 20 anos de história na cidade e volta seu trabalho para uma pedagogia social, 

oferecendo descontos nas mensalidades através de bolsas de estudos de 100%, 75% e 

25 %. 

Com objetivo de desenvolver um espaço para os estudantes cuidarem de sua 

saúde mental na escola, o grupo em psicologia escolar surge com a participação de 10 

estudantes que apresentavam demandas de sofrimento semelhante e idades 

respectivamente, o espaço facilitou a potencialidade dos estudantes e resultados que 

serão descritos. 

E acrescentar neste relato de experiência reflexões sobre a atuação do 

profissional de psicologia na escola em tempos de pandemia, promovendo um espaço 

de acesso a uma educação inovadora e com qualidade. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O profissional de psicologia escolar é um técnico que promove seu trabalho na 

articulação de uma educação com qualidade, visto promover um espaço de construção 

de conhecimento envolvendo todas pessoas em suas respectivas funções 

(FRANSCHINI; VIANA.2016). Para sua atuação é necessária para conhecimentos 

sobre a política de educação, políticas públicas, gestão, políticas de inclusão e 

conhecer a rede setorial dos serviços da cidade e do estado.  

Trabalha com os técnicos em educação, equipes do terceiro setor, professores, 

equipe da gestão, famílias e responsáveis pelos estudantes, ou seja, suas famílias 

(BRASIL,2019). Trabalhar com a saúde mental na escola e promover um espaço de 

construção de conhecimento sobre o que faz bem a si e seu coletivo e o que prejudica, 

promovendo uma rede de articulação e espaço de expor seu conhecimento de mundo 

e aprender com os pares. 

Nesta perspectiva o grupo de psicologia escolar na E.C.D. surgiu com a proposta 

de promover um espaço de conhecimento e si e cuidado, implicando num movimento 

de identificação dos membros, por isso a inclusão no grupo do 9º ano do ensino 

fundamental surgiu pela identificação de sofrimento e proximidades, abrindo espaço 

para um aluno do 7º ano participar por ser próximo aos estudantes e ter demanda 

semelhante. 

A demanda do grupo aparece pela importância dos alunos poderem trabalhar sua 

autoestima, através de experiências facilitadas pelo profissional e pares. Este espaço foi 
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baste rico para eles por apresentarem atualizações em suas vidas e para mim, por 

desenvolver um projeto que deu resultados. 

O grupo foi criando sua identidade dia após dia. Para seu início surgiu convite 

para os estudantes que já tinha ido a mim e amigos deles. Marcamos a primeira reunião 

no período da tarde por ser um turno que não tem aula e 10 alunos compareceram com 

as idades entre 13 a 15 anos, ambos estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental. 

Neste encontro ocorreu a apresentação do projeto, criamos um nome, as regras e 

formamos um grupo no WhatsApp para avisos. Nas regras foi decidido que o sigilo 

do grupo era importante e ambos concordaram, a duração  de 1 hora e  meia  no horário 

das 14h às 15:30h, contendo eles.   As temáticas eram sugeridas por eles e uma eleição 

era proposta para decidir qual temática seria executada no próximo encontro. 

Após a primeira reunião toda semana o Conectados encontravam e realizávamos 

nosso grupo, após o grupo era dirigido o convite de conversar pessoalmente caso 

tivesse alguma demanda, era comum 2 pessoas diferente por semana solicitar, 

apresentando dúvidas e perspectivas sobre o grupo que não gostaria de com partilhar 

com todos. 

Os grupos ocorreram entre Maio a Junho e Agosto a Novembro de 2019 de forma 

semanal. Os estudantes eram muitos responsáveis com sua presença, quando 

necessitava falta sempre justificavam com faltas compreensivas. 

Após a primeira reunião solicitei que o tema do grupo fosse “quem sou eu”, neste 

foi realizado uma dinâmica de interação, roda de diálogo e troca de experiência e o 

último grupo foi: “como estou saindo do grupo? ”, que ocorreu pela metodologia de 

dinâmica e roda de diálogos. Ambos foram direcionados por intervenções de saúde 

mental na perspectiva escolar. 

A equipe da gestão escolar, professores e demais funcionários comentavam 

durante os corredores, atendimentos e nas reuniões como a escola tinha evoluído com 

a atuação do setor de psicologia, como os estudantes estavam mais focados na escola 

e as famílias satisfeitas. Além deste resultados já comentados, os estudantes estavam 

menos ansiosos, com perspectiva de vida e para o futuro, melhoraram as notas e 

comportamentos na escola, e dos 10 alunos 6 fizeram a seleção para Escola Técnica 

Estadual (ETE) e 4 passaram na primeira chamada e outros ficaram no remanejamento, 

esta conquista foi comemorada pela escola, pois era comum passar 2 estudantes por 

ano contabilizando na primeira chamada e no remanejamento. 

Com a chegada do COVID-19, a educação passou por mudanças, entre elas o 
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acesso de aulas remotas para os estudantes e demais profissionais de educação. O 

psicólogo escolar é um profissional indispensável nestes espaços, por ser aquele que 

trabalha com as coletividades e possíveis mudanças que possam modificar o processo 

de ensino e aprendizagem. 

Em seu trabalho de forma remota, este profissional poderá trabalhar com os 

profissionais de educação através de grupos e individuais por escutas e temtáticas 

geradoras que influenciem no dsenvolvimento pessoal e coletivo, além dos estudantes 

e familias de como estão lidando com a situação de saúde pública, possibilitando um 

espaço de escuta e orientações para um melhor desempenho da educação. 

Trabalho remoto do profissional de psicologia é inovador na educação em 

tempos de pandemia por envolver toda a política a pensar sobre o cuidado de si e das 

coletividades e fornecer um espaço de melhorias no processo de educação atráves das 

mudanças que este movimento ocorreu. Seu trabalho necessita ser desenvolvido 

também após a pandemia, pois adoecimentos psiquícos são esperados pela forma social 

que as pessoas lidaram neste período. 

 

CONCLUSÃO 

Atuar em psicologia escolar na educação básica é desafiador por envolver a 

representação dinâmica da escola e possibilitar mudanças significativas que nem 

sempre este espaço estar aberto para realizar. Trabalhar com as diversidades das 

famílias e suas relações com os filhos e responsáveis são desafios do profissional, por 

ocorrer uma sensibilização na mudança comportamental para modificar a forma de 

lidar com as relações com os pares. 

O trabalho do grupo em psicologia ajudou a contribuir para uma política escolar 

de saúde mental, cuidando das pessoas pelo seu envolvimento com os pares e 

atualização de formas de lidar com o mundo, aprendendo a lidar e compreender sua fase 

de desenvolvimento que é tão taxada como complicada. Apresentando na escola e fora 

dela uma performatividades mais saudável para si, sem tanto sofrimento causado pelos 

sintomas que eram relatados nos grupos. 

Este projeto foi um trabalho salutar que expõem para comunidade científica 

como relato de experiência de minha prática como profissional recém-formado e com 

empoderamento na política educacional. 

Refletir sobre atuação do psicólogo escolar em tempos de pandemia é possibilitar 

espaços de melhorias de acesso a uma educação como política de inclusão as 
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integralidades humanas que passa por movimentos estressores que podem prejudicar 

o aprendizado com qualidade.  

Portanto, é necessário a atuação deste profissional no perído de pandemia, como 

após ela, pois adoecimentos psíquicos podem aparecer levando o espaço escolar a não 

desenvolver uma educação com êxito. 
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IMPACTOS PROVOCADOS PELA PANDEMIA DO CORONA 
VÍRUS NA EDUCAÇÃO∗ 

Danielli Taques Colman1  

Resumo: Pretende-se com esse artigo analisar aspectos positivos que a pandemia devido 
ao corona vírus trouxe para o cenário educacional e a importância do ensino híbrido para 
o retorno das aulas e seus impactos para uma aprendizagem significativa. Apresentando 
nuances do aprendizado presencial e virtual, o papel do professor e do aluno nessas novas 
perspectivas educacionais. Destacando também o enfrentamento de algumas dificuldades 
a serem superadas objetivando uma educação de qualidade. Para tanto, como 
metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica exploratória e análise qualitativa. 

Palavras-Chave:  educação híbrida, ensino virtual, tecnologia. 

 

INTRODUÇÃO  

Ainda que em pleno século XXI as tecnologias digitais da informação e 

comunicação, TICs, estejam presentes no cotidiano de grande parcela da população, 

pouca é a utilização no ambiente escolar e uma minoria dos professores fazem uso delas 

para mediar o processo educacional. As escolas continuam com os antigos modelos, giz 

e quadro-negro, e a utilização das tecnologias que poderiam enriquecer o processo de 

aprendizagem são deixadas de lado. 

 Um dos grandes desafios da educação está na utilização das tecnologias em salas 

de aulas a fim de que tornem o aprendizado tangível a toda heterogeneidade apresentada 

pelos educandos e assim proporcione-lhes uma aprendizagem significativa e ao mesmo 

tempo atrativa. 

As medidas de isolamento social adotadas pelos governos repercutiram no 

fechamento presencial das escolas. Conforme informações da UNESCO, no pico 

pandêmico tivemos 1,5 bilhões de estudantes impactados em todo o planeta Terra. 

 Inicialmente, apresentaremos os impactos da pandemia do COVID-19 na 

educação, os quais repercutiu em um novo cenário educacional; finalizando com 
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reflexões de um retorno às aulas com a possibilidade da implantação de um ensino 

híbrido. 

  

Educação X Pandemia 

 Com o anúncio da pandemia do corona vírus todos os seres humanos foram 

impactados em suas diferentes dimensões e complexidades. Isto posto, se fez necessário 

um repensar para que fosse possível a continuidade do ano letivo.  

 Com a expedição da Medida Provisória n.º 934 de 1º de abril de 2020, que 

estabeleceu normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e superior, temos 

no artigo inicial: 

 
Art. 1º O estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado, 
em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo 
de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I 
do caput e no § 1º do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde que cumprida a carga 
horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, 
observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de 
ensino. (BRASIL, 2020) 
 
 

Assim, os governos começaram as mobilizações nas buscas de estratégias 

pretendendo atenuar os impactos na educação com a paralização das escolas e 

cumprimento das 800 horas aulas do ano letivo para que o calendário escolar não fosse 

prejudicado. 

No Estado do Paraná, em março de 2020 as escolas foram fechadas e milhares de 

alunos ficaram, por um curto espaço de tempo sem aulas. Em linhas gerais, o governo 

paranaense retomou as aulas na rede estadual, no dia 06 de maio do ano corrente, 

utilizando plataformas digitais do google sala de aula, aplicativo Aula Paraná, trilhas de 

aprendizagem, aulas transmitidas em canal aberto de televisão e Youtube, além de 

materiais impressos entregues aos que não possuem acesso as tecnologias. O governo 

firmou parcerias com empresas de telefonia móvel para que o aplicativo denominado 

“Aula Paraná” não tivesse cobrança de dados, disponibilizando  mais uma opção gratuita 

para os alunos prosseguiriam seus estudos. 

Em um curtíssimo espaço de tempo a educação tomou uma nova roupagem, 

passando do modelo presencial para o não-presencial.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm
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Embora o modelo não-presencial implantado no PR não se utilize exclusivamente 

das mídias digitais, percebe-se que essa é a grande aliada para esse momento, 

conseguindo abarcar um número expressivo de alunos.  

Assim, o ensino no Estado do Paraná retornou em pouco tempo com novas 

ferramentas e diretrizes disponibilizadas para dar continuar ao processo educacional. 

Com essas novas perspectivas surgiram inúmeros desafios para os gestores, equipe 

pedagógica, professores e estudantes, os quais precisaram se familiar com o uso das 

tecnologias no meio educacional. 

 Nesse curto espaço de tempo, a grande maioria dos professores se recriaram, 

reinventando as aulas, muitos utilizando diferentes ferramentas, sites, ministrando aulas 

via meet ou mesmo gravando-as, valendo-se de plataformas adaptativas, enfim um novo 

cenário surgia rapidamente vez que urgiu a necessidade de inovação no ato de lecionar. 

 
(...) quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado 
forma-se e forma ao ser formado. É nesse sentido que ensinar não é 
transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela qual um 
sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e 
acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus 
sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não conduzem à 
condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e 
quem aprende ensina ao aprender. (FREIRE, 1996) 
 

Com o cenário atual os sujeitos educacionais ao atuarem ressignificaram a prática 

pedagógica. A educação que há tanto tempo seguia um curso cômodo, foi inusitadamente 

impactada abarcando todos os agentes que fazem parte dela. 

De certa forma, com a pandemia, muitos dos professores foram beneficiados pelas 

formações continuadas constantes, sejam elas governamentais ou buscadas pelos 

interesses profissionais e pessoais de cada um, pois a facilidade proporcionada nesse 

momento de distanciamento social e que os estudos são permeados pelo digital permitiu 

que muitos se reciclassem. 

A crise pelo qual o mundo está vivendo revelou pessoas com diversas 

características: acomodadas, transformadoras, estagnadas, oposicionistas, enfim, e na 

educação também não foi diferente. Revelou os atores mais singulares e plurais possíveis. 

Os alunos foram inseridos nesse novo contexto educacional permeado pelas 

tecnologias, os quais expressaram inicialmente o pouco envolvimento com seus estudos. 

Trazendo à tona, uma parcela significativa dos estudantes que possuem celular ou 

notebook mas que apenas gerenciam as competências de ferramentas básicas e na sua 
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maioria utilizam os seus aparelhos para bate papos e/ou ouvirem músicas, demonstrando 

uma deficiência desses sujeitos em relação aos aportes tecnológicos e pouca familiaridade 

das mídias no ambiente educacional. 

As equipes pedagógicas nesse período foram decisivas chamando os alunos para 

as atividades não presenciais, dando os direcionamentos e os aportes necessários para que 

todos prosseguissem, traçando estratégias para minimizar a desistência e a evasão escolar. 

Algumas mazelas da sociedade estão sendo escancaradas pelo momento vivido, 

uma delas é a desigualdade. Na educação essa disparidade se revela com os alunos sem 

acesso às mídias digitais e/ou televisivas, sem condições de um espaço adequado aos 

estudos, com falta de estrutura familiar, fatores que repercutem e impactam o 

aprendizado.  

Experimentamos novos tempos, em que jamais, em hipótese nenhuma, 

esperávamos acontecer tão rapidamente. Um novo olhar sobre o professor, aluno e 

tecnologia tomou conta de todos, novos debates, formações, desafios enfrentados em tão 

curto espaço de tempo. 

 
A comunicação aberta, em múltiplas redes, é um componente-chave 
para a aprendizagem significativa, pelas possibilidades de acesso, troca, 
recombinação de ideias, experiências e sínteses. O desafio da escola é 
capacitar o aluno a dar sentido às coisas, compreendê-las e 
contextualizá-las em uma visão mais integradora, ampla, ligada à sua 
vida. (MORAN in BACHIC, TANZI NETO e TREVISANI, 2015) 
 
 

Para o momento presente e futuro os instrumentos tecnológicos são os grandes 

aliados para a educação. A tecnologia avançou no meio escolar e agora essa volta não é 

mais possível.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) trouxe 10 competências gerais, 

sendo a quinta competência: 

 
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 
(BRASIL, 2017) 
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Muitas escolas não vislumbravam caminhos para o cumprimento da mencionada 

competência. Devido ao contexto gerado pela pandemia do COVID-19 todas as unidades 

escolares de certa forma conseguiram com maior ou menor ênfase cumprir o disposto. 

De modo geral, a pandemia nos trouxe a percepção de que a educação continuava 

seguindo um modelo centrado na figura do professor e alunos com muita pouca 

autonomia, sem protagonismos e atuações no processo de ensino aprendizagem. 

 
O problema não está no online, está na falta de autonomia na formação 
de cada estudante, na deficiência de domínio das competências básicas 
(saber pesquisar, analisar, avaliar…) e também na gestão paternalística 
das aulas, da forma de ensinar: Tudo é dado ronto, como receita 
fechada, prato feito, com pouca autonomia, participação e 
envolvimento dos aprendizes. (MORAN, 2020) 
 
 

 A escola precisou redefinir o modo de ensinar e aprender, também os objetivos da 

aprendizagem e os currículos foram impactados e necessitam de olhares atentos para um 

redirecionar. Que esse caminhar imposto pela pandemia não fique apenas para esse 

momento, porque nele existem inúmeras possibilidades. 

 

Possibilidade De Retorno Às Aulas Com A Educação Híbrida 

Tanto se fala de um “novo normal”, o qual experienciaremos em breve, mas que 

inegavelmente trouxe expressivos impactos para um repensar no ensino. Cada Estado 

definirá nuances para o retorno das aulas presenciais e a pretensão desse artigo não é 

abordar todas as possibilidades e tão pouco esgotar o assunto.  

Há algum tempo o termo educação híbrida vem ganhando destaque, mas com a 

pandemia esse conceito tornou-se frequente, visto que será necessário um novo olhar para 

o retorno das aulas.  

Entende-se educação híbrida como aquela que ocorre oras em momento 

presenciais e oras permeada pelas tecnologias, se dando na alternância de momentos 

síncronos e assíncronos. Em que os estudantes interagem com as tecnologias, rompendo 

os espaços da escola. O aprender e o ensinar podendo se dar em diferentes espaços. 

 
Na educação, acontecem vários tipos de mistura, blended ou educação 
híbrida: de saberes e valores, quando integramos várias áreas de 
conhecimento (no modelo disciplinar ou não); de metodologias, com 
desafios, atividades, projetos, games, grupais e individuais, 
colaborativos e personalizados. Também falamos de tecnologias 
híbridas, que integram as atividades da sala de aula com as digitais, as 
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presenciais com as virtuais. Híbrido também pode ser um currículo mais 
flexível, que planeje o que é básico e fundamental para todos e que 
permita, ao mesmo tempo, caminhos personalizados para atender às 
necessidades de cada aluno. Híbrido também é a articulação de 
processos de ensino e aprendizagem mais formais com aqueles 
informais, de educação aberta e em rede. Implica misturar e integrar 
áreas, profissionais e alunos diferentes, em espaços e tempos distintos. 
(MORAN in BACHIC, TANZI NETO e TREVISANI, 2015)  
 

Várias são as possibilidades do ensino híbrido: vídeos aulas, sala de aula invertida, 

rotação por estações, laboratório rotacional, webquest, entre outras que utilizem-se da 

mescla presencial e virtual.  

Nesse modelo os estudantes precisam emergir das zonas de conforto passando a 

gerir seu tempo, seus estudos, ritmo, sendo os protagonistas da sua aprendizagem. Na 

educação híbrida o aluno atua e deixa de ser mero receptor e se torna um ser autônomo, 

pesquisando, tomando decisões e identificando suas próprias fragilidades para que no 

momento presencial tire suas dúvidas, debata sobre o tema e amplie sua aprendizagem.  

Já o professor precisa “ser um grande provocador, interlocutor, orientador de 

pesquisa e caminhos, de abertura de novas trilhas e desafios” (MORAN, 2020), ou seja, 

assume a mediação e orientação dos estudos, o qual deverá elaborar seus planos de aulas 

com objetivos e metodologias definidas. A figura do professor deixa de ser a primeira 

fonte de conhecimento. 

Desta forma quando se reporta a espaços que vão além do  físico da escola, faz-se 

necessário o engajamento de toda a comunidade escolar. Uma vez que as escolas terão 

que observar suas realidades e dificuldades para que avancem e escolham o melhor 

caminho, pois não existe um modelo ideal, pronto e perfeito, mas cada realidade escolar 

terá que verificar suas dificuldades e condições para que possam personalizar um modelo 

utilizando as tecnologias.  

 
As instituições mais inovadoras propõem modelos educacionais mais 
integrados, sem disciplinas. Organizam o projeto pedagógico a partir de 
valores, competências amplas, problemas e projetos, equilibrando a 
aprendizagem individualizada com a colaborativa; redesenham os 
espaços físicos e os combinam com os virtuais com apoio de 
tecnologias digitais. As atividades podem ser muito mais diversificadas, 
com metodologias mais ativas, que combinem o melhor do percurso 
individual e grupal. As tecnologias móveis e em rede permitem conectar 
todos os espaços e elaborar políticas diferenciadas de organização de 
processos de ensino e aprendizagem adaptados a cada situação, aos que 
são mais proativos e aos mais passivos; aos muito rápidos e aos mais 
lentos; aos que precisam de muita tutoria e acompanhamento e aos que 
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sabem aprender sozinhos. Conviveremos nos próximo anos com 
modelos ativos não disciplinares e disciplinares com graus diferentes 
de “misturas”, de flexibilização, de hibridização. Isso exige uma 
mudança de configuração do currículo, da participação dos professores, 
da organização das atividades didáticas e da organização dos espaços e 
tempo. (MORAN in BACHIC, TANZI NETO e TREVISANI, 2015) 
 

O hibridismo não substitui o modelo educacional, mas agrega ao ensino outras 

possibilidades, trazendo um ressignificado, em que ambos, professores e estudantes, são 

protagonistas. Com uso das TICs no âmbito escolar o ensinar e o aprender trazem 

oportunidades de vivências que repercutirão na vida pessoal, profissional e social. 

O aprendizado virtual pode ser tão significativo quanto o presencial, na medida 

em que permite uma personalização do ensino adequado aos diferentes níveis e 

especificidades de cada estudante. 

 
A educação sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários 
espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos. Esse processo, 
agora, com a mobilidade e a conectividade, é muito mais perceptível, 
amplo e profundo: é um ecossistema mais aberto e criativo. Podemos 
ensinar e aprender de inúmeras formas, em todos os momentos, em 
múltiplos espaços. Híbrido é um conceito rico, apropriado e 
complicado. Tudo pode ser misturado, combinado, e podemos, com os 
mesmos ingredientes, preparar diversos “pratos”, com sabores muito 
diferentes. (BACICH e MORAN, 2015) 
 

Os docentes se apropriaram das mídias para continuarem trabalhando os 

conteúdos das suas disciplinas. A plataforma google sala de aula, é uma ferramenta que 

vem sendo utilizada e considerada como uma personalização do ensino, pois nela o aluno 

desenvolve sua autonomia, faz a gerência do tempo e dos seus estudos e o professor é o 

mediador e organizador dos processos, um articulador das aprendizagens. 

Ainda que a pandemia tenha aproximado a tecnologia e a educação, percebe-se 

que muitos alunos apresentam inúmeras dificuldades em estudar utilizando-se das 

ferramentas tecnológicas e fazendo a gestão do tempo em prol dos seus estudos. José 

Moran (2015) evidencia que os ajustes serão necessários, pois o foco são alunos ativos 

com envolvimento profundo e professores orientadores, em que os sujeitos rompam a 

passividade, a burocratização e a mera transmissão.  

Assim, a educação blended permite que os alunos frequentem os espaços físicos 

e virtuais para uma efetivação do processo de aquisição de conhecimentos, aproveitando 

dessa forma as potencialidades de cada um dos ambientes. É um fazer educação de modo 
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diferente, em que exige dos sujeitos maiores responsabilidades na medida em que a 

heterogeneidade de conhecimentos se apresente. E desta maneira utilizar-se do uso das 

tecnologias de forma dialética em prol da educação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda que não tenhamos uma clara repercussão do ensino-aprendizado 

evidenciado nesse momento de distanciamento social os desafios que a pandemia nos 

impôs deve gerar um novo repensar de educação, os projetos futuros devem envolver a 

educação híbrida, tornando o processo de ensino aprendizagem mais atrativo aos 

estudantes. 

 A crise pandêmica demonstrou que existe possibilidade de aprender e ensinar em 

diferentes espaços, cabendo aos professores identificarem técnicas, recursos e 

metodologias transpondo didaticamente saberes necessários que sejam objetos de 

interesse dos alunos. 

Para tanto, se faz perene um repensar de ações, a começar inclusive pelas práticas 

adotadas no âmbito escolar. Para o retorno das aulas se faz necessária novas medidas em 

que a mescla de educação presencial e virtual traz uma combinação favorável no processo 

de ensino aprendizagem. É preciso que as aulas tenham novas roupagens, sejam mais 

atrativas em que o aluno tenha participação no processo e recrie as dinâmicas 

educacionais, com protagonismo e envolvimento. 

O Estado também terá que criar alternativas, investimentos tecnológicos e de 

internet nas escolas, não poderemos mais aceitar computadores sucateados, tão pouco 

internet que não atendam as demandas educacionais mínimas. O ideal seriam parceria 

governamentais com empresas para disponibilizações de pacotes de dados específicos 

para os estudantes utilizarem com seus estudos. Diante desse panorama serão necessárias 

políticas públicas que visem garantir o acesso aos recursos tecnológicos. 

Assim, os desafios educacionais híbridos envolvem os professores, gestores, 

equipes pedagógicas, estudantes, famílias e governos, os quais compõem os elos tão 

importantes ao processo educacional, em que cada um possui sua parcela de 

responsabilidade. 
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PRÁTICAS DE ENSINO EM TEMPOS DE PANDEMIA: EM UMA 
BREVE PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA∗ 

 
 

Jéssica Veloso Morito1 
 

 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo instigar pela articulação entre os 
fundamentos teóricos e práticos através dos conceitos, teorias e soluções de pressupostos 
sociológicos a realidade atual em meio à crise sanitária mundial; utilizando 
representações de questões reais e a revisão bibliográfica, com fins exploratórios, 
delimitando a temática por meio de apontamentos referentes aos fundamentos normativos 
e legais que regulam a atividade profissional do professor. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O tema contemplado é a aplicabilidade dos conceitos da sociologia para analisar 

questões-problemas sobre as implicações da nova conjuntura social, em prol da pandemia 

do COVID-19; com o objetivo de expressar, com clareza e com precisão, a tomada de 

decisões no cenário educacional e suas implicações para os sujeitos; a problematização 

consiste no caso de se colocar na condição de professor de uma determinada escola e 

produzir uma análise a partir da temática sobre a educação em tempos de pandemia; e a 

metodologia, se pontua na estruturação de passos: da revisão bibliográfica e uso dos 

autores consagrados da sociologia para reflexão sobre as demandas educacionais atuais; 

e finalizar com as impressões na conclusão.  

Assim, esse diálogo pretende permitir a reflexão sobre à importância da 

contextualização e a utilização de estratégias de ensino, correlacionando o cotidiano com 

conceitos sociais, ou seja, a usabilidade em contextos educativos; assim propõe a 

problematização sobre o cenário mundial. Sendo costumeiro na rotina escolar, escutar 

dos alunos questionamentos referentes aos conteúdos ministrados e a sua usabilidade; 

pois anseiam em um ensino didático e usual; nessa atividade o processo educativo não 

serve para satisfazer anseios acadêmicos; mas aposta no modelo prático, para estimular e 
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motivar os sujeitos em prol de um aprendizado efetivo. 

Essa produção textual discute a abordagem sobre o contexto pandêmico como 

possibilidade para o ensino na usabilidade real; aliando o uso dos conceitos, como 

sugestão de uma atividade experimentada, construída junto aos sujeitos do âmbito 

escolar, de modo qualitativo, na relação entre duas realidades: a educação e o colapso 

mundial de saúde, por fim possuirá uma linguagem breve, objetiva e permitirá análises 

claras, sem ambiguidade. 

 

DESENVOLVIMENTO  

O novo coronavírus, conhecido popularmente como COVID-19, culminou na 

crise pandêmica mundial que atingiu não somente as relações, mas a economia, e não 

diferentemente, a educação. Esse fenômeno contribui por evidenciar as desigualdades 

sociais, principalmente no campo educativo, ressaltando as demandas que eram ocultadas 

em políticas públicas frágeis que não se efetivavam, má distribuição dos recursos e a 

reprodução discursiva que distanciava a realidade das resoluções propostas: a educação 

já demandava por reestruturações.  

O ano de 2020 está sendo cenário de uma realidade bastante distinta do que 

estávamos acostumados, a pandemia da Covid-19 atingiu a todas as pessoas de forma 

abrupta. Medidas de prevenção e controle da doença, difundidas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e reiteradas pelo Ministério da Saúde (2020), por meio da 

Recomendação Nº 027 do Conselho Nacional de Saúde, determinam a importância do 

isolamento social para reduzir o contágio da doença. Sendo assim, com a intenção de 

proteger a população, as aulas presenciais foram suspensas em todo o Brasil. 

O contexto atual exige que a escola acompanhe e se adapte às mudanças que vêm 

ocorrendo desde que seu espaço físico foi fechado, todavia é necessário que nesse cenário 

complexo e incerto, se continue prezando pelo desenvolvimento pleno dos sujeitos. 

Tancredi (2009) reflete sobre a necessidade de comprometimento de docentes com a 

responsabilidade de adequar sua atuação diante de diferentes contextos, pois somente 

acompanhando as mudanças que envolvem o cotidiano de estudantes é possível garantir 

processos de aprendizagem que sejam significativos. 

A escola lida com as desigualdades existentes no sistema educacional brasileiro, 

se pontuando nas leis vigentes, discursando sobre sua efetividade, mas ocultando as 

fragilidades que a constitui. Desde a democratização do ensino e com o aumento da 

diversidade - consequente heterogeneidade nas salas de aula - os professores e professoras 
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precisam diversificar e ampliar seus conhecimentos cada vez mais, para que sejam 

capazes de desenvolver processos de ensino e aprendizagem de maior eficiência 

(TANCREDI, 2009). 

Tendo em vista essa característica de constante aprendizado e mudança 

relacionada à profissão docente, se faz necessário refletir sobre as adaptações necessárias 

para pensar a educação dentro da conjuntura atual de pandemia e isolamento social; 

principalmente quando as desigualdades são acentuadas permeadas pelas diferenças 

sociais, econômicas, geográficas e de acesso – principalmente por maquinário e qualidade 

– as tecnologias e a internet. 

Alguns autores clássicos da sociologia, como Durkheim, Marx e Weber sobre a 

educação contribuem com as relações para a compreensão da realidade educacional 

contemporânea. Weber, compreende em sua teoria que o social é o resultado das 

interrelações entre os pares; enquanto Marx, complementarmente, ressalta como a 

educação corresponde, a um objetivo claro, à escola da burguesia que enfatiza as 

desigualdades existentes; e Durkheim que defende o ser social constituído por ideias, 

sentimentos e pelo processo de interações sociais entre o homem, a escola, os pais e a 

sociedade; ou seja, os autores tem em comum a compreensão do ato educativo em 

consonância a outras instâncias. 

Dialogando um pouco mais, Weber expressa, na concepção sociológica, as 

relações do indivíduo com o meio social, destacando que a sociedade não se constitui de 

modo superficial sistematizada, mas na relação entre os sujeitos, assim a educação é 

elemento essencial na formação intelectual e coletiva. Enquanto isso, Marx aborda a 

educação como uma estrutura de controle das classes dominantes; com discursos de 

reprodução sociocultural que cria uma utopia de igualdade de classes; o que podemos 

observar nesse cenário atual que as desigualdades – já existentes – são evidenciadas, 

mesmo sendo parte do processo anterior. E por fim, Durkheim tem a educação baseada 

na efetividade pelo respeito a autoridade das relações hierárquicas; sendo a ação exercida 

de forma contínua; também muito atrelado às vivências atuais, nessa nova perspectiva, 

houve a ruptura do processo dominante da escola, o espaço educativo mudou, o domínio 

dessa nova localidade permeia as mãos do alunado, e se faz necessário as adaptações do 

professor para compreender, e projetar sua prática nesse novo campo. 

A escola pode ser caracterizada como um espaço que reúne pessoas com objetivos 

educacionais em comum (TANCREDI, 2009), deste modo, é coerente pensar na atuação 

docente cooperativa, na qual os pares estabelecem relações mútuas de amparo. Tancredi 
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(2009) argumenta que o compartilhamento de saberes e práticas, a escuta sensível e o 

apoio entre agentes escolares, professores e alunos,  são grandes potencializadores da 

atuação no processo de ensino e aprendizagem. A autora ainda destaca que essa troca tem 

sido considerada a forma mais eficaz de aprender a ensinar, e consequentemente, auxilia 

no sucesso das práticas de ensino bem-sucedidas.  

Desse modo, proporcionar junto aos alunos, uma reflexão sobre a realidade social 

de onde estão inseridos a partir dos autores clássicos das sociologias positivista, crítica e 

compreensiva, permite compreender como não há uma vertente que contemple todas as 

dimensões interativas do campo educativo, mas múltiplas leituras que sanam demandas 

pontuais na compreensão de como se estrutura o processo de ensino e a prática da 

aprendizagem nas relações no âmbito escolar; a escola se baseia em distintas correntes, 

pois ora reproduz as estruturas, ora fomenta o posicionamento crítico para mudanças, ora 

respeita a individualidade, ora compreende a importância do coletivo na construção de 

saberes e mudanças. 

A educação é fundamental para o desenvolvimento humano, pois, tanto a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), de 2017 quanto às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) de 2010 - ambos os documentos norteadores 

para o trabalho pedagógico nas escolas - expressam a necessidade das vivências, 

interações e relações com o outro e com o meio, como base para seu desenvolvimento, da 

construção da identidade pessoal e da identidade coletiva. Neste sentido, traz importantes 

contribuições sobre a necessidade do contato social para processo de desenvolvimento 

humano, no qual a criança adquire novas habilidades e comportamentos.  

A importância das trocas se dá tendo em vista que o sujeito desenvolve suas 

funções mentais superiores por meio do contato que possui com os grupos que convive, 

além disso, os processos internos de desenvolvimento só são capazes de operar quando a 

criança mantém relações de cooperação com os outros, e quando interage com as pessoas 

de seu ambiente social. Desse modo, se faz necessário pensar no desenvolvimento de 

maneira específica, tendo em vista seus contextos socialmente, historicamente e 

geograficamente diversos. Transpor essa tese para o cenário atual, significa investigar 

sobre as práticas pedagógicas remotas que visam o desenvolvimento do sujeito tendo em 

vista o contexto de isolamento social.  

A fim de direcionar o trabalho pedagógico em um sentido de maior eficiência no 

contexto atual, o Conselho Nacional de Educação (CNE) de 2020, homologou um parecer 

que dispõe de diretrizes para orientar as práticas que devem ser adotadas por escolas 
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durante a pandemia do coronavírus. Em relação às recomendações para o trabalho na 

educação, o CNE destaca a importância da aproximação dos/as professores/as com as 

famílias e a necessidade da intervenção educativa e da interação social para o 

desenvolvimento cognitivo e socioemocional, para isso, o parecer sinaliza a importância 

de docentes terem a compreensão de que os alunos aprendem e se desenvolvem, 

prioritariamente, na convivência com o outro. Todo processo de evolução da 

tecnologia produziu transformações visíveis na sociedade e propagou transformações no 

contexto educacional. Não apenas em tempos de Covid-19, as tecnologias têm ganhado 

espaço e destaque desde muito cedo na educação de crianças. Na visão de Kenski (2003), 

mais do que nunca as pessoas precisam interagir com diferentes meios de comunicação 

para manterem-se informadas, sendo assim, o ato de ensiná-las e instrumentalizá-las para 

estarem aptas a sociedade da informação deve caminhar juntamente com o ensino e a 

aprendizagem nas escolas.  

Para Shulman (1996, apud MIZUKAMI, 2004) a meta de uma profissão é a 

realização do serviço pautando-se em propósitos sociais, responsabilidades técnicas e 

morais. Sendo assim, reconhecer a posição social e formativa que o professorado, e a 

própria educação, desempenha, é crucial para nos darmos conta da potencialidade e 

responsabilidade nesse contexto do processo formativo educacional. Portanto, é preciso 

estarmos eticamente comprometidos em transformar a realidade atual em que nos 

encontramos e a desigualdade social que assola a educação no Brasil, em sua totalidade, 

refletindo quase que as mesmas demandas em todas as regiões.  

Para Reali e Reyes (2009), a reflexão é um processo de atribuição de significados 

e está diretamente ligada à aprendizagem continuada. Visto que a sociedade passa por 

transformações, com a educação não seria diferente, é preciso acompanhar as mudanças 

sociais, a fim de melhorar a prática de ensino e proporcionar ao corpo discente um 

conteúdo válido e atual.  

Em conclusão, acreditamos que as práticas educativas que englobem todos os 

sujeitos que compõe o processo educativo e estar ciente de que tal ação é chave para a 

superação das dificuldades impostas pelo isolamento social, sendo as principais delas, a 

falta do contato físico e de interação presencial, que, como expressa Zuin (2020) são de 

suma importância para o desenvolvimento dos sujeitos, pois de acordo com a teoria 

histórico-cultural, o mesmo se dá em consonância com as relações sociais e vivências 

com o mundo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há uma importância eminente de se relacionar os conceitos sociológicos com as 

situações práticas e reais do nosso cotidiano; assim a proposta no desenvolvimento desse 

breve trabalho foi possibilitar uma aprendizagem interdisciplinar, através do uso de 

conceitos da sociologia, a fim de aumentar a criticidade pela aplicação da teoria na 

solução de problemas atuais e demandas emergentes; principalmente delimitando um 

olhar ao futuro professor de que o conteúdo não se limita ao didatismo escolar, mas 

amplia-se as vivências sociais, como as tomadas de decisões, o posicionamento crítico e 

a leitura do panorama  da sociedade em que se insere. 

Assim, no desenvolvimento da proposta há a necessidade da busca, análise e 

verificação das fontes para embasar uma bibliografia que dialogue com as necessidades  

da transposição do estudo com as necessidades reais das demandas educativas frente ao 

novo; possibilitando os debates a cerca das problemáticas da acessibilidade ás 

tecnologias, as desigualdades econômicas, as diferenças geográficas e a própria 

consolidação histórica e política que projeta cenários não favoráveis as vulnerabilidades 

já acentuadas no campo educativo.  

Nessa perspectiva, há um ressignificado da presencialidade corpórea e do 

entendimento da sala de aula, se rompe com a inércia do espaço educativo limitado por 

paredes, e transcende a sala de aula a um laboratório, vívido, plural, interligado que 

mesmo com vulnerabilidades, estrutura possibilidades reais, sempre testando, adequando 

e reinventando novos caminhos com o objetivo de aprimorar o processo de ensino e 

aprendizagem, isto porque a vida também é dinâmica e está constantemente nos 

apresentando novas demandas e possibilidades. 

Por fim, essa busca por adequações das práticas pedagógicas, em um período de 

transição e de afastamento de espaços e de distanciamento presencial, possibilita a 

construção de novas rotinas com o fim de minimizar perdas; ao mesmo tempo que 

transpõe as diferenças sociais, não criando elas, mas ressaltando algo que se escondia em 

discursos frágeis durante anos: vivemos em um contexto desigual, desumano e cego para 

as necessidades da grande população. Nessa dimensão, se propõe o ensino a distância, 

com falhas, erros; não tão distantes dos mesmos processos presenciais; contudo permite 

a visualização mais clara do que antes era ocultado socialmente.  

 

 

 



74 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP nº 5/2020. Brasília: 
MEC, 2020. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145
011-pcp005-20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192>. Acesso em 01 de 
novembro de 2020. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Recomendação Nº 027. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2020. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1132-
recomendacao-n-027-de-22-de-abril-de-2020>. Acesso em 01 de novembro de 2020. 
 
BRASIL. MEC. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. Disponível 
em: <http://basenacionalcomum.mec. gov.br/abase/>. Acesso em 01 de novembro de 
2020. 
 
KENSKI, V. M. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas: Papirus, 
2003. 
 
LUCENA, Carlos. O pensamento educacional de Émile Durkheim. Campinas: Revista 
HISTEDBR (online), n. 40, 2010. p. 295-305. Disponível em: 
<https://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/40/art18_40.pdf>. Acesso em 01 
de novembro de 2020. 
 
MIZUKAMI, M. G. Aprendizagem da docência: algumas contribuições de L. S. 
Shulman.  Santa Maria: Educação, v. 29, n. 02, 2004. Disponível em: 
<http://coralx.ufsm.br/revce/revce/2004/02/a3.htm>. Acesso em 01 de novembro de 
2020. 
 
REALI, Aline Maria de Medeiros Rodrigues; REYES, Claudia R. Reflexões sobre o 
fazer docente. São Carlos: EdUFSCar, 2009. p. 25-37. Disponível em: 
<http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/bitstream/123456789/2749/1/ 
Pe_Reali_FazerDocente.pdf> Acesso em 01 de novembro de 2020. 
 
TANCREDI, R. Aprendizagem da docência e profissionalização: elementos de uma 
reflexão. São Carlos: EdUFSCar, 2009. Disponível em: 
<http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/bitstream/123456789/2658/1/Pe_Regina_Ap
rendizagemDocencia>. Acesso em 01 de novembro de 2020. 
 
ZUIN, A. S. A. Violência e tabu entre professores e alunos: a internet e a 
reconfiguração do elo pedagógico. São Paulo: Cortez, 2012.  
 
ZUIN, Poliana Bruno (Org.). Acolhimento na educação infantil em tempos da 
pandemia da Covid-19. São Carlos: Pedro & João Editores, 2020.  

 

 

 



75 
 

 

 

EXPERIMENTAÇÕES COM CAIO F.: DO VIRTUAL PARA O 
ESCOLAR∗ 

 

Luciene Silva dos Santos1  

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo provocar o estímulo à leitura de obras do autor 
Caio Fernando Abreu e proporcionar experiências nos alunos partindo do conceito de 
Experiência de Larrosa, pensando no ensino através das ideias de Sibilia, que perpassem 
os muros da escola e passem a fazer parte de nossas vidas. Justifica-se assim a criação de 
micropolíticas dentro do contexto educacional (Guattari e Rolnik), tendo em vista que o 
escritor Caio Fernando Abreu nem sempre está incluído no currículo tradicional. Para que 
isto de fato aconteça, pensamos no método cartográfico (Rolnik e Kastrup) e nas 
experimentações com ambientes virtuais (Simondon) para o estímulo e realização desta 
empreitada educacional e literária.  

Palavras-chave: virtual; experiência; literatura 

 

EXPERIMENTANDO COM CAIO F.  

 Participar do Seminário 20 anos sem Caio F. foi um convite à problematizações 

muito atuais no processo de ensino atual e uma provocação a pensar questões de ordem 

teórica que podem nos conduzir à leituras. Falar de Caio Fernando Abreu pode ser 

sempre um caminho à experimentações.  

Um autor e suas possibilidades de leitura e interpretação. Todas as possibilidades 

que uma leitura pode proporcionar a quem está deleitando-se, inclusive a de não gostar. 

Afinal, nem toda experiência é igual a todos. Exatamente por isso a possibilidade da 

experimentação das pequenas leituras – fragmentos – que o ambiente virtual pode 

proporcionar, estímulos para conhecer o universo literário de Caio e pensar em uma 

micropolítica do desejo de ensinar e ler o autor no contexto educacional. Pequenos 

estímulos em nossos alunos, tão conectados e tão atentos ao mundo virtual. 

Visitando páginas da web na busca de informações sobre Caio, encontramos que 

ele era natural de Santiago, Rio Grande do Sul. O escritor estudou Letras e Artes Cênicas 

na UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul – e abandonou ambos os cursos 

para trabalhar em revistas de entretenimento e colaborar em jornais. Perseguido pelo 
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Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), refugia-se no sítio de Hilda Hilst em 

Campinas, São Paulo, e no início de 1970 exila-se na Europa. Em 1974 volta ao Brasil e 

em 1996 volta para a casa dos pais, após descobrir-se portador do vírus HIV. Autor de 

diversos livros, também foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre em 1995. Nesse 

contexto de apresentação, levamos a proposta de trabalho “Experimentações com Caio 

F.: do virtual para o escolar” para o seminário, onde o objetivo é provocar o estímulo à 

leitura de obras do autor e proporcionar experiências nos alunos, pensando no ensino com 

algumas experimentações virtuais que perpassem os muros da escola e passem a fazer 

parte de nossas vidas, pensando assim em micropolíticas dentro do contexto educacional. 

E assim, falando em experimentações, virtualidades e experiências que 

desenvolvemos este artigo que pode servir também como um convite ao leitor a praticar 

outras formas de ensinar mais do mesmo: a literatura. Começamos então falando sobre a 

Experiência. Entendemos aqui o conceito de experiência conforme Jorge Larrosa (2002). 

Em espanhol, experiência é aquilo que nos passa, que nos atravessa e nos faz produzir 

subjetividades 

 
A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. 
Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se 
passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos 
acontece (LARROSA, 2002).  
 
 

Assim, muitas coisas acontecem ao longo de um dia, de uma vida, mas isso não 

garante que algo seja uma experiência que realmente possa causar alguma experiência em 

nós (pensando em afecções, forças que nos abalam). Assim como não há garantias de que 

todos tenham a mesma experiência com a mesma experimentação. Somos únicos e 

diversificados e cada um com uma experiência sensível diversificada. Logo, não temos 

garantias de que num universo de ‘x’ alunos todos tenham a mesma experiência com um 

mesmo acontecimento, encontro com algum texto de Caio F., mas temos a experiência da 

provocação e estímulo à leitura do autor.  

Num universo de infinitas possibilidades, a informação toma conta do cotidiano e 

isso confunde um pouco a todos nós. Informar nem sempre causa alguma experiência, 

pois a experiência não tem convergência com o informar. E mais, a informação não deixa 

lugar para a experiência, ela é quase o contrário da experiência, quase uma 

antiexperiência (LARROSA, 2002). Na contemporaneidade há o estímulo constante à 

informação, ao estarmos informados de tudo e o tempo todo, o que causa o cancelamento 
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da experiência: estamos inseridos num contexto informacional e estimulados a buscar 

cada vez mais informações, seja lendo um livro, uma notícia, conferência ou aula, mas, 

ao mesmo tempo, podemos dizer também que nada nos aconteceu, que nada nos tocou, 

que com tudo o que aprendemos nada nos sucedeu ou nos aconteceu (LARROSA, 2002). 

O excesso de informação tem anulado possíveis experiências que podemos passar em 

alguma circunstância, pois a experiência é cada vez mais rara por excesso de opinião 

(LARROSA, 2002).  

Somos sujeitos informados e críticos, consequentemente opinativos. Temos 

sempre uma opinião sobre tudo, independentemente de ter tido ou não alguma experiência 

sobre o que aconteceu. E isso converge com a proposta de trabalhar com o autor em sala 

de aula: já ouvimos falar sobre ele, mas já experienciamos algo a respeito de seus escritos? 

Assim, agora temos a preocupação com os nossos alunos, uma vez que definir o sujeito 

da experiência como sujeito passional não significa pensá-lo como incapaz de 

conhecimento, de compromisso ou ação (LARROSA, 2002): temos sujeitos mais críticos, 

mais exigentes e digitais, tendo em vista todo o universo não escolar e midiático.  

Uma alternativa pode ser a atratividade do meio digital para instiga-los à leitura. 

E se a experiência foge à lógica da razão e da convencionalidade, então a experiência é 

uma paixão e o sujeito torna-se passional. E a paixão pode estar relacionada e referir-se à 

várias coisas, desde o sofrimento e padecimento (o que envolve ser paciente e não agente), 

passando pela responsabilidade em relação ao outro e até a experiência do amor, 

tensionado entre a liberdade e a escravidão, incluindo a morte e o renascimento do sujeito. 

Conforme Larrosa (2002) 

 
A paixão tem uma relação intrínseca com a morte, ela se desenvolve no 
horizonte da morte, mas de uma morte que é querida e desejada como 
verdadeira vida, como a única coisa que vale a pena viver, e às vezes 
como condição de possibilidade de todo renascimento. 

 

E essa é a grande chave da experimentação: o apaixonar-se em consequência da 

experiência que o contato com o autor provocou, o deleitar-se com a leitura e por ela se 

apaixonar, causando morte e renascimento do leitor em contato com suas escritas. Uma 

pequena política no contexto educacional pode nos auxiliar neste desejo de provocações 

e experiências nos alunos, pois a micropolítica é exatamente tentar agenciar as coisas 

(GUATTARI, ROLNIK, 2007).  
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Tentamos aqui, então, buscar estimular a leitura do autor no contexto educacional 

partindo de experimentações do universo virtual, onde a micropolítica consiste em criar 

um agenciamento que permita, ao contrário, que esses processos se apoiem uns aos 

outros, de modo a intensificar-se (GUATTARI; ROLNIK, 2007) – processos de inserção 

de minorias na sociedade, no nosso caso de um autor não incluído no currículo escolar. 

Lembro que conheci o autor através de uma amiga, que com muito entusiasmo falava e 

citava fragmentos de seus livros em suas redes.  

E suas frases me afetavam – e seguem me afetando, pois com o passar do tempo 

e com as experiências que a vida vai nos proporcionando, vou relendo e reinterpretando-

o – causando em mim a curiosidade de ler o texto completo. Afinal, o que acontece por 

completo? Qual o contexto de tais fragmentos? Assim, experimento as sensações que a 

leitura de um fragmento da plataforma Twitter pode provocar; o endereço é: 

https://twitter.com/caioabreufrase   e o acesso foi em 11 de Janeiro de 2017: 

 

 

  

Fragmentos visitados na página do autor no Twitter e que me fez pensar em 

cumplicidade com o que estava sendo lido. E os fragmentos podem nos levar aos livros e 

os títulos podem provocam a curiosidade de saber o que vem ao longo das páginas. Um 

exercício de estar à espreita do que pode acontecer no decorrer das leituras: uma 

experiência que pode levar ao apaixonar-se pelo que se lê, pelas sensações que o autor 
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pode provocar. Um exercício que pensamos que também pode ser praticado na sala de 

aula. Pensando assim, voltemos nosso pensamento ao universo virtual para entendermos 

um pouco sobre sua existência.  

Pensando O Virtual  

 Gilbert Simondon no seu livro Do modo de existência dos objetos técnicos (1958), 

escreveu a respeito das tecnologias. Claro que em 1958 as redes sociais ainda não haviam 

sido criadas e desenvolvidas, mas podemos começar a amadurecer o pensamento 

subjetivo voltando nesta época e relacionando com as tecnologias atuais.  

O estudo deste livro foi animado pela intenção de provocar uma atenção nos 

indivíduos em relação aos objetos técnicos levando em consideração o pensamento 

filosófico. Além disso, a proposta era retratar que a cultura ignora uma realidade humana, 

devendo incorporar enquanto conhecimento e valor os seres técnicos para desempenhar 

seu papel plenamente (SIMONDON, 1958).  

Temos um convite à reflexão suscitado em 1958, para sairmos da oposição entre 

cultura e técnica, homem e máquina, onde este mundo tecnológico media a natureza e o 

homem.  

Neste contexto o outro é um objeto e ainda segue a questão do estrangeirismo. 

Quem é este outro? Como posso e como vou me apropriar dele? E o que fazer com ele? 

De que forma poderei utiliza-lo? Talvez essas sejam as questões que nos perpassam 

enquanto estudamos um objeto, uma ferramenta, um aplicativo, uma rede social. Menos 

do que um ódio pela novidade, o misoneísmo orientado contra as máquinas pode ser 

uma recusa à realidade estrangeira (SIMONDON, 1958).  

Não recusamos, mas inicialmente resistimos a essa novidade. Uma recusa 

alienada neste mundo contemporâneo, onde a máquina tem um papel importantíssimo 

de conexão: não tão somente no mundo do trabalho e do conhecimento, mas também 

nas nossas relações mais íntimas e pessoais: seja no amor, seja na família, seja na 

amizade. Uma conexão que me permite estreitar laços com o outro que está distante, 

uma conexão que me permite intensificar tais laços.  

Temos na máquina também a provocação que nos permite significar o mundo 

quanto a valores e conceitos da cultura na qual estamos inseridos. Simondon (1958) 

caracterizou a cultura enquanto desequilibrada pois por vezes reconhece objetos técnicos 

e rechaça outros, desestruturando funções úteis e significações, num universo onde nem 

sempre uma página virtual pode ter uma utilidade útil, mas pode possuir significações 
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que me levem a procurar o autor citado e por ele me apaixonar, deixando de ser um 

estrangeiro e podendo ser um estímulo à leitura integral do texto.  

Ou seja, temos um desequilíbrio entre os objetos e o uso. O que é o objeto e o 

uso que dele faço, esquecendo da questão estética que ele pode ter em minha vida, 

através do uso que dele faço? Posso apenas utilizar um aplicativo para trocar 

informações; mas a questão é: que informações? Que subjetivações podem surgir destas 

trocas de informações? Que significações podem vir a surgir a partir destas trocas de 

informações. Que uso posso fazer dele tanto na minha vida pessoal quanto na minha 

vida profissional?  

Ele deve pertencer a um espaço ou os espaços podem circular livremente, pois 

falamos de virtualidades? Pensemos, muito embora saibamos a resposta: os espaços têm 

um caráter permissível, desde que seja da cultura do local o uso de tais objetos técnicos. 

Lembremos do Facebook, lançado em 4 de fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg e 

seus companheiros de quarto na Universidade de Stanford: em alguns países já era 

utilizado, enquanto no Brasil ainda estávamos em outra rede social denominada – e hoje 

desativada – Orkut. 

 Então chegamos numa grande questão que nos rodeia ao longo deste trabalho. O 

que é o virtual? De onde vem esse virtual? Segundo Pierre Lèvy, a palavra virtual pode 

ser entendida em ao menos três sentidos: o primeiro, técnico, ligado à informática, um 

segundo corrente e um terceiro filosófico (LÈVY, 1999), sendo que explicado 

filosoficamente, é virtual aquilo que existe apenas em potência e não em ato, o campo de 

forças e de problemas que tende a resolver-se em uma atualização (LÉVY, 1999). No 

sentido filosófico, o virtual precede o real, o fato, o acontecido – a concretização efetiva 

de algo – sendo uma dimensão muito importante da realidade.  

Algo que está em potência para acontecer. Em filosofia o virtual não se opõe ao 

real mas sim ao atual: virtualidade e atualidade são apenas dois modos diferentes da 

realidade (LÉVY, 1999). Logo, temos na web um atual desarticulado, mostrando a 

vivacidade da língua e da literatura sem a menor obrigação de obedecer a uma estrutura 

pré-estabelecida onde o virtual é uma fonte indefinida de atualizações (LÈVY, 1999), 

uma fonte e uma potência de devires, pois  

 
apenas as particularidades técnicas do ciberespaço permitem que os 
membros de um grupo humano (que podem ser tantos quantos se quiser) 
se coordenem, cooperem, alimentem e consultem uma memória 
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comum, e isto quase em tempo real, apesar da distribuição geográfica e 
da diferença de horários (LÉVY, 1999) 

 

 Fato que nos facilita a comunicação com o outro em diversos campos da nossa 

vida, tendo aqui um grande vetor de um universo aberto (LÈVY, 1999), um grande campo 

de possibilidades para quem dele se beneficie, onde o uso determina a função de 

determinada ferramenta, rede social ou aplicativo oferecido pelo universo virtual. 

Assim, repensados alguns conceitos sobre as tecnologias, uma vez que é partindo 

delas que trazemos o autor para o contexto escolar, vamos pensar em questões a respeito 

da escola e suas consequências. Nos capítulos do livro Redes ou Paredes, Paula Sibilia 

(2012) escreve suas reflexões a respeito do uso dos dispositivos móveis na sociedade 

contemporânea, onde o uso ultrapassa os muros da escola, o que também ocasiona uma 

ideia de confinamento, pois estamos cada vez mais conectados e, talvez, isolados.  

Aqui há também a problematização dos usos dos dispositivos pelos professores, 

com a afirmativa de que só podemos utiliza-los com finalidade pedagógica. Assim como 

podemos inserir o considerado não-escolar dentro dos muros da instituição, adjetivada 

pela autora enquanto multifacetada e modular. Uma questão de adaptação desses 

movimentos que “a nuvem” tem nos proporcionado há alguns anos.  

Temos então a questão do confinamento: não estamos mais confinados às 

instituições escolares, mas agora confinados às conexões. Aos aplicativos que atualmente 

parecem ser uma extensão do nosso corpo, um modo de viver na sociedade 

contemporânea. Saímos da prisão – e suas punições – e entramos na rede eletrônica. Da 

prisão à exposição e suas consequências – a audiência, o like, a curtida, o emoticon, o 

compartilhamento, o gif. Estamos a qualquer momento em qualquer lugar com a ajuda da 

nuvem. Um universo sem geografia. Agora, mais do que nunca, vivemos na fronteira 

entre o real e o virtual.  

 Nesse sentido, a proposta do texto de adentrar neste universo que ultrapassou os 

muros da escola. Uma proposta de conexão à realidade proporcionada pela Internet. Claro 

que com a consciência de que nossas escolas apresentam problemas sérios de adesão a 

essa nova realidade, seja na estrutura proporcionada, seja pela visão que se tem do uso da 

Internet no contexto educacional.  

Saímos – ou estamos tentando – de um momento de crise para uma situação de 

ruptura: da explosão da web para a inserção dos dispositivos e aplicativos da rede para o 

ambiente escolar e, inclusive, para a vida, com a finalidade de unir a escola analógica aos 
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seus alunos cibernéticos. Sendo assim, pensamos em proporcionar a experimentação do 

autor gaúcho no universo escolar, proporcionar experiências literárias uma vez que houve 

nos últimos anos uma proliferação de sites com o nome de Caio, inclusive não oficiais. 

Proporcionar a pesquisa e ler... provocar! Esta é a experimentação. Experimentar a leitura 

e sensações em nossas aulas, as quais experimento na plataforma Tumblr, e o endereço é 

conselhosdecaio.tumblr.com e o acesso foi em 11 de Janeiro de 2017: 

 

 

 

 

Acima, destacamos a página do Tumblr do autor. Observar e experimentar a 

leitura de um fragmento e ele servir para o decorrer da vida, tal como a ideia de 

reciprocidade que a postagem acima “A coisa que uma pessoa mais precisa na vida, é 

gostar das outras e ser gostada também” provoca a criar pensamento. Faz lembrar dos 

amores de adolescência e nos possibilita a aproximação sensível aos alunos. 

Segundo Sibilia (2012), temos uma lógica de mercado que ultrapassou os muros 

da escola, desnaturalizando o caráter rígido do universo escolar: temos alunos-

consumidores que estão intensamente consumindo mídias, sejam elas educativas ou não. 

Embora, atualmente, seja difícil enquadrar o que é e o que não é educativo no universo 

midiático. Assim, 
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Quando o jovem deixa de ser aluno por excelência e se converte, antes 
de mais nada, num usuário dos meios de comunicação e num 
consumidor mais ativo que muitos adultos, constata-se uma obviedade 
que não deveria sê-lo: a lógica do mercado se generalizou. (SIBILIA, 
2012) 
 

Pensemos: o quanto o considerado não-escolar pode tornar-se escolar? 

Tentaremos aqui problematizar esta questão com reflexivas a respeito do assunto. 

Reflexivas porque queremos pensar sobre e não somente problematizar sem apresentar 

nenhuma consideração a respeito. Pensar aqui em conclusão seria algo demasiado grande 

tendo em vista o quão multifacetado tem-se mostrado o ambiente escolar.  

Temos então uma grande convergência: não estamos pensando na questão do 

aparato eletrônico, mas sim das páginas virtuais. Sabe-se que em várias instituições – 

privadas e públicas – os eletrônicos são de grande utilidade no contexto educacional. 

Utilizados como grandes auxiliadores no processo de ensino-aprendizagem para docentes 

e discentes, inúmeras páginas são pesquisadas para complementar grandes dúvidas em 

pesquisas ou trabalhos escolares.  

Entretanto, em nosso artigo, vamos nos concentrar nas redes que citam Caio F..  

As redes invadiram as escolas e assumiram um caráter de rede social assim como as outras 

ferramentas. Afinal, é no próprio uso que uma ferramenta assume seu papel social. 

Citando Duschatzky; Sztulwark (2011) se trata de fluxos de vida (linguagens, modos de 

gestão, ritmos de trabalho, de pensamento, de criações) que se somam ilegalmente 

empurrando os limites das formas reconhecíveis para fazer escola.  

Assim, temos formas consideradas “ilegais” porque não estão dentro dos padrões 

escolares de fazer-se educação, ensino-aprendizagem, mas uma outra forma de estar 

dentro do contexto escolar. Percebe-se aqui o quão rígido pode ser um processo 

educacional.  

O texto trata de escolas de periferia e suas problemáticas fora do ambiente escolar 

que acabam adentrando na escola de alguma forma. Nem tudo é comentado ou noticiado, 

mas de alguma forma é levado em consideração.  

Assim, pensamos nesta questão do que não é utilizado no contexto escolar, mas 

que de alguma forma transita em nosso contexto, pois não se trata de ‘recompor’ o 

quebra-cabeças da escola explosiva, senão de desenvolver uma gestão das situações que 

se produzem nela por via de experimentar novas conexões (DUSCHATZKY; 

SZTULWARK, 2011). Seguimos aqui na proposta da experimentação no contexto 

escolar. 
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Temos assim, nestas páginas uma grande movimentação de conhecimento: temos 

o contexto escolar nas redes e uma rede que de alguma forma pode ser incorporada no 

contexto escolar, pois nas páginas temos a inserção de textos que doravante podem ser 

estudados em sala de aula, demonstrando um grande aproveitamento aos alunos do 

aprendizado em sala de aula.  

Assim como há um grande universo de páginas virtuais que podem ser utilizadas 

no ambiente educacional para um melhor aproveitamento e, inclusive, um estímulo às 

pesquisas docentes e discentes. Um movimento de conhecer o universo frequentado pelos 

alunos e trazê-lo para dentro dos muros da escola. E nesse movimento entre muros e 

virtualidades e experiências que pensamos no método cartográfico para alinhavar essa 

tessitura. 

 

Cartografando Saberes 

Diferentemente do mapa, o qual é estático, a cartografia para os geógrafos é um 

desenho que acompanha e constrói novos mundos, ao mesmo tempo que os movimentos 

transformam as paisagens. Essas paisagens podem ser, também, psicossociais, onde a 

cartografia acompanha o desmanchamento e formação de novos mundos e novos 

sentidos: mundos que se criam para expressar afetos contemporâneos, em relação aos 

quais os universos vigentes tornam-se obsoletos (ROLNIK, 2014).  

E para que este novo universo de fato se realize, é necessário o cartógrafo dar 

língua para afetos que pedem passagem (ROLNIK, 2014), estando mergulhado nas 

intensidades e linguagens que encontra. Estar atento aos acontecimentos possíveis de 

composição da cartografia.  

O cartógrafo é, antes de tudo, um antropófago (ROLNIK, 2014). Cartografar 

implica um constante aprendizado entre escolhas éticas e políticas, pois, querendo ou não, 

intencional ou não, demonstramos nossas escolhas políticas no dito, nas atitudes, nas 

escolhas e nas escritas. 

Para KASTRUP (2010), habitar o território da pesquisa permite compreender 

que o fenômeno estudado é um mundo amplo e diversificado. E realmente foi assim que 

percebemos o universo que ali está, habitando e frequentando páginas que citam o autor.  

Partindo disso, passamos ao próximo ponto, a outra pista cartográfica: além de 

estar à espreita do que acontece, estamos também acompanhando processos. Sempre que 

o cartógrafo entra em campo há processos em curso. A pesquisa de campo requer a 

habitação de um território que, em princípio, ele não habita (KASTRUP, 2010). E foi 
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exatamente o que aconteceu: da simples observação passamos a habitar o território, pois 

também navegamos na web. Assim,  

 
o objetivo da cartografia é justamente desenhar a rede de forças à qual 
o objeto ou fenômeno em questão se encontra conectado, dando conta 
de suas modulações e de seu movimento permanente. Para isso é 
preciso, num certo nível, se deixar levar por esse campo coletivo de 
forças. (KASTRUP, 2010) 
 

 Este coletivo de forças proveniente do universo virtual é convidativa e cada página 

de uma maneira distinta. Poderíamos pensar numa questão de agenciamento 

agenciamento é uma relação de confuncionamento, descrita como um 
tipo de simpatia. A simpatia não é um mero sentimento de estima, mas 
uma composição de corpos envolvendo afecção mútua (KASTRUP, 
2010)  

 

 E foi partindo desse universo que percebemos o quão interessante seria 

amadurecê-lo, pois 

Entender, para o cartógrafo, não tem nada a ver com explicar e muito 
menos com revelar. Para ele não há nada em cima – céus da 
transcendência –, nem embaixo – brumas da essência. O que há em 
cima, embaixo e por todos os lados são intensidades buscando 
expressão (KASTRUP APUD ROLNIK, 2007)  

 

E é isto o que nos move: as intensidades do universo virtual, as forças que nos 

afetam e nos produzem novas subjetividades. E foi exatamente isso que aconteceu quando 

da escolha deste artigo visando provocações nos alunos também do Ensino Médio, nos 

adolescentes, os quais, segundo o literato francês Michel Houellebecq (2004) 

Você escolhe todos os seus exemplos na adolescência; período, certo 
importante da vida, mas que só ocupa, apesar de tudo, uma pequena 
fração da existência. Não há o perigo de que as suas conclusões, das 
quais admiramos a fineza e o rigor, sejam, em fim de conta, parciais e 
limitadas? 

E talvez seja aí que resida todo o encanto da escolha, pois por mais “parciais e 

limitadas” que sejam as escolhas deles, permeadas estão de potência e devir. Um devir a 

ser o que se é ou não ser nada num futuro próximo. Afinal, pensemos: o quanto de nossas 

escolhas na adolescência nos tornaram o que somos hoje? E seguindo o diálogo do autor, 

a adolescência não é apenas um período importante da vida, mas o único período em que 

se pode falar de vida no pleno sentido do termo (HOUELLEBECQ, 2004).  
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Uma fase envolta de desejos e amor e revoltas, onde, segundo Houellebecq (2004) 

o desejo de amor é profundo no homem. Enraíza-se em profundezas surpreendentes e a 

multiplicidade das suas ramificações intercala-se na própria matéria do coração, sendo 

muitas vezes demonstrado em postagens apaixonadas suscitadas também por Caio F.  

Assim, pensemos sobre o que diz Houellebecq (2004) 

Os atratores pulsionais desencadeiam-se por volta dos 13 anos de idade; 
depois, aos poucos, perdem intensidade ou, antes, dissolvem-se em 
modelos de comportamento que não passam, enfim, de congelamento 
de forças. A violência da explosão inicial implica a incerteza da solução 
do conflito durante alguns anos. É o que se chama, em eletrodinâmica, 
um regime transitório. Mas, aos poucos, as oscilações ficam mais lentas 
até se transformar em longas ondas melancólicas e suaves. A partir 
desse momento, tudo está dito e a vida passa a ser uma simples 
preparação para a morte. Por isso pode-se dizer, de maneira mais brutal 
e menos exata, que o homem é um adolescente mutilado.  

 

Mutilados ou não, aqui estamos. Cartografando páginas com o nome do autor e 

talvez produzindo subjetividades a partir daquilo que nos desperta o interesse. Agora 

experimento o fragmento na plataforma Facebook e o endereço é 

www.facebook.com/caiofernandoabreu e o acesso foi em 11 de Janeiro de 2017: 
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Acima trazemos a página do autor extraída do Facebook. Experimentações 

virtuais que podem nos provocar sensações de querer ler mais, proporcionar pequenas 

leituras que suscitem à grande descobertas de leituras do autor. E isso também é força.  

Será que a força pode se dobrar, de modo a ser afecção de si sobre si, afeto de si 

por si, de tal forma que o fora constitua por si mesmo um dentro coextensivo? 

(DELEUZE, 2005). Talvez sim, pois são várias forças sobre um mesmo pensamento, 

produzindo um novo pensamento que poderá chocar-se com outro, produzindo a 

subjetivação. E essa é a proposta: através das experimentações com as páginas de Caio 

Fernando Abreu podemos repensar nossa formação e a formação daqueles que formamos, 

vivendo um processo de subjetivação, uma dobra do pensamento que está nos provocando 

a escrever este texto.  

E cabe aos estratos produzir, incessantemente, camadas que fazem ver ou dizer 

algo de novo (DELEUZE, 2005), uma vez que a linha do lado de fora são pensamentos, 

ideias, exteriores aos nossos pensamentos, aos estratos. A troca entre a linha do lado de 

fora e os estratos, chocam-se na zona estratégica, produzindo a dobra, a subjetivação. 

Assim, cabe à relação consigo chamar e produzir novos modos de subjetivação 

(DELEUZE, 2005): a subjetivação pode ser entendida como um novo modo de pensar. 

Há vida na dobra. É o exterior fundindo-se, misturando-se, com o interior e tornando-se 

outro. 

Temos uma revolução na produção do desejo e isso é processual. Muito embora 

sejam páginas de alta procura, cada uma comporta-se de maneira distinta da outra, 

produzindo subjetividades distintas. Então, 

 
O cartógrafo fica sabendo que a industrialização da cultura se deu 
progressivamente, durante todo o século XX (o cinema, na virada do 
século, o cinema falado e o rádio nos anos 30, e a televisão nos anos 
50), e que, à medida que a mídia e a cultura de massa foram ganhando 
poder, foram conquistando o espaço que antes era ocupado 
exclusivamente pela universidade e pela cultura erudita. O cartógrafo 
descobre, aí que a cultura está sofrendo um processo de dessacralização 
– e que, com isso, se liberou a possibilidade de se fazerem todas as 
misturas, por mais híbridas que sejam. (ROLNIK, 2014) 

 

Um processo que vem acontecendo ao longo dos anos e que agora está no universo 

da web. Redes sociais que assumem caráter distinto dentro de um mesmo contexto: num 

universo escolar um dispositivo pode ser tanto para pesquisa quanto para interação entre 
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alunos e professores. O uso distingue o caráter do dispositivo. Se cartografar pode 

proporcionar elos, estamos no caminho certo. 
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EXPERIMENTAÇÕES COM OS TUMBLRS: UMA ABORDAGEM 
CARTOGRÁFICA∗ 

 

Luciene Silva dos Santos1 

 

Resumo: Este artigo visa discorrer acerca de experimentações que podem ser 
proporcionadas pelo ambiente digital no contexto educacional, partindo do que pode e 
não estar fazendo parte do contexto escolar e talvez provocando um processo de 
subjetivação na formação de professores, tendo como método de pesquisa a cartografia. 
Assim, busca-se a interlocução entre Filosofia da diferença e Literatura neste trabalho de 
pesquisa. 
 
Palavras-chave: Cartografia, Experiência, Tumblrs. 
 

INTRODUÇÃO 

A proposta para este texto consiste em cartografar alguns Tumblrs e criar 

possibilidades de trazer o “não escolar” para a escola. Uma proposta de utilização do 

universo da rede virtual que tanto atrai aos jovens (e a nós, educadores) enquanto 

auxiliador do processo educacional e porque não dizer, de criação de mundos; assim como 

pensar em questões que adentraram o universo escolar partindo de experiências 

proporcionadas pelos próprios dispositivos, mesmo que saibamos que nem toda 

experiência seja igual para todos (LARROSA, 2002). Sentir? Sinta quem lê! (PESSOA, 

1996).  

A experiência não pode ser generalizada, cada um passa de uma forma, podendo 

ou não transformar-se. E mais do que nunca, a informação atravessa nosso cotidiano de 

forma bombástica, o que não tem a ver com a experiência. Eu simplesmente sinto com a 

imaginação (PESSOA, 1996). Entendemos aqui o conceito de experiência conforme 

Jorge Larrosa. Em espanhol, experiência é aquilo que nos passa, que nos atravessa e nos 

faz produzir subjetividades e não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A 

cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece 

(LARROSA, 2002). E o mesmo acaba por acontecer com as experimentações: algumas 

 
∗ Categoria artigo 
1 Professora e Mestra em Educação e Tecnologia pelo Instituto Federal Sul-rio-grandense câmpus Pelotas 
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podem produzir grande sentido, provocar um processo de subjetivação, uma 

transformação, outras podem não provocar nada. 

Sendo assim, pensamos aqui na possibilidade de experimentação com os Tumblrs 

enquanto dispositivo pedagógico no universo escolar, onde podemos criar com a 

finalidade educacional de experimentações que partiram do universo não escolar – aquilo 

que ainda está fora dos muros da escola – os  quais podem ser inseridos na sala de aula 

enquanto dispositivo comunicativo e interacional entre alunos e professores, tornando a 

escola mais atrativa para a comunidade escolar, porque tenho em mim todos os sonhos do 

mundo (PESSOA, 1996). 

O Tumblr foi fundado comercialmente em 2007 e é uma plataforma digital que 

permite aos usuários inserir texto, imagem, áudio, vídeo, links e citações, estando em uma 

categoria intermediária entre o Blog e o Twitter. Além disso há a possibilidade de “seguir” 

outros usuários, podendo também “gostar” (favoritar) e “reblogar” (semelhante ao RT do 

Twittwer e o compartilhar do Facebook)1. 

Percebemos então nos Tumblrs uma grande movimentação de conhecimentos e 

saberes: temos o contexto escolar nas redes e uma rede que de alguma forma pode ser 

incorporada no contexto escolar, pois em várias páginas temos a inserção de textos 

doravante estudados em sala de aula, tais como música, literatura e etc., demonstrando 

um grande aproveitamento dos alunos do aprendizado em sala de aula. Assim como há 

um grande universo de páginas virtuais que podem ser utilizadas no ambiente educacional 

para um melhor aproveitamento e, inclusive, um estímulo às pesquisas docentes e 

discentes, onde em algumas regiões já há a formação de professores para uso de 

aplicativos na educação, visando a dinamização do processo de aprendizagem. Essa 

possibilidade de criação de saberes através dos Tumblrs é muito diversificada, pois 

podemos pensar em buscar no ambiente virtual o que podemos utilizar no contexto de 

sala de aula, desde reportagens a trechos de músicas e literatura, em consonância com o 

universo adolescente que foi o propulsor desta inquietação e subjetivação. Mas nem 

sempre os professores são adeptos dessas ideias. Há uma resistência frente ao novo. 

Afinal, qual o medo? 

 

Cartografia 

 
1 Ver página da web: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tumblr 
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Essa pesquisa está em processo e para dar conta de seus objetivos, escolhemos a 

Cartografia. Diferentemente do mapa, o qual é estático, a cartografia para os geógrafos é 

um desenho que acompanha e constrói novos mundos, ao mesmo tempo que os 

movimentos transformam as paisagens. Essas paisagens podem ser, também, 

psicossociais, onde a cartografia acompanha o desmanchamento e formação de novos 

mundos e novos sentidos: mundos que se criam para expressar afetos contemporâneos, 

em relação aos quais os universos vigentes tornam-se obsoletos (ROLNIK, 2014). E para 

a construção de um novo universo, é necessário o cartógrafo dar língua para afetos que 

pedem passagem (ROLNIK, 2014), estando mergulhado nas intensidades e linguagens 

que encontra. Estar atento aos acontecimentos possíveis de composição da cartografia. O 

cartógrafo é, antes de tudo, um antropófago (ROLNIK, 2014). Afinal, que motivos temos 

para não participar desses afectos digitais? 

A cartografia enquanto método foi desenvolvido por Gilles Deleuze após algumas 

considerações de Foucault, visto ser ao mesmo tempo uma derivação e uma apropriação 

de perspectivas foucaultianas – arqueologia do saber, genealogia do poder e genealogia 

da ética; a cartografia produz novas verdades, mesmo que provisórias, e realidades devido 

à sua capacidade múltipla de espaço-tempo e inter-sociabilidade (FILHO; TETI, 2013).  

Assim, buscamos referências em Mil Platôs, livro escrito por Gilles Deleuze e 

Félix Guattari, onde os autores referem-se à cartografia enquanto um acompanhar de 

processos em produção, percursos, rizomas e conexão de redes, onde o pensamento é 

menos uma representação e mais um acompanhamento da engenharia que é o 

pensamento, inteiramente voltado para uma experimentação ancorada no real 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995), onde não há nem um mesmo sentido nem uma única 

entrada nem uma mesma entrada na experimentação cartográfica: há uma multiplicidade 

na realidade cartografada, onde aquilo que pretensiosamente pode parecer o centro da 

organização do rizoma, não é real, porque rizoma não tem centro (PASSOS; KASTRUP; 

ESCÓSSIA, 2010).  

E assim nos encontramos neste rizoma da nossa pesquisa cartográfica com 

Tumblrs, onde uma raiz encontra a outra. E onde estas raízes podem nos levar ao longo 

do processo? Não há respostas afirmativas, nem negativas. O que há é um processo, um 

fluxo de intensidades. 

E foi nesse fluxo de intensidades que percebi que algumas postagens tornam-se 

resposta, mesmo que provisória, ao que pode ter sido ensinado em aula, como por 

exemplo a citação de algum autor estudado. Assim como páginas de alguns autores sendo 



92 
 

 

reblogados. E o reverso também é possível: podemos trazer para o contexto escolar 

autores citados em páginas que por aí circulam. Um universo de possibilidades que o 

ambiente virtual me proporciona enquanto professora, enquanto pessoa. 

Segundo Foucault em A Hermenêutica do Sujeito (2010), a que preço e a que 

condições podemos constituir e reconstituir uma ética e uma estética do eu? Não deveriam 

elas inverterem-se em recusar sistematicamente um eu? Entendemos assim que nossas 

escolhas implicam em recusas de outras, inclusive nas escolhas em cartografar com uma 

página e não outra dos Tumblrs. Não teríamos aí, enquanto educadores um leque maior 

para assuntos mais complexos? Um movimento de si para consigo que o ambiente virtual 

permite para repensarmos nossas práticas e escolhas levando em consideração o que o 

universo juvenil tem proporcionado neste avanço tecnológico.  

 

Processos De Subjetivação E Práticas De Si 

Cartografar as práticas de si (Foucault, 1984) dentro do contexto digital é uma 

tarefa que exige observação e atenção aos detalhes, pois as construções feitas dentro dos 

Tumblrs (ferramenta virtual) não estão estáticas e prontas: elas estão sendo escritas ao 

longo do tempo, do transcorrer dos acontecimentos e sem uma preocupação com o ‘final 

da história’. Ou seja, ali são apresentadas ideias, pensamentos e sensações, 

experimentações com o sensível, de acordo com o que está acontecendo, diferentemente 

do livro, o qual inicia e encerra sua narrativa com recortes de tempo, espaço e 

personagens.  

Foucault (2010) em A Hermenêutica do Sujeito remete as práticas de si à 

antiguidade greco-romana, num movimento de “converter-se à si” (FOUCAULT, 2010) 

implicando constituir a si mesmo como objeto e domínio de conhecimento (FOUCAULT, 

2010), desenvolvendo-se após também no mundo cristão e no mundo moderno. Em sua 

busca por conhecimento, o filósofo leva-nos ao discípulo Alcebíades, o qual nesse sentido 

– no modelo platônico – de cuidado de si e reconhecimento de si, estabelecendo três 

pontos fundamentais.  

O primeiro referindo-se ao fato de se reconhecer ignorante frente a algo que se 

ignora, fato até então desconhecido e descoberto após algum acontecimento; Alcebíades 

desconhecia sua ignorância e consequentemente teve de ocupar-se de si mesmo para 

findar sua ignorância, um imperativo (e a nós professores um convite) ao “cuidar de si”.  

O segundo ponto, depois de firmado o cuidado de si, está o conhecer a si; um 

profundo reconhecer-se que o levará ao terceiro ponto: a reminiscência – junção do 
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cuidado de si e reconhecimento de si: exercícios pelos quais o próprio sujeito se dá como 

objeto a conhecer, e às práticas que permitam transformar seu próprio modo de ser 

(FOUCAULT, 1984). No contexto de formação de professores o movimento pode ser o 

mesmo: reconhecer-se ignorante frente ao processo de uso de Tumblrs na criação de 

saberes e partir desta ignorância para criar outros saberes.  

 Para falar acerca do processo de subjetivação – conceito foucaultiano – buscamos 

embasamento em Gilles Deleuze, na sua obra “Foucault”, onde revisita os conceitos do 

filósofo. No capítulo “As dobras ou o lado de dentro do pensamento (subjetivação)”, 

Deleuze explicita a respeito do que são as dobras do pensamento e a questão da 

subjetivação, nosso foco, onde a força do lado de fora não para de subverter, de derrubar 

os diagramas (DELEUZE, 2005). 

Será que a força pode se dobrar, de modo a ser afecção de si sobre si, afeto de si 

por si, de tal forma que o fora constitua por si mesmo um dentro coextensivo? 

(DELEUZE, 2005). Me parece que sim, pois são várias forças sobre um mesmo 

pensamento, produzindo um novo pensamento que poderá chocar-se com outro, 

produzindo uma invaginação, a subjetivação.  

E foi o que aconteceu: nessa pesquisa, através das experimentações com os 

Tumblrs pude repensar minha formação, talvez tenha vivido um processo de subjetivação, 

uma dobra do pensamento que está me ajudando a escrever este texto. E cabe aos estratos 

produzir, incessantemente, camadas que fazem ver ou dizer algo de novo (DELEUZE, 

2005), uma vez que a linha do lado de fora são pensamentos, ideias, exteriores aos meus 

pensamentos, aos estratos.  

A troca entre a linha do lado de fora e os estratos, chocam-se na zona estratégica, 

produzindo a dobra, a subjetivação. Assim, cabe à relação consigo chamar e produzir 

novos modos de subjetivação (DELEUZE, 2005): a subjetivação pode ser entendida como 

um novo modo de pensar. Há vida na dobra. É o exterior fundindo-se, misturando-se, com 

o interior e tornando-se outro. 

 Estamos em troca mútua. Enquanto tento provocar novos olhares sobre o mesmo 

assunto e assim produzir novas subjetividades, tentando deixar-me afetar pela linha do 

lado de fora e provocar uma dobra no meu pensamento e quiçá de nossos alunos, ao 

mesmo tempo sou provocada por eles e pelo mundo: eles compõem a linha de fora que 

produzem relação comigo produzindo novos modos de subjetivação em conjunto.  

Meus estratos sendo penetrados por outras forças, outros modos de vida, por 

outras realidades. A dobra, em meu corpo, me transforma e isso me faz ser uma outra. 
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Agora vivo um it, um instante-já (LISPECTOR, 1998) que me faz pensar em outras 

práticas, em outros mundos. Um exercício de pensar a prática pela própria prática. Parece 

que estou fazendo filosofia. Um contato mútuo entre nós – alunos e professores – que nos 

fazem pensar e repensar a prática docente. Pensar naquilo que pode estar fora das paredes 

da escola e que podem passar a fazer parte. Precisamos reconhecer que algo novo está no 

ar. 

 

A Formação Do Professor: Um Processo De Subjetivação Digital 

A formação de professores é pensada mais além das práticas formais e 

catedráticas, encontrando no ambiente virtual uma grande fenda de problematização para 

além dos muros da escola. Segundo ALBERNAZ (2011) o processo de formação tem a 

ver com criação, com invenção, com experimentação, por isso são práticas de si, como 

diz Foucault.  

As experiências que desestabilizam o modo de ver, de viver e dizer sobre si mesmo 

se afastaram do modo de se produzir sentido com tais práticas (ALBERNAZ, 2011). 

Pensando em práticas, como diz Clarice Lispector (2013), é preciso não ter medo de criar. 

E é assim que essa cartografia vai se movimentando. 

A vida, meu amor, é uma grande sedução onde tudo que existe se seduz 

(LISPECTOR, 2013). E esta sedução espalha-se na cultura. A cultura letrada, há décadas 

atrás centralizada nos livros e nas belas artes está sendo modificada pelo universo 

midiatizado. Livre de considerações positivas ou negativas, temos um novo universo a 

nossa frente, onde a mídia realmente ocupa um lugar de destaque.  

Por isso pensar na sua apropriação enquanto potencialidade educativa. Por isso a 

busca, por parte da escola e dos professores, em investir numa educação que seja mais 

atraente para que não haja a deserção escolar. 

O desejo de transformar o contexto educacional é uma constante; um desejo de 

transformar o contexto encontrado, de deixa-lo um pouco melhor, uma vez que são várias 

realidades dentro de uma mesma realidade. Um amálgama de encontros e desencontros, 

desejos e circunstâncias, de fruição e fruir já é nascer (LISPECTOR, 2013). 

Possibilidades de sermos vários, onde o próximo instante é o desconhecido 

(LISPECTOR, 2013). E foi justamente deste fruir e do desconhecido que surgiu esta 

pesquisa. Uma pesquisa iniciada em relação ao que estava perpassando os muros da 

escola. 
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E me parece que é aí que reside a atenção, pois podemos estar anestesiados e não 

perceber as intensidades nas atividades educacionais que podem estar nos rondando. Faz-

se necessário estar à espreita, estarmos atentos aos acontecimentos e intensidades, uma 

escuta para atravessamentos revitalizadores de marcas constitutivas dos universos em 

questão (PEREIRA, 2013).  

Revitalizar pode ser uma grande possibilidade de fazermos diferente dentro de um 

universo constituído de instituições – família, escola, igreja, estado – que na tarefa de 

formar um indivíduo, prescrevendo regras de condutas sociais esperadas, em função das 

quais os indivíduos pagam o preço da alienação de si, do anestesiamento de si 

(PEREIRA, 2013), onde muitas vezes somos moldados para corresponder expectativas 

sociais, causando uma certa acomodação em relação à vida.  

Então pensamos que a sala de aula é um lugar privilegiado para tal experiência 

(PEREIRA, 2013) de desacomodação, pois foi justamente isso que aconteceu e nos 

motiva a motivar outros professores para este processo, uma vez que, segundo Pereira 

(2013) um expediente necessário que objetiva entender a representação que se faz de si, 

enquanto imagem identitária, e a compreensão do desejo em processo, a complexificação 

dos movimentos de existencialização. 

Uma existencialização dentro e fora do contexto educacional, onde pode haver um 

desejo em processo, fomentado pelas aventuras que acontecem ao longo do caminho, 

fazendo-nos olhar para si e repensar as nossas práticas.  

Será que essas práticas de si (FOUCAULT, 2010) podem ser provocadas por meio 

dos Tumblrs? Práticas educacionais, ou não, que os objetos estéticos podem promover: 

outros processos de subjetivações nos sujeitos envolvidos no processo. Foi assim que tudo 

começou: de uma simples curiosidade em saber o que acontecia nas redes dos alunos, 

desde perceber que utilizavam enquanto diários até perceber que ali havia também 

literatura.  

Não somos nem estamos sós, somos um coletivo, e nesse movimento o outro pela 

potência interferente que possui, pela afecção latente que pode produzir uma nova marca 

ou reativar alguma marca já existente e, assim, vir a ser (PEREIRA, 2013). Vir a ser um 

novo sujeito, pois esse refazer-se trata-se de admitir, em primeiro lugar, a 

processualidade (PEREIRA, 2013) e, consequentemente, aprender a suportar a crise e, 

depois, aprender a interferir, por força da vontade, na produção de novas figuras 

(PEREIRA, 2013).  
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Não que seja verdade que toda produção de nova figura seja boa, mas pensamos 

que seja uma boa alternativa a processualidade. Admitir que se está num processo já é 

algo interessante. Então fazemos um convite ao desassossego. Um convite à 

ressignificação de “práticas de si” no contexto educacional onde nós, os corpos – docentes 

e discentes – possamos produzir novas subjetividades através destes dispositivos. Trata-

se aqui de inventar: trata-se da criação de um campo de atualização de virtualidades, em 

que figuras entram em contato e exercitam seus potenciais de afetação (PEREIRA, 

2013).  

Não pensamos em anulações de currículos ou formas de ensino-aprendizagem, 

mas de ressignificações provocadas pelas subjetivações produzidas, pois à medida que a 

formação de professores adquire nova forma, afastamos o fantasma de uma educação 

baseada exclusivamente em aquisições de conteúdo e aquisição de uma didática que 

privilegie uma identidade cristalizada.  

A formação passa, então, a ser entendida como apropriação de meios de 

construção de si, de desenhamento de sua própria figura, de escrita de si, enfim 

(PEREIRA, 2013): nós, professores, passamos a atuar como propulsores de 

potencialidades e restauradores de figuras que podem estar estáticas, assumindo uma 

postura de cooperação para que isto de fato se concretize, uma vez que todos os 

fenômenos importantes da atualidade envolvem dimensões do desejo e da subjetividade 

(GUATTARRI; ROLNICK, 2007). 

Consequentemente, pensamos em micropolíticas, as quais possam produzir novos 

processos de singularizações (GUATTARI; ROLNIK, 2007) – produção de subjetividade 

singular, que recuse modos manipulativos e preestabelecidos, construindo modos de 

sensibilidade e relação com o outro, de produção e criatividade – nos sujeito envolvidos, 

trabalhando por uma sensibilidade estética no cotidiano, motivados pelas transformações 

sociais.   

Assim, a micropolítica está no nível da produção de subjetividade, aos modos de 

expressão dentro de um contexto que, em união e cooperação, podem ganhar força e 

produzir uma pequena estrutura, uma fissura dentro deste contexto, onde nós professores 

atuamos também na produção de subjetividade (GUATTARI; ROLNIK; 2007).  

São essas experimentações a partir de “práticas de si” que podem tornar a 

atividade pedagógica mais dinâmica e atraente tanto para professores quanto para alunos. 

Uma aventura intelectual entre escola e sociedade, uma aprendizagem, percebendo as 

duas faculdades que estão em jogo no ato de aprender: a inteligência e a vontade 
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(RANCIÈRE, 2011). Um lugar de potências onde também é o discípulo que faz o mestre 

(RANCIÈRE, 2011), pois é preciso conhecer-se a si mesmo como viajante do espírito, 

semelhante a todos os outros viajantes, como sujeito intelectual que participa da potência 

comum dos seres intelectuais (RANCIÈRE, 2011).  

E assim vamos navegando nesse universo de potencialidades e possibilidades que 

o universo virtual pode estar a nos convidar enquanto sujeitos criadores e atuantes de um 

cenário educacional talvez um pouco rígido. Quando se trata da formação de professores 

na atualidade, será que podemos pensar em um processo de subjetivação digital em devir? 

Essa é a proposta dessa pesquisa. 

 

BIBLIOGRAFIA 

ALBERNAZ, Roselaine Machado de. Formação ecosófica: a cartografia de um 
professor de matemática. Tese de doutorado. Disponível em: 
<http://repositorio.furg.br/bitstream/handle/1/2896/roselainealbernaz.pdf?sequence=1 
acessado em 01.11.16 
DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2005. 
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. 
Volume 1. São Paulo: Ed. 34, 1995. 
ESCÓSSIA, Liliana da; KASTRUP, Virgínia; PASSOS, Eduardo (Orgs.). Pistas do 
método da cartografia: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto 
Alegre: Sulina, 2010. 
FILHO, José P. C. Fernando Pessoa: uma quase autobiografia. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2011. 
FOUCAULT, Michel. A Hermenêutica do Sujeito: curso dado no Collège de France 
(1981-1982). Tradução Márcio Alves da Fonseca. 3ª ed. São Paulo: Editora WMF 
Martins Fontes, 2010. 
GUATTARI, Félix; ROLNIK, Suely. Micropolítica: cartografias do desejo. 8ª ed. 
Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2007. 
LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf acessado em 15.11.16 
LISPECTOR, Clarice. Água Viva. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 
LISPECTOR, Clarice. As palavras. Curadoria de Roberto Corrêa dos Santos. 1ª ed. Rio 
de Janeiro: Rocco, 2013. 
PEREIRA, Marcos V. Estética da Professoralidade: um estudo crítico sobre a 
formação do professor. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2013 
PESSOA, Fernando. Poesias. Porto Alegre: L&PM, 1996. 
RANCIÈRE, Jacques. O mestre ignorante – cinco lições sobre a emancipação 
intelectual. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 



98 
 

 

ROLNIK, Suely. Cartografia Sentimental: transformações contemporâneas do 
desejo. 2ª ed. Porto Alegre: Sulina; Editora da UFRGS, 2014. 
SIBILIA, Paula. O show do eu: a intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2008. 
SIBILIA, Paula. Redes ou Paredes: a escola em tempos de dispersão. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2012. 
FILHO, Kleber Prado; TETI, Marcela Montalvão. A cartografia como método para as 
ciências humanas e sociais. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/barbaroi/n38/n38a04.pdf > acessado em 01.11.16 

 


	INTRODUÇÃO
	Construção Da Personalidade
	Educação E Pandemia
	Nada Substitui A Aprendizagem Presencial
	Tecnologia Digitais
	Trabalhos E Mais Trabalhos – Leituras E Mais Leituras...
	Ritmo De Aprendizagem E Prazos
	Educação E Prioridades
	Sem Concluir, Necessariamente!
	BIBLIOGRAFIA
	INTRODUÇÃO
	DESENVOLVIMENTO
	CONCLUSÃO
	BIBLIOGRAFIA
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	BIBLIOGRAFIA


