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Resumo: Com a chegada da pandemia, mudanças repentinas aconteceram na educação, obrigando
professores e alunos a conviver em um novo formato de aulas. Estas mudanças, sem muito planejamento,
acabam gerando alguns efeitos, esperados e não esperados. Esta pesquisa pretende demonstrar as
transformações que a pandemia trouxe para o curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de
Santa Catarina - Câmpus São José (IFSC - SJ), observadas pelos discentes. Dessa forma, visa conseguir
observar os seus pontos positivos e negativos, resultados das transformações ocorridas no primeiro ano de
pandemia, primeiro e segundo semestres de 2020. Em busca deste objetivo, foram entrevistados 29
professores em formação inicial na instituição através de questionários, onde foi possível perceber que os
efeitos da pandemia vão muito além da sala de aula, e que são refletidos na aprendizagem dos discentes.
Conclui-se, após análise dos dados da pesquisa, juntamente com os estudos bibliográficos, que, mesmo
que em meio a perspectivas diferentes, por conta da realidade da cada discente, a maior parte dos
entrevistados se mostrou parcialmente satisfeito com as metodologias utilizadas no período. E apesar de
resultados adversos, as ações tomadas frente à pandemia proporcionaram conhecimentos que servirão
como base da formação docente desses estudantes. Porém, mesmo trazendo benefícios, levando em conta
o caráter emergencial, demandam melhorias futuras.
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1 O COMEÇO E UM NOVO OLHAR

A pandemia chegou de repente e surpreendeu o mundo todo. Alunos e

professores tiveram que mudar drasticamente suas rotinas para o novo cenário que veio

se apresentando. O isolamento social tornou-se uma medida indispensável na busca por

controlar a contaminação por COVID-19 e, o ensino remoto emergencial foi então

estabelecido, demandando a utilização de recursos digitais para a construção da

aprendizagem. Mas, independentemente do momento de pandemia em que estamos

vivendo, Freire (1996, p. 77) já trazia em uma de suas obras uma definição do que é

aprender. Para ele, “Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o

que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito.” Dessa forma ele nos

adverte que temos sim que nos aventurar, e nesse caso, de ensinar e aprender de forma

remota, é exigido posturas inovadoras, não é mesmo?

Ainda nessa linha de pensamento sobre a forma de construir o aprendizado,

Freire (1987) também demonstra a importância de ver além da sala de aula, de não se

manter apenas ali. Hoje, estamos vivenciando o momento em que a educação foi

obrigada a trabalhar com diferentes formas de ensinar e de aprender, de oportunizar o

encontro com os sujeitos da educação (professores e alunos), quanto o acesso ao
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conhecimento escolar, ainda que em isolamento preventivo. Porém, a mudança do modo

presencial para o modo remoto exige planejamento detalhado, o que não foi muito

possível pela urgência da situação. E apesar dessa mudança repentina trazer alguns

prejuízos para a educação, pelo simples fato de não ter sido planejada previamente,

todavia também podemos destacar aspectos positivos.

Dessa forma, Gomes (2020) acredita que para a formação docente, a decisão

pelo ensino remoto emergencial não foi suficiente para um bom aprendizado, já que as

estratégias utilizadas para manter o ensino durante o isolamento social não foram

suficientes para dar conta de todas as necessidades dos envolvidos na educação do

professor em formação. Em concordância com Gomes (2020), quando abordadas as

limitações das ANP’s, Cardoso, Ferreira e Barbosa (2020) apontam que a insuficiência do

plano emergencial de ensino remoto trará grandes perdas à Educação Básica (EB) e,

talvez, coloque a perder boa parte da evolução educacional lograda em termos de

qualidade, visto a limitação dos professores frente aos novos métodos e tecnologias.

Neste sentido, fica evidente a necessidade de preparo dos professores frente às novas

metodologias utilizadas, seja em qualquer fase do ensino.

Porém, além das limitações dos professores, não podemos deixar de pensar

nas limitações dos licenciandos. Segundo Cardoso, Ferreira e Barbosa (2020), é inegável

que o ensino remoto durante a pandemia traz benefícios aos estudantes que têm acesso,

pois mantém a rotina de estudos e estimula a continuidade do processo de

aprendizagem, além de proporcionar novos conhecimentos e capacitação na área

tecnológica, possibilitando a utilização de mais ferramentas no preparo das aulas, seja

nos estágios, programas de extensão ou futura profissão. Mas ainda assim, os autores

supracitados complementam a sua reflexão dizendo que o problema é que nem todos os

alunos possuem acesso aos recursos ou ferramentas necessários para acessarem os

conteúdos on-line. Corroborando com isto, Cunha, Silva e Silva (2020, p.32) mostram

que:

[…]com o distanciamento social e o predomínio de estratégias que dependem das
tecnologias da informação e comunicação, uma parcela dos estudantes enfrentam
ou enfrentarão dificuldades para acessarem e permanecerem vinculados à escola.
Uma delas está relacionada ao acesso à internet. Conforme dados da pesquisa
realizada pelo CETIC (2019a), no Brasil 29% dos domicílios, aproximadamente
19,7 milhões de residências, não possuem internet. Desse montante de
desconectados, 59% alegaram não contratar porque consideram muito caro esse
serviço, outros 25% porque não dispõem de internet em suas localidades.
Destaca-se, ainda, que 41% dos entrevistados alegaram não possuir computador
para tal e 49% que não sabiam usar a internet. Desse modo, os estudantes
inclusos nestas estatísticas estão fora da estratégia do ensino remoto mediado
pelas tecnologias digitais.

2



Essa dificuldade se reflete nas relações sociais, na interação direta entre

alunos e professores e na comunicação neste período de pandemia, onde a mesma fica

comprometida ou até mesmo limitada. A comunicação é fundamental para um bom

aprendizado, pois segundo Freire (1996, p. 20 e 21), “Não há inteligibilidade que não seja

comunicação e intercomunicação e que não se funde na dialogicidade”. A comunicação

vem sendo um dos grandes desafios enfrentados no período de pandemia, sendo

estabelecida apenas por meio virtual, dificultando a troca mais aprofundada de

experiências, conversas e saberes. Porém, ela facilitou a comunicação em alguns

aspectos como, possibilitar a participação de convidados nas aulas e projetos, convidados

estes que podem ser de diversas localidades do mundo.

Além das dificuldades citadas, Gomes (2020) destaca que, por estarmos

enfrentando uma crise na saúde, as pessoas tendem também a apresentar limitações

psicológicas e emocionais, o que pode trazer ainda mais obstáculos para se construir um

bom aprendizado. Além de tempo para estudar, os licenciandos precisam de

concentração e dedicação aos estudos e, é nesse ponto que os problemas pessoais

afetam drasticamente o aprendizado deste acadêmico.

Nesse sentido, Libâneo (1994) cita em sua obra a tarefa principal do professor,

e a descreve como sendo a de garantir a unidade didática entre o ensino e a

aprendizagem, e ainda menciona que o professor deve planejar, dirigir e controlar o

processo de ensino, incentivando o aluno a buscar a sua aprendizagem. Com as ANP’s

os professores precisaram se reinventar para que essa tarefa fosse possível de ser

executada.

Mas não somente os professores precisaram rever a sua forma de ensinar e

aprender, os alunos também precisaram rever a sua forma de construção da

aprendizagem. Desse modo, para Santos et al (2020) as decisões tomadas durante a

pandemia, em um processo prematuro, trarão vários aprendizados, não somente aos

docentes, mas também aos alunos que tiveram que aprender a participar de forma mais

ativa na construção de seu aprendizado.

E o que dizer, então, dos discentes em formação docente inicial que, nesse

período, estiveram em Estágio Curricular Supervisionado (ECS), projeto de Programa

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e Residência Pedagógica (RP)?

Estes tiveram que rever a sua forma de aprender e, precisaram aprender a ensinar neste

momento complexo para a educação. A presente investigação vem de encontro às

reflexões dos alunos quanto à sua formação docente inicial, frente às novas metodologias

utilizadas e às mudanças decorrentes da pandemia. E, para isso, se faz necessário

3



compreender as transformações ocorridas na Licenciatura do IFSC-SJ, que é o campo

desta pesquisa, tendo como problema de investigação: quais foram as transformações

ocorridas no processo de ensino e de aprendizagem na Licenciatura em Química do

IFSC-SJ, observadas pelos discentes, decorrentes da implementação das atividades não

presenciais (ANP1) durante a pandemia?

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é identificar estas transformações, o

que inclui o planejamento, a forma de avaliação, a utilização de novas metodologias e a

percepção dos próprios discentes em formação docente inicial quanto à sua formação.

Procurou-se alcançar esses objetivos através de uma pesquisa de abordagem qualitativa,

a qual possui três etapas distintas, sendo elas, período exploratório, investigação

focalizada, além da análise final e elaboração do relatório (ALVES, 1991). A partir da

definição do método de pesquisa a ser utilizado, conduziu-se então, um estudo de caso.

Segundo Alves-Mazzotti (2006), os estudos de caso mais comuns são os que focalizam

apenas uma unidade, podendo ser um indivíduo, um pequeno grupo, uma instituição, um

programa ou um evento. Neste caso, focou-se em analisar os impactos da pandemia na

formação inicial de professores no IFSC-SJ sob a visão dos licenciandos.

Através desta pesquisa será possível construir um ponto de vista do cenário da

Licenciatura em Química no IFSC-SJ, segundo a ótica dos licenciandos e, com base

nesses dados compreender melhor os efeitos que toda essa mudança, ocasionada pela

pandemia, tem causado. É muito importante conhecermos os impactos que a pandemia

trouxe para a educação, para assim conseguir mensurar não somente os prejuízos, mas

também os benefícios que ela vem deixando. Com essa reflexão é possível visualizar

aspectos que possam ser melhorados para uma educação de maior qualidade.

2 ENSINO EM ÉPOCA DE PANDEMIA

2.1 A CHEGADA DA PANDEMIA E A NECESSIDADE DE MUDANÇA

A pandemia tem afetado a estrutura política, social, econômica, educacional,

dentre outros setores do país e do mundo, por conta do vírus que se alastrou, o

Coronavírus ou COVID-19. A fim de conter a contaminação, a educação sofreu uma

medida drástica, conforme descrito na Portaria nº 343 Gab/MEC, de 17 de março de

2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais,

1 ANP - Entende-se por ANP o conjunto de atividades realizadas com mediação tecnológica ou não, a fim
de promover o vínculo com a instituição e a aprendizagem durante o período de restrições para a realização
de encontros presenciais no IFSC câmpus São José. (IFSC-SÃO JOSÉ, 2020, p. 01)
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enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19 (BRASIL,

2020). Como forma de atender a Portaria supracitada e manter o isolamento social, surgiu

no IFSC a ANP, também chamada de ensino remoto. Dessa forma, as ANP’s, tiveram seu

início em 17 de março de 2020, conforme descrito na Portaria da Reitora N° 1178, de 16

de março de 2020, a qual suspendeu as aulas presenciais nos Câmpus do IFSC (IFSC,

2020). Nesse contexto, os professores precisaram passar por um replanejamento

relâmpago e então, estudantes e professores se viram diante de um grande desafio, que

era o de enfrentar as aulas em ambientes virtuais, com auxílio de ferramentas

tecnológicas e metodologias diversificadas. Vale lembrar que esta prática vai de encontro

à prática de ensino EaD2, que teve suas primeiras ações realizadas aqui no Brasil no

século XIX. E, segundo Gomes (2020, p.36):

Com o passar dos anos, a necessidade da adequação em detrimento da expansão
da internet se instaurou, e com o surgimento de novos meios de comunicação, por
meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), lei que estabelece os
princípios da educação no Brasil, foi estabelecido o Decreto n.º 5.622, de 19 de
dezembro de 2005 tornando legítima a EaD.

Nesse sentido, vemos que o ensino EaD já é estruturado e preparado para o

formato digital, que não é o caso das ANP’s, sendo esta uma medida emergencial. Até

então, no ensino presencial, por muito tempo, tem sido utilizado o método tradicional de

ensino em muitas escolas e faculdades. Porém, Freire nos demonstra, em várias de suas

obras, a necessidade de mudança, independentemente dos acontecimentos que estamos

vivenciando nos dias de hoje. Mostra ainda que, é preciso estar preparado para se

adaptar às mudanças que podem ocorrer e, seguir em busca da melhor forma de ensinar

e até mesmo ousar frente às tradicionais aulas.

Freire (1987) em diálogo com Shor, na obra Medo e Ousadia, acrescenta:

PAULO. Acho que se fosse possível a muitos dos professores que só trabalham
dentro da escola – presos aos programas, aos horários, às bibliografias, às fichas
de avaliação – que se expusessem ao dinamismo maior, à maior mobilidade que
se encontra dentro dos movimentos sociais, eles poderiam aprender sobre uma
outra face da educação que não se encontra nos livros. Há algo muito importante
que as pessoas estão criando, fora da educação formal. Para os professores,
seria uma experiência de abertura de novas perspectivas. Contudo, respeito os
professores que preferem ficar nas escolas; mesmo aí, porém, é preciso ser crítico
dentro do sistema. (FREIRE, SHOR, 1987, p.30-31).

2 O ensino à distância se caracteriza por possuir um projeto de ensino e de aprendizagem que se diferencia
do presencial, uma vez que adota diferentes metodologias e didáticas para subsidiar as práticas mediadas
na internet. Assim, é uma organização que conta com apoio e estruturas pedagógicas e tecnologias
diversificadas tanto para docentes como para alunos, em que esses estão preparados e ambientalizados
com os espaços em que circulam. (PRESTES, VARGAS, BRACHTVOGEL, BOFF, 2020, p.3)
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A fala de Freire e Shor (1987) nos dá um panorama de como o ensino tem sido

engessado. A chegada da pandemia não questionou o sistema escolar, ao contrário,

arrumou uma forma de manter o sistema mesmo em isolamento, onde foram criadas as

ANP’s. Porém, mesmo que indiretamente, ela proporcionou a possibilidade de um novo

olhar, a possibilidade de testar parte da teoria de Freire e Shor (1987), e uma das formas

de criar uma nova dinâmica, foi explorar os recursos tecnológicos.

Para Gonçalves e Avelino (2020), a produção de conhecimento por meio do

uso das mídias e de seus recursos tecnológicos se faz necessária. Eles apontam,

também, que o uso desses recursos tem grande potencial de dinamizar o conhecimento e

proporcionar maior eficiência às práticas pedagógicas, considerando o seu poder de

interação, o qual contribui para superar os desafios enfrentados pela educação, sobretudo

em tempo de pandemia. Claramente o uso das tecnologias tem trazido benefícios para

esse momento difícil para a educação. O que não se pode esquecer é que ela não

resolve todos os problemas trazidos pela pandemia.

2.2 ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E SEUS EFEITOS

O modo presencial deixou de existir temporariamente e tudo que antes seguia

uma rotina, passou a tomar novos rumos, obrigando professores e alunos a se adaptarem

a esse novo formato de aula, onde novos recursos e métodos estão auxiliando o ensino e

a aprendizagem. Porém, sem o devido planejamento e preparo, fica difícil organizar aulas

com qualidade de ensino. Que material estarei fornecendo ao meu aluno, ou melhor, qual

a qualidade do material que estarei fornecendo ao meu aluno? E, como esse material

chegará nele? O preparo do material didático é algo que exige tempo e habilidade, coisas

estas que acabamos não tendo em muitos casos. Isso vem impulsionando a organização

de diversas formas de ministrar as aulas virtuais, sem saber ao certo qual delas é a mais

eficiente ou mais adequada.

Segundo Moreira, Santos e Kumanaya (2020), é importante ressaltar que o

ensino a distância não parte apenas da condição de que as aulas devem ser planejadas

com antecedência em uma boa plataforma e com professores qualificados, mas que,

além destes pontos, é preciso também à imersão, interesse, responsabilidade e o afinco

dos estudantes nos estudos, mesmo à distância, para se obter um ensino e

aprendizagem satisfatórios.

Com a chegada da pandemia, muitas mudanças tiveram que ser realizadas de

forma prematura, sem experiências anteriores que auxiliem na escolha para a tomada de

decisão. E quais foram os efeitos esperados e inesperados dessas decisões? Freire
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(1996) já dizia que não há decisão a que não se sigam efeitos esperados, pouco

esperados ou inesperados. Por isso é que a tomada de decisão é um processo

responsável.

Para Freire (1987), os professores também precisam olhar ao redor da escola,

olhar a sociedade e as necessidades que ela possui. E, durante a pandemia, muitos

professores foram obrigados a realizar parte dessas ações apontadas por Freire, porém

sem preparo algum. Gomes (2020) trás a reflexão em seu artigo, que por mais que o

processo de ensino-aprendizagem tenha passado por transformações no decorrer do

tempo, em função de uma sociedade que consome informações instantaneamente

através de mídias e internet, ainda assim, é fato que possuímos algumas limitações.

Dessa forma, professores foram aprendendo, ao longo da pandemia, sobre as

ferramentas disponíveis e sobre como utilizá-las.

Em sua obra, Freire (1996) traz a importância de olhar ao redor dos muros da

escola e entender em que contexto é preciso incluir suas aulas. Porém, ele mesmo

ressalta que somente essa contextualização não é suficiente. Em primeiro lugar, é preciso

que o professor seja movido pela competência técnica e paixão por ensinar. É preciso

também, que a ele se somem saberes da realidade concreta e saberes técnicos, em

diferentes áreas, como a da comunicação e das tecnologias. Gomes (2020, p.38) diz

que:

Muitos dos relatos dos professores na atual conjuntura dizem respeito à falta de
um tempo maior e fundamental para aprenderem a utilizar softwares de forma
mais robusta; o aprendizado tem sido feito de forma conjunta com os alunos
durante o próprio processo e decorrer das aulas, o que facilita o gasto de tempo
inútil (SIC) por falta de conhecimento e manejo tecnológico.

Neste sentido, Cardoso, Ferreira e Barbosa (2020) também reforçam a

necessidade de preparo dos professores frente às novas metodologias utilizadas, onde

dizem que a suspensão das atividades escolares presenciais revela a necessidade de

desenvolvimento de habilidades e competências digitais.

E quando falamos da necessidade de utilização dos recursos digitais, não

podemos ficar restritos ao período de pandemia. A aprendizagem da química envolve a

compreensão de conceitos que são trazidos em forma de representações, podendo ser

gráficos e estruturas moleculares como exemplo (AMARAL-ROSA; QUADROS; NERY,

2017). A utilização destes recursos no ensino de química colabora na construção da

aprendizagem, pois facilita a compreensão e recriação, pelos docentes em formação

inicial, de diversos conceitos estudados.
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2.3 IMPACTOS DA PANDEMIA

De um modo geral, com a implantação das ANP’s, se esperou manter o

isolamento social e continuar os estudos de forma segura, ou seja, em modo remoto. Os

professores foram obrigados a se adaptar a um novo formato de ensino e, além de olhar

para as suas próprias necessidades, frente a esse período tão preocupante, tiveram que

olhar também para as necessidades dos alunos. Levando em consideração, para ambas

as partes, suas vidas pessoais, seus problemas de saúde física e mental, seus problemas

financeiros, de acesso às aulas, dentre outros aspectos. Sem olhar desta forma, se torna

impossível construir uma aprendizagem apropriada. E pergunta-se, essa mudança brusca

tem trazido resultados satisfatórios? Além de inovador, tem se mostrado compensador?

Como tem sido a interação aluno-professor em época de pandemia? Qual o papel do

professor nesse cenário? Para Freire (1996, p. 20), “a tarefa coerente do educador que

pensa certo é, exercendo como ser humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o

educando com quem se comunica e a quem comunica, produzir sua compreensão do que

vem sendo comunicado”.

E como já mencionamos, esse tem sido um grande desafio no cenário de

pandemia em que nos encontramos, a comunicação. Segundo Prestes, Vargas,

Brachtvogel e Boff (2020), os obstáculos e dificuldades encontrados no período de

pandemia podem ser vários e, por mais que o contexto digital proporcione o andamento

das aulas remotamente, elas não solidificam as interações sociais, como os olhares

carinhosos, as conversas no corredor e os abraços saudosos.

Ainda nesse sentido, Moreira, Santos e Kumanaya (2020) apontam em seu

artigo que por mais que as novas tecnologias sejam oferecidas por diversas

universidades, muitos alunos não abrem mão das aulas presenciais pela segurança que

sentem em terem suas dúvidas sanadas de imediato, além da questão motivacional que

traz responsabilidade de estar rotineiramente no espaço escolar, em dia com seus

estudos e atividades.

A comunicação sendo estritamente por meio de tecnologias e internet, acaba

ficando limitada aos alunos que tenham acesso a essas ferramentas, o que não é a

realidade de todos. Além disso, esse diálogo nem sempre se dá de forma satisfatória,

pois o acesso digital, às vezes, é restrito, lento e até mesmo com oscilação, dificultando

essa comunicação, que seria muito mais fluida no formato presencial. Sem falar ainda,

que esse novo formato de comunicação pode, por vezes, inibir alguns alunos, aqueles

mais retraídos, pois acaba criando destaque aos mesmos em caso de participação em
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aula ou esclarecimento de dúvidas. Isso pode causar uma dificuldade de conseguir, de

fato, um diálogo com todos.

Segundo Senhoras (2020), a continuidade das atividades educacionais,

utilizando métodos semelhantes ao EaD colabora de forma positiva para a manutenção

do comprometimento educacional no curto prazo. Embora, usando as mesmas

ferramentas já consagradas no EaD, os resultados são muito distintos em função das

diferenças entre as experiências empíricas e quanto a transmissão e absorção de

conteúdo ou mesmo a capacidade e dificuldade de acesso.

A dificuldade de acesso é um exemplo claro da insuficiência do ensino remoto

inserido de forma tão rápida, onde a decisão inicial era manter o contato com o maior

número de estudantes possíveis. Era uma escolha entre fazer isso ou não fazer nada e

deixar estudantes de todo o Brasil sem nenhum contato com as instituições de ensino e

parados no seu tempo de formação. E, como consequência dessa decisão, ficou

evidenciada a realidade de que nem todos os alunos conseguiriam acompanhar as aulas

neste formato. Silva (2020) aborda essa questão descrevendo-a como uma das

consequências deixadas pelo vírus, onde, o sofrimento decorrente da ausência de

estrutura tecnológica de docentes e estudantes povoaram a agenda das famílias, se

referindo àquelas que têm o mínimo necessário para que ocorra as ANP’s, como um

acesso razoável a banda larga e ferramentas como um celular, notebook ou tablet.

Além de todas as transformações no âmbito escolar, não podemos esquecer

das transformações que a sociedade como um todo vem enfrentando. Situações como

pessoas perdendo o emprego, outras adoecendo, estudantes que agora tem o dever de

cuidar dos irmãos, o aumento dos casos de pessoas infectadas e o isolamento social.

Todos esses são exemplos de situações que causam grande impacto nas pessoas, e que

podem ter mudado a realidade de parte dos docentes e discentes em formação inicial

docente. Em concordância com o exposto, Gomes (2020, p. 38) também aponta que:

É importante mencionar que não se trata somente de possuir ou não aparatos
tecnológicos ou saber como manuseá-los, mas também de que, por estarmos
enfrentando um desastre biológico, as pessoas tendem a apresentar limitações
não só de cunho físico, mas também de cunho psicológico, emocional.

Neste sentido, é importante que, não somente os aspectos físicos sejam

levados em conta quando falamos de ensino e aprendizagem. Pois, em meio ao período

de pandemia, muitos estudantes estão enfrentando problemas que têm causado grande

impacto emocional, o que pode ser refletido no desempenho das disciplinas e

consequentemente no aprendizado deste indivíduo.
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2.4 FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL EM TEMPO DE PANDEMIA

Tudo aconteceu de forma muita intensa, mudanças muito rápidas, fugindo

totalmente do convencional e da cultura da escola do nosso tempo, exigindo uma

adaptação acelerada tanto dos professores como dos alunos. Porém, mesmo com as

mudanças, os papéis continuam os mesmos, trazendo a necessidade de tentativas e

adaptações. Neste sentido, Santos et al. (2020, p. 88) afirmam que:

Os caminhos e possibilidades, inventados durante a pandemia em um processo
de tentativa, erro e acerto, trará inúmeros aprendizados, não somente aos
docentes que precisaram reinventar o modo de dar aula como também aos
alunos que tiveram que aprender a participar ativamente da construção de seu
aprendizado.

Através das mudanças temporárias que a pandemia exigiu, muito aprendizado

foi proporcionado. Segundo Freire (1996), a experiência discente é fundamental para a

prática docente que este aluno terá no futuro ou que está tendo agora, simultaneamente

com aquela. E que, na maioria dos casos, é vivendo criticamente a liberdade de aluno

que este se prepara para assumir o papel de professor. Para isso, o aluno, hoje, que

sonha em ensinar amanhã, deve ter como base as experiências que vem tendo com seus

professores. Ele ainda aponta que somos parte do que vivenciamos, ou seja, se tenho

hoje uma formação de qualidade, refletirei essa formação no meu ato de ensinar amanhã.

E complementa:

Na verdade, meu papel como professor, ao ensinar o conteúdo a ou b, não é
apenas o de me esforçar para, com clareza máxima, descrever a substantividade
do conteúdo para que o aluno o fixe. Meu papel fundamental, ao falar com clareza
sobre o objeto, é incitar o aluno a fim de que ele, com os materiais que ofereço,
produza a compreensão do objeto em lugar de recebê-la, na íntegra, de mim. Ele
precisa de se apropriar da inteligência do conteúdo para que a verdadeira relação
de comunicação entre mim, como professor, e ele, como aluno se estabeleça.
(FREIRE, 1996, p. 60 e 61).

Esta interação entre o aluno e o professor é fundamental para o

ensino-aprendizagem e, segundo Moreira, Santos e Kumanaya (2020), para muitos

docentes e profissionais da área da educação, essa interação se torna essencial para

melhor aproveitamento no processo de aprendizagem pois, através deste contato é

possível identificar as dificuldades que os alunos possam apresentar durante o

desenvolvimento da aula, podendo torná-las adaptáveis à necessidade constatada.
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Toda essa experiência é refletida no ensino superior, onde a formação docente

inicial acontece na prática, por meio de várias atividades, entre elas, o ECS, como

apontam Gonçalves e Avelino (2020, p. 47 e 48):

É importante ressaltar que o estágio supervisionado faz parte do cumprimento
curricular dos cursos para docentes, ele é um requisito básico para a obtenção do
grau de licenciado, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -
Lei 9394/96, no Parecer do CNE/CP nº. 009, de 08 de maio de 2001, e na
Resolução CNE/CP nº. 01, de 18 de fevereiro de 2002, sendo realizado ao longo
do curso de formação e vivenciado com tempo suficiente para abordar as mais
diversas experiências profissionais, incluindo o envolvimento social e intelectual
dos sujeitos.

O ECS, segundo Gonçalves e Avelino (2020, p. 41), “permite ao futuro docente

refletir sobre a sua atuação no ambiente de trabalho, ao relacionar a teoria e a prática, tão

importantes na qualidade de ensino”. E, destaca ainda, que, essa proximidade do

estagiário com o futuro ambiente de trabalho remete a um ganho pedagógico incalculável,

além de que a aprendizagem do estagiário é reforçada dia após dia, ao frequentar o

ambiente escolar, seja para observações ou para regências de aulas na EB.

2.5 ESTÁGIO SUPERVISIONADO E PROJETOS DE EXTENSÃO

É consagrado na literatura da área, a importância desta etapa do curso para a

formação do futuro professor (PIMENTA, LIMA, 2006; PIMENTA, ANASTASIOU, 2008;

BRASIL, 2015; GONÇALVES, AVELINO, 2020). Pois, não basta apenas saber o conteúdo

de química, é preciso também saber construir esse conhecimento juntamente com o

aluno. É preciso conhecer o meu aluno, o meio em que ele vive e buscar cada vez mais,

trazer a melhor forma de ensinar. “O exercício de qualquer profissão é prático, no sentido

de que se trata de aprender a fazer algo ou ação. A profissão do professor também é

prática” (PIMENTA, LIMA, 2006, p. 07). E, o ECS é o momento fundamental para essa

prática, onde os discentes entram em sala para se tornarem docentes. Conforme o

Regulamento do Estágio:

O Estágio Curricular Supervisionado, de caráter obrigatório para Cursos de
Licenciatura, visa a propiciar o aperfeiçoamento da prática pedagógica e da
aprendizagem do/a licenciando/a, devendo ser construído, vivenciado, refletido e
avaliado em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares
(espaços educativos formais ou não formais), a fim de constituir-se como um
instrumento de integração, imersão na prática educativa, aperfeiçoamento
técnico-cultural, filosófico, científico, político, estético e de relacionamento humano
(IFSC-SÃO JOSÉ, 2019, p. 01 e 02).
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Cientes da importância desse movimento, o ECS, no curso de Licenciatura em

Química do IFSC-SJ, segue uma sequência de quatro etapas, tendo início na sexta fase

do curso e fim na nona fase. Na primeira etapa do estágio é onde o discente fará três ou

mais observações em sala de aula, em diferentes ambientes (formais e não formais). Já

na segunda etapa, o discente inicia a observação de oito aulas de química, na turma de

ensino médio da escola escolhida para realização do estágio. A partir das observações, o

discente elaborará o material didático a ser utilizado no semestre subsequente. Na

terceira etapa do ECS, é onde finalmente acontece o momento de intervenção, com

acompanhamento do professor supervisor e dos professores orientadores. E, por fim, na

quarta etapa, é elaborado o relatório final de toda experiência adquirida em todas as

etapas (IFSC-SÃO JOSÉ, 2019).

No ano de 2020, e durante o primeiro semestre, 2020.1, em que realizava-se o

ECS II, ocorreu a implantação das ANP’s, resultando no primeiro estágio de observação

remoto do IFSC-SJ. Como consequência disso, no segundo semestre do ano, 2020.2,

acontecia o primeiro estágio de intervenção no formato digital. Na impossibilidade de

ministrar as aulas na escola escolhida inicialmente, o ECS III foi ministrado no próprio

Campus, IFSC-SJ, onde as aulas foram preparadas para uma turma de Ensino Médio

Técnico Integrado, de modo remoto. Isto foi inovador, tanto no formato quanto no campo

de estágio, pois foi a primeira vez que um estágio do curso de licenciatura foi ministrado

no IFSC-SJ e de forma não presencial. Além disso, as aulas não foram preparadas com a

elaboração de um Projeto Criativo Ecoformador, formato esse indicado,

preferencialmente, no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da licenciatura (IFSC-SÃO

JOSÉ, 2014). Isso ocorreu, pois a chegada da pandemia pegou a todos de surpresa, e

elaborar as aulas para o Ensino Médio Técnico Integrado do IFSC-SJ, que demanda

conteúdos para ensino médio e ensino técnico, unidas a um Projeto Criativo Ecoformador,

em curto espaço de tempo, seria algo inviável para o momento. O que se tornou um fator

preponderante para esta tomada de decisão.

Assim como os professores, os estudantes também precisaram aprender a

ministrar suas aulas no formato virtual. Para tanto, as aulas para a intervenção do Estágio

III foram preparadas no formato de ANP’s e, os estagiários participaram de uma

capacitação, a Maratona Educativa. Esta foi composta por três lives, que abordaram

temas como, postura docente online, metodologias e ferramentas digitais, além de uma

mentoria com diversos mentores, sendo eles professores externos, de outros câmpus do

IFSC e do próprio câmpus. Após esta preparação, os alunos tiveram que elaborar uma

aula a ser ministrada em forma de live, ou seja, dar uma aula ao vivo. Dessa forma,
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mesmo sem Projeto Criativo Ecoformador, as aulas seguiram um formato específico,

criativo e diferente do habitual, ou seja, de modo virtual, com o auxílio de metodologias e

aparatos tecnológicos e digitais.

Buscando potencializar a formação de professores, o IFSC-SJ conta com

alguns programas federais de extensão à formação docente como o PIBID e a RP. O

PIBID é uma ação do Ministério da Educação (MEC) que visa proporcionar aos discentes

das fases iniciais do curso de licenciatura, uma aproximação prática com o cotidiano das

escolas públicas de EB (BRASIL, 2010). Já a RP é uma das ações que visa o

aperfeiçoamento da formação prática nas fases finais no curso de licenciatura, e promove

a imersão do licenciando na escola de EB (BRASIL, 2020). Com a chegada da pandemia,

esses projetos não pararam, porém foram moldados ao ambiente virtual.

2.6 PERCEPÇÃO DOS LICENCIANDOS QUANTO A EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE

PANDEMIA

Em meio a tantas transformações no âmbito da educação e da vida pessoal

dos discentes, foi preciso entender como os professores em formação inicial tem visto

esse cenário e como eles têm sentido a sua formação docente. Em sua pesquisa,

Moreira, Santos e Kumanaya (2020) trazem algumas percepções importantes dos alunos,

onde eles destacaram como principal fator positivo, em relação às ANP's, o fato das aulas

serem gravadas, o que possibilita a revisão da matéria, que para os alunos que

possuem dificuldade, proporciona uma oportunidade de estudar novamente o conteúdo,

quantas vezes forem necessárias.

Já como aspecto negativo, os autores supracitados, destacam a demanda

excessiva de trabalhos estabelecidos pelos professores. Ainda, segundo Moreira, Santos

e Kamanaya (2020), para alguns o ensino remoto proporciona ao aluno uma oportunidade

maior de desenvolvimento, autonomia, conforto, flexibilidade e economia de tempo.

Contudo, para outros, esses aspectos podem ser prejudiciais ao aluno que tem

dificuldade em administrá-los. Os autores concluíram sua pesquisa mencionando

resultados satisfatórios nas ANP’s. Mesmo devido à situação conturbada e métodos e

ferramentas utilizados pelas universidades de ensino superior como paliativo ao formato

presencial, o sistema de ensino remoto superou as expectativas e cumpriu o seu

propósito. Porém, é evidente a necessidade de aperfeiçoamento futuro.

2.7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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O processo metodológico desta pesquisa é de natureza qualitativa, e segundo

Lüdke e André (1986) caracteriza-se por dar mais ênfase ao processo do que ao produto,

ter o ambiente natural como espaço de coleta dos dados, considerar os diferentes pontos

de vistas dos sujeitos das pesquisas, ser predominantemente descritiva. Isto porque o

contexto da pesquisa considera as transformações na formação inicial docente como um

objeto de estudo complexo e com muitas variáveis. Para Minayo (1994, p. 21-22), “a

abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações

humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas”.

Segundo Alves (1991), esta metodologia possui três etapas diferentes, sendo a

primeira fase a exploratória. Segundo ela:

O principal objetivo da fase exploratória é proporcionar, através da imersão do
pesquisador no contexto, uma visão geral e não enviesada do problema
considerado, e contribuir para a focalização das questões e a identificação de
informantes e outras fontes de dados. (ALVES, 1991, p. 58).

Além disso, segundo a autora supracitado, após a fase exploratória, vem então

a investigação focalizada. Nesta fase se inicia a coleta sistemática de dados, que pode ou

não recorrer ao uso de instrumentos auxiliares, como questionários, roteiros de entrevista

e formulários de observação, por exemplo. E por último, vem a terceira etapa, a qual

corresponde à análise dos resultados obtidos durante a pesquisa e elaboração do

relatório.

Pesquisas qualitativas tipicamente geram um enorme volume de dados que
precisam ser organizados e compreendidos. Isto se faz através de um processo
continuado em que se procura identificar dimensões, categorias, tendências,
padrões, relações, desvendando-lhes o significado. Este é um processo complexo,
não linear, que implica um trabalho de redução, organização e interpretação dos
dados, e que se inicia já na fase exploratória, acompanhando toda a investigação
em uma relação interativa com os dados empíricos: à medida que os dados vão
sendo coletados, o pesquisador vai procurando tentativamente identificar temas e
relações, construindo interpretações e gerando novas questões e/ou
aperfeiçoando as anteriores, o que, por sua vez, o leva a buscar novos dados,
complementares ou mais específicos, que testem suas interpretações, num
processo de “sintonia fina” que vai até a análise final. (ALVES, 1991, p. 60).

A partir do método qualitativo, se institui o estudo de caso, o qual, segundo

Alvez-Mazzotti (2006), estabelece uma investigação de uma unidade específica, situada

em seu contexto, selecionada segundo parâmetros predeterminados. A autora

supracitada (2006, p. 650) complementa dizendo que “os critérios para identificação e

seleção do caso, porém, bem como as formas de generalização propostas, variam

14



segundo a vinculação paradigmática do pesquisador, a qual é de sua livre escolha e deve

ser respeitada.”

3 METODOLOGIA

O estudo aqui desenvolvido analisa os impactos na formação inicial de

professores de química, no IFSC-SJ, sob a visão dos licenciandos. Abrangendo o

intervalo de tempo de dois semestres (2020.1 e 2020.2), primeiro ano de pandemia da

COVID-19.

Este estudo busca identificar e descrever como os alunos têm percebido sua

participação na construção de sua aprendizagem através das novas metodologias e

ferramentas de ensino utilizadas nas ANP’s, na perspectiva de que o aluno é

co-responsável por seu processo de aprendizagem. E, ainda, interessa ao estudo a

compreensão dos alunos sobre como estas mudanças contribuíram para a formação

inicial deles.

Considerando que o estudo reflete sobre os impactos causados pelas

repentinas mudanças na rotina educacional em função da pandemia, buscou-se dialogar

com os licenciandos que cursavam a licenciatura naquele momento. Para alcançar

esses objetivos, entende-se que o estudo com abordagem qualitativa, de caráter

exploratório e descritivo, tipo estudo de caso, seria mais apropriado. Neste sentido,

Alves-Mazzotti (2006, p. 643) aponta que “questões ou temáticas sobre relações

complexas, situadas e problemáticas” são as características principais de um estudo de

caso, além de “questões sobre o como e o porquê se referem a relações complexas,

sobre as quais o pesquisador tem pouco controle”. Diante de tais características,

entende-se que as mesmas podem ser pensadas para as pesquisas qualitativas de uma

forma geral, inclusive para esta pesquisa, em particular, a qual define-se como um

estudo de caso.

Para a coleta de dados, buscando a melhor compreensão da realidade dos

licenciandos em formação docente inicial, foi aplicado um questionário através da

plataforma Google Forms, o qual foi enviado aos licenciandos via Whatsapp. Este

realizou-se em duas etapas, identificadas em Etapa 01 e 02, conforme demonstra o

Quadro 01:
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Quadro 01: Questionamentos utilizados para o levantamento de dados.

Etapa Questionamentos

Etapa
01

* Em que ano você ingressou no curso de Licenciatura em Química no IFSC-SJ?
* Qual a sua fase atual no curso?
* O que te motivou a escolher o curso de Licenciatura em Química?
* Qual a sua dedicação voltada ao curso?
* Você precisou trancar alguma disciplina ou fase do curso devido à pandemia?
* Você reprovou em alguma disciplina do curso devido à pandemia?
* Quais as disciplinas pedagógicas você já cursou ou está cursando até o momento?
* Esteve participando das aulas durante os semestres 2020.1 e 2020.2?
* Teve dificuldades durante as aulas no formato ANP? Se sim, quais foram elas?
* Que tipo de estudante você se considera?
* Quais das características abaixo você considera possuir hoje?

Etapa
02

* Como você percebia suas aulas até o início da pandemia?
* Como era a organização das aulas antes da pandemia e do novo formato ANP, em relação

aos métodos e ferramentas utilizadas?
* Como se deu a organização, quanto aos métodos e ferramentas utilizadas nas aulas após a

implantação do formato ANP?
* Como a pandemia tem afetado a sua participação no decorrer das aulas?
* Como você percebeu o processo de avaliação em tempos de pandemia, tanto em relação às

atividades propostas, quanto na observação da construção do aprendizado?
* Como foi, na sua percepção, a interação aluno-professor no período de pandemia?
* De forma geral e em relação ao ensino de química, como os seus professores têm se

mostrado durante a pandemia?
* Que benefícios você encontrou com a implantação das ANP’s?
* Qual o seu grau de satisfação quanto aos métodos e plataformas utilizadas durante a

pandemia?
* Em que medida as atividades não presenciais e uso das tecnologias auxiliaram na sua

formação como futuro professor?
* Você sente que seu aprendizado está sendo suficiente para a sua formação docente?
* Na Etapa 01 desta pesquisa você mencionou dificuldades relacionadas na figura abaixo.

Como essas dificuldades foram tratadas?
* Em relação à pergunta feita na Etapa 01 desta pesquisa, quanto a reprovação em uma ou

mais disciplinas devido à chegada da pandemia. Quais os possíveis motivos dessa(s)
reprovação(ões)?

* Deixe suas sugestões para o melhor aproveitamento das aulas e diminuição dos impactos
negativos em tempos de pandemia?

* Questões com opção para múltiplas respostas.

Fonte: Autoras, 2022.

O primeiro questionário, Etapa 01, possui onze perguntas, que tem a finalidade

de identificar as características dos discentes, a fim de direcionar os questionamentos da

Etapa 02. O segundo questionário, Etapa 02, contém quatorze perguntas que buscam

responder, de fato, a problematização desta pesquisa.

Com base no olhar dos entrevistados e, a partir deste estudo de caso, foi

possível proporcionar uma visão inicial dos impactos que a pandemia trouxe para a

formação inicial  docente no IFSC-SJ, cujos resultados estão expostos nesta pesquisa.
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA

Com a chegada da pandemia e o isolamento social estabelecido, muitas

instituições pararam as suas atividades para que os professores se preparassem

pedagogicamente para o início do ensino remoto emergencial. Porém, no IFSC-SJ, esta

pausa nas atividades não aconteceu. Os professores seguiram com as aulas sem

reuniões iniciais ou organização pedagógica.

O IFSC-SF é, fica localizado na Rua José Lino Kretzer, 608, no bairro Praia

Comprida, no município de São José, Santa Catarina e atualmente oferece os cursos

superiores de Licenciatura em Química e Bacharelado em Engenharia de

Telecomunicações, além de outros cursos como: Técnico Integrado com os cursos de

Refrigeração e Climatização e Telecomunicações; Qualificação Profissional com os

cursos de Inglês A1, Inglês para Professores de Inglês, Espanhol Básico, Configuração

de Redes de Computadores Linux, MATLAB e Instalador de Refrigeração e Climatização

Doméstica; EJA Educação Profissional com o curso Operador de Computador; e

Especialização com o curso Educação Ambiental com Ênfase na Formação de

Professores.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 ANÁLISE DOS DADOS: O OLHAR DOS PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL

Na primeira Etapa da pesquisa obtivemos 29 respostas, o que corresponde a,

aproximadamente, 27% dos alunos matriculados no curso, no semestre de 2020.1. Dentre

os discentes entrevistados, 39,3% ingressaram no curso no ano de 2017, ou seja, três

anos antes da pandemia, possibilitando uma comparação do ensino no IFSC-SJ em seu

formato original e com o ensino remoto.

Em relação à fase do curso, obtivemos respostas variadas, o que se dá devido

ao fato de que alguns dos discentes reprovaram ou não cursaram algumas matérias,

cursando disciplinas de outras fases à que deveriam estar no momento. Nesse caso, a

nossa pergunta poderia ter sido mais clara, como: Durante a pandemia e o ensino por

meio de ANP’s você cursou disciplinas de quais fases?

Em resposta à motivação dos discentes em cursar Licenciatura em Química, foi

possível perceber que vários são os motivos que os levaram a esta escolha. Como a

questão foi elaborada para múltiplas respostas, conforme o Quadro 01, descrito na
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metodologia desta pesquisa, geraram-se valores que perpassam os 100%. No entanto, é

possível perceber quais os motivos que estiveram mais presentes nas respostas dos

entrevistados, onde 42,9% disseram escolher a licenciatura em química porque a química

lhe chama muito a atenção, 39,3% dos entrevistados foram motivados por professores de

química que tiveram durante seus processos de escolarização e que serviram de modelos

a serem seguidos, 32,1% disseram ser pelo fato de se identificar com as exatas, 28,6%

relataram ser por ter desejo de ensinar. Ainda em relação à motivação, 25% revelou que o

que o motivou foi apenas a oportunidade de ingressar em um curso superior e 17,9%

disseram que querem trabalhar com química, porém não querem lecionar. Outros 10,8%

responderam de forma diferente, sendo 3,4% para cada uma das citadas abaixo:

“Amo matemática, queria fazer faculdade e quando finalmente passei com nota
suficiente no Sisu para poder fazer a graduação, minha pontuação só me deu
duas escolhas se eu fosse mesmo vir aqui para o Sul (Física ou Moda), no IFSC lá
de Araranguá, depois fiz transferência para o campus de SJ pois aqui é maior, não
me dá a impressão de cidade do interior (eu passei muito tempo morando em uma
e já estava cansada disso).” (Acadêmico 17)
“Complementação pedagógica.” (Acadêmico 07)
“Trabalhar com química, além de lecionar.” (Acadêmico 20)

É possível visualizar melhor esses dados através da Figura 01.

Figura 01: Motivação dos alunos em escolher o curso de Licenciatura em Química

Legenda:

1 - Sempre tive o desejo de ensinar
2 - Me identifico muito com as exatas
3 - A química me chama muito a atenção
4 - Tive professores de química que me inspiraram
5 - Possuo professores de química na família

6 - Trabalhar com a química, porém não lecionar
7 - Apenas oportunidade de ingressar em um
curso superior
8, 9 e 10 - Outros (conforme descrito acima).

Fonte: Autoras, 2022.
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Para entender melhor em que condições os discentes realizaram o curso, eles

foram questionados quanto ao tempo que dedicaram ao mesmo. Sendo que, dos

entrevistados, 64,3% trabalharam e estudaram, cursando apenas algumas disciplinas. Em

contraponto, 17,9% trabalharam e estudaram cursando todas as disciplinas e, apenas

10,3% somente estudaram.

Ao serem questionados sobre a necessidade de trancar alguma disciplina,

53,6% dos entrevistados disseram que não foi necessário. Porém, quando questionados

se tiveram reprovação em uma ou mais disciplinas devido aos impactos decorrentes da

pandemia, 50% dos entrevistados responderam afirmativamente. O índice alto de

reprovações, segundo os entrevistados, pode ser o reflexo do índice alto do primeiro

questionamento relatado neste parágrafo, onde, talvez, fosse necessário ter trancado

alguma disciplina. Todavia não foi levado em conta o momento de pandemia e as

dificuldades que ela poderia trazer nesse contexto. Pensando assim, abordamos

novamente este assunto na Etapa 02 da pesquisa, a fim de conhecer os possíveis

motivos para essas reprovações acontecerem.

Como já discutido neste artigo, as escolas têm sofrido grande impacto com a

pandemia, passando por muitas adaptações, o que influencia diretamente a participação

dos alunos e, até mesmo, a evasão escolar. Em meio a tantas mudanças, surgem

também as dificuldades de adaptação. Segundo os entrevistados, a maior dificuldade

encontrada nas ANP’s foi a concentração e aprendizagem, contando com 75% das

respostas, enquanto 3,6% disseram não ter encontrado dificuldades. Em relação à

participação dos entrevistados no curso durante os semestres 2020.1 e 2020.2, 78,6%

participaram dos dois semestres integralmente, enquanto 21,4% participaram

parcialmente, ou seja, de apenas um dos semestres ou de disciplinas isoladas. Na busca

por resolver essas dificuldades, grande parte dos alunos conversaram com os

professores e obtiveram maior flexibilidade no envio de suas tarefas. Vale mencionar que

não houve referência a falta de acesso às ANP’s por problemas de conexão e de

equipamentos, visto que este foi um problema que se apresentou em todo o país,

considerando todas as fases do ensino, segundo a literatura analisada.

É importante destacar que os professores do IFSC-SJ tiveram que reconstruir

suas aulas de forma resumida, devido ao fato de terem apenas uma hora para as aulas

síncronas, conforme documento emitido pelo Câmpus (IFSC-SÃO JOSÉ, 2020). O

formato de aula mudou de presencial para ANP, conforme Kraviski (2020, sp.):
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Para que a educação no país não parasse, o Ensino Não Presencial foi uma
adaptação necessária, momentânea e emergencial, em que os professores, de
suas residências, estão replanejando e reinventando o ensino para manter o
andamento do ano letivo. As aulas e atividades, que antes eram realizadas
presencialmente, agora são enviadas através de ambientes virtuais e meios
digitais, que são as tecnologias de comunicação e informação já utilizadas na
EaD.

Não podemos deixar de levar em consideração que os alunos também tiveram

que se adaptar, pois os conteúdos que antes eram trabalhados em três horas de aula,

agora passaram a ser trabalhados em apenas uma (no formato síncrono e associado a

atividades complementares). Isso fez com que o aluno tivesse que reinventar a sua forma

de estudo, tendo que se desafiar, ou seja, tendo que estudar sozinho para se aprofundar

nos conteúdos trabalhados. Nesse sentido, Cardoso, Ferreira e Barbosa (2020, p. 42)

dizem que:

A educação a distância caracteriza-se pelo apoio de tutores de forma atemporal e
a carga horária é distribuída em diferentes recursos midiáticos, o que não
acontece com as aulas remotas disponibilizadas nesse período de isolamento
social. Fato este justificável, tendo em vista que não havia estratégias para a atual
realidade, tão pouco preparo administrativo, tecnológico e pedagógico.

Tendo em vista esse novo formato, na segunda Etapa desta pesquisa,

buscou-se entender de forma mais profunda como foi a vivência dos discentes durante os

semestres 2020.1 e 2020.2. Os mesmos 29 entrevistados na Etapa 01 desta pesquisa,

responderam também a Etapa 02.

Antes da chegada da pandemia, aproximadamente 55% dos alunos

entrevistados percebiam as suas aulas de forma muito tradicional. Esse método de ensino

também é apontado quando os entrevistados são questionados em relação aos métodos

e ferramentas utilizadas nas aulas antes do formato de ANP’s, onde 96,6% dos

entrevistados descreveram as provas como principal método de avaliação, sendo que o

questionário estava estruturado de forma que poderiam apontar mais de um método.

Além das provas, 86,2% descreveram, que os professores utilizavam como metodologia

de ensino a entrega de textos para leitura. Este mesmo índice foi relatado para outras três

metodologias, sendo elas, lista de exercícios, utilização de quadro e giz e debates em

sala. Ainda 82,8%, disseram ter tido visualização de vídeos ou apresentações de slides

em sala, 65,5% trabalhos em grupo, 37,9% indicação de vídeos, sites ou artigos, 31%

utilização de aplicativos ou plataformas e 3,4% desenvolvimento de tarefas

extracurriculares, passeios e desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. Através destas

respostas foi possível perceber que, de uma forma geral, as aulas aconteciam,

principalmente, no formato tradicional, como mencionado por Araújo (2007, p. 33):
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O currículo convencional se baseia na transmissão de conhecimentos e separa os
problemas concretos de seu contexto social. Baseia-se na concepção de
aprendizagem como um processo de acumulação de informações. Ou seja,
fundamenta-se na ideia de que aprender significa memorizar informações ou
executar mecanicamente procedimentos. Em sua organização, utiliza prazos e
períodos estabelecidos de forma estereotipada, empregando o sistema de
disciplinas.

Com a implantação das ANP’s, o formato das aulas então variou em aulas

síncronas ou assíncronas, onde 96,6% dos entrevistados (28 discentes) disseram ter

aulas síncronas, enquanto 82,8% (24 discentes) disseram ter aulas assíncronas. Isto

demonstra que, mesmo com índices altos para ambos os formatos, as aulas síncronas

foram o modelo mais adotado durante as ANP’s, ainda que intercaladas com momentos

assíncronos. Em relação a metodologia de ensino utilizada nestas aulas, 93,1% disseram

ter recebido lista de exercícios e indicação de textos para leitura, outros 82,8% disseram

ter provas online com tempo limite para conclusão e indicação de vídeos. Ainda em

relação aos métodos utilizados com a chegada da pandemia, 75,9% passaram a utilizar

aplicativos ou plataformas, 72,4% tiveram indicação de sites ou artigos para leitura, 69%

disseram ter trabalho em grupo e 3,4% descreveram em “outras opções” que tiveram

videoaulas gravadas. Na Figura 02 podemos visualizar melhor estes dados.

Figura 02: Métodos e ferramentas utilizadas nas ANP’s.

Legenda:

1 - Aula síncrona ou em tempo real
2 - Aula assíncrona ou vídeoaula gravada
3 - Provas on line com tempo limite para conclusão
4 - Indicação de vídeos
5 - Envio de textos para leitura

6 - Lista de exercícios
7 - Trabalhos em grupo
8 - Indicação de sites ou artigos para leitura
9 - Utilização de aplicativos/plataformas
10 - Outros: vídeoaulas gravadas

Fonte: Autoras, 2022.
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A partir da Figura 02, elaboramos o Quadro 02, que traz um comparativo de

alguns métodos utilizados pelos docentes. Percebemos que os métodos de ensino pouco

variam quando comparados ao período antes da pandemia, exceto para os casos em que

o contexto atual obrigou a alteração de métodos de ensino e aprendizagem. Isso traz

reflexões importantes, pois o formato de aula mudou drasticamente.

Quadro 02: Comparação de métodos utilizados antes e durante as ANP’s.

Métodos Antes das ANP’s Durante as ANP’s

Lista de exercícios 86,2% 93,1%

Provas / online com tempo limite 96,6% 82,8%

Indicação de vídeos 37,9% 82,8%

Trabalho em grupo 65,5% 69%

Utilização de aplicativos e plataformas 31% 75,9%

Entrega / envio de textos para leitura 86,2% 93,1%

Indicação de sites ou artigos para leitura 37,9% 72,4%

Fonte: Autoras, 2022.

O Quadro 02 mostra que algumas metodologias apresentaram uma menor

variação antes e durante a pandemia pela permanência da concepção de educação que

norteia a atuação docente desses professores. Foi o caso de metodologias como listas de

exercícios, provas, trabalho em grupo e entrega de textos para leitura. Já metodologias

como indicação de vídeos, utilização de aplicativos e plataformas e, indicação de sites ou

artigos para leituras, apresentaram maior variação antes e durante da pandemia, talvez

impostas pelo contexto das ANP’s.

Em virtude da pandemia, as metodologias e ferramentas utilizadas para o

ensino sofreram adequações. Mas será que as medidas adotadas foram suficientes para

se obter um aprendizado satisfatório para a formação inicial dos futuros docentes? Em

resposta a este questionamento, 48,2% dos entrevistados acreditaram que não, pois, na

percepção deles, a ementa não foi totalmente seguida ou não conseguiram acompanhar a

nova rotina. Porém, 41,6% dos entrevistados acreditaram que sim, pois além de

perceberem que a ementa estava sendo seguida mesmo com a chegada da pandemia,

ela proporcionou aprendizados para além da própria ementa, os quais são necessários

para a prática docente atual. Dos entrevistados, 10,2% trancaram disciplinas por conta da

pandemia ou disseram ser indiferentes em relação ao assunto.
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Os discentes também puderam descrever o seu grau de satisfação quanto aos

métodos e plataformas utilizadas durante a pandemia. A partir disso, 3,4% se disseram

muito satisfeitos e 41,4% se disseram satisfeitos, somando 44,8% de satisfação. Outros

44,8% se declararam razoavelmente satisfeitos, enquanto que 6,9% se disseram

insatisfeitos e 3,4%, muito insatisfeitos, somando 10,3% de grau de insatisfação. Esses

dados demonstram que apesar da implantação repentina das ANP’s, os métodos

utilizados cumpriram com o seu propósito de mediar o ensino e a aprendizagem, ainda

que não em grau de excelência. Em complemento à esses dados e:

Dada a situação, é compreensível que alguns estudantes não estejam de acordo
com as tarefas propostas, ou mesmo com as aulas lecionadas pelos professores.
Os contextos são outros para todos: professores e alunos principalmente. Todos
tendo que aprender novas formas de aprender e de ensinar (PRESTES, VARGAS,
BRACHTVOGEL, BOFF, 2020, p.4).

Nesse sentido, em ANP’s, a participação dos discentes no decorrer das aulas

mudou consideravelmente, por fatores diversos, abrangendo desde os emocionais aos

tecnológicos, sendo que 48,3% dos entrevistados não conseguiram lidar com o emocional

e a demanda de estudos neste período. Porém, mesmo trazendo algumas dificuldades,

ela possibilitou aprender e vivenciar novas metodologias, o que, consequentemente,

demandou novas habilidades para práticas docentes.

As metodologias de ensino variam de docente para docente, ou de um docente

em formação inicial para outro, mas uma coisa todos foram obrigados a ter em comum: o

uso da tecnologia. Neste período, o preparo da aula não se resumia, basicamente

falando, em plano de aula, quadro e giz, mas sim na inclusão de novas ferramentas e de

novos materiais. Isso demandou, no mínimo, o preparo de slides e vídeos, busca por

plataformas e aplicativos, dentre outras ferramentas pouco utilizadas no ensino

presencial, até o momento. Além de trazer a reflexão sobre aquele material, tentando

visualizar se o mesmo chegaria a todos os alunos de forma compreensiva, buscando

minimizar os efeitos de não estar em sala de aula presencialmente. Toda essa

experiência trouxe novas percepções e possibilidades para o professor em formação

inicial. O que é refletido nas respostas dos entrevistados quando perguntados em que

medida as ANP’s e o uso das tecnologias auxiliaram a sua formação como futuro

professor. Dos respondentes, 79,3% dos discentes disseram ter sido pelo fato de

trazerem experiências que serviram de aprendizado. Em concordância com os dados

apresentados, Gonçalves e Avelino (2020) expressam que a mediação pedagógica que é

realizada por meios tecnológicos, enriquece e muda a forma de lidar com o conteúdo
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aplicado. O que possibilita novas formas de ensinar e de aprender, além de promover

distintas percepções e experiências aos alunos.

Segundo Kumanaya, Santos e Moreira (2020), é importante ressaltar que, além

das metodologias e materiais didáticos utilizados nas aulas, a interação entre alunos e

professores é de extrema importância para o ensino e a aprendizagem. E, o espaço físico

contribui para esta interação, sendo que, este movimento em sala é muito mais

defendido, por alunos e professores, mesmo com as tecnologias oferecidas, além de ser

mais fácil para o docente conseguir motivar o discente.

Corroborando com o exposto acima, em relação a interação aluno-professor

durante o período de pandemia no IFSC-SJ, sob a ótica dos entrevistados, esta foi muito

boa para 1,3% dos discentes e 41,4% dos discentes achou, igualmente, boa ou regular.

Porém 6,9% dos discentes entrevistados acharam esta interação ruim. Segundo Cunha,

Silva e Silva (2020), a ausência de interação social com o professor pode afetar

significativamente o rendimento dos estudantes. E, com a mudança inesperada do modo

presencial para ANP, essa interação sofreu alterações e aos poucos teve que ser

adaptada. Porém, mesmo não tendo o contato presencial com os professores, os

discentes em formação inicial docente receberam suporte através das plataformas de

comunicação disponibilizadas pelos próprios professores, sendo principalmente

WhatsApp, mas também o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

(SIGAA) e e-mail institucional. Dessa forma, os discentes não tinham horários definidos

para enviar suas dúvidas, podendo enviá-las à qualquer hora do dia, mostrando que essa

abertura acabou proporcionando maiores oportunidades de comunicação com os

docentes.

O processo de avaliação dos alunos em tempos de pandemia, segundo os

discentes entrevistados, se deu principalmente por atividades avaliativas semanais e por

provas com tempo limite para conclusão. Para a maior parte dos entrevistados, 75,9%, os

professores se mostraram flexíveis em relação aos conteúdos e prazos de entrega dos

trabalhos, provas ou atividades. Porém, alguns dos entrevistados apontaram

comportamentos diferentes em relação à alguns destes professores, como podemos ver

nas falas abaixo:

“Muitos professores se esforçaram enquanto outros simplesmente deixaram rolar.”
(Acadêmico 06)
“As minhas respostas são contraditórias porque tive contatos com professores que
estão na minha opinião dando o melhor de si e favorecendo o nosso aprendizado
mesmo no formato de ensino remoto, mas tem outros professores que passa ideia
de apenas passar para vídeo a aula de depósito de informações do formato
presencial para formato de vídeos.” (Acadêmico 08)
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“Despreocupados com a volta ou não das aulas presenciais.” (Acadêmico 15)
“Alguns professores tiveram dificuldades com as novas ferramentas, mas estavam
abertos a aprender e muitas vezes os próprios alunos puderam auxiliar dando
sugestões de recursos.” (Acadêmico 01)
"Não fiz nenhuma disciplina de química." (Acadêmico 07)

Na primeira Etapa desta pesquisa, os entrevistados relataram um índice

elevado de reprovações. Este fato demonstrou a necessidade de aprofundamento nesta

questão, buscando entender quais os motivos que os levaram às tais reprovações. E,

dentre os motivos citados pelos discentes, na Etapa 02 desta pesquisa, estão a falta de

organização do tempo para estudos, imprevistos e o estado emocional prejudicado por

conta da pandemia. Esses dados vêm de encontro aos reflexos do isolamento social e

das adaptações que o mesmo demandou.

Apesar dos prejuízos destacados pelos discentes, os entrevistados também

relataram benefícios que encontraram na implantação das ANP’s, onde a maioria destes,

72,4%, destacaram o fato de não ser necessário o deslocamento até a instituição. Outro

benefício destacado por 69% dos entrevistados é o fato das aulas serem gravadas, pois

possibilitaram a revisão do conteúdo. Os mesmos 69% relataram permitir uma

flexibilidade de horários. Além disso, um maior conforto durante as aulas foi relatado por

37,9% dos entrevistados, e ainda 20,7% acharam as aulas mais atrativas. Outros 17,2%

encontraram maior possibilidade de interação com profissionais externos ao Campus e

10,3% encontraram maior interação entre os alunos. Em contraponto, 6,9% dos

entrevistados não encontraram benefícios e 3,4% responderam diferente, conforme citado

abaixo:

“Avaliações semanais mais adequadas, não deixando tudo para apenas uma
prova.” (Acadêmico 06)

Corroborando com os dados apresentados, no parágrafo acima, onde os

entrevistados destacam como benefício as aulas gravadas, Moreira, Santos e Kumanaya

(2020) também destacam em sua pesquisa, como principal fator positivo em relação às

ANP's, o fato das aulas serem gravadas, pois possibilita a revisão da matéria,

proporcionando aos alunos com maiores dificuldades a oportunidade de estudar o

conteúdo novamente.

A partir de tantos obstáculos enfrentados no período de pandemia, Gomes

(2020) destaca o quão desafiador é o processo enfrentado pelo professor em formação

inicial, uma vez que os diversos empecilhos têm agravado negativamente o

desenvolvimento de tarefas necessárias para a efetivação desse ciclo. Em contraponto,

Moreira, Santos e Kamanaya (2020) acreditam que mediante a situação de emergência, e
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levando em conta os métodos e ferramentas utilizadas, o sistema de ensino remoto

alcançou o seu objetivo de manter uma rotina de estudos.

Em meio a tantos impactos, positivos e negativos, como fica a formação

docente inicial desses estudantes? Segundo os entrevistados, 79,3% deles disseram que

a pandemia trouxe experiências que serviram de aprendizado e para 69% proporcionou

mais conhecimento no ensino remoto e suas tecnologias. Ainda sobre a formação

docente, 65,5% alegaram que o período de pandemia e as adaptações que ela trouxe,

proporcionaram maior reflexão sobre a sua ação docente. Esses dados nos mostram que,

apesar de prejuízos que a situação de isolamento tenha trazido, ela rendeu

conhecimentos que não seriam construídos nesse momento, conhecimentos esses que

só agregam à esse professor em formação inicial.

Através dos relatos dos discentes e segundo Silva (2020), se pode perceber

que a pandemia mudará muitas formas de estruturar a organização do trabalho

pedagógico, seja pelas ações que foram tomadas durante ela, seja pelos resultados

obtidos dessas atividades, as quais foram desenvolvidas no lar e pelo que ficará de

reflexos dessa vivência para docentes e futuros docentes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a chegada da pandemia, não fica difícil perceber que a educação tem

sofrido grandes modificações. Com essa pesquisa, foi possível concluir que no IFSC-SJ

essas mudanças foram pouco planejadas, devido à velocidade em que a pandemia

avançava, e que, a falta de planejamento acabou afetando os resultados esperados dos

processos de ensino e de aprendizagem. Entretanto, mesmo com as mudanças

prematuras, foi possível proporcionar um processo de ensino que chegou a muitos dos

discentes (à todos os entrevistados), de forma a manter a rotina e o processo de

aprendizagem.

Mantendo-se o hábito pelos estudos, em formato de ANP, se sabia que muitos

poderiam ser os desafios enfrentados nesse período e, para muitos dos discentes

entrevistados, o maior deles foi a concentração, que é refletida na aprendizagem deste

indivíduo. Porém, mesmo com esta e/ou outras dificuldades, muitos conseguiram dar

andamento ao processo de ensino durante o período de pandemia.

Para conseguir manter esse novo formato, o ensino de química tem recebido

muitos auxílios tecnológicos para essa caminhada tão difícil e desafiadora e, após todo

esse processo, tende a nunca mais ser o mesmo, frente a tantos métodos inovadores.
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Antes, o que era apenas uma aula presencial, hoje pode ser uma aula síncrona ou

assíncrona. Esses momentos podem ainda contar com uma aula invertida ou uma aula de

gamificação, por exemplo, metodologias pouco utilizadas nas aulas presenciais. Isso, sem

mencionar as diversas ferramentas utilizadas para a elaboração das mesmas. E com toda

esta mudança de formato e possibilidades, é possível perceber que os professores não

possuem um mesmo perfil e que isso foi refletido no decorrer das aulas em formato

ANP’s.

Diversas foram as metodologias utilizadas, como vídeoaulas gravadas,

indicação de sites e textos para leitura, lista de exercícios, dentre outras. Contudo, a

maior parte dos discentes se diz satisfeito, ou razoavelmente satisfeito, quanto às

metodologias aplicadas durante este período.

Quanto às avaliações, os professores utilizaram diferentes formas de avaliar os

alunos, sendo elas, provas com tempo limite para entrega, experimentos, atividades

avaliativas semanais e não semanais, participação nas aulas e autoavaliação. Segundo o

relato dos discentes, os professores foram flexíveis quanto aos prazos para entrega das

atividades nesse período tão turbulento.

A pandemia trouxe muitos desafios, mas proporcionou aos discentes

experiências que serviram de aprendizado, além de prover mais conhecimento no ensino

remoto e suas tecnologias. Nesse período de adaptações, essa experiência pode

promover uma maior reflexão sobre a ação docente destes estudantes, o que será

refletido na sua formação como futuro professor.

Foi importantíssimo pesquisar e analisar este cenário, tanto pelas grandes

mudanças, quanto pelos impactos que a pandemia trouxe e vem trazendo para o

processo educativo. É preciso levar essa reflexão a outras pessoas, buscando entender

os diversos pontos de vista, como também, de fato, o que este cenário vem deixando de

legado. Momentos ímpares da educação e formação de professores necessitam ser mais

bem refletidos, implica em dialogar com diferentes grupos de professores, envolvendo

professores formadores, em formação e professores atuantes na EB para dinamizar a

própria formação docente de todos os envolvidos (LOHN, 2020). É preciso conhecer

essas transformações e, somente assim, é possível avaliar os pontos críticos que vêm

sendo afetados. Os impactos da pandemia serão sentidos a curto, médio e longo prazo, o

que vai exigindo de docentes e docentes em formação inicial uma readaptação e

redesenho de suas práticas educacionais. Estamos fazendo história e precisamos

descrevê-la.
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