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Introdução  

 

O texto resulta de ações de ensino em Universidades Públicas envolvendo 
planejamento e desenvolvimento, realizadas em licenciaturas de duas Universidades 
federais brasileiras. O desenvolvimento do ensino e, com isso, o exercício da docência 
na graduação, são contextualizados em diferentes tempos de oferta de duas disciplinas 
obrigatórias de currículos e pouca variabilidade de condições institucionais, mas que 
demarcam posições de diálogo e preocupações no que se refere à formação inicial de 
professores. 

Diante da realidade de pandemia pela COVID-19, também no Brasil, destacam-
se confrontos, incertezas e uma necessária urgência de atuação que mobilizam o 
cenário formativo de professores e que impõe, indagações sobre como realizar o ensino 
superior público de qualidade em tempos inéditos regidos por recomendações de 
isolamento social, interrupção de atividades presenciais, políticas de desvalorização da 
ciência e, muitas vezes, ausência de recursos tecnológicos, estruturais e humanos 
suficientes. Que limitações e desafios são estabelecidos à organização (planejamento) 
e desenvolvimento dos conhecimentos científicos (teórico-práticos) em disciplinas de 
graduação, diante da realidade da pandemia da COVID-19?  

Objetiva caracterizar e examinar duas experiências de oferta de ensino de 
disciplinas de licenciaturas em Universidades federais desenvolvidas no contexto do 
ensino remoto focalizando alguns limites e desafios no que tange planejamento e 
desenvolvimento. Coloca-se para exame a oferta remota de duas disciplinas 
obrigatórias de currículo, a saber: Estágio Curricular Obrigatório na Educação Infantil, 
do curso de Licenciatura em Educação Física e a disciplina Metodologia do Trabalho 
docente nos anos iniciais do ensino fundamental, ofertada no curso de Pedagogia, cada 
uma de uma Universidade federal brasileira. 



Assume-se o sentido de examinar o ato de conhecer e compreender estas duas 
experiências desenvolvidas. Parte-se da consideração de que as realidades 
institucionais federais possuem, assim, políticas educacionais de governo federal 
idênticas na atualidade, a responsabilidade e compromisso social sobre a formação de 
professores em graduação com qualidade e fragilidades decorrentes de pouco 
investimento em tecnologias, recursos humanos, estrutura e inovação didática 
derivadas de frágeis suportes financeiros. 

Questões como essas ganham especial relevância no contexto atual brasileiro, 
em função de uma necessária formação acadêmica de professores para a educação 
básica com acentuada qualidade, considerando que historicamente e ainda na 
atualidade a formação de professores, em nível de matrículas, concentra-se em grande 
parcela nas IES privadas (INEP, 2019). O documento, Notas Estatísticas, revela os 
resultados do Censo do Ensino Superior de 2019 (INEP, 2019) e indica que as IES 
privadas respondem por 75,8% (6.523.678) no total de matrículas de graduação, 
enquanto a rede pública participa com somente 24,2% (2.080.146). Ao considerar o 
número de IES privadas ativas, estas representam 88,4% das ofertas (INEP, 2019).  

Na realidade brasileira, a formação de professores em nível superior ainda é uma 
tarefa atribuída às IES privadas, o que não necessariamente resulta em projetos 
pedagógicos, estruturas, recursos humanos docentes e parcerias entre ensino, 
pesquisa, extensão e inovação didática de acentuada qualidade, considerando as 
intenções das empresas educacionais que administram essas instituições. 

 

 

Delineamento metodológico 

 

O estudo apoia-se na metodologia de caráter qualitativo-descritivo (Ludke & 
André, 1986, Minayo & Costa, 2018) e busca caracterizar e examinar a oferta de ensino 
de graduação em contexto remoto, na perspectiva docente. A disciplina de Estágio 
Supervisionado foi composta por uma carga horária de 112 horas, predominando as 
atividades de caráter teórico em detrimento da prática, dada a sua alocação como 
primeiro contato com o estágio na grade curricular do curso. A ementa prioriza as 
atividades de ensino junto ao professor supervisor no âmbito da universidade, ao 
desenvolver estudos aprofundados sobre as teorias pedagógicas e estágio na formação 
profissional. Objetiva apresentar teorias pedagógicas críticas da Educação Física e 
investigar problemáticas significativas da organização do trabalho pedagógico da 
educação infantil. As condutas metodológicas se adequaram às medidas do Ensino 
Remoto Emergencial assumido pela universidade.  

Desenvolvida em três unidades, a referida disciplina concretizou-se em 
atividades semanais síncronas e assíncronas, de modo a acompanhar o caráter 
participativo e avaliativo das atividades individuais e/ou em grupo. Para as atividades 
síncronas foi utilizado o Google Meet. Para as assíncronas foram eleitos os ambientes 
virtuais de aprendizagem: Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) e o próprio Sistema Integrado da Graduação, disponibilizado pela IES. Os 
materiais utilizados para o debate teórico espelham a bibliografia básica e referenciais 
complementares (capítulos e artigos, apreciação de vídeos (filmes e documentários) e 
outras formas audiovisuais, somado aos contextos de observação e participação em 
campo de estágio. 

A disciplina Metodologia do Trabalho docente nos anos iniciais do ensino 
fundamental, do curso de Pedagogia, ofertada no Ensino Não Presencial Emergencial 



foi composta por uma carga horária de 60 horas. Disciplina teórica que, normalmente, 
era oferecida em articulação com a disciplina de Prática de Estágio Docente nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, mas que devido ao contexto pandêmico e inicial 
impossibilidade de execução dos estágios, foi oferecida isoladamente. A ementa prioriza 
a interface entre o saber pedagógico e o conteúdo específico e tem como objetivo levar 
os estudantes a analisarem e refletirem a respeito de questões de ensino e de 
aprendizagem, relacionadas aos anos iniciais do Ensino Fundamental. A oferta abordou 
aspectos referentes aos desafios para o ensino, o aluno/criança e seus conhecimentos 
escolares e não escolares, buscando contemplar estudos sobre as relações entre 
escola, currículo e conhecimentos específicos, a fim de formar os estudantes de 
Pedagogia para o ingresso nas práticas de ensino e nos estágios supervisionados nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A disciplina opera para possibilitar aos futuros pedagogos (as) a compreensão 
dos processos de ensino e de aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
de modo a favorecer a análise da especificidade da ação docente nesse nível de ensino; 
objetiva também favorecer a compreensão da relevância desse trabalho no mundo 
contemporâneo, privilegiando os diferentes conteúdos e formas de abordá-los que 
contribuam no trabalho coletivo de professores e alunos com os diferentes 
conhecimentos, no espaço escolar e na sociedade, além de articular atividades análise 
de currículos, materiais didáticos, bem como orientar o planejamento, o 
desenvolvimento e a avaliação de aulas nesse contexto. O encaminhamento 
metodológico buscou ir ao encontro deste intento, entretanto, considerando todas as 
instruções da oferta remota. 

Organizada em três tópicos, a disciplina utilizou o ambiente virtual Moodle, 
disponibilizando cronograma, materiais, além de fóruns de discussão e ferramentas de 
tarefas, para a parte assíncrona, objetivando maior reflexão e interação entre estudantes 
e entre estes e docente. Os tópicos da disciplina direcionaram o estudo, as discussões 
e as atividades. Para as ações de ensino síncronas foi utilizado o Meet. Tomou-se como 
objeto de análise, para esse texto, os dois ambientes de sala virtual Moodle (de ambas 
as ofertas de disciplinas) e os formulários de avaliação preenchidos pelos estudantes, 
sobre as ofertas realizadas. A análise dos resultados pautou-se na triangulação em 
vertente qualitativa, entre o planejamento e desenvolvimento das ofertas, em específico 
os ambientes virtuais e a literatura no campo.  

 

Apresentação e discussão dos dados 

 

Com o desenvolvimento das duas disciplinas de ensino superior em formato 
remoto, foi possível identificar limites e desafios no que tange planejamento e 
desenvolvimento das respectivas ofertas. O planejamento das disciplinas foi 
profundamente afetado pela reorganização de calendários das IES, sendo que, em uma 
delas, a oferta foi realizada em diferentes blocos, alguns deles com previsão de início e 
término bastante aligeiradas, além de paralisação de atividades no meio da oferta, 
devido à período de recesso. Tornou-se necessária a adaptação do conteúdo, de modo 
a atender ao cronograma de tempo de oferta e não sobrecarregar os estudantes, ao 
mesmo passo em que se buscou garantir a disponibilização de todos os materiais 
selecionados para a disciplina e alcançar os objetivos centrais, uma vez que as 
bibliotecas universitárias permanecem fechadas desde março de 2020. 

Apesar das limitações dos recursos tecnológicos, os ambientes virtuais foram 
organizados de modo claro, objetivo e convidativo às reflexões, discussões de 
materiais/temas de estudo e interações. Ambas as modalidades de ensino (síncrona e 



assíncrona) buscaram garantir a integração dos estudos acerca dos conteúdos em cada 
unidade. Ou seja, possibilitou, mesmo em sistema remoto, o desenvolvimento de 
atividades síncronas e assíncronas, individuais e coletivas. O Google Meet como 
ferramenta síncrona se mostrou eficiente, apesar de desvinculado do Moodle e, por 
vezes, de outras plataformas recrutas às atividades de organização do ensino, por 
exemplo, em campo de estágio.  

A avaliação individual preenchida pelos estudantes sobre as ofertas, por meio 
de formulário no Moodle permitiu identificar a baixa participação e engajamento dos 
mesmos nas atividades propostas, assim como nos encontros síncronos via Google 
Meet sendo que uma parcela significativa dos estudantes cumpriu apenas as exigências 
mínimas de participação com envio de atividades na sala virtual, para cômputo de notas 
e frequência. O baixo nível de acesso e interação por meio do ambiente virtual - Moodle 
e mesmo nos encontros de Meet problematiza o acesso a estas tecnologias, a leitura e 
o estudo do material proposto e, consequentemente, as aprendizagens efetivas destes 
professores em formação inicial. Observou-se ainda com intensidade, as dificuldades 
no cumprimento de envio de atividades dentro do prazo, de acordo com o cronograma; 
a indicação de ausência de tempo pelos estudantes para cursar as ofertas e estudar; 
dado o excesso de demandas (somadas a outras demandas acadêmicas e pessoais), 
indicando que gostariam de ter estudado mais. É possível evidenciar que o ensino 
remoto exigiu destes estudantes uma organização pessoal e acadêmica de auto estudo 
e gerenciamento, habilidade que muitos mostraram dificuldades em desenvolver ou de 
colocar em operação, de forma emergencial. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Medidas e estratégias em âmbito universitário têm acontecido de modo a 
minimizar os impactos da pandemia no cenário educacional. Entretanto, embora não 
seja possível ainda mensurar os reais impactos do contexto pandêmico no campo 
educacional (não apenas em nível universitário, mas em todos os níveis ou etapas 
educacionais), é necessário assumir que esses impactos estão presentes e acarretam 
prejuízos significativos na formação de futuros profissionais, especificamente, na 
formação de professores. Com base nos dados, é possível afirmar que os processos de 
ensino e de aprendizagem foram profundamente afetados diante da realidade de ensino 
analisada. 

Assume-se que os recursos tecnológicos são grandes aliados para a 
continuidade dos processos de ensino e de aprendizagem nestas condições da 
pandemia e ensino remoto emergencial. São ações e estratégias que devem ser 
analisadas e problematizadas, ao longo de todo o processo. Ficam evidentes alguns 
dos desafios para a adequação do ensino superior e, mais especificamente, na 
formação de professores, ao novo cenário imposto. Neste inédito, cabe considerar ainda 
que a sociedade como um todo tem enfrentado situações e demandas diferenciadas, 
relacionadas aos aspectos econômicos, pessoais, profissionais, afetivos, emocionais, 
sanitários, etc., aspectos estes afetados e com dificuldades ampliadas diretamente pela 
pandemia e suas consequências.  

Na luta pela superação destes desafios nas IE públicas, evidencia-se a 
necessidade de criação de políticas públicas de enfrentamento às dificuldades postas, 
bem como a necessidade de busca por formas mais efetivas, significativas, 
democráticas e não excludentes de ensinar e de aprender, identificando as dificuldades 
encontradas nas diferentes realidades e colocando-se em ação para resolvê-las, de 



modo que os estudantes em formação possam usufruir plenamente de recursos digitais 
e comunicacionais disponíveis, de modo a garantir uma formação reflexiva e qualificada. 
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