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RESUMO 

 

Com o advento da pandemia de coronavírus SARS-Cov2, as Instituições de Ensino Superior 

(IES) foram fechadas e autorizadas a substituir as aulas presenciais por aulas que 

favorecessem os meios e as tecnologias de informação e comunicação.  Este estudo buscou 

analisar e apresentar os aspectos estruturantes da percepção de professores da Educação 

Superior, da Universidade Federal Fluminense (UFF) sobre suas experiências do novo modelo 

de aula proposto pelas instituições, denominado como Ensino Remoto Emergencial (ERE). 

Assim, com a adoção de metodologia baseada na Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), 

apresentou-se um modelo teórico capaz de identificar os fatores que impactam o desempenho 

do ensino e aprendizagem em tempos da pandemia da COVID-19. Essa abordagem, permitiu 

traçar relações entre as diversas categorias que influenciam na interação dos professores com 

alunos, aspecto de preocupação principal relatados pelos entrevistados no ERE. Por fim, a 

experiência vivida com essa metodologia permitiu fazer emergir um conjunto de fenômenos 

que poderá ser de grande insumo para os professores e gestores das IES no pós-pandemia. 

 

Palavras-chave: Teoria Fundamentada nos Dados, Ensino Remoto Emergencial, Impactos na 

Aprendizagem, Interação com os alunos, Percepção do Professor, Educação Superior.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

With the advent of the SARS-Cov2 coronavirus pandemic, Higher Education Institutions 

(HEI) were closed and allowed to replace classroom classes with classes that favor the means 

and information and communication technologies.  This study sought to analyze and present 

the structuring aspects of the perception of Higher Education teachers from the Universidade 

Federal Fluminense (UFF) about their experiences of the new class model proposed by the 

institutions, called Emergency Remote Teaching (ERT). Thus, with the methodology based 

on the Grounded Theory (GT), a theoretical model was presented to identify the factors that 

impact the performance of teaching and learning in times of the COVID-19 pandemic. This 

methodological approach allowed tracing relationships between the various categories that 

influence the interaction of teachers with students, an aspect of the main concern reported by 

the interviewees in the ERT. Finally, the experience lived with this methodology allowed to 

bring out a set of phenomena that may be of great importance for the teachers and managers 

of the HEI in the post-pandemic. 

 

Keywords: Grounded Theory, Emergency Remote Teaching, Impacts on Learning, Teacher 

Perception, Teacher Perception, Higher Education. 

 

  



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1: LISTA DE ENTREVISTADOS ...................................................................................... 34 

QUADRO 2: FRAGMENTO DA TRANSCRIÇÃO ............................................................................... 36 

QUADRO 3: FRAGMENTO DA CODIFICAÇÃO INICIAL .................................................................. 38 

QUADRO 4: FRAGMENTO DA CODIFICAÇÃO FOCALIZADA ......................................................... 40 

QUADRO 5: FRAGMENTO DA CODIFICAÇÃO TEÓRICA ................................................................ 41 

 

 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1: ETAPAS DA TFD CONSTRUTIVISTA ........................................................................... 25 

FIGURA 2: CODIFICAÇÃO NA TFD CONSTRUTIVISTA ................................................................. 29 

FIGURA 3: ETAPAS DA METODOLOGIA ...................................................................................... 32 

FIGURA 3: SÍNTESE DA CODIFICAÇÃO INICIAL ........................................................................... 37 

FIGURA 4: SÍNTESE DA CODIFICAÇÃO FOCALIZADA .................................................................. 39 

FIGURA 5: SÍNTESE DA CODIFICAÇÃO TEÓRICA ......................................................................... 41 

FIGURA 7: RELAÇÃO DAS CATEGORIAS CENTRAIS .................................................................... 43 

FIGURA 8: RELACIONAMENTO DAS CATEGORIAS ....................................................................... 51 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 11 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA ..................................................... 12 

1.2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS .................................................................. 13 

1.3 QUESTÃO-(ÕES) DE PESQUISA ........................................................................... 14 

1.4 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO ................................................................................. 15 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO ................................................................................. 15 

2 REVISÃO DA LITERATURA ...................................................................................... 16 

2.1 EDUCAÇÃO SUPERIOR DURANTE PANDEMIA DA COVID-19 ...................... 16 

2.1.1 Distinção entre Educação à Distância (EAD) e Ensino Remoto Emergencial 

(ERE) 16 

2.1.2 Migração do Ensino Presencial para o Ensino Remoto Emergencial (ERE)........ 18 

2.1.3 Aspectos necessários para o Ensino Remoto Emergencial (ERE) ......................... 20 

2.2 TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS – GROUNDED THEORY ................ 23 

2.2.1 Amostragem ............................................................................................................ 25 

2.2.2 Coleta de Dados ..................................................................................................... 26 

2.2.3 Memorandos ........................................................................................................... 28 

2.2.4 Codificações ........................................................................................................... 29 

3 METODOLOGIA ........................................................................................................... 32 

3.1 APLICAÇÃO DA GROUNDED THEORY .............................................................. 32 

3.2 SELEÇÃO DOS PARTIPANTES ............................................................................. 33 

3.2.1 Critérios de elegibilidade ....................................................................................... 33 

3.2.2 Negociação e autorização ...................................................................................... 33 

3.2.3 Abordagem do convite ............................................................................................ 34 

3.3 COLETA DOS DADOS ............................................................................................ 34 

3.3.1 Roteiro .................................................................................................................... 35 

3.3.2 Entrevistas .............................................................................................................. 35 

3.3.3 Transcrições ........................................................................................................... 36 

3.4 CODIFICAÇÕES ...................................................................................................... 36 

3.4.1 Codificação Inicial ................................................................................................. 37 

3.4.2 Codificação Focalizada ......................................................................................... 39 

3.4.3 Codificação Teórica ............................................................................................... 40 

3.5 CONSTRUÇÃO DA TEORIA .................................................................................. 42 

4 RESULTADOS ................................................................................................................ 42 

5 CONCLUSÃO ................................................................................................................. 50 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 50 

5.2 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS ......................... 52 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 54 



 
 

7 APÊNDICES .................................................................................................................... 60 

7.1 APÊNDICE A – TABELA DE CÓDIGOS POR CATEGORIA PRINCIPAL 1 ....... 60 

7.2 APÊNDICE B – TABELA DE CÓDIGOS POR CATEGORIA PRINCIPAL 2 ....... 61 

7.3 APÊNDICE C – TABELA DE CÓDIGOS POR CATEGORIA PRINCIPAL 3 ....... 61 

7.4 APÊNDICE D – TABELA DE CÓDIGOS POR CATEGORIA PRINCIPAL 4 ....... 62 

7.5 APÊNDICE E – TABELA DE CÓDIGOS POR CATEGORIA PRINCIPAL 5 ........ 62 

7.6 APÊNDICE F – TABELA DE CÓDIGOS POR CATEGORIA PRINCIPAL 6 ........ 62 

7.7 APÊNDICE G – TABELA DE CATEGORIAS PRINCIPAIS .................................. 63 



11 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O surto da Pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-

CoV-2, no ano de 2020, impactou os mais diferentes âmbitos da sociedade. Em todo o 

planeta, organizações de diferentes setores, governos e a própria sociedade civil viram-se sob 

uma ameaça inesperada, que afetou as rotinas, os modos de viver e as atividades de toda 

população. Diante da insegurança e a tantas mudanças e desafios, as preocupações com a 

saúde e as iniciativas que visam a preservação da vida se tornaram centrais neste contexto. 

Paralelamente, o teletrabalho ou home office ganhou força e status com o isolamento 

forçado pela pandemia da COVID-19, sendo adotado como regime alternativo de trabalho a 

fim de dar continuidade às atividades organizacionais em tempos de baixo contato físico 

(CAMPOS; BIGARELLI, 2020; CFA, 2020). E diante dessa alternativa, estudos recentes 

revelam que em média 74% das empresas no Brasil pretendem adotar o home office como 

modalidade permanente após a pandemia do novo coronavírus (FLASH, 2020). Inclusive, 

algumas delas já decidiram entregar escritórios físicos e acomodar parcela dos funcionários 

trabalhando definitivamente de casa, mesmo após o fim da pandemia (CAMPOS; 

BIGARELLI, 2020). 

No entanto, há quem diga ainda que “não existe home office na pandemia”, e sim 

uma situação forçada na qual profissionais necessitam retomar suas atividades de forma 

desestruturada e sem devida orientação e condições demandadas para tal modalidade de 

trabalho (BRANDINI, 2020). O fato é que as novas regras de convívio social instauraram 

incomuns maneiras de vivenciar a realidade, inclusive a laboral, e o outrora rejeitado home 

office tornou-se essencial para a existência da maioria das organizações em todo o mundo. 

No âmbito da educação, não foi diferente. A suspensão das atividades letivas 

presenciais gerou a obrigatoriedade dos professores e estudantes migrarem para a realidade 

online, transferindo e transpondo metodologias e práticas pedagógicas dos territórios físicos 

de aprendizagem para o ensino remoto de emergência. E na atual conjuntura, o que pode ser 

observado é uma transição em que os professores se transformaram em “youtubers” gravando 

videoaulas e aprendendo a utilizar sistemas de videoconferência, como Skype, Google Meet 

ou Zoom, e plataformas de aprendizagem, como Moodle, Microsoft Teams ou Google 

Classroom. Entretanto, alguns autores alertam que, na maioria dos casos, estas tecnologias 

foram e estão sendo utilizadas numa perspectiva meramente instrumental, reduzindo as 

metodologias e as práticas a um ensino apenas transmissivo. (MONTEIRO; MOREIRA; 
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ALMEIDA, 2012; MOREIRA, 2012; MOREIRA, 2018). É, então, necessário transitar deste 

ensino remoto de emergência, importante numa primeira fase, para uma educação digital em 

rede de qualidade. Mais do que a transferência de práticas presenciais necessita agora criar 

modelos de aprendizagem virtuais que incorporem processos de desconstrução e que 

promovam ambientes de aprendizagem colaborativos e construtivistas nas plataformas 

escolhidas 

 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

O primeiro caso da pandemia pelo novo coronavírus, SARS-CoV2, foi identificado 

em Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro de 2019. Desde então, os casos começaram a se 

espalhar rapidamente pelo mundo: primeiro pelo continente asiático, e depois por outros 

países.  

Em fevereiro de 2020, a transmissão da COVID-19, nome dado à doença causada 

pelo SARS-CoV2, no Irã e na Itália chamaram a atenção pelo crescimento rápido de novos 

casos e mortes, fazendo com que o Ministério da Saúde alterasse a definição de caso suspeito 

para incluir pacientes que estiveram em outros países. Em 26 de fevereiro, o primeiro caso do 

Brasil foi identificado, em São Paulo. Em março, no dia 11, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) definiu o surto da doença como pandemia. Seis dias depois, foi confirmada a primeira 

morte no Brasil, em São Paulo.  

Ou seja, a pandemia da COVID-19 surpreendeu a todos. A alta capacidade de 

transmissão do coronavírus fez com que o mundo buscasse se adaptar rapidamente e de 

muitas maneiras, sendo o isolamento social como um dos meios não farmacológicos mais 

eficazes indicado pelas autoridades ligadas à saúde para reduzir a velocidade de espalhamento 

do vírus. Para tanto, milhões de trabalhadores e trabalhadoras tiveram suas atividades laborais 

impactadas e precisaram se ajustar a uma nova forma de trabalhar como exercer suas funções 

profissionais de forma remota, em home office.  

Com base no exposto acima, a pandemia de coronavírus SARS-Cov2 interrompeu as 

atividades presenciais de 91% dos estudantes no mundo (UNESCO, 2020). Até meados de 

abril de 2020, havia projeções que indicavam que as medidas de controle da pandemia 

poderiam se prolongar por 2 ou 3 meses. Todavia, projeções científicas publicadas a partir 

desse mesmo mês indicavam a necessidade de ampliar os períodos de quarentena, ainda que 
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de modo intermitente, e que o retorno às atividades presenciais ocorresse de forma controlada, 

com minimização de riscos de contágio (KISSLER et al., 2020).  

Isso impôs um novo desafio às Instituições de Ensino Superior (IES) e, 

principalmente, aos professores, na transmissão de conhecimento em um ambiente 

completamente diferente do habitual, exigindo diversas mudanças no processo didático-

pedagógico. Conforme Martins (2020, p. 251), o cenário da pandemia trouxe novas e velhas 

reflexões e preocupações para o campo educacional, tais como: 

 

 “[...] as condições de trabalho do docente, a qualidade do processo de ensino-

aprendizagem, a relevância e o significado dos temas a serem abordados, o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas centradas no estudante. (MARTINS, 

2020) 

 

Portanto, faz-se oportuno dar voz aos professores das salas regulares do Ensino 

Superior, a fim de compreender sua percepção acerca do momento adverso em que a 

educação se encontra e os desafios que a pandemia da COVID-19 impôs à sua prática 

pedagógica. 

 

1.2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

O objetivo geral do presente estudo consiste em, a partir da percepção do professor 

da educação superior, contribuir para elaboração de um modelo capaz de identificar os fatores 

que impactam o desempenho do ensino e aprendizagem no Ensino Remoto Emergencial 

(ERE) em tempos da pandemia da COVID-19. Diante do cenário pandêmico, as IES foram 

fechadas por determinação do Ministério da Educação e Cultura (MEC) através da portaria nº 

343 de 17 de março de 2020 e autorizadas a substituir as aulas presenciais por aulas que 

favoreçam os meios e as tecnologias de informação e comunicação. Isso exigiu das IES 

decisões sobre como lidar com os processos de ensinar e aprender de modo que os 

professores, estudantes e funcionários sejam protegidos da contaminação e da propagação do 

vírus (HODGES et al., 2020). A suspensão das aulas presenciais levou muitas instituições a 

optarem pela utilização do Ensino Remoto Emergencial como forma alternativa para 

prosseguir com o ano letivo. No entanto, compreender a percepção do professor é um dos 

caminhos às IES e Órgãos Públicos responsáveis, peças fundamentais na educação do país, 

para buscarem um ensino de qualidade mesmo em um modelo emergencial. E, assim, espera-
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se iniciativas em prol de superação das dificuldades enfrentadas e garantia da qualidade no 

ensino e aprendizagem. 

Para atingir os resultados esperados, o estudo apresenta os seguintes objetivos 

específicos: 

 Identificar a percepção do professor em relação ao ensino remoto nas IES; 

 Entender como foi o processo de adaptação de cada professor no uso de 

ferramentas tecnológicas e seus efeitos; 

 Observar a satisfação do profissional sobre o novo modelo de aula; 

 Coletar informações que contribuem para (in)satisfação do docente quanto ao 

Ensino Remoto. 

 

Por fim, espera-se que as conclusões aqui encontradas, além de relatar a análise 

proposta pelo estudo, possam contribuir para futuras pesquisas, a respeito da concussão da 

COVID-19 no âmbito educacional, encontrando formas cada vez mais eficazes para o modelo 

de ensino remoto.  

 

1.3 QUESTÃO(ÕES) DE PESQUISA 

 

Dado às exigências externas, universidades, departamentos acadêmicos e cursos 

universitários precisaram se adequar para reduzir danos pedagógicos e riscos à saúde pública, 

garantindo a manutenção de uma educação em nível superior de qualidade e segura. Assim, 

compete às instâncias deliberativas das IES decisões fundamentais que subsidiarão as 

decisões de professores quanto à forma de conduzir suas disciplinas. Os ajustes precisaram ser 

feitos nos planos de desenvolvimento institucional e no gerenciamento departamental, a fim 

de lidar com a situação de emergência.  

Por sua vez, os professores possuem expectativas em relação a seu trabalho e seu 

desempenho nesse contexto, assim como os estudantes. Todavia, essas expectativas condizem 

com as condições existentes em contexto de pandemia? Quais os fatores que influenciam em 

sua percepção? Que mudanças ocorrerão no ensino nessa nova condição? Em quais aspectos é 

importante atuar para buscar um melhor desempenho acadêmico? Conhecer as expectativas 

ajuda o gestor a avaliar, por exemplo, que orientações e esclarecimentos precisam ser dados à 

comunidade acadêmica, de modo que os professores tenham clareza a respeito das exigências 

envolvidas nesse processo. 
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1.4 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

Em todo o mundo, os sistemas educacionais foram afetados pela pandemia da Covid-

19. Em mais de 150 países, a pandemia produziu fechamento generalizado de instituições de 

ensino, como escolas, faculdades e universidades (UNESCO, 2020). Da suspensão das aulas 

presenciais nas universidades públicas e privadas decorre a necessidade de desenvolvimento 

de maneiras alternativas de ensino, como as tentativas de adaptação e implementação de 

sistemas digitais. Essas tentativas, por sua vez, acabam por expor diversas (“novas”) 

problemáticas. 

Cordeiro (2020) afirma que reaprender a ensinar e reaprender a aprender são desafios 

em meio ao isolamento social na educação do país. De fato, a pandemia fez com que os 

professores aprendessem a ministrarem suas aulas de forma diferente das que eram realizadas 

presencialmente e os alunos a vivenciarem novas formas de aprender, sem o contato 

presencial da figura do professor. 

Diante desse cenário, o real entendimento da perspectiva do professor, papel 

fundamental no processo educativo, é um dos caminhos para entender os efeitos desse modelo 

de ensino. Claro que é preciso levar em consideração que o ensino remoto, atualmente, é 

considerado ainda a melhor saída para continuar as atividades escolares e minimizar o atraso e 

as dificuldades dos alunos no retorno às aulas presenciais. Mas, é fundamental que todos os 

envolvidos no processo educacional se apoiem e se sintam integrantes no processo para que as 

atividades educativas possam ser significativas e as dificuldades sejam minimizadas. Ou seja, 

não é cabível colocar todos os desafios desse ensino remoto a cargo dos professores, que 

assim, como toda a população, foram pegos de surpresa com os impactos do coronavírus. A 

educação, dever de todos, precisa ser incentivada com a colaboração de toda a sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988) 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Alinhado ao problema de pesquisa proposto, o estudo foi realizado em 2021, no 

segundo semestre acadêmico do ano de 2020, com o isolamento social e aulas virtuais 

ocasionados pela pandemia da COVID-19. Além disso, para a coleta de dados, a pesquisa foi 

realizada com professores da Educação Superior da Universidade Federal Fluminense (UFF), 
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alocados no Departamento de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia (Niterói). 

Tais docentes exercem dedicação exclusiva de 40 horas semanais e atualmente ministram suas 

aulas de maneira integralmente remota. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 EDUCAÇÃO SUPERIOR DURANTE PANDEMIA DA COVID-19 

 

Conforme a portaria Ministério da Educação (MEC) nº 343 de 17 de março de 2020, 

posteriormente alterada pela Portaria MEC nº 354/2020, foi autorizado “em caráter 

excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem 

meios e tecnologias de informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação 

em vigor, por instituição de educação superior[...]” (BRASIL, 2020, p. 39). 

A suspensão das aulas presenciais levou muitas IES a optarem pela utilização do 

Ensino Remoto Emergencial como forma alternativa para prosseguir com o ano letivo. No 

entanto, embora essa modalidade também utilize frequentemente o ambiente on-line para o 

ensino das disciplinas curriculares, ela se diferencia do Ensino a Distância em termos de 

características e possibilidades de implicações para a educação. 

 

2.1.1 Distinção entre Educação à Distância (EAD) e Ensino Remoto Emergencial 

(ERE) 

 

De acordo com Hodges (2020), o Ensino Remoto Emergencial (ERE) difere da 

modalidade de Educação à Distância (EAD), pois a EAD conta com recursos e uma equipe 

multiprofissional preparada para ofertar os conteúdos e atividades pedagógicas, por meio de 

diferentes mídias em plataformas on-line. Em contrapartida, para esses autores, o intuito do 

ensino remoto não é estruturar um ecossistema educacional robusto, mas ofertar acesso 

temporário aos conteúdos curriculares que seriam desenvolvidos presencialmente. Pode-se 

dizer ainda que o ERE, realizado de diversas formas em conjunto com a utilização intensa das 

tecnologias que permitem a EAD (ROVAI; JORDAN, 2004), tem se tornado uma opção 

adequada para o momento histórico de isolamento social como política pública de saúde 

adotada por diversos países do mundo. 
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Um dos importantes documentos brasileiros sobre EAD se trata do Decreto nº 9.057, 

de 25 de maio de 2017 (Brasil, 2017), no qual o termo educação a distância é caracterizado da 

seguinte forma:  

 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 

acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 

educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e 

tempos diversos (Brasil, 2017). 

 

Ao lermos essas definições, destacamos que, embora mencionem o uso de recursos 

digitais como intermediadores na relação entre professor, aluno e conhecimento, cada curso 

na modalidade a distância está ancorado em pressupostos teórico-conceituais que sustentam as 

práticas didático-pedagógicas. Ou seja, o desenvolvimento do EAD envolve planejamento e 

uso de estratégias de gerenciamento específicas, que abrangem aspectos como oferta de uma 

estrutura informacional adequada, suporte técnico aos professores e estudantes, cuidadosas 

elaboração e entrega de materiais didáticos a serem utilizados nas aulas, e a alocação desses 

no ambiente virtual, bem como apoio pedagógico aos estudantes e treinamento contínuo em 

tecnologia aos professores (KAPLAN; HAENLEIN, 2016; RIBEIRO et al., 2019; SUN; 

CHEN, 2016) 

O ERE, somente se assemelha ao EAD pelo uso das Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC), adotadas neste período de crise sanitária, isso, levando 

em consideração as legislações específicas e características particulares de cada uma das 

modalidades. Conceituando, na modalidade EAD, professores e alunos estão mediando o 

conhecimento por meio de interação síncrona e/ou assíncrona em espaços e tempos distintos, 

com ou sem uso de artefatos digitais (JOYE; MOREIRA; ROCHA, 2020), enquanto a 

modalidade de ERE, objetiva fornecer acesso temporário aos conteúdos e apoios educacionais 

de maneira a reduzir os efeitos do isolamento social nesse processo, sendo retomado ao 

formato presencial assim que a crise sanitária tiver sido resolvida ou controlada (JOYE; 

MOREIRA; ROCHA, 2020). 

Assim, em decorrência da pandemia, o ERE tornou-se a principal alternativa de 

instituições educacionais de todos os níveis de ensino, caracterizando-se como uma mudança 

temporária em circunstâncias de crise. As IES fecharam suas “portas” e, frente a essa 
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realidade, tiveram que se reinventar por meio do ERE entendido como a continuidade das 

atividades por meios virtuais, seja com interações síncronas ou assíncronas (ARRUDA, 

2020). A partir disso, muitas IES fizeram adaptações para o ensino utilizando recursos on-line 

de modo não planejado, desconsiderando aspectos importantes da realidade de estudantes e 

professores, bem como aspectos pedagógicos e tecnológicos envolvidos. Além dos riscos de, 

com essa prática, excluírem muitos estudantes que não tenham acesso à Internet, computador 

e demais tecnologias requeridas para esse meio de ensino (OCDE, 2020), tais instituições 

também podem ter falhado em prover recursos tecnológicos aos estudantes e capacitação aos 

professores para que pudessem planejar e viabilizar condições mínimas para o 

desenvolvimento e a implementação de um curso on-line de qualidade (HODGES et al., 

2020). 

 

2.1.2 Migração do Ensino Presencial para o Ensino Remoto Emergencial (ERE) 

 

O desenrolar da pandemia em que estamos imersos nos forçou a refletir sobre os 

fundamentos e a finalidade da educação. De fato, sabe-se que a educação se tornou uma 

preocupação de todos os órgãos intergovernamentais, ONGs, associações profissionais e 

religiões. A educação nunca foi o centro das atenções quanto agora, mesmo estando sempre 

presente na preocupação fundamental da sociedade de formar indivíduos e torná-los cidadãos 

(PAVAN, 2013). 

No Brasil, as universidades públicas se viram em presença de dois dilemas. Em 

primeiro lugar, a rejeição histórica da modalidade a distância, sua baixa utilização entre elas e 

sua associação negativa à oferta massiva do setor privado, cuja modalidade superou, em 2019, 

pela primeira vez na história, a matrícula presencial dos ingressantes (INEP, 2020). Em 

segundo lugar, um conhecimento precário sobre as condições sociais de seus alunos, 

associado à dificuldade de fazer com eles contato individual. 

Além de suspender as atividades presenciais, o Conselho Nacional de Educação 

(CNE), no parecer CNE/CP nº 5 de 2020, sugeriu a realização de atividades on-line síncronas 

e assíncronas, e chamou a atenção para a garantia de avaliações do processo de ensino-

aprendizagem de maneira equilibrada, atentando para as diferentes situações que seriam 

enfrentadas, nos sistemas de ensino e pelos estudantes, de modo a assegurar as mesmas 

oportunidades a todos os discentes (BRASIL, 2020).  
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O retorno às atividades didáticas em períodos de pandemia e de distanciamento físico 

entre pessoas envolve múltiplas decisões, amparadas em referenciais conceituais e nos 

recursos disponíveis por cada IES. 

Grande parte das IES tem tomado decisões relacionadas a um caminho simples e 

rápido, o qual pode-se dizer estar baseado em três premissas. A primeira é que todos os 

envolvidos em um processo de ensino, estudantes e professores, têm fácil acesso a recursos 

on-line. A segunda é que estudantes e professores estão em condições (de saúde, psicológicas, 

de manejo dos recursos eletrônicos etc.) para a realização das atividades de forma remota. A 

terceira é que ensinar é transmitir “conteúdo” e que, basicamente, se o professor apresentou 

informações, ele ensinou e os estudantes aprenderam. Nesse caminho, as aulas são 

transmitidas de modo síncrono ou assíncrono e envolvem basicamente decisões como o tipo 

de aplicativo a ser utilizado para transmitir aulas (GUSSO, 2020). 

Com a urgência para a implementação do ERE, é possível que as limitações de 

tempo, planejamento, treinamento e suporte técnico para a oferta dos cursos tenham 

comprometido a qualidade do ensino (HODGES, et al, 2020). E mesmo que, embora ainda 

não sejam conhecidos com clareza os efeitos do uso do ERE, é possível que consequências 

sejam percebidas nas instituições que o adotaram já com o fim do primeiro semestre 

acadêmico afetado pela pandemia. Como exemplos de possíveis consequências estão: a) baixo 

desempenho acadêmico dos estudantes; b) aumento do fracasso escolar; c) aumento da 

probabilidade de evasão do Ensino Superior; e, d) desgaste dos professores, que estiveram 

sobrecarregados pelas múltiplas atividades e pelos desafios de lidar com a tecnologia a fim de 

promover o ensino. 

Entretanto, é válido ressaltar que desenvolver um ERE não implica transpor 

meramente o ensino presencial para o contexto remoto. Ainda que o ensino, no contexto da 

pandemia, tenha caráter emergencial, não pode acontecer de modo improvisado. Afinal, 

quando os profissionais envolvidos na educação decidem o que e como ensinar, estão 

contribuindo com o que as pessoas, como cidadãs e profissionais, serão capazes de fazer e 

como elas serão capazes de transformar a sociedade no futuro (BOTOMÉ, 1994; 

CARVALHO et al., 2014). 
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2.1.3 Aspectos necessários para o Ensino Remoto Emergencial (ERE) 

2.1.3.1 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 

 

Na década de 60, surgem as Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação 

(TDIC) integrando informática e telecomunicação, ao ampliarem o potencial das mídias mais 

tradicionais ou ao criarem novos recursos tecnológicos (REIS, 2007). As mídias, 

consequentemente, foram convergindo em um processo evolutivo que foi passando, 

gradativamente, do analógico ao digital, chegando às tecnologias sem fio. 

As TDIC estão contribuindo significativamente para o redimensionamento das 

estratégias de ensino, proporcionando diferentes ferramentas de apoio ao processo de 

aprendizagem e tornando possível a execução de aulas virtuais e o não cancelamento do 

período letivo (ALVES et al., 2020; GOMES; GOMES, 2020; NASCIMENTO; ROSA, 2020; 

MOREIRA, 2020). 

No entanto, as mudanças no sistema educacional tiveram que ser realizadas 

rapidamente, em que, de um dia para o outro, os professores precisaram transpor conteúdos e 

adaptar suas aulas presenciais para plataformas on-line com o emprego das TDIC, sem 

preparação para isso, ou com preparação superficial, também em caráter emergencial. Cabe 

destacar que a incorporação das TDIC nas instituições de ensino ainda é um entrave na 

realidade nacional; problemas de infraestrutura e de formação docente deficitária são 

variáveis importantes que interferem diretamente em uma utilização crítica, intencional e 

produtiva das tecnologias (BRAGA, 2018; THADEI, 2018). 

Todavia, a literatura aponta que esse período desafiador pode ser promissor para a 

inovação da educação, considerando-se que os professores e estudantes não serão mais os 

mesmos, após o período de ensino remoto. Assim, as TDIC podem ser observadas por um 

outro viés e ocupar um espaço importante no processo de ensino-aprendizagem, em todos os 

níveis de ensino (AVELINO; MENDES, 2020; BARRETO; ROCHA, 2020; MARTINS, 

2020). 

Para Hodges (2020), o planejamento pedagógico em situações atípicas exige 

resolução criativa dos problemas, demandando transposição de ideias tradicionais e 

proposição de estratégias pedagógicas diferenciadas para atender à demanda dos estudantes e 

professores. Além disso, os referidos pesquisadores destacam que tais soluções podem ser 

duradouras, favorecendo, dessa forma, a resolução de problemas e paradigmas que até então 

pareciam insuperáveis. 
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Conforme Martins (2020, p. 251), o cenário da pandemia trouxe novas e velhas 

reflexões e preocupações para o campo educacional, tais como “[...] as condições de trabalho 

do docente, a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, a relevância e o significado dos 

temas a serem abordados, o desenvolvimento de práticas pedagógicas centradas no estudante 

[...]”. Portanto, faz-se oportuno dar voz aos professores das salas regulares da Educação em 

todos os níveis, a fim de compreender sua percepção acerca do momento adverso em que a 

educação se encontra e os desafios que a pandemia da COVID-19 impôs à sua prática 

pedagógica. 

 

2.1.3.2 Ambiente de trabalho e de estudos 

 

O fechamento temporário dos prédios escolares e a decisão repentina de interrupção 

das aulas presenciais, neste cenário extraordinário, impossibilitaram qualquer preparação, 

planejamento ou organização para que fossem oferecidas alternativas de extensão da rotina 

escolar no ambiente doméstico. Dessa maneira, “o sistema educacional foi se movimentando 

efetivamente, entre a desordem da incerteza, do desconhecimento, da ausência de diretrizes 

em âmbito nacional” (SILVA, 2020, p.128). Diante de todas as fragilidades que as escolas já 

enfrentam pelo sucateamento e falta de investimentos na educação, tivemos ainda, a ausência 

do estado, no que diz respeito “à instrumentalização e à formação docente para o uso de 

outras ferramentas ou, ainda, em relação ao oferecimento de suporte técnico, de equipamentos 

e de infraestrutura operacional aos alunos e aos seus familiares” (FERREIRA; BARBOSA, 

2020, p.2) 

No presente momento, esses profissionais estão a vivenciar novas experiências das 

suas atividades laborais, com um pouco mais de complexidade. Visto que requer operações 

mentais mais completas para excelência da prestação de serviço. Sendo assim, tanto 

professores como alunos podem, de certa forma, identificar e/ou apresentar algumas 

dificuldades em todo o processo. Até porque, diante de tantas metodologias fundamentais 

para esse processo de aprendizado, são necessários muitos dispositivos habilitados, como 

equipamentos que suportem as instalações, e conexões da web, visando também à segurança 

de dados e informações. Logo, se faz necessário entender melhor o estudo do ensino superior, 

nas modalidades remota ou híbrida, para se tentar antecipar os desafios das condições de 

ensino no pós-pandemia. 
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Como sugere Benson (2004), existem diferenças entre os alunos adultos em um 

ambiente educacional. Para alguns, o acesso à educação à distância é mais fácil e flexível e 

possivelmente envolve situações em que a pessoa está buscando aperfeiçoamentos em alguma 

habilidade já existente ou melhorar seu currículo. Já outros o acesso ao ensino a distância é 

mais complicado, principalmente por conta do acesso limitado aos recursos necessários para 

participar desta modalidade (BENSON, 2004) 

Dentro destes 2 perfis, existe uma grande variedade de outras características, 

habilidades e dificuldades que devem ser levadas em conta. Diversos autores, no entanto, 

identificam esse ritmo próprio e a autodisciplina como fatores determinantes no ensino a 

distância, já que a falta de proximidade física com outros colegas e com o professor pode 

desestimulá-lo (BENSON, 2004; MOORE; KEARSLEY, 2011) 

Com algumas adaptações, os mesmos métodos e técnicas que são bem-sucedidos em 

uma sala de aula tradicional podem funcionar bem no ensino a distância. Se uma estratégia 

costuma funcionar em uma sala de aula regular, provavelmente poderá ser trabalhada no 

ensino a distância, desde que sejam realizados alguns ajustes (SMALDINO et al., 2008). 

O professor é responsável pelo ambiente de aprendizado criado no ambiente 

instrucional e a tecnologia usada no ensino a distância deve ser considerada como uma 

ferramenta para fornecer esses conhecimentos e não como um método. Qualquer que seja a 

escolha para criar o ambiente de aprendizado, o professor deve incluir os elementos 

fundamentais do planejamento, usando os efeitos e as possibilidades das tecnologias a seu 

favor (MILLER; MILLER, 2009; SIMONSON et al., 2019; SMALDINO et al., 2008). 

 

2.1.3.3 Planejamento didático-pedagógico 

 

Os desafios que advêm do enfrentamento da pandemia da Covid-19 obrigaram as 

instituições educacionais a repensarem suas atividades e os professores a planejarem suas 

disciplinas para o ambiente virtual. Esse planejamento impôs ao professor exigências que, no 

contexto presencial, não eram comuns, como: a) conhecimento de atividades possíveis de 

serem realizadas na plataforma de ensino ou por meio de material impresso (como construção 

de cartilhas, manuais, atividades programadas), de modo a viabilizar efetivamente o 

desenvolvimento de aprendizagens; b) capacidade de manejo da plataforma de ensino, o que 

envolve, inclusive, a construção de atividades de ensino nessa plataforma; c) tempo 

necessário para sequenciar o ensino, planejar e elaborar essas atividades; d) tempo para 
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implementar o ensino; e e) acesso aos recursos específicos do ensino remoto e a ele 

pertinentes, como câmera e microfone. (GUSSO, 2020) 

A modalidade de ensino, em questão, demandou que professores e alunos migrassem 

“para a realidade online, transferindo e transpondo metodologias e práticas pedagógicas 

típicas dos territórios físicos de aprendizagem” (MOREIRA; SCHLEMMER, 2020, p. 07). A 

noção de mera transferência e transposição ao estilo das práticas presenciais faz com que se 

tenha que considerar que a tecnologia por si só “não muda as práticas pedagógicas” 

(MOREIRA; SCHLEMMER, 2020, p. 06). 

No entanto, é importante frisar que o uso da tecnologia no processo didático-

pedagógico não deve limitar a escolha das estratégias utilizadas pelos professores, mas deve 

abrir novas possibilidades para aqueles que desejam enriquecer seu conhecimento 

(SIMONSON et al., 2019; WESTBROOK, 2006). 

 

2.2 TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS – GROUNDED THEORY 

 

A Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), originalmente conhecida como Grounded 

Theory, foi proposta por Glaser e Strauss (1967) com um propósito, inicial, de prover um 

modelo de pesquisa que buscasse nos dados produzidos uma teorização acerca de 

determinados fenômenos, cujos primeiros passos foram dados com trabalho pioneiro em 

sociologia médica. Mais tarde, Strauss e Corbin (2008) desenvolveram uma descrição mais 

detalhada dessa metodologia, agora com aplicações também nas Ciências Sociais, além de 

fornecerem uma sistematização para a produção, a organização e a análise dedados. 

Segundo esses autores, a TFD significa: 

 

[...] teoria que foi derivada de dados, sistematicamente reunidos e analisados 

por meio de processo de pesquisa. Neste método, coleta de dados, análise e 

eventual teoria mantêm uma relação próxima entre si [...]. O pesquisador 

começa com uma área de estudo e permite que a teoria surja a partir dos 

dados. A teoria derivada dos dados tende a se parecer mais com a 

“realidade” do que a teoria derivada da reunião de uma série de conceitos 

baseados em experiência ou somente por meio de especulação (como alguém 

acha que as coisas devem funcionar) (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 25). 
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De modo prático, a pesquisa da teoria fundamenta é uma estratégia de investigação 

em que o pesquisador deriva uma teoria geral, abstrata, de um processo, ação ou interação 

fundamentada nos pontos de vista dos participantes. Esse processo envolve o uso de muitos 

estágios da coleta de dados e o refinamento e a inter-relação das categorias de informação. 

(CRESWELL, 2010). 

Desde o lançamento de “The Discovery of Grounded Theory” em 1967, obra na qual 

a teoria fundamentada nos dados foi introduzida, diferentes vertentes foram apresentadas na 

literatura com o passar dos anos. A saber, os idealizadores do método começaram também a 

divergir sobre os procedimentos metodológicos do método e adotaram linhas de trabalho 

independentes. Glaser seguiu defendendo a abordagem original da TFD, tornando-se o 

principal expoente da perspectiva clássica ou glaseriana do método. Strauss, em parceria com 

Juliet Corbin, incorporou novos instrumentos de análise e etapas para o desenvolvimento da 

teoria, fundando a perspectiva straussiana ou relativista da TFD. 

Na década de 2000, Katy Charmaz, ex-aluna de Glaser, introduziu sua própria versão 

da TFD, dando início à perspectiva construtivista do método. Em vez de adotar o estudo de 

um único processo ou categoria central como na abordagem de Strauss e Corbin, a autora 

defende uma perspectiva construtivista social que inclui enfatizar mundos locais diversos, 

múltiplas realidades e as complexidades de mundos, visões e ações particulares. 

Dessa forma, considera-se que as três principais perspectivas metodológicas 

existentes da TFD são: clássica, straussiana e construtivista. Apesar de apresentarem 

apresentam características comuns, como: amostragem teórica, análise comparativa constante 

dos dados, elaboração de memorandos e diferença entre teoria substantiva e teoria formal. 

Kenny e Fourie (2015) destacam que as três vertentes da TFD não são homogêneas ou 

intercambiáveis, sendo uma das principais diferenças entre elas, o sistema de análise de 

dados, que apresenta particularidades conforme cada perspectiva metodológica. 

 

Tabela 1: Caraterísticas das vertentes da TFD 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Kenny e Fourie (2015). 

CARACTERÍSTICAS COMUNS Vertentes da TFD Base filosófica Uso da literatura Sistema de codificação

Clássica Positivismo moderado Somente ao final Original para descobrir a 

Straussiana
Pós-positivismo e 

Interacionismo Simbólico
Em todas as etapas Rigorosa para criar a teoria

Construtivista
Construtivismo e 

Interacionismo Simbólico

Em todas as etapas 

e compilada ao 

final

Em aberto para construir a 

teoria

CARACTERÍSTICAS DIFERENTES

Amostragem teórica; 

Análise comparativa 

constante; Memorandos; 

Teoria substantiva vs

teoria formal
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Para a realização deste estudo, a vertente adotada para a pesquisa da teoria 

fundamenta foi a construtivista de Charmaz (2009), em que o pesquisador é (co)construtor 

dos dados, ou seja, participante do processo. Em seguida, é importante frisar que ao escolher 

uma vertente, é importante que o pesquisador se mantenha fiel a ela durante todo o percurso 

metodológico, desde a descrição da perspectiva até o processo de construção da teoria e 

modelo teórico. (KOERICH, 2018). 

A vertente construtivista considera que a teoria é uma construção recíproca entre o 

pesquisador e os sujeitos da pesquisa. Nesse sentido, a investigação tem como foco os 

significados atribuídos pelos participantes ao fenômeno em investigação, os quais são 

contextuais, moldados pelas interações sociais e mudam ao longo do tempo. 

A TFD de Charmaz (2009) é estruturada pelas etapas de amostragem, coleta e 

produção de dados, tendo como suporte documentos produzidos pelo pesquisador durante a 

investigação, denominados memorandos. 

 

Figura 1: Etapas da TFD Construtivista 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Charmaz (2009). 

 

2.2.1 Amostragem 

 

A amostragem, na TFD de Charmaz (2009), tem uma lógica diferente da pesquisa 

tradicional, podendo ocorrer em duas etapas: a amostragem inicial e a amostragem teórica. 

A amostragem inicial é considerada o ponto de partida da pesquisa, por estabelecer 

critérios para selecionar pessoas, casos ou situações para coletar e analisar os dados 
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preliminares. Já a amostragem teórica orienta o pesquisador no percurso que precisará fazer 

para buscar o refinamento e obter dados para explicar as categorias dentro de um 

desenvolvimento conceitual e teórico. 

A amostragem teórica é uma etapa da TFD que possibilita avançar e recuar na coleta, 

análise e revisão dos memorandos, para a correção de áreas problemáticas, pois tem como 

objetivos, segundo Charmaz (2009, p. 145), “[...] delinear as propriedades de uma categoria, 

verificar as intuições acerca das categorias, saturar as propriedades de uma categoria, 

estabelecer distinções entre as categorias emergentes, identificar a variação em um processo”. 

Ao considerarem os procedimentos da amostragem teórica, Pinto e Santos destacam 

que a sua prática “deve começar apenas quando o pesquisador já definiu e conceituou 

algumas categorias preliminares relevantes que se mostrem dignas de serem desenvolvidas e 

colocadas à prova com novos dados” (PINTO; SANTOS, 2012, p. 422). 

A peculiaridade do método da TFD com relação à amostragem é que aquela faz com 

que o pesquisador tenha liberdade para definir os participantes e o tipo de ambiente para 

coletar dados. Na amostragem teórica, os participantes da amostragem inicial podem ser 

redefinidos conforme ocorre o desenvolvimento do estudo dos dados e o exame dos diversos 

níveis de análise realizados sucessivamente 

 

2.2.2 Coleta de Dados 

 

A partir dos objetivos definidos pelo pesquisador, é possível determinar a coleta de 

dados, considerando que “[...] os métodos etnográficos, o processo intensivo de entrevista e a 

análise textual fornecem as ferramentas para a coleta dos dados à medida que cruzamos esses 

caminhos”, conforme afirma Charmaz (2009, p. 27), não sendo necessária a aplicação das três 

formas de coleta de dados – essa definição fica a critério do pesquisador. 

Outro ponto de atenção é a relevância dos dados, pois estes precisam captar a 

essência das revelações dos pesquisados, mostrando minuciosamente informações, dados, 

ideias, conceitos, sentimentos, intenções e contextos da vida pessoal, profissional e de 

formação. Os dados coletados precisam ser de qualidade e ter credibilidade; para isso, é 

necessária profundidade neles.  
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Charmaz (2009) indica ao pesquisador fazer alguns questionamentos para si próprio, 

com a finalidade de identificar se os dados são relevantes e suficientes: 

 

Consegui reunir dados contextuais suficientes sobre as pessoas, os processos e os 

ambientes que me possibilitem a pronta recuperação desses contextos, bem como 

compreender e retratar a variação integral dos contextos do estudo? Consegui obter 

descrições detalhadas das opiniões e ações de uma variedade de participantes? Os 

dados revelam aquilo que existe sob a superfície? Os dados são suficientes para 

revelar as mudanças ao longo do tempo? Consegui reunir dados que me permitiram 

desenvolver categorias analíticas? Quais os tipos de comparações posso estabelecer 

entre os dados? Como essas comparações geram e comunicam as minhas ideias? 

(CHARMAZ, 2009, p. 37). 

 

Além de identificar a expressividade e a quantidade dos dados, o pesquisador precisa 

atentar para que sua atuação durante a entrevista, antes de tudo, demonstre respeito às 

opiniões e ações do pesquisado, aprendendo com ele a ser fiel, enxergando na perspectiva e na 

sensibilidade do participante, para poder interpretar os dados coletados e identificar o que não 

declarou inconscientemente. Para isso, Charmaz (2009) preconiza algumas ações: 

 

Observar as ações e os processos, bem como as palavras. Delinear o contexto, as 

cenas e as circunstâncias da ação com cautela. Registrar que fez o que, quando 

ocorreu, por que aconteceu (se você puder determinar as razões) e como ocorreu. 

Identificar as condições nas quais determinadas ações, intenções e processos 

emergem ou não abrandados. Procurar caminhos para interpretar os dados. 

Concentrar-se nas palavras e expressões especificas às quais os participantes 

parecem atribuir um significado especial. Descobrir as suposições tidas como óbvias 

e ocultas de vários participantes; demonstrar a forma como são reveladas por meio 

da ação e como a afetam (CHARMAZ, 2009, p. 39). 

 

Os dados coletados são os materiais que vão compor a base da teoria, enquanto sua 

análise determina os conceitos que serão construídos durante a pesquisa. Ambos possibilitam 

observar no movimento discursivo a tetralógica ordem-desordem-interações-organização 

(MORIN, 2000) das informações retiradas dos relatos dos participantes, captando retroações, 

recursividades, auto-organização, conceitos, atitudes, crenças e experiências. 

Para a coleta de dados a TFD de Charmaz (2009), sugere-se a utilização da entrevista 

intensiva, compreendida como uma conversa direcionada, (LOFLAND; LOFLAND, 1984; 
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1995 apud CHARMAZ, 2009), pois, com ela, o pesquisador pode ser mais detalhista e se 

aprofundar, de modo a obter mais esclarecimentos em alguns tópicos essenciais. Para isso, é 

importante formular questões “[...] abertas e amplas, variando entre uma exploração 

vagamente orientada dos tópicos a questões focais semiestruturadas” (CHARMAZ, 2009, p. 

46). Na proposta de Charmaz, é válido ressaltar que os dados não são coletados e descobertos, 

mas produzidos, gerados.  

O gerenciamento da coleta dos dados, realizada pela análise de documentos, 

observações e/ou entrevistas, permite identificar a variação no processo, auxiliando no 

refinamento para tornar a análise mais complexa, até alcançar a saturação dos dados. Essa 

saturação ou suficiência teórica é a ação de finalização da coleta de dados, quando ela não 

mais estimula o pesquisador a ter novas percepções de conhecimentos teóricos sobre os 

dados, tampouco denota novas propriedades para as categorias teóricas principais. 

 

2.2.3 Memorandos 

 

Os pesquisadores que utilizam a TFD passam obrigatoriamente por uma etapa 

intermediária, denominada memorandos (ou memos), que são elaborados e utilizados entre a 

coleta de dados e a redação dos relatos de pesquisa. São considerados anotações analíticas 

informais, escritas durante todo o processo de pesquisa referente aos dados coletados, da 

construção dos códigos até as categorias teóricas.  

Os memorandos possibilitam ao pesquisador “questionar os dados, mapear a teoria 

emergente, clarificar e relacionar conceitos, em suma, eles são o suporte dinâmico da teoria 

em construção” (SANTOS; LUZ, 2011, p. 14). Os memos, geralmente, são escritos para 

apoiar o investigador nas suas reflexões sobre a teoria em construção e não para serem 

divulgados; portanto, eles devem ser produções livres. 

O pesquisador tem total controle sobre o que escreve e pesquisa, por isso, pode ter 

novos insights durante a grafia do memorando, pois é visto como “[...] um espaço e um lugar 

para comparar dados e dados, dados e códigos, códigos de dados e outros códigos, códigos e 

categorias e categorias e conceitos, assim como articular conjecturas sobre essas 

comparações” (CHARMAZ, 2009, p. 107), mostrando como foi elaborada a análise sobre os 

dados. 

O memorando é considerado uma parte muito importante da pesquisa na TFD, pois 

ajuda o pesquisador, durante a elaboração, a acompanhar o desenvolvimento da coleta e da 
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análise, em um processo analítico. Com o estudo dos registros, pode-se fazer revisões e 

revisitações dos dados organizados cronologicamente, para recuperar dados e identificar 

lacunas, falhas e incompletudes. 

 

2.2.4 Codificações 

 

A codificação ou análise é o procedimento através do qual os dados são divididos, 

conceitualizados e se estabelece suas relações. Todo o processo analítico que neste momento 

se inicia, tem por objetivos: construir a teoria, dar ao processo científico o rigor metodológico 

necessário, auxiliar o pesquisador a detectar os vieses, desenvolver o fundamento, a 

densidade, a sensibilidade e a integração necessária para gerar uma teoria (STRAUSS; 

CORBIN, 1990). 

Para Strauss e Corbin (2008), a codificação deve ser realizada em três etapas: 

codificações aberta, axial e seletiva. Na interpretação de Charmaz (2009), ela pode ser 

composta pelas fases: codificações inicial, focalizada, axial e teórica. 

 

Figura 2: Codificação na TFD Construtivista 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Charmaz (2009). 

 

Na proposta de Charmaz para a Teoria Fundamentada nos Dados são indicadas três 

principais codificações: a inicial, a focalizada e a teórica. A codificação inicial se fixa com 

rigor aos dados, considerando as ações em cada segmento desses em vez de aplicar categorias 
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preexistentes. De acordo com a autora, durante essa codificação o pesquisador deve se 

questionar: “Esses dados representam o estudo de quê? (GLASER, 1978, p. 57). O que os 

dados sugerem ou afirmam? Do ponto de vista de quem? Qual categoria teórica esse dado 

específico indica? (GLASER, 1978) ” (CHARMAZ, 2009, p. 74). 

As principais estratégias práticas de codificação inicial são a “palavra por palavra”, 

“linha a linha” ou “incidente por incidente”. Ao longo desse processo, intensas expressões, 

manifestadas pelos informantes entrevistados, podem ser agregadas potencialmente à teoria de 

modo literal. Tais expressões são denominadas de códigos in vivo. 

A segunda fase do processo é a codificação focalizada. Nessa etapa os códigos são 

mais direcionados e seletivos que os da etapa inicial. Para o seu realizar são utilizados os 

códigos iniciais mais significativos e/ou frequentes para analisar minuciosamente grandes 

quantidades de dados. 

Essa codificação exige tomada de decisão sobre quais dados permitem uma 

compreensão analítica melhor para categorizar os outros dados de modo pleno. De outra 

forma, nessa etapa se definem quais dados têm a potencialidade de se coadunar com outros 

formandos, assim, uma categoria. 

Por fim, a terceira etapa é a da codificação teórica. Trata-se de um nível sofisticado 

de codificação que segue os códigos selecionados na codificação focalizada. Charmaz 

esclarece que os códigos teóricos produzidos nesse ponto do processo 

 

São integrativos; eles dão um contorno aos códigos focais [...]. Esses códigos podem 

ajudá-lo a contar uma história analítica de forma coerente. Por isso, esses códigos 

não apenas conceituam o modo como os seus códigos essenciais estão relacionados, 

mas também alteram a sua história analítica para uma orientação teórica 

(CHARMAZ, 2009, p. 94). 

 

É nesta etapa que, segundo Tarozzi (2011, p. 154), a construção das categorias 

alcança plenitude e “a teorização procede para a identificação das categorias centrais, os 

conceitos-chave em torno dos quais se organizará a teoria”. Ainda nesta dinâmica, parte-se 

posteriormente, enfim, para a etapa de classificação teórica dessas categorias, com o objetivo 

de encontrar a core category, ou seja, a categoria principal que tenha a potencialidade de 

“integrar a teoria e desenvolvê-la em torno de seus eixos conceituais, emersos 

empiricamente”.  
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Ainda de acordo com Tarozzi, a core category: 

 

É densa, saturada, integra a teoria, é completa, relevante e funciona. Para encontrá-la 

são úteis dispositivos como diagramas e narrações da história da pesquisa, que 

possam oferecer uma leitura integrada dos conceitos expressos pelas várias 

categorias até então muito fragmentadas (TAROZZI, 2011, p. 81). 

 

Diante disso, a codificação é entendida como uma etapa da TFD que tem como 

finalidade realizar o questionamento analítico dos dados coletados, os quais dão coordenadas 

para elaborar aqueles diretamente relacionados com as questões analíticas definidas no início 

do processo. “[...] a codificação é o elo fundamental entre a coleta dos dados e o 

desenvolvimento de uma teoria emergente para explicar estes dados” (CHARMAZ, 2009, p. 

70). 

Os dados coletados precisam ser selecionados, separados e classificados, surgindo, 

assim, os segmentos que sintetizam e representam cada parte deles. Dessa forma, são 

categorizados para ocorrer a etapa seguinte: a interpretação analítica sobre eles. A codificação 

da TFD não trabalha com códigos predefinidos; estes precisam surgir a partir da análise 

detalhada dos dados, pois é entendida como codificação ativa, em que o pesquisador interage 

incessantemente com os dados. 

Com a codificação é possível compreender os dados sob diversas perspectivas até 

sua desmistificação, orientando a nova coleta de dados. Assim, passa por pelo menos duas 

fases principais (CHARMAZ, 2009, p. 72): “[...] fase inicial que envolve cada palavra, linha 

ou segmento de dado, seguida por uma fase focalizada e seletiva que utiliza os códigos 

iniciais mais significativos ou frequentes para classificar, sintetizar, integrar e organizar os 

dados”. 

Outra ideia a ser discutida na codificação é a transformação dos dados em códigos, 

pois estes são influenciados pela forma, isto é, como e o que é registrado. De acordo com 

Charmaz (2009), a pesquisa qualitativa utiliza a entrevista detalhada e a entrevista com grupos 

focais e, por meio de notas ou transcrições, desenvolve os códigos. Ambos os meios podem 

fornecer uma visão mais ampla ou reduzida, um nível mais profundo de compreensão ou, 

ainda, correr o risco de construir análises superficiais. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo apresenta o método de pesquisa realizado para o estudo em 

questão. A abordagem selecionada, de natureza exploratória, foi a Grounded Theory – Teoria 

Fundamentada nos Dados (TFD) –, com base teórica construtivista de Charmaz (2009), de 

enfoque qualitativo desenvolvida inicialmente por Glaser e Strauss (1967) e Glaser (1978) e 

ampliada por Corbin e Strauss (1990). 

 

A metodologia se baseou nas seguintes etapas: 

 

Figura 3: Etapas da Metodologia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.1 APLICAÇÃO DA GROUNDED THEORY 

 

A metodologia da teoria fundamentada foi desenvolvida como uma reação contra o 

positivismo extremo que permeava a pesquisa social, sendo questionada a forma como as 

ciências sociais eram tratadas seguindo os princípios das ciências naturais. (RICHARDON, 

2021). Pode-se encontrar diferentes abordagens de acordo com os autores, mas ressalto que 

este estudo foi realizado utilizando-se princípios da vertente construtivista de Charmaz. 

Essa metodologia capta a diversidade de fatos, dados, informações, experiências da 

realidade, além da multidimensionalidade dos fenômenos. Além disso, preenche possíveis 

lacunas que podem surgir entre a teoria e a pesquisa empírica, pois propõe um conjunto de 

princípios e práticas/diretrizes básicas, como a codificação, a redação de memorandos e a 

amostragem, orientando o pesquisador nas etapas do processo de pesquisa, bem como o 

caminho a ser percorrido para a descoberta da teoria. 
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Para a aplicação dessa metodologia, foram realizadas entrevistas por 

videoconferência com o propósito de fazer com que o entrevistador se coloque dentro da 

perspectiva do entrevistado. Mais do que em outros instrumentos de pesquisa que, em geral, 

estabelecem uma relação hierárquica entre o pesquisador e o pesquisado, na entrevista, a 

relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem 

pergunta e quem responde (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). 

 

3.2 SELEÇÃO DOS PARTIPANTES 

 

A metodologia, na perspectiva construtivista de Charmaz (2009), pressupõe a 

interação entre os indivíduos e o contexto no qual estão inseridos utilizando a comunicação 

para mostrar as reflexões ocorridas nas interações/ações e identificando como foram 

desenvolvidas e resinificadas durante o processo da pesquisa, para entender como e por que os 

participantes constroem significados e ações em situações específicas.  

 

3.2.1 Critérios de elegibilidade 

 

A seleção dos entrevistados também deve estar relacionada à segmentação do meio 

social a ser pesquisado, que precisa ser pertinente ao problema da pesquisa. Os objetivos e o 

enfoque que se pretende dar ao tema, portanto, devem estar claros e bem definidos para que a 

escolha seja adequada. (FRASER, GONDIM; 2004). 

Neste estudo, o critério de elegibilidade para participação no processo de coleta de 

dados considerou o maior grau de proximidade do entrevistador com os docentes, buscando 

favorecer a abordagem informal das entrevistas.  Com isso, a pesquisa foi realizada com 

professores da Universidade Federal Fluminense (UFF), alocados no Departamento de 

Engenharia de Produção da Escola de Engenharia (Niterói). Outro fator limitante tem relação 

à temporalidade da pesquisa, pois devido ao isolamento social necessário, as entrevistas 

ocorreram obrigatoriamente por videoconferência. 

 

3.2.2 Negociação e autorização 

 

Para a realização das entrevistas, foram explicados a estrutura da entrevista e 

solicitado a autorização para gravação do áudio para posterior transcrição, sendo em todas as 
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ocasiões aprovadas. Além disso, foram solicitados 20 minutos para a entrevista a serem 

realizadas de acordo com a disponibilidade dos entrevistados. 

 

3.2.3 Abordagem do convite 

 

Em virtude do isolamento social vivenciado durante a realização do estudo, o convite 

foi realizado de maneira remota, por e-mail, com uma breve introdução da pesquisa e 

solicitando um horário disponível para a realização das mesmas. A partir das repostas dos 

docentes, foram definidos a data e horário, assim como a ferramenta utilizada para a 

videoconferência. 

Em alguns casos, foram necessários enviar um segundo convite devido ao não 

recebimento de resposta do primeiro e-mail, e, assim, pode-se obter uma taxa de aceitação de 

89% dos convites realizados.  

 

Quadro 1: Lista de entrevistados 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.3 COLETA DOS DADOS 

 

Como dito anteriormente, os dados foram coletados por meio de entrevistas com os 

participantes da pesquisa. Ela é uma das opções de coleta de dados qualitativos, apresentando 

as vantagens de: propiciar oportunidades para motivar e esclarecer o respondente; permitir 

flexibilidade ao questionar o respondente, ao determinar a sequência e ao escolher as palavras 

apropriadas; permitir maior controle sobre a situação e finalmente permitir maior avaliação da 

validade das respostas mediante a observação do comportamento não verbal do respondente 

(LODI, 1991). 

ENTREVISTADO SEXO REGIME DE TRABALHO TEMPO DE ATUAÇÃO NA IES

1 Masculino 40 horas com Dedicação Exclusiva 13 anos

2 Masculino 40 horas com Dedicação Exclusiva 19 anos

3 Masculino 40 horas com Dedicação Exclusiva 5 anos

4 Masculino 40 horas com Dedicação Exclusiva 12 anos

5 Feminino 40 horas com Dedicação Exclusiva 11 anos

6 Masculino 40 horas com Dedicação Exclusiva 26 anos

7 Feminino 40 horas com Dedicação Exclusiva 12 anos

8 Masculino 40 Horas com Dedicação Exclusiva 22 anos
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3.3.1 Roteiro 

 

O roteiro adotado neste estudo procurou não direcionar o entrevistado em suas 

respostas, sendo constituído, então, de perguntas abertas. Importante ressaltar que o roteiro 

não foi apresentado previamente e as respostas foram extraídas da própria conversa por 

videoconferência. Com isso, o roteiro da entrevista pode ser resumido em uma única pergunta 

direcionado ao professor (entrevistado): “Qual a sua percepção em relação ao Ensino Remoto 

Emergencial? ” 

O objetivo desse roteiro é obter as informações com as próprias palavras dos 

respondentes, ou seja, obter descrição das situações e elucidar detalhes. Pois, para Silva e 

Ferreira (2012, p.608) “a produção de informações a partir do uso de material espontâneo, à 

exemplo das entrevistas, possibilita a observação das pessoas em seus próprios territórios, 

bem como a interação com estas através de sua própria linguagem e em seus termos. ” 

 

3.3.2 Entrevistas 

 

O método selecionado para a condução das entrevistas, alinhado ao roteiro 

elaborado, buscou-se adotar uma abordagem informal, optando pela liberdade do entrevistado 

de responder abertamente. Ou seja, as entrevistas foram realizadas de maneira livre ou aberta.  

A entrevista aberta é aquela em que o pesquisador apresenta uma questão ou um 

tema inicial e o entrevistado caminha por onde preferir, podendo sua fala abranger vários 

âmbitos (experiências pessoais, elementos históricos, sociais e outros). Ela é utilizada 

geralmente na descrição de casos individuais, na compreensão de especificidades culturais 

para determinados grupos e para comparabilidade de diversos casos (MINAYO, 1993).  

 As entrevistas duraram aproximadamente 30 minutos cada, sendo todas realizadas 

por videoconferência com câmeras ativadas, favorecendo uma maior quantidade de 

informações coletadas. De modo a garantir a veracidade nas respostas, os áudios das 

entrevistas foram gravados para posterior transcrição e cumprimento das metodologias da 

TFD. 
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3.3.3 Transcrições 

 

Os dados para análise foram obtidos através de transcrições das gravações das 

entrevistas, buscando registrar as falas de forma fidedigna, exatamente como foram ditas – 

ipsis litteris, com as respectivas palavras utilizadas.  

 

Quadro 2: Fragmento da transcrição 

“Então eu não tive dificuldades de me adaptar, mas embora no dia a dia da sala de 

aula, eu particularmente não gostei muito, porque eu tive/tenho dificuldade de 

entender como é que os alunos estão se sentindo em relação àquela aula que está 

sendo dada, quando você está no presencial, você está no olho a olho com os 

alunos, então você consegue perceber se o aluno está entendendo, se o aluno não 

está entendendo, se ele está nem aí para o que você está falando. ” (Entrevistado 3) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Inicialmente, foi utilizado o recurso do MS Word Online que possui uma ferramenta 

integrada para transcrição de áudio, e posterior revisão das palavras para melhor 

compreensão. No entanto, foi observado que esse processo demandava grande tempo. Então, 

foi feito uma alteração, optando por realizar a transcrição pelo método “básico”, ouvindo a 

entrevista e digitando, apenas ajustando a velocidade de reprodução tornando mais lenta. 

De qualquer modo, esse processo demanda atenção ao que está sendo reproduzido e 

tempo, pois exige pausas e/ou reprodução em velocidade reduzida. Foram gastos 

aproximadamente 90 minutos para cada entrevista, com um total de aproximadamente 850 

minutos. A partir disso, seguiu-se para a realização das leituras, codificação e análise dos 

dados. 

 

3.4 CODIFICAÇÕES 

 

Os diversos métodos, incluindo todas as versões criadas em casa, irão se reduzir a 

uma escolha crucial: codificar parcelas do texto – ou seja, atribuir novos rótulos ou códigos a 

palavras, expressões ou outros blocos de dados em uma base de dados – ou não. (YIN, 2016). 

 

 



37 
 

3.4.1 Codificação Inicial 

 

A codificação inicial (Figura 4), realizada nos primeiros momentos da coleta de 

dados da pesquisa, refere-se a uma etapa mais ampla e genérica, pois todos os materiais 

coletados servem como dados, o que torna possível navegar por várias direções teóricas, 

enunciadas nos dados coletados. 

 

Figura 4: Síntese da Codificação Inicial 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Charmaz (2009) 

 

A codificação inicial pode ser feita linha por linha – mais usada na pesquisa realizada 

com documentos. Trata-se de uma codificação em que se compara incidente com incidente de 

atividades visualizadas pelo pesquisador, fora do contexto e sem a interação dos participantes, 

auxiliando no descobrimento de padrões e contrastes. Outra maneira de construir os códigos é 

linha a linha, o que permite apreender as particularidades dos dados de forma mais crítica e 

analítica ao identificar quando, por que e como o processo se modifica, como agem os 

participantes, seus comportamentos, possibilitando, ainda, ter insights para coletar novos 

dados. Para tanto, é necessário fazer a “[...] dissolução dos dados em suas partes constituintes 

ou em suas propriedades. Definição das ações nas quais eles se baseiam. Explicação das ações 

e dos significados implícitos. Comparação e identificação de lacunas nos dados” 

(CHARMAZ, 2009, p. 78). 

Nesta fase, é fundamental trabalhar com métodos comparativos constantes 

(GLASER, 2011), pois permitem quebrar, examinar, comparar, para estabelecer distinções 
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analíticas dentro de cada nível do processo. Fazer comparações de dados com dados tem 

como objetivo buscar distinções e similitudes, ajustar e identificar as relevâncias, para que o 

pesquisador possa se distanciar de preconcepções ou suposições e ver sob nova perspectiva, 

percebendo como as ações das pessoas podem, ao mesmo tempo, se adaptar ou entrar em 

conflito. 

Na pesquisa realizada, da qual foi retirada a sistematização prática da TFD, na coleta 

de dados foi utilizada a entrevista, após a qual foi realizada a transcrição, que se solidificou 

em um texto usado na codificação inicial, etapa em que é feito o desdobramento dos primeiros 

dados coletados para identificação de ideias analíticas. Os códigos iniciais foram estruturados 

a partir da leitura e da análise de todos os textos das transcrições, o que possibilitou apreender 

as particularidades dos dados, identificando quando, por que e como alguns processos se 

modificam e como os pesquisados agiram em certos momentos. A partir dessas observações, 

comparou-se as ideias dos pesquisados, para identificar dados comuns, relacionados às suas 

afirmações, adaptações, conflitos, encaminhamentos, transformações e lacunas. 

Um arquivo em MS Excel foi criado para auxiliar no processo de codificação das 

entrevistas, contendo tabelas que facilitaram a observação dos dados coletados. As planilhas 

eram compostas de colunas de identificação dos entrevistados, dados brutos coletados das 

entrevistas e etapas de codificação. Os dados oriundos das transcrições por inseridos e 

organizados por linhas para melhor aplicação da codificação linha por linha. 

 

Quadro 3: Fragmento da Codificação Inicial 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

ENTREVISTADO Nº
DADOS BRUTOS

(transcrição)

CODIFICAÇÃO INICIAL

(linha por linha)

Entrevistado 7 1
Então... Eu acho que foi o que deu pra arranjar, mas eu acho 

muito pior em termos de aprendizado.

Achando que o aprendizado 

está sendo pior

Entrevistado 7 2 Em termos de conforto, pra mim, não.
Sentindo mais conforto no 

ensino remoto

Entrevistado 7 3
Mas assim, minha capacidade de ensinar e transmitir 

conhecimento foi muito reduzida.

Reduzindo a capacidade de 

ensinar

Entrevistado 7 4

Eu fazia jogos em sala, colocava vocês para discutir em sala, via 

vocês apresentando e treinando a coisa da apresentação oral, 

botava vocês para trabalhar em grupo e eu vendo vocês 

trabalhando em grupo, comentando, chegar em um grupo que 

estava excluído, etc.

Exemplificando as práticas 

adotadas no ensino 

presencial

Entrevistado 7 5

Então, eu acho que é muito limitado, eu não consegui... "Vai 

substituir, vai cobrir", eu acho que meus alunos aprenderam 

muito menos que costumavam aprender...

Sentindo que os alunos 

aprenderam menos

Entrevistado 7 6
Então eu acho que aprenderam menos, e outra impressão que 

tenho é que os alunos se dedicaram muito menos.

Sentindo que os alunos se 

dedicaram menos



39 
 

Assim, para os dados brutos coletados atribuem-se palavras, termos, expressões ou 

frases para a determinação dos códigos preliminares, que possibilitam uma interação mais 

próxima entre dados e os pesquisadores e investigadores (GASQUE, 2007) que os analisam, 

interpretam e conceitualizam. 

Dessa maneira, nessa etapa de codificação, as subcategorias emergem para tornarem-

se posteriormente categorias da próxima fase de codificação que é denominada de codificação 

focalizada. É válido ressaltar que a passagem de uma codificação para outra não é totalmente 

linear, isto é, pode-se voltar da codificação focalizada para inicial, com a finalidade de 

analisar itens ignorados ou que podem ter ficado ininteligíveis. 

 

3.4.2 Codificação Focalizada 

 

A etapa de codificação focalizada (Figura 5) pode ser entendida como um momento 

da pesquisa em que o pesquisador utiliza os códigos já mapeados (da codificação inicial), 

fazendo uma rigorosa avaliação para selecionar os códigos iniciais mais significativos e/ou 

frequentes, que possibilitam uma melhor compreensão analítica para categorizar os dados de 

forma incisiva e completa. 

 

Figura 5: Síntese da Codificação Focalizada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Charmaz (2009). 

 

Esse processo ocorreu adicionando mais uma coluna à tabela construída em MS 

Excel. De modo prático, os códigos obtidos na etapa inicial foram lidos e analisados a fim de 

identificar relações entre si. Uma vez que as relações foram localizadas, os códigos foram 

agrupados em categorias respeitando suas diferenças e similaridades. Para isso, Charmaz 

(2009, p. 130) indica elevá-los, para terem um tratamento que permitirá a eles uma 

conceituação e uma análise em forma de enunciados narrativos, que “[...] definem a categoria; 

explicam as propriedades; especificam as condições sob as quais a categoria surge, é mantida 
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e se modifica; descrevem as suas consequências e demonstram como essa categoria se 

relaciona com as demais”. 

 

Quadro 4: Fragmento da Codificação Focalizada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4.3 Codificação Teórica 

 

Para Charmaz (2009), a última fase da codificação corresponde à codificação teórica, 

desenvolvida inicialmente por Glaser (2011), que introduziu o conceito de famílias de 

codificação teórica para auxiliar a conceituar a forma como os códigos substanciais podem ser 

relacionados uns com os outros como hipóteses a ser integradas em uma teoria. Os códigos 

teóricos são integrativos, ajudam a contar uma história analítica de forma coerente, 

especificando as relações possíveis entre as categorias desenvolvidas na codificação 

focalizada. 

A classificação instiga a comparar as categorias em um nível mais complexo, pois 

“[...] fornece ao pesquisador a lógica para organizar a sua análise e um caminho para a criação 

e o refinamento das conexões teóricas que o incentivam a estabelecer as comparações entre as 

categorias” (CHARMAZ, 2009, p. 160). 

 

ENTREVISTADO Nº
DADOS BRUTOS

(transcrição)

CODIFICAÇÃO INICIAL

(linha por linha)

CODIFICAÇÃO FOCALIZADA

(categoria de dados)

Entrevistado 3 13
mas embora no dia a dia da sala de aula, eu particularmente 

não gostei muito,
Não gostando do dia a dia

Experiência pior no ensino 

remoto

Entrevistado 3 14

porque eu tive/tenho dificuldade de entender como é que os 

alunos estão se sentindo em relação àquela aula que está 

sendo dada,

Tendo dificuldade em 

entender a percepção do 

aluno à aula

Dificuldades na comunicação 

com os alunos

Entrevistado 3 15
quando você está no presencial, você está no olho a olho com 

os alunos,

Relatando situação de olho 

no olho no ensino presencial

Dificuldades de interação 

com os alunos no ensino 

remoto

Entrevistado 3 16

então você consegue perceber se o aluno está entendendo, se o 

aluno não está entendendo, se ele está nem aí para o que você 

está falando.

Percebendo se o aluno está 

ou não entendendo o 

conteúdo

Dificuldades de interação 

com os alunos no ensino 

remoto

Entrevistado 3 17
Você ter o feeling, podendo ir mais devagar ou mais acelerado, 

às vezes um exercício que nem estava programado

Mudando o rumo da aula de 

acordo com os alunos

Dificuldades de interação 

com os alunos no ensino 

remoto

Entrevistado 3 18

mas você sente que a turma não está entendendo nada, daí 

você para e formula um exercício da cabeça na hora, vai para o 

quadro.

Sentindo que a turma não 

está entendendo o conteúdo

Dificuldades de interação 

com os alunos no ensino 

remoto

Entrevistado 3 19 Então não ter esse feeling é muito ruim
Sentindo ausência do 

feedback dos alunos

Dificuldades na comunicação 

com os alunos
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Figura 6: Síntese da Codificação Teórica 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Charmaz (2009). 

 

O principal objetivo dessa etapa é “integrar e refinar [as] categorias em um nível 

mais abstrato” (GASQUE, 2007, p. 100). Assim, uma categoria central é elaborada por meio 

da relação sistemática entre as categorias determinadas na codificação axial. Assim, nesse 

nível de abstração, a categoria central integra todas as outras categorias, pois tem como 

objetivo expressar a essência da problemática investigada. Novamente, foi construído mais 

uma coluna na tabela em MS Excel a fim de que ocorresse o refinamento da teoria, 

consolidando-a em torno de um conceito explanatório central.  

 

Quadro 5: Fragmento da Codificação Teórica 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

ENTREVISTADO Nº
DADOS BRUTOS

(transcrição)

CODIFICAÇÃO INICIAL

(linha por linha)

CODIFICAÇÃO 

FOCALIZADA

CODIFICAÇÃO TEÓRICA

(categorias principais)

Entrevistado 5 115
Mas aí você tem essas dificuldades nas avaliações, 

vou citar os pontos negativos mais forte para você 

Tendo dificuldades nas 

avaliações
Dificuldades em avaliar

Avaliação de 

aprendizagem

Entrevistado 5 116
a dificuldade na avaliação, você fazer uma valiação 

justa e que de fato contribua para aquele 

Tendo dificuldades em fazer 

uma avaliação justa
Dificuldades em avaliar

Avaliação de 

aprendizagem

Entrevistado 5 117
eu não tenho um modelo certo para isso, estou 

testando todas as possibilidades,

Testando diversas 

possibilidades
Diversas possibildiades

Avaliação de 

aprendizagem

Entrevistado 5 118
outra coisa é a própria ferramenta, em que a UFF 

não tem uma ferramenta totalmente institucional 

Sentindo falta de uma 

ferramenta padrão da 

Falta de uma ferramenta 

padrão

Padronização das 

ferramentas digitais

Entrevistado 5 119
eu acho isso muito ruim para o professor e para o 

aluno, a gente não tem um suporte. 

Sentindo falta de um suporte 

institucional
Suporte aos docentes

Instituição de Ensino 

Superior
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Uma vez que o processo de categorização foi saturado, voltou-se aos dados para 

analisar se as categorias emergentes do estudo poderiam sofrer novas agrupações. Essa 

possibilidade foi confirmada e o processo de categorização foi repetido. Dessa maneira, as 

outras categorias se integram ao redor do fenômeno central, que sintetiza a teoria que será 

construída a partir da análise e interpretação das informações obtidas dos dados. 

 

3.5 CONSTRUÇÃO DA TEORIA 

 

A redação da teoria emergente é elaborada por meio de um processo que “consiste 

numa narrativa descritiva sobre o fenômeno pesquisado” (PINTO, 2012, p. 6). Essa etapa 

requer habilidade para selecionar as informações importantes para o desenvolvimento do 

modelo teórico que representará a problemática estudada.  

Para que essa teoria tenha validade existe a necessidade de se comparar os conceitos 

teóricos estudados e as suas relações com os dados coletados (BAGGIO e ERDMANN, 

2011). Contudo, é importante enfatizar que a teoria emergente possui similaridades com as 

teorias que foram investigadas anteriormente (STRAUSS e CORBIN, 1990 apud GASQUE, 

2007). 

 

4 RESULTADOS 

 

Considerando o objetivo do presente trabalho, foram coletadas informações sobre as 

experiências vivenciadas pelos professores de nível superior de ensino, atuantes em 

instituição pública, com relação às suas percepções quanto ao Ensino Remoto Emergencial. 

Desse modo, com as etapas das codificações realizadas, foi possível identificar a categoria 

central e as relações existentes com as demais categorias. Vale lembrar que a categoria central 

representa a ideia principal desse estudo por meio da formação de um esquema teórico e 

explicativo amplo, cujos resultados originam a teoria emergente (BAGGIO e ERDMANN, 

2011).  

Quatorze categorias foram encontradas da última etapa do processo de codificação, 

sendo uma delas identificada como a categoria central (APÊNDICE G). 
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Figura 7: Relação das Categorias Centrais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A categoria mais expressiva e, consequentemente, a categoria central foi a “Interação 

com os alunos”, com aproximadamente 29% do total de códigos analisados (Figura 7), com 

presença nos relatos de 100% dos entrevistados, conforme pode ser observado no fragmento 

abaixo: 

 

“ [...], mas embora no dia a dia da sala de aula, eu particularmente não gostei muito, 

porque eu tive/tenho dificuldade de entender como é que os alunos estão se sentindo 

em relação àquela aula que está sendo dada, quando você está no presencial, você 

está no olho a olho com os alunos, então você consegue perceber se o aluno está 

entendendo, se o aluno não está entendendo, se ele está nem aí para o que você está 

falando. Você ter o feeling, podendo ir mais devagar ou mais acelerado, às vezes um 

exercício que nem estava programado, mas você sente que a turma não está 

entendendo nada, daí você para e formula um exercício da cabeça na hora, vai para o 

quadro. Então não ter esse feeling é muito ruim. ” (Entrevistado 3). 

 

Tal comentário mostra um ponto de extrema importância no processo educacional 

que tem sido bastante prejudicado por causa do ERE: a interação com os alunos. Ficou 

notório, mediante os dados coletados, que a preocupação dos professores com esse processo 

comunicativo com os alunos foi intensificada com a transferência da sala de aula para a 

videoconferência 
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Essa interação do professor e o aluno é fundamental para que a aprendizagem seja 

significativa. O professor sendo mediador, parceiro do aluno estará exercendo uma prática 

educativa eficiente.  

 

A ideia de interação social e de mediação é ponto central do processo educativo. 

Pois para o autor, esses dois elementos estão intimamente relacionados ao processo 

de constituição e desenvolvimento dos sujeitos. A atuação do professor é de suma 

importância já que ele exerce o papel de mediador da aprendizagem do aluno. 

Certamente é muito importante para o aluno a qualidade de mediação exercida pelo 

professor, pois desse processo dependerão os avanços e as conquistas do aluno em 

relação à aprendizagem na escola. Organizar uma prática escolar, considerando 

esses pressupostos, é sem dúvida, conceber o aluno um sujeito em constante 

construção e transformação que, a partir das interações, tornar-se-á capaz de agir e 

intervir no mundo, conferindo novos significados para a história dos homens 

(VYGOTSKY apud LOPES, 2009). 

 

A universidade é um espaço de trocas de saberes, de diálogo, de sintonia, de 

envolvimento, de relações interpessoais. Ou seja, vai muito além do aprendizado em sala de 

aula. E, mediante os dados coletados, essa relação, nas diversas formas, foi forçadamente 

modificada com a realização das aulas em caráter remoto. 

Embora a tecnologia contribuísse, de maneira significativa, no processo de 

aprendizagem com ferramentas que possibilitam a comunicação entre professor e aluno de 

maneira síncrona. O impacto na interação com os alunos continua sendo bastante elevado. 

Mesmo que alguns professores afirmem ter conseguido construir uma interação positiva com 

os alunos no ambiente virtual, é inevitável afirmar que “é diferente” (APÊNDICE A). 

Para Vygotsky (1999), as interações sociais no contexto escolar passam a ser 

entendidas como condição necessária para a apropriação e produção dos conhecimentos por 

parte dos alunos. Ou seja, o professor assume um papel facilitador na construção de 

conhecimento ao propor uma ação compartilhada, através de troca de informações, divisão de 

tarefas, confronto de ideias e ajuda mutua. Além disso, é válido ressaltar que a interação entre 

os próprios alunos, os mais experientes com os menos experientes, propicia o 

desenvolvimento de ambos e também do professor que também atua nesse processo. 
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Ainda de acordo com o procedimento analítico baseado na Teoria Fundamentada nos 

Dados foram identificadas outras 5 categorias emergentes relacionadas com a “Interação com 

os Alunos” na formação da percepção do professor quanto ao Ensino Remoto: 

1) Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação; 

2) Mudanças Didáticas e Pedagógicas; 

3) Impacto das Ações Institucionais; 

4) Avaliação de Aprendizagem; 

5) Política Governamental. 

 

O Ensino Remoto Emergencial exigiu dos professores um conhecimento maior nas 

“Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação”, no entanto, é válido dizer que esse 

processo de aprendizagem não necessariamente seria um processo fácil. Bellini et al. (2016) 

lembram que muitos programas governamentais brasileiros de inclusão digital enfatizam 

apenas o acesso das pessoas a hardwares, softwares ou à internet, esquecendo que a inclusão 

digital é um conceito mais complexo. Os autores propõem que é preciso considerar três 

dimensões da inclusão: acesso, cognição e atitudes. Na dimensão de acesso, além de envolver 

hardwares, softwares e Internet, é preciso considerar aspectos como qualidade e adequação de 

cada um desses elementos, a existência de interfaces humano-computador adequadas às 

necessidades do usuário, condições ergonômicas e tempo disponível para uso das ferramentas. 

Tal dimensão, pode ser observada na fala do Entrevistado 1: 

 

Uma outra coisa também que eu sinto dificuldade é o seguinte: nós vivemos num 

país onde a infraestrutura tecnológica é muito ineficiente.  Então do lado do 

professor primeiro você precisa ter: um local separado para você poder se concentrar 

e dar tua aula tranquila, você precisa de hardware e software. E muitas vezes o 

hardware não é o ideal que você tem. Então professor teve que se adaptar e procurar 

buscar hardware mais efetivo. (Entrevistado 1). 

 

Na dimensão cognitiva, está envolvido o que foi denominado anteriormente 

capacidade de manejo dos recursos, de modo a atingir um objetivo. Para pessoas sem esse 

repertório, pode ser muito difícil executar as tarefas mais básicas, mas, por outro lado, aqueles 

que tinham contato anterior ou tiveram facilidade no processo de aprendizagem das TDIC, 

adquiriram uma certa vantagem nesse novo modelo de ensino: 
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Eu não tive dificuldades de me adaptar nos recursos que eu utilizei. Minhas aulas 

eram todas prontas no Power Point, então não tive dificuldades. O Google 

Classroom também foi bem simples de aprender utilizar e o Google Meet também 

não. Então eu não tive dificuldades de me adaptar (Entrevistado 3). 

 

Finalmente, na dimensão de atitudes, os autores destacam que pessoas podem ter, por 

exemplo, algum tipo de fobia ou aversão em relação ao computador. Conforme pode ser 

observado no relatado do Entrevistado 4: 

 

Esse ensino remoto foi uma grande desafio e motivo de reinvenção para mim, pois 

eu sofria uma certa aversão à essa tecnologia: esse tipo de coisa, por causa dos 

gargalos tecnológicos. (Entrevistado 4). 

 

No processo pedagógico é fundamental o papel da mediação (instrumental) para a 

internalização das trocas sociais entre professores e alunos. Os procedimentos regulares que 

ocorrem na sala (demonstração, assistência, fornecimento de pistas, instruções, uso de 

material instrucional) precisam ser adaptados para o ambiente virtual, pois são fundamentais 

na promoção do bom ensino, visando o desenvolvimento do indivíduo. (VYGOTSKY, 1999) 

Paralelamente às TDIC, têm-se as “Mudanças Didáticas e Pedagógicas” que foram 

exigidas dado a transferência do local de ensino. O que antes eram laboratórios e salas de 

aulas, com quadros brancos e pilotos, passam a ser videoconferências com transmissão do 

conteúdo por tela de computadores1. O ensino remoto provocou, não somente ajustes nos 

materiais de ensino, mas principalmente em todo o processo pedagógico do professor. 

Àqueles que se concentravam em trabalhos práticos, dinâmicas ou pesquisas em campo, 

foram altamente impactos com essa transferência do ambiente de ensino, pois, de acordo com 

as disciplinas ministradas pelos professores, exige-se maior ou menor conhecimento das 

TDICS. 

Ou seja, tanto as metodologias de ensino adotado pelo professor quanto à ementa 

exigida da disciplina facilitam ou dificultam com o uso das ferramentas tecnológicas no 

processo didático-pedagógico: 

 

Fator positivo que eu acho, é poder utilizar o computador em instante real com os 

alunos. (...) isso era uma coisa que eu não tinha oportunidade de fazer no ensino 

presencial. (Entrevistado 3). 

                                                           
1 Ver APÊNDICE C. 
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Mas assim, minha capacidade de ensinar e transmitir conhecimento foi muito 

reduzida. Eu fazia jogos em sala, colocava vocês para discutir em sala, via vocês 

apresentando e treinando a coisa da apresentação oral, botava vocês para trabalhar 

em grupo e eu vendo vocês trabalhando em grupo, comentando, chegar em um 

grupo que estava excluído, etc. Então, eu acho que é muito limitado, eu não 

consegui... "Vai substituir, vai cobrir", eu acho que meus alunos aprenderam muito 

menos que costumavam aprender... (Entrevistado 7). 

 

Ainda dentro desse tema, outro tópico bastante abordado pelos entrevistados, com 

percepção unânime, está relacionado ao desafio na elaboração de uma “Avaliação de 

Aprendizagem”. Por estarem vivenciando esse processo de ensinar e de aprender, os 

professores estão tendo que repensar o ensino dos conteúdos, bem como criar atividades e 

avaliações a partir de ferramentas digitais. Todo esse contexto tem gerado aumento da carga 

de trabalho para o docente, pois além de ensinar em tempo real (online) e adaptar todo o 

material a ser explorado, tem-se a auto cobrança de estruturar uma avaliação que seja justa 

para ambas as partes no processo avaliativo, ao mesmo tempo que traga resultados satisfatório 

(MOREIRA; SCHLEMMER, 2020). 

 

Outra coisa também é com relação à avaliação, que não se você lembra lá da minha 

matéria que acabei passando dois trabalhos em grupos, para vocês apresentarem, 

mas no geral eu gosto de dar uma provinha, pelo menos uma. Eu gosto de dar um 

trabalho computacional, pois para “termo ocultado”¹ é muito importante, mas gosto 

de dar uma provinha para tentar avaliar individualmente cada aluno. Eu não 

consegui enxergar, nas ferramentas que a gente tem, algo que seja parecido com a 

prova presencial. Então eu acho que essas duas coisas: se o aluno está entendendo 

ou não, esse feeling que eu não consigo ter e fazer uma boa avaliação que eu estou 

meio que aprendendo. (Entrevistado 3). 

 

Para mim também, é muito difícil avaliar, mas eu tenho a percepção que 

meus alunos aprenderam muito menos. Os alunos que passaram pela minha matéria 

no período passado e estão passando agora, eles vão saber menos de ”termo 

ocultado”2, por exemplo, do que passaram antes, em média. Passaram com notas 

mais altas, porque a capacidade de avaliação ficou comprometida. Então, eu lamento 

muito que a gente esteja assim ainda. Foi legal para desenvolver e aprender sobre 

                                                           
¹ O termo original foi ocultado a fim de garantir o anonimato do participante da pesquisa.2 O termo original foi 
ocultado a fim de garantir o anonimato do participante da pesquisa. 
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ferramentas tecnológicas, mas eu acho que não mede melhor do que vocês estarem 

ali presencialmente. Já teve prova de eu passar em consulta ao livro para eles 

aprenderem, mas agora eu não posso usar o livro pois o livro não está disponível na 

biblioteca gratuita. (Entrevistado 7). 

 

A experiência de aprendizagem neste modelo remoto envolve as instituições de 

ensino, equipes pedagógicas, docentes e discentes, todos vivenciando algo novo e de forma 

repentina. Ou seja, por mais que o foco deste trabalho seja a função do professor e sua 

percepção. Através de suas falas, foi possível perceber que a Instituição de Ensino exerceu e 

exerce um papel muito importante, em que suas ações, limitações e diretrizes influenciam 

diretamente na pessoa do professor como gestor no processo de aprendizagem.  

Em relação aos “Impactos das Ações Institucionais”, os códigos obtidos nessa 

categoria fazem jus às diretrizes determinadas para o ensino remoto por meio das resoluções 

(APÊNDICE E). O impeditivo de controle de frequência, alterações necessárias no 

cronograma das aulas, distribuição de aulas síncronas e assíncronas, período para as tarefas 

avaliativas e ausência de uma padronização na ferramenta utilizada para transmissão das aulas 

e comunicação com os alunos, foram temas apresentados pelos entrevistados que afirmam ter 

influenciado no desempenho das aulas no ERE. Seguem alguns relatos que justificam: 

 

Eu entendo a necessidade da flexibilidade, mas queria um jogo mais equilibrado, 

para que o aluno entendesse que não é qualquer coisa, não serve qualquer coisa. Não 

é porque está online que não precisa vir, não faz o exercício. Precisa entender que 

exista essa relação, e ela importa. Eu acho que tem que ter um equilibro, não é 8 ou 

80. Tem realmente muita gente que a internet é péssima, que a conexão, o 

computador, às vezes está no celular. Então, existe uma dificuldade, mas o fato de 

não precisar assistir nada, eu acho muito ruim também tenho uma percepção de uns 

75%. (Entrevistado 5). 

 

E a última coisa é o avanço das resoluções. Eu acho que a universidade 

fez a favor de vocês e tinha que fazer foi esse protecionismo. E não avançou nisso, 

deixando como se estivesse a um ano atrás. Aí tem um problema, tem o aluno que é 

sério que já tem uma mente profissional que trabalha no que é necessário, e de fato o 

que é importante E tem o aluno, não tem essa seriedade e aí simplesmente tira 

proveito dos benefícios mesmo que esteja prejudicando ele mesmo. Eu acho que já 

era momento de os instrumentos acadêmicos terem avançado nisso. Acredito que já 

não era mais momento de ter esse protecionismo embora eu concorde ainda. 

(Entrevistado 2). 
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E aí, de acordo com meu entendimento, é que se começou deixando cada 

professor ter a sua ferramenta quando o ideal seria a gente ter uma padronização que 

é uma coisa que se fala muito em produção, é padronização. [...] Mas a gente 

olhando o que a gente aprende em engenharia de produção, o ideal seria uma 

padronização: você tem uma única ferramenta tecnológica que pudesse permitir o 

melhor aprendizado do professor e do aluno também. (Entrevistado 1). 

 

Ademais, quando se fala no “Impacto das Ações Institucionais”, é necessário ampliar 

a visão e considerar seu alinhamento às “Políticas Governamentais”. Não apenas pelo fato da 

IES desse estudo ser de caráter público, as decisões tomadas e a realidade da sociedade nesses 

tempos de pandemia da COVID-19, no que tange à desigualdade social e infraestrutura 

tecnológica são realidades que precisam ser consideradas nesse processo de mudança de 

ensino. 

 

Uma outra coisa também que eu sinto dificuldade é o seguinte: nós vivemos num 

país onde a infraestrutura tecnológica é muito ineficiente. (Entrevistado 1). 

 

É um problema social que ainda existe no país, que de certa forma precisamos 

avançar nessa direção. Mas eu acho que o país tem que começar a perceber que essa 

desigualdade social ainda exclui muita gente desse processo e tipo de 

relacionamento. Aí, a Universidade vai precisar buscar avançar assim como o país. 

(Entrevistado 2). 

 

Um dos papéis da IES e do Governo é definir diretrizes para a atuação dos 

professores (BOTOMÉ, 2000). No contexto da pandemia, essas diretrizes precisam estar 

fundamentadas no conhecimento sobre as condições atuais que os professores têm de 

promover remotamente aprendizagens. Caso contrário, dificilmente isso se concretizará. 

É inegável a responsabilidade do educador e da escola enquanto agentes de 

constituição e transformação sociais. Por isso, analisar tais fatores influenciadores no processo 

educacional no atual cenário vivenciado, vai muito além de apenas de os professores e alunos 

estão gostando ou não. 
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5 CONCLUSÃO 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a explosão pandêmica causada pela doença Covid-19 surgiram muitos desafios 

sociais, econômicos e ambientais. A educação, inevitavelmente, foi um dos setores afetados e, 

como alternativa ao cumprimento do calendário escolar, as Instituições de Ensino Superior 

adotaram o modelo de Ensino Remoto Emergencial. Devido ao caráter de urgência de 

implementação desse modelo, pouco se pôde planejar.  A esse respeito, Carvalho e Lima 

(2015, p. 201) afirmam que: a educação à distância requer novas práticas pedagógicas; o 

professor precisa ter formação adequada para lidar com os recursos tecnológicos; e, 

principalmente, a criação de vínculos afetivos é imprescindível para a permanência dos alunos 

no curso e a efetivação da aprendizagem.  

Os dados coletados nas entrevistas abordando o Ensino Remoto Emergencial, a partir 

da aplicação da Teoria Fundamentada nos Dados, permitiram identificar determinados 

padrões na percepção dos professores acerca dos processos adaptativos aos meios digitais 

como a preparação das aulas (dificuldades e facilidades) e os efeitos práticos com o 

andamento das disciplinas. Ambos possibilitam observar no movimento discursivo a 

tetralógica ordem-desordem-interações-organização (MORIN, 2000) das informações 

retiradas dos relatos dos participantes, captando retroações, recursividades, auto-organização, 

conceitos, atitudes, crenças e experiências. 

Diante disso, foi possível observar que a preocupação com a “Interação com os 

Alunos” por parte dos professores, foi intensificada, visto que o caráter facilitador nesse 

processo era o contato físico na Universidade. Sua relação com as demais categorias (Figura 

8) ajuda a compreender como as demais categorias de relacionam e influenciam diretamente 

no ponto focal relatado pelos professores e confirmado por Vygotsky (1999) ao afirmar que a 

relação do homem com o mundo é uma relação fundamentalmente mediada e, por isso, deve-

se considerar também a importância da intervenção do professor no processo ensino-

aprendizagem. 
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Figura 8: Teoria elaborada a partir da percepção dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com isso, é importante ressaltar que, embora o ensino remoto tenha sido 

regulamentado pelo MEC, poucos estavam preparados para utilizá-lo. Sistemas educacionais, 

universidades, professores e alunos tiveram que se adaptar rapidamente às aulas remotas. Esse 

processo de adaptação merece destaque, pois foi fator determinante na percepção do professor 

diante das aulas em modelo de ensino remoto.  

No que concerne à utilização dos recursos tecnológicos, é importante que o docente 

reflita criticamente sobre a realidade dos estudantes, seus conhecimentos prévios e a relação 

entre as TDIC e os objetivos de aprendizagem. Segundo Coll e Monereo (2010, p. 11), apenas 

incorporar os recursos tecnológicos não transforma os processos educacionais, no entanto, 

“[...] modifica substancialmente o contexto no qual estes processos ocorrem e as relações 

entre seus atores e as tarefas e conteúdo de aprendizagem, abrindo, assim, o caminho para 

uma eventual transformação profunda desses processos”. 

Diante dos dados coletados, pode-se afirmar que àqueles que tiveram facilidade no 

processo de adaptação ao uso das ferramentas digitais, por exemplo, demonstraram uma 

percepção mais positiva do ensino remoto. No entanto, é preciso identificar quais fatores 

foram determinantes nesse processo de adaptação para melhor compreensão. 
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A partir disso, fica evidenciado, portanto, que com o aumento das responsabilidades 

dos professores, “o ensino de qualidade é mais fruto do voluntarismo dos professores do que 

consequência natural de condições de trabalho adequadas às dificuldades reais e às múltiplas 

tarefas educativas” (ESTEVE, 1999, p.37). O que se pondera é que existe um risco de 

precarização sobre o trabalho docente, caso não seja feita os devidos levantamentos das 

causas do sofrimento pelos quais muitos profissionais do ensino têm passado durante a 

pandemia. A gravidade da “intensificação do trabalho” (DAL ROSSO, 2008). 

E conforme aponta Marcom e Valle (2020), a função principal da educação não 

muda pelo fato de vivermos em pandemia. A aprendizagem dos alunos ainda continua sendo o 

foco das aulas e o professor possui papel fundamental nesse processo. Apesar de ser um 

enorme desafio, o professor tem em mãos um caminho de possibilidades para conduzir a 

apropriação dos conhecimentos e o desenvolvimento das ações propostas, fortalecendo os 

vínculos entre professor e alunos, peças chaves para o sucesso do ensino na educação 

superior. No entanto, a Instituição de Ensino Superior precisa participar de maneira ativa e 

contributiva no processo didático-pedagógico acompanhando, avaliando e trazendo melhorias 

às partes fundamentais envolvidas.  

 

5.2 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Pesquisar utilizando a TFD de Charmaz (2009) é entender que a realidade é 

constituída de processos complexos que permitem reconhecer as aproximações, as 

complementaridades para algumas questões divergentes que surgem durante o percurso da 

construção do conhecimento dentro da pesquisa, pois a realidade é mutável e dinâmica. E com 

isso, é preciso ressaltar algumas limitações encontradas no estudo, tais como: 

 

 Realizar convites por e-mail, ficando refém do não recebimento ou não 

visualização por parte do entrevistado. Como exemplo, foi preciso realizar 

mais de um convite devido a não obtenção de respostas após o primeiro 

contato.  

 Apesar de ser parte integrante desse estudo, o contexto da pandemia alinhado 

às medidas de isolamento social para o enfrentamento do coronavírus fez 

necessitar ajustes na realização do projeto, dentre elas a realização das 

entrevistas por videoconferência, dado que seria arriscado realizar em 
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formato presencial. Com isso, informações que podem ser obtidas em caráter 

não verbal através dos movimentos e gestos do entrevistado em uma 

entrevista presencial, podem passar despercebidas em uma videoconferência; 

 Embora tenha sido pouco abordado pelos professores, é importante pesquisar 

os impactos da pandemia sobre a “vida social” e os fatores psicológicos, que 

também afetam o ofício dos entrevistados, influenciando em suas percepções 

em relação ao ERE. 

 Por fim, o estudo está restrito a uma amostragem inicial circunscrita a 

condições limitadas de espaço e tempo. Os dados coletados são oriundos de 

professores de um departamento específico de uma instituição pública de 

ensino superior  

 

De igual modo, o presente estudo abre possibilidades para trabalhos futuros, como: 

 

 Ampliar a discussão sobre os efeitos do Ensino Remoto na perspectiva do 

professor, contribuindo para uma análise mais robusta ao considerar mais 

pessoas envolvidas no processo didático-pedagógico; 

 Desenvolver estudos mais detalhados sobre as categorias teóricas apontadas 

no estudo: interação com os alunos, TDIC, mudanças didáticas e 

pedagógicas, ações institucionais e política governamental. 

 Fornecer informações úteis para auxiliar nas decisões por parte dos gestores 

nas IES no que tange à melhoria do desempenho acadêmico no cenário de 

pandemia; 
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7 APÊNDICES 

7.1 APÊNDICE A – TABELA DE CÓDIGOS POR CATEGORIA PRINCIPAL 1 

 

 

 

INTERAÇÃO COM ALUNOS Quantidade de Códigos

Dificuldades na comunicação com os alunos 44

Perdas no relacionamento com os alunos 36

Dificuldades de interação com os alunos no ensino remoto 28

Percepção em relação aos alunos no ensino remoto 24

Tentativa de melhorar interação com os alunos no ensino remoto 21

Gravação das aulas 11

Conversas com os alunos fora do horário de aula 6

Aumento do contato com os alunos 5

Facilidades na comunicação com os alunos 5

Câmeras dos alunos desligadas 4

Utilização de câmeras 4

Ausência do "olho no olho" 3

Oferta de disponibilidade aos alunos 2

Presença do ensino presencial 1

Dúvidas sobre o rendimento do ensino remoto 1

Participação maior dos alunos no ensino presencial 1

Conforto maior no ensino remoto 1

Possibilidades de contato durante a avaliação 1

Importância da relação com os alunos 1

Sentimento de saudade do convívio com os alunos 1

Experiência negativa no relacionamento com os alunos 1

Participação mínima dos alunos nas aulas durante o ensino remoto 1

Apresentação de variados pontos de vistas 1

Efeitos da exposição na internet 1

Oferta de apoio aos alunos com dificuldades no ensino remoto 1

Preocupação coma a autoimagem 1

Processo de aprendizagem mútuo 1

Diferencial de ter ótimos professores 1

Realização pessoal 1

Reclamações de alunos 1

Optando por não gravar as aulas 1

Estranheza sobre a continuidade do ensino remoto 1

Participação dos alunos mesmo que indiretamente 1

Importância da relação humana 1

Necessidade de uma sensibilidade maior com os professores 1

Total Geral 215
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7.2 APÊNDICE B – TABELA DE CÓDIGOS POR CATEGORIA PRINCIPAL 2 

 

 

7.3 APÊNDICE C – TABELA DE CÓDIGOS POR CATEGORIA PRINCIPAL 3 

 

 

TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO REMOTA Quantidade de Códigos

Necessidade de adaptação ao ensino remoto 24

Necessidade de adaptação aos recursos tecnológicos 13

Uso de softwares 13

Dificuldades na adaptação aos recursos tecnológicos 12

Possibilidades com os recursos tecnológicos 11

Experiências prévias 10

Padronização de softwares 9

Conexão com a internet 9

Utilização de softwares necessários 8

Resistência aos recursos tecnológicos 7

Facilidade na adaptação aos recursos tecnológicos 7

Atualização de materiais 3

Liberdade na escolha dos softwares 3

Apoios externos 2

Total Geral 131

MUDANÇAS DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS Quantidade de Códigos

Possibilidades com o ensino remoto 25

Melhor aproveitamento do tempo de aula 17

Revisão do conteúdo da disciplina 16

Limitações das práticas educacionais de sala de aula 13

Convites à professores e palestrantes 10

Translado do ensino presencial para o ensino remoto 8

Individualidade de cada professor 6

Compartilhamento de conteúdo de forma síncrona 6

Comunicação com os alunos durante as aulas 4

Particularidade de cada disciplina 4

Dificuldades no processo de mudança didática 3

Exigência de uma dedicação maior dos alunos 1

Continuação de atividades remotas com o término da pandemia 1

Importância do professor ensinando 1

Total Geral 115
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7.4 APÊNDICE D – TABELA DE CÓDIGOS POR CATEGORIA PRINCIPAL 4 

 

 

7.5 APÊNDICE E – TABELA DE CÓDIGOS POR CATEGORIA PRINCIPAL 5 

 

 

7.6 APÊNDICE F – TABELA DE CÓDIGOS POR CATEGORIA PRINCIPAL 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS Quantidade de Códigos

Normas estabelecidas pelas Resoluções 23

Impedimento de controle de frequência 10

Ausência de suporte institucional 8

Infraestrutura precária 7

Atualização das atividadades presenciais para modelo remoto 6

Carga horária em excesso 5

Protecionismo institucional aos alunos 2

Determinação de início das aulas remotas 2

Falta de padronização de software 2

Total Geral 65

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM Quantidade de Códigos

Dificuldades na definição do modelo de avaliação 14

Provas teóricas como modelo de avaliação de aprendizagem 11

Formulários online como modelo de avaliação de aprendizagem 11

Estudos de casos como modelo de avaliação de aprendizagem 3

Possibilidades de modelo de avaliação de aprendizagem 2

Medindo avaliação de desempenho dos alunos 2

Trabalhos práticos como modelo de avaliação de aprendizagem 1

Total Geral 44

POLÍTICA GOVERNAMENTAL Quantidade de Códigos

Ausência de foco nas discussões 16

Avanços tecnológicos 9

Desigualdade social 5

Infraestrutura tecnológia 4

Reforma educacional 2

Total Geral 36
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7.7 APÊNDICE G – TABELA DE CATEGORIAS PRINCIPAIS 

 

 

 

 

CATEGORIAS PRINCIPAIS EVENTOS AMOSTRA % EVENTOS % AMOSTRA

Interação com Alunos 215 8 29,1% 100,0%

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 122 8 16,5% 100,0%

Mudanças Didáticas e Pedagógicas 115 8 15,5% 100,0%

Impacto das Ações Institucionais 65 8 8,8% 100,0%

Opinião Conclusiva 52 8 7,0% 100,0%

Avaliação de Aprendizagem 44 5 5,9% 62,5%

Política Governamental 36 4 4,9% 50,0%

Ensino Híbrido 12 7 1,6% 87,5%

Desempenho Acadêmico 21 3 2,8% 37,5%

Impactos Emergentes 12 5 1,6% 62,5%

Adaptação do Ambiente de Trabalho 15 4 2,0% 50,0%

Ensino na Pós-graduação 12 4 1,6% 50,0%

Tempo de Deslocamento 9 4 1,2% 50,0%

Comunicação entre Colegas de Trabalho 10 3 1,4% 37,5%

CÓDIGO DISPENSADO 142 8

Total 882 8 100,0%
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