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A teoria funciona como lentes que são postas diante de nossos olhos, 

nos ajudando a enxergar o que antes não éramos capazes. Olhando 

para um mesmo objeto, podemos percebê-lo de diferentes maneiras, 

dependendo das lentes que usamos. 

 

Maria Teresa Esteban & Edwiges Zacccur 
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somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que 

deveriam guiar o nosso roteiro de vida. 

 

Ailton Krenak 
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RESUMO  
 

O presente trabalho visa contribuir para o estudo e a propagação do conceito de Educações 

hacker, traz as ideias de: colaboração, coletividade e compartilhamento, princípios da ética 

hacker para pensarmos as relações humanas e as ações pedagógicas. Acreditamos que esses 

princípios são o cerne para práticas educativas que corroboraram para uma sociedade mais 

justa, generosa e solidária. Quando assumimos essa postura política em nossas práticas 

pedagógicas percebemos emergir a cooperação e a horizontalização da relação docente-

discente na produção de conhecimento. O educando em uma perspectiva pedagógica 

tradicional é percebido como receptor, uma tábua rasa a ser talhada. Diante da cultura 

contemporânea não cabe mais essa visão sobre eles. O conceito de Educações hackers nos 

ajuda a pensar em outras práticas e outras relações que contribuam para que o educando tenha 

autonomia e seja protagonista no seu processo de ensino-aprendizagens. Essa pesquisa foi 

desenvolvida, em um primeiro movimento no e com o cotidiano de duas escolas municipais 

na cidade de Niterói – RJ, em um estágio não obrigatório vinculado a Assessoria de Mídias e 

Novas Tecnologias (2018-2019), onde atividades e relações se aproximaram do conceito de 

Educações hacker. Com a pandemia da covid-19, não foi possível retornar as duas escolas 

devido ao isolamento. Diante do contexto optamos por dar prosseguimento a pesquisa, 

fazendo um segundo movimento com utilização de recursos metodológicos que respeitassem 

o isolamento físico e que dessem conta de traçar um panorama sobre o início do ensino 

remoto emergencial. Optamos pela ferramenta Formulários Google, recolhemos informações 

de docentes do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental (2020) – mesmos anos do estágio citado 

acima – para obter informações de como estava a integração das tecnologias digitais em suas 

escolas antes e durante a pandemia. Esses dois movimentos se aproximam na questão da 

colaboração, seja no espaço físico ou no espaço virtual, é preciso que docentes e discentes 

compreendam que a sala de aula é local de construção coletiva do conhecimento. Como 

embasamento teórico utilizamos Lévy, Alves, Ferreira, Ferraço, Zaccur, Santos, Pretto, dentre 

outros autores do campo educacional e da cibercultura. 

 

Palavras-chave: Educações hacker; TIC; Ensino Remoto Emergencial; Cotidiano Escolar. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to contribute to the study and propagation of the concept of Hacker 

educations, brings the ideas of: collaboration, collectivity and sharing, principles of hacker 

ethics to think about human relations and pedagogical actions. We believe that these 

principles are at the heart of educational practices that corroborated for a more just, generous 

and supportive society. When we assume this political stance in our pedagogical practices, we 

notice the emergence of cooperation and horizontalization of the teacher-student relationship 

in the production of knowledge. The student in a traditional pedagogical perspective is 

perceived as a receiver, a blank slate to be carved. In vire of contemporary culture, chis vise 

of them no longer fits. The concept of Hacker educations helps us to think about other 

practices and other relationships that contribute to the student having autonomy and being a 

protagonist in his teaching-learning process. This research was developed, in a first movement 

in and with the daily life of two municipal schools in the city of Niterói - RJ, in a non-

mandatory internship linked to Media Advisory and New Technologies (2018-2019), where 

activities and relationships came together of the concept of hacker educations. With the 

covid-19 pandemic, it was not possible to return to both schools due to isolation. In view of 

the context, we opted to continue the research, making a second movement with the use of 

methodological resources that respected physical isolation and that cere ale to draw a 

panorama about the beginning of emergency remote education. We opted for the Google 

Forms tool, we cole-te information from teachers from the 3rd to the 5th year of Elementary 

Education (2020) - same heras as the internship mentioned above - to obtain information on 

how the integration of digital technologies in their schools was before and during the 

pandemic. These two movements come together on the issue of collaboration, whether in 

physical or virtual space, it is necessary for teachers and students to understand that the 

classroom is a place for the collective construction of knowledge. As a theoretical basis we 

used Lévy, Alves, Ferreira, Ferraço, Zaccur, Santos, Pretto, among other authors in the field 

of education and cyberculture.  

 

Keywords: Hacker Educations; ICT; Emergency Remote Teaching; School life. 
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INTRODUÇÃO  

 

“– É o cuidado que você dedicou a sua rosa que a faz tão especial.”  

(Saint-Exupéry, 2015, p. 97) 

 

 Dentre as diversas formas que poderia começar esta monografia, começarei 

salientando o tempo que dediquei a ela. Tal qual a roseira precisa de atenção, de terra 

adubada, de cuidados contra pragas, de podas, enfim, de tempo. E pensar em tempo nos 

remete diretamente ao livro “O Pequeno Príncipe”, do qual a epígrafe que inicia esta 

introdução faz parte. A partir da palavra “cuidado” podemos refletir que é o tempo dedicado a 

algo que o torna especial. Movidos em direção ao conhecimento (dedicando tempo a ele) 

vamos tendo fundamentos para acreditar cada vez mais naquilo que estamos conhecendo.  

Entre indagações, desejos, leituras, conversas, orientações, frustações, potências... a 

pesquisa vai se configurando até chegar a produção textual. Fazemos todos os esforços 

possíveis para ver se nossa ideia é viável. Se sim, anunciamos de diversas formas aquilo que 

descobrimos. Não algo novo que não exista, mas aquilo que para nós não existia (GERALDI, 

2010). Assim como não existia para nós, não existe para muitos ainda. E como foi prazeroso 

conhecer (se tornou especial) consequentemente compartilhamos com os outros, a nossa 

“Rosa”1, para que cada vez mais ela seja conhecida e anunciada. 

Essa monografia é fruto desse movimento - o descobrimento do conceito Educações 

hacker - que tem como principal autor Nelson de Luca Pretto (2010; 2011; 2017), fruto das 

indagações e do desejo de experimentar uma educação mais conectada com a cultura 

contemporânea. Mais como se inicia? No período de setembro de 2018 a março de 2019 

ocorre o primeiro movimento da pesquisa com experiência prática do tema educação e 

tecnologias digitais em estágio, não obrigatório, vinculado ao Núcleo de Assessoria de Mídias 

e Novas Tecnologias da Fundação Municipal de Educação (FME) na cidade de Niterói/RJ. 

A inquietação para o aprofundamento nesse campo de estudos ocorre devido as 

vivências em duas escolas da rede onde eram desenvolvidos projeto de robótica educacional e 

inserção de atividades integrativas de tecnologias digitais no cotidiano escolar. O objetivo 

                                                
1 A Rosa é um personagem que chega como semente no mundo do Pequeno Príncipe. Com os cuidados que 
recebe dele vai se desenvolvendo até desabrochar. Quando isso acontece os dois personagens passam a 
conversar um com o outro e se conhecerem. Porém, por causa das exigências da Rosa, o jovem príncipe foge 
através de uma revoada de pássaros, contudo durante toda a história ele sente saudades de sua amada e quer 
voltar para o seu planeta com o intuito de revê-la e por onde passa sempre fala sobre ela. “Mundo” nesse 
contexto significa a vida de cada ser existente, o autor passa a ideia de cada ser humano possuir um mundo 
com lógicas e prioridades de vida únicos. 
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inicial era retornar a essas instituições e dar continuidade ao trabalho no e com o cotidiano, 

com ênfase as práticas pedagógicas que eram desenvolvidas às atividades durante o estágio 

citado acima. Entretanto, fomos surpreendidos pelo terrível cenário em que passamos a viver 

a partir do anúncio da pandemia da covid-19. Como não tínhamos perspectivas claras de 

como seria o futuro e lidamos diariamente com o termo “novo normal”, ou seja, de uma 

imprevisibilidade dos próximos dias, optamos por dar continuidade ao trabalho, realizando 

adaptações necessárias para concluí-lo. 

Quando o (re)configuramos os instrumentos para continuidade da pesquisa, optamos 

pelo Formulário Google, ele foi elaborado do dia 14/06/2020 a 14/07/2020. Contou com a 

participação voluntária de 58 docentes que responderam no período do dia 16/07/2020 a 

16/08/2020. Percebemos na coleta de dados, o quanto o conceito de Educações Hackers não é 

conhecido. Dessa forma, um dos objetivos desse trabalho é contribuir para a divulgação e 

problematização desse conceito. Onde se integram as tecnologias digitais as práticas 

pedagógicas, juntamente com a ideia de colaboração na produção de conhecimento, tanto por 

parte dos discentes quanto dos docentes, e a horizontalização da relação entre ambos, assim 

como o princípio da solidariedade, visando o crescimento coletivo através do 

compartilhamento de conhecimentos – inteligências coletivo (LÉVY, 1999, p. 167). 

Esse foi o segundo movimento da pesquisa que teve seu início no ano de 2020, com a 

pandemia da covid-19, assim como, com todas as implicações desse momento, precisamos 

lançar novos olhares tanto em relação ao tema, quanto a metodologia e recursos 

metodológicos para continuarmos produzindo academicamente. Se antes era preciso falar das 

tecnologias digitais, agora é necessário explorar suas potências devido a pressa para a 

implementação delas no campo educacional, visto que se mostrou um dos instrumentos mais 

importantes para a conexão interpessoal educador-educandos diante de um ensino remoto 

emergencial2, sem causar riscos de propagação do vírus. 

Mesmo se tratando de conexões no ciberespaço não podemos perder de vista pontos 

importantes da educação formal, permanecemos mediando as relações, focando no objetivo, 

na estruturação, organização das ações pedagógicas. Porém, o que trazemos como conceito 

para se pensar educação, não se restringe a este campo de atuação e tão pouco a esse contexto 

emergencial que estamos vivendo - sem indicativo de término até o momento desta escrita - 

de acordo com especialistas. Como veremos no decorrer deste trabalho, estamos falando de 

                                                
2 Como descrito no parecer do Conselho Nacional de Educação número 5 de 2020. 
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princípios éticos, uma filosofia de vida que pode potencializar nossa performance com o ser 

humano no e com o coletivo e com nós mesmos. 

Vivemos um momento complexo e difícil em todos os sentidos: emocional, político, 

econômico etc. Diante disso, refletir a importância da educação para este presente e o futuro é 

de suma importância, em especial para nós educadores. É nosso dever refletir criticamente a 

respeito dos rumos educacionais que almejamos daqui para frente, o projeto educacional que 

queremos para uma sociedade mais justa, e assim contribuir para uma educação mais crítica e 

solidária. Enfim, pensar quais serão nossas visões de mundo (Saint-Exupéry, 2015) para lidar 

com as realidades que se apresentam de forma cada vez mais desumana com o passar dos dias 

à nossa frente.  

Por isso trazemos a Ética hacker, que nasce com a cibercultura, como contribuinte 

para pensar os processos formativos. O “colabor[atividade]”, dando a ideia de ação prática. 

Processo no qual a solidariedade humana se faz presente e percebemos o quanto cada um de 

nós tem para agregar na vida do outro. Se faz necessário ressaltar que não se trata de propor 

uma solução ou fim dos problemas socioeconomicopolíticoculturais que enfrentamos – e com 

o passar dos dias observamos o agravamento com a pandemia.  

Com este trabalho visamos contribuir com reflexões que proliferem esperança diante 

deste tempo árido em que vivemos; ousamos dizer utopia e resiliência. Palavras que 

precisamos resgatar para enfrentarmos o presente/futuro e ampliar possibilidades de 

crescimento de forma coletivocolaborativa3, tanto nos espaços físicos, quanto no ciberespaço. 

Ver a inclusão dos artefatos digitais no ambiente escolar, seus embates, desafios, 

vivenciados no e com o cotidiano, pesquisar/repensar incontáveis vezes sobre ele, acessar o 

ciberespaço e ouvir os educadores, se debruçar sobre a fala deles. Esses são alguns dos pontos 

que veremos no provir deste trabalho, resultado do esforço4, dedicação e tempo no intuito de 

compreender e divulgar o conceito. 

Para este fim, organizamos este trabalho em três capítulos. No primeiro é apresentado 

o embasamento teórico – explorando os conceitos que atravessam essa produção escrita, no 

segundo relatamos brevemente a experiência no e com o cotidiano em duas escolas 

municipais da cidade de Niterói/RJ que deram origem a este trabalho a partir de um estágio 

não obrigatório e o movimento de adaptação metodológica com o Formulário Google, 
                                                
3 Inspiração na autora Nilda Alves (2003), essas duas palavras estão juntas para dar origem a uma nova, pois 
dialogando com a mesma, compreendemos que esse movimento é capaz de expressar um novo conceito. Do 
qual as palavras separadas não expressariam. 
4 Esforço esse que representa a síntese de muitas vozes, linhas de pesquisas diferenciadas que optamos por 
uni-las a partir dos pontos de convergência, objetivando mostrar que é possível dialogar em meio a diversidade 
e o pluralismo de ideias. 
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levantando questões sobre os usos de tecnologias de informação e comunicação (TIC) antes e 

no ensino remoto emergencial. No terceiro capítulo, discorremos sobre a experiência no e com 

o cotidiano escolar, analisamos com mais precisão os resultados encontrados no formulário e 

adentramos com a problematização do cenário atual diante do parecer do Conselho Nacional 

de Educação número 5 de 2020, levantando também uma discussão sobre Cultura Escolar x 

Cibercultura, inspirada por FERREIRA (2016). 

Nas considerações finais sintetizamos a importância da prática da concepção 

Educações Hacker como contribuinte para a formação humana. Cabe enfatizar que os 

assuntos abordados são temas complexos e que carecem de continuidade de estudos. 

Levando-se em conta a celeridade dos artefatos digitais, teremos sempre um mundo de 

possibilidade para estudos no campo da educação e cibercultura. Por isso a importância de 

indagar cada vez mais sobre os afetos das TIC nos modos de vida.  
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CAPÍTULO I – CULTIVANDO UMA SEMENTE DO BEM 

 

“Fiquei sabendo que há no planeta do pequeno príncipe, como em todos os 

planetas, ervas boas e más. Portanto, há sementes de ervas boas e sementes 

de ervas más. Porém, elas são invisíveis. Dormem no seio da terra até que 

uma delas decida despertar. Então, ela se espreguiça toda e cresce na 

direção do Sol, como um delicado raminho. Se for uma semente de rabanete 

ou de rosa, não há por que se preocupar com o seu crescimento. Mas se for 

uma planta daninha, uma erva má, deve ser imediatamente arrancada. ” 

(Saint-Exupéry, 2015, p. 28) 

 

 Neste primeiro capítulo nosso objetivo é discorrer a respeito dos conceitos que 

conduzem esse trabalho. Acreditamos que trazemos aqui uma semente boa e que merece ser 

cultivada. A lente a partir da qual enxergamos as práticas pedagógicas muito pode contribuir 

para processos mais horizontalizados na relação educadores-educandos. 

Inúmeras foram as transformações pelas quais passamos em um intervalo curto de 

tempo, devido sobretudo aos avanços tecnológicos digitais. Mas também passamos por 

mudanças sociais, econômicas e políticas significativas, portanto, se faz necessário refletirmos 

o papel da educação no contexto atual e a respeito disso uma pergunta nos é colocada 

“continuaremos a pensá-la numa perspectiva singular ou deveríamos pensá-la em uma 

perspectiva plural, em educações?” (PRETTO, 2011, p. 96). 

 

1. 2.  Educações hacker 

Antes de compreender o que se trata o conceito de Educações hacker, precisamos 

entender o que é ciberespaço e cibercultura. Segundo Lévy (1999, p. 17) a cibercultura é “o 

conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”. 

Quanto a ciberespaço,  

 

é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 

computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que 

ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 

universo. (idem) 

 

Longe de pensar o ciberespaço como campos neutros e colocar os artefatos digitais no 

patamar de “salvadores da pátria”, nenhum autor deste campo conceitual dialoga com este 

entendimento. Mas, isso não desqualifica a potência que o advento das tecnologias digitais 

trouxe e as inúmeras discussões que podemos levantar para reivindicar uma educação 
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críticacidadã para todos. “A educação para a cidadania significa neste contexto resgatar os 

ideais de democratização do conhecimento e da informação como instrumentos de 

emancipação. Isto implica acreditar na emancipação sem absolutizar o progresso.” 

(BELLONI, 2001, p. 47).  

 Desse contexto que o conceito de Educações hacker surge, ele nasce no ciberespaço 

através do movimento de software livre (PRETTO, 2011, p. 111) promovidos pelos hackers. 

Estes surgem com o objetivo de democratizarem o conhecimento. A essência deste 

movimento traz reflexões de aprendizagens coletivas, horizontalizadas, de autoria e de 

compartilhamento em seus saberesfrazeres, ou seja, paixão por excelência. Uma vez que para 

os hackers não há o intuito de guardar o que se sabe para que ninguém “copie a ideia”, muito 

pelo contrário, há a compreensão da inteligência coletiva (LÉVY, 1999, p. 28-29), do 

“comum a todos”, de que juntos somos potência e podemos mais. 

Uma vez deixando a base de uma ideia aberta outras pessoas podem colaborar para 

que o resultado seja o melhor possível para todos. E esse movimento nasce no ciberespaço e 

faz parte da cibercultura. 

 

Para os hackers, no contexto do nascimento da internet, a rede não poderia 

ser propriedade de grupos, sejam eles militares, cientistas ou as grandes 

corporações que já começavam a perceber as potencialidades das tecnologias 

digitais de informação e comunicação. Além de uma forte atuação em 

programação, esses novos personagens da contracultura passavam a atuar de 

forma ativista, seja invadindo sites e criando mecanismos para burlar 

sistemas de comunicação, ou simplesmente desenvolvendo peças (hardware) 

e linguagens (softwares) para que as máquinas pudessem processar 

informação e se comunicar. Para eles, esses saberes, resultado do acúmulo 

do desenvolvimento cultural de gerações, deveriam ser abertos para que os 

sujeitos deles se apropriassem livremente. Isso porque, para muitos daqueles 

coletivos, a produção em rede, mediada pelas tecnologias, possibilitaria uma 

reordenação da produção da ciência e da cultura, de sua divulgação e da 

criação de novas atitudes frente às próprias tecnologias. (PRETTO, 

CORDEIRO, OLIVEIRA, 2013, p. 28-29). 

 

Percebemos assim qual a real motivação dos hackers e será a partir dela que o 

apresentaremos neste trabalho. Almejamos também provocar a partir de então a dissociação 

do conceito de “hacker” negatividade, ou a criminosos digitais como comumente são 

associados – concepção que foi constatada através das respostas dadas no formulário pelos 

docentes que participaram dessa pesquisa. De um total de cinquenta e oito docentes 

participantes de nossa pesquisa, 93,1% responderam que quando leem a palavra hacker 

relacionam com algo negativo, como podemos ver na foto do gráfico abaixo: 
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Imagem 1 – Pergunta 18 

 

 

 

                                                                                                             Fonte: Google Forms. 

 

Diante deste primeiro dado compreendemos a importância deste trabalho para a 

divulgação deste conceito acadêmico que corre o risco de ser rejeitado pelo simples nome que 

carrega descontextualizado de suas origens e real significado. 

O movimento hacker se articula a partir de uma ética que não se baseia em um fazer 

produtivista, mas sim visando o crescimento e acesso dos conhecimentos produzidos a todos. 

Uma vez que as produções culturais são direitos de todos os indivíduos e não direito restrito a 

certos grupos sociais. 

 

Desse ponto de vista os hackers podem ser vistos como um excelente 

exemplo de uma ética do trabalho mais geral, à qual podemos dar o nome de 

ética hacker do trabalho, que está tendo lugar na nossa sociedade em rede 

(network society) na qual o papel dos profissionais da informação se amplia. 

Estamos discutindo um desafio social que está colocando em discussão 

aquela ética do trabalho protestante que há muito governa nossas vidas. 

(HIMANEN, 2007, p. 01 apud FERREIRA, 2016, p. 178).  

 

Compreendendo assim de forma breve a lógica inicial desse movimento 

direcionaremos nosso trabalho na ética gerada pelos hackers no ciberespaço que reflete para 

nós educadores base teórica de sustentação dos princípios como: o compartilhamento, a 

produção de conhecimento e o fazer coletivo que gera autoria, assim como horizontalizar a 

relação educador-educandos (PRETTO, 2010), se contrapondo ao nosso sistema. Através 

desses princípios podemos dizer que a 

 

“Educação não pode ser compreendida a partir da lógica produtivista do 

mercado. Educação é cooperação, é trabalho coletivo e colaborativo, de 
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compartilhamento de conhecimentos e saberes, e não admite a implantação 

de ambiência de competitividade e de estímulo a performances individuais, o 

que a exporia a perder em seus propósitos fundamentais.” (PRETTO, 2017, 

p. 188). 

 

Infelizmente não é raro presenciarmos a produtividade-exclusão-competição sendo 

reproduzidas em nossas práticas pedagógicas, sejam através de naturalizações ou políticas 

públicas que estimulem essa cultura. Precisamos lutar por uma educação que abarque cada 

vez mais a diferença e que atenda as singularidades de cada educando. Que se preocupe com a 

produção de conhecimento, seu compartilhamento, ajuda mútua entre todos os envolvidos. 

Nesse ponto, de acordo com nosso levantamento de dados mesmo sem os educadores 

conhecerem o conceito de Educações hacker, constatamos a preocupação dos docentes 

participantes em buscarem formações por sua própria iniciativa e em relatarem trabalhar de 

forma colaborativa e a estimularem esse processo de autonomia em seus educandos, militando 

assim contra a lógica de resultados numéricos muitas vezes vista dentro de nossas escolas, 

sem a real preocupação à estimulação do pensamento crítico. 

O conceito de Educações hacker diante disso serve de embasamento teórico e nos 

instiga a ver a lógica educacional por esse aspecto. Inspirados pela ética hacker, vemos o 

compartilhamento, a criação coletiva e a generosidade como potências para uma sociedade 

mais solidária, equânime, e os docentes são fundamentais para isso. Sabemos que  

 

“A labuta diária do professor veio sendo dificultada pelo excesso de 

demandas e cobranças, intensificada pelo modelo neoliberal, que trouxe para 

a educação palavras desconhecidas do campo, como produtividade, 

produtivismo, performance, ranking, qualidade total, entre tantas outras.” 

(PRETTO, 2017, p. 190). 

 

 Esse processo se intensificou significativamente com a pandemia provocada pelo novo 

coronavírus. Entretanto, quando estamos exercendo nossa profissão somos responsáveis por 

qual visão de mundo compreendemos, ensinamos para nossos educandos e colegas de 

trabalho. Mesmo sofrendo com as fortes demandas por resultados numéricos não podemos 

mudar algo estrutural sozinhos, por isso, é preciso atentar sobre qual perspectiva de trabalho 

estamos realizando as nossas ações para não nos deixarmos vencer pelo já existente, isso não 

é negar as questões positivas que acontecem no seio escolar, mas estar aberto para outras 

ações também.  

 

“Infelizmente, ainda hoje, sobe a égide da escola, desenvolvem-se 

pedagogias da assimilação, isto é, processos educativos que transformam o 
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“outro” no “eu”, estando o diferente apenas como elemento ilustrador inicial 

desses processos de transformação.” (PRETTO, 2010, p. 314).  

 

Contra essa cultura de assimilação e de aniquilamento da diversidade coletiva 

trazemos o jeito hacker de ser que compreende a falta de sentido nesses processos 

pedagógicos que desconsideram os conhecimentos dos estudantes. Perceber e trabalhar com 

esse plural é que agrega e soma conhecimentos e valores, gerando assim novos 

conhecimentos. É sobre a perspectiva de escola plural que trabalharemos inspirados no 

Educações hacker. “São enormes os desafios, mas enorme é também o potencial de mudança, 

desde que compreendamos a educação como um direito e não apenas mais um serviço a ser 

ofertado à população.” (PRETTO, 2017, p. 192). 

 

1. 3. O educando ubíquo5 

O campo teórico exposto existe devido a necessidade de atender os educandos do 

mundo contemporâneo, uma vez que nossa sociedade não é a mesma com o passar das 

gerações. Para compreender os aprendizes com os quais trabalharemos, buscamos nos estudos 

de Santaella (2013) o conceito de tipos de leitores, esse sustenta teoricamente a ideia de 

mudança nos processos cognitivos que demandam com isso novas estratégias educacionais. 

Uma vez que “não há cognição que não seja incorporada a situação” (SANTAELLA, 2013, p. 

272). Será com base nesse estudo que compreenderemos os educandos.  

Segundo a autora, entre o Renascimento e meados do século XIX tínhamos um leitor 

contemplativo. Sua cognição era predominantemente ligada à abstração e conceituação. As 

bibliotecas são marcas deste período. A esse perfil cognitivo o tempo e o espaço eram 

imprescindíveis.  

Na modernidade nasce o leitor movente. Segundo a mesma, a contemplação dá lugar a 

“velocidade” devido, por exemplo, a explosão demográfica e o surgimento das metrópoles. 

Câmeras, jornais, placas, outdoors. Múltiplas linguagens são acrescentadas ao dia a dia e 

afetam o cognitivo humano6. Decorrente dessas transformações, além das atividades mais 

contemplativas, agora é preciso saber ler o mundo de forma mais “ágil”.  

                                                
5 Ubíquo: “Onipresente; que pode ser encontrado em todos os lugares; que está em toda ou qualquer parte. 
Geral; que se expande ou pode ser difundido por qualquer parte.”. Disponível em: 
<https://www.dicio.com.br/ubiquo/>. Acesso em: 30/09/2020. 
6 Mudanças: este é o ponto principal que a autora se propõe a demonstrar nessa obra, por isso esses recortes 
históricos. Sabemos que todo recorte não abarca a realidade, mas usamos de forma didática para sustentar 
nossos trabalhos científicos. 
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Com o advento da internet, a autora nos diz que surge o leitor imersivo, o que navega 

pelos mares do ciberespaço. Este leitor associa, relaciona, compara, explora nesses ambientes 

além de estar nos espaços físicos. Com essa outra mudança social, consequentemente mais 

uma vez ocorre uma mudança na percepção da compreensão do mundo.  

Com a Web 2.07, a autora chega em sua última classificação nessa obra: o leitor 

ubíquo8. Esse tem maior potencial de interação em rede, liberdade de criação, autoria, por isso 

está constantemente conectado e as barreiras geográficas já não são mais um “problema”, uma 

vez que ele tem potencial de interação no ciberespaço. Ou seja, mais uma vez há uma 

mudança social que interfere o cognitivo humano, consequentemente precisamos novamente 

nos apropriar dessas mudanças para sabermos melhor dialogar e ensinar essa nova geração. 

Nesse sentido, compreendemos leitor ubíquo como o educando ubíquo. Este “não é 

outra coisa a não ser uma expansão inclusiva dos perfis cognitivos dos leitores que o 

precederam” (SANTAELLA, 2013, p. 282). Ele tem potencial de estar em todos os lugares ao 

mesmo tempo. À sua função cerebral foi constituída uma fluidez nunca vista antes. Ele pode 

se mover e conhecer o mundo com seus polegares (SERRES, 2013). Mas importante destacar 

que ele também precisa ser educado de uma forma global, com outras inserções pedagógicas 

em suas práticas. Isso para não correr o risco de se perder em meio a tanta 

“rapidez”/ubiquidade do momento atual, uma vez que o “dilúvio informacional jamais 

cessará” (LÉVY, 1999, p. 14). 

Partindo do exposto, compreendemos a escola como um dos espaços de potência para 

o desenvolvimento pleno do ser humano. Essa precisa ensinar este novo perfil de estudante a 

“aprender como o sentido também emerge em contextos coletivos e colaborativos, como a 

criatividade opera numa cultura aberta, baseada em amostragem, apropriação, transformação e 

em traduções contínuas” (SANTAELLA, 2013, p. 282), pois essa é a realidade do seu 

momento histórico. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer a educação do exercício da 

concentração, “estabilidade”, equilíbrio, necessários para vivermos de forma plena nossa vida. 

O ensino precisa se adaptar aos novos tempos sem perder de vista a formação integral 

do ser humano. É preciso ensinar o educando/leitor ubíquo a transitar pelos diversos contextos 

– ou o máximo possível –, uma vez que ele faz parte da sociedade, a constrói e é construído 

                                                
7 Para compreender melhor sobre a Web 2.0 sugerimos a leitura do artigo “A Web 2.0 e os software sociais: 
outros espaçostempos multirreferências de formação na iniciação à docência”. Referência: PORTO, Cristiane; 
OLIVEIRA, Kaio Eduardo; CHAGAS, Alexandre, (Org.). In: Whatsapp e educação: entre mensagens, imagens e 
sons. Salvador: Ilhéus  EDUFBA; EDITUS, 2017 
8 Em relação ao significado da palavra ubíquo – o estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, uma 
onipresença – Santaella (2013, p. 282) nos alerta que “os desafios educacionais são hoje muito mais complexos 
e híbridos”, por isso a demarcação deste último leitor. 
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por ela. Nesse sentido precisamos integrar à sua educação as tecnologias digitais e toda a 

cultura que ela abarca – “legalizá-las”, uma vez que antes da pandemia era muita das vezes 

proibida no chão da escola. Ao invés de banir, é preciso ensinar o como usar de forma crítica. 

E para isso propomos uma lógica de se pensar esse processo: a lógica da ética hacker. 

Quando defendemos a formação integral dos educandos, estamos partindo de um 

pensar educação além do currículo formal existente (SILVA, 2017), pois compreendemos que 

“a função educativa não está de modo algum confinada às paredes da escola” (FREINET, 

1996, p. 296 apud COSTA, 2006, p. 28). Em diálogo com o mesmo autor, pensamos em 

visitas a bens culturais, parceria com as Universidades – sobretudo as públicas – para o 

desenvolvimento de pesquisas e ações de extensão, participação em feiras educativas, acesso 

as tecnologias digitais móveis ligadas em rede, livre acesso a acervo físico de livros de 

qualidade etc. Estamos pensando em uma educação colaborativa, coletiva e compartilhada – 

fomentada pela criatividade. Uma educação que proporcione o crescimento do sujeito para o 

exercício consciente da sua cidadania. 

Intrínseco a isso, maior investimento através de políticas públicas em Educação que 

atendam a essas e outras demandas. Pensamos em maior número de educandos sendo 

atendidos pelas instituições formais públicas de ensino – que aqui é o nosso foco –, mas 

sobretudo em maior número de profissionais da educação com maiores remunerações para 

poderem desenvolver melhor seu trabalho com turmas menores e não números exorbitantes de 

educandos por docentes. Compreendemos que a redução favorece um trabalho mais 

individualizado que beneficia tanto o docente quanto os discentes. Essas e outras mudanças 

estão ligadas diretamente a nossa visão de mundo e de educação que queremos, sem excluir 

com isso a educação para todos. 

 

1. 4.  O educador 

 São muitos os desafios que se apresentam no campo educacional, por isso é importante 

que o educador se entenda como educadorpesquisador – aquele que reflete e pesquisa sua 

própria prática. Somos pessoas singulares, em uma sociedade que passa por diversos 

processos de transformação em uma velocidade exponencial, sobretudo digital, e que busca 

direcionamentos. Não nos encaixamos em teorias fechadas e descontextualizadas. É preciso 

ter dinamismo e criticidade diante de nossas realidades.  

O conhecimento é sempre algo inacabado, o que de modo algum tira a credibilidade 

das teorias formuladas a priori. Isso significa compreender que vivemos um processo 

constante de pesquisaformação (SANTOS, 2019), por isso ser docente é admitir ser 
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inacabado (FREIRE, 2018), em processo de aprendizagens constante. Isso nos move a 

estarmos em um constante processo de pesquisaaprendizagenspesquisa, reconhecendo que 

estamos sempre aprendendo e buscando com isso sermos melhores nas nossas ações 

pedagógicas. 

Dialogamos com Esteban e Zaccur (2002, p. 22) quando dizem ser no questionamento 

que está a “centralidade de todo o processo de formação”. Teoria e prática não são 

dicotômicas entre si. As interrogações nos levam a uma instabilidade positiva, a uma 

compreensão de que não existe nada “dado”9. A uma utilização/reformulação e consequente 

criação de novas práticasteoriaspráticas. Para isso é importante estarmos em contato direto 

com o campo de nossa atuação, seja ele virtual ou físico, pois é assim que estaremos 

crescendo enquanto professorespesquisadores. Segundo as autoras, 

 

A prática é o local de questionamento, do mesmo modo que é objeto deste 

questionamento, sempre mediado pela teoria. Desta perspectiva, a prática se 

transforma em práxis, ou seja, síntese teoria-prática. O movimento 

permanente de questionamento e aprofundamento visa a ajudar o/a 

professor/a a entender melhor e redimensionar seu cotidiano. Parte-se da 

prática para voltar a ela. Porém, na volta, não se encontra a mesma prática 

inicial, há uma nova qualidade na medida em que o movimento ação-

reflexão-ação gera transformações, que permitem avançar em direção à 

melhor compreensão do fenômeno, relativizando o imediatamente 

perceptível (ESTEBAN; ZACCUR, 2002, p. 22). 

 

Dois pontos são importantes destacar: primeiro, o educador está sempre em processo 

de construção de conhecimento, ou seja, aprendendo. Segundo, esse processo não é solitário. 

Ele se faz com todos os agentes envolvidos.  

 

É preciso enfatizar o aspecto coletivo de todo este processo. O objetivo 

central é que o/a professor/a seja competente para agir criticamente em seu 

cotidiano. Tal competência se constrói num processo coletivo, no qual tanto 

o crescimento individual, quanto o coletivo, é resultante da troca e da 

reflexão sobre as experiências e conhecimentos acumulados por todos e por 

cada um. (idem) 

 

E o trabalho na perspectiva hacker contribui para a naturalização de práticas coletivas 

de construção beneficiando a todos sem exceção. 

 

1. 5.  Relação educador – educando 

                                                
9 E por isso podemos transformar nossas realidades. 
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 Nesse sentido, a relação educador-educando é de troca, de criação de saberes. Não 

estamos com isso desmerecendo o papel do docente. Somos um profissional de suma 

importância para os processos de ensinoaprendizagens. Reconhecemos nossa formação 

específica, discordando assim da Lei Nº 13.415/2017 (BRASIL, 2017) que altera o artigo 61 

da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da educação nacional em seu inciso número IV 

reconhecendo o notório saber de alguns profissionais sem formação na área, só por possuírem 

o domínio de conteúdos.  

 Quando falamos de relação de construção de conhecimento o que pretendemos evitar é 

o “bancarismo” (FREIRE, 2018, p.27). A educação bancária que Freire denunciou e ainda 

hoje militamos contra. Sendo assim, propomos a educação dentro dos princípios da ética 

hacker, e dentro da perspectiva da Educações Hacker de Pretto (2010; 2011; 2017) – plural e 

que dê condições a gerações futuras de ter uma visão mais humanizada, crítica e emancipada.  
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CAPÍTULO II – ATRAVÉS DA TRAMA QUE A TEIA É FEITA 

 

“Foi visita-lo para ter com que se ocupar e instruir” 

(Saint-Exupéry, 2015, p. 48) 

 

 Cada nova experiência que temos nos faz sair de nós mesmos, do nosso “planeta”, e 

irmos ao encontro de outros. Descobrimos lógicas, costumes, conhecimentos e habilidades 

muito diferentes dos nossos, e principalmente: aprendemos. O conceito de Educações hacker 

nos propõe uma nova lógica de pensar. Para contextualizar essa lógica adentramos agora no 

campo metodológico de nosso trabalho. 

Em 24 de setembro de 2018 teve início o estágio não obrigatório na Prefeitura 

Municipal de Niterói/RJ, no Núcleo de Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias10, o 

trabalho foi direcionado a duas escolas da rede. Experiências desafiadoras foram vivenciadas 

e de extrema importância para a formação acadêmica. Nesse estágio iniciou-se o conhecer de 

novas bases teóricas e o trabalho com tecnologias digitais e educação. No período, a 

Assessoria tinha o objetivo de integrar as tecnologias digitais nas escolas da rede municipal. 

Para isso os estagiários contribuíam de forma significativa com o todo o processo. 

 A forma como o trabalho foi desenvolvido, se aproxima da ideia de Educações hacker, 

é preciso salientar que era perceptível como uma cultura escolar11 engessada estava 

introduzida em nossas práticas, visível principalmente quando estávamos com os educandos. 

E tentávamos que eles seguissem as nossas orientações e não as soluções deles que também 

davam certo. Por outro lado, isso foi modificando justamente pela concepção diferenciada do 

trabalho desenvolvido. Ver a colaboração, a coletividade, criatividade e autoria 

constantemente nos processos de ensinoaprendizagens fazia com que a paixão movesse 

nossas práticas e impulsionava modos pedagógicos diferentes do que encontrávamos. 

  

2. 1. Experiência no e com o cotidiano 

 Nesse primeiro momento estávamos sob a perspectiva teórica do cotidiano. Mas como 

se caracteriza este tipo de pesquisa? Podemos dizer que “estamos sempre em busca de nós 

mesmos, de nossas histórias de vida, de nossos “lugares”, tanto como alunosalunas que 

fomos quanto como professoresprofessoras que somos.”12 (FERRAÇO, 2003, p. 158). 

                                                
10Para saber mais sobre o trabalho realizado por este Núcleo recomendamos o acesso a sua page no Facebook. 
Disponível em: <https://www.facebook.com/assessoriademidias/>. Acesso em: 27/08/2020. 
11 Trabalharemos este conceito no capítulo III deste trabalho. 
12 Grifos do autor. 
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Pesquisar no e com o cotidiano nos ensina o quanto aprendemos constantemente e podemos 

refletir a partir do cotidiano que estamos inseridos. Nos lembra também a impossibilidade de 

abarcarmos todo o conhecimento com nosso trabalho. Ou seja, não há conclusões, “em vez de 

resultados conclusivos, a pesquisa levanta possibilidades, do que se apresenta num dado 

contexto, aos olhos de determinado pesquisador.” (ZACCUR, 2003, p. 187). 

Esta metodologia rompe também com a lógica de pesquisador imparcial. Estamos 

envolvidos no cotidiano afetando e sendo afetados por ele. Não há separação entre sujeito e 

objeto de pesquisa. 

 Por vezes nos percebemos fazendo pesquisa com conclusões enquanto estamos apenas 

na introdução ou no planejamento. Autores deste campo conceitual (ALVES, 2003; 

CERTEAU, 1994; FERRAÇO, 2003, 2007; ZACCUR, 2003) trazem em suas obras esses 

pontos em comum a respeito do cotidiano: lugar de descobertas, de incertezas que provocam 

reflexões, estudos, pesquisas, possibilidades. Devemos ter muito respeito ao local pesquisado 

e irmos com consciência de que fazemos pesquisas e estudos que nos ajudam a compreender 

uma determinada realidade (de acordo com nossas lentes teóricas), e não constatações. 

 Uma vez explicado brevemente o campo teórico que usamos inicialmente passaremos 

para o contexto escolar do momento do estágio na rede municipal de Niterói/RJ. 

  

2. 2. Instituições pesquisadas  

Os alunos conhecidos durante a pesquisa no e com o cotidiano fazem parte de duas 

escolas públicas de Niterói/RJ localizadas em áreas de risco e socioeconomicamente 

desfavorecidas. Uma é a Vila Costa Monteiro, situada no bairro da Ititioca, próximo ao Morro 

do Bumba que desmoronou no ano de 2010. A outra é a Padre Leonel Franca, localizada em 

Santa Rosa, próxima a Garganta como popularmente é chamada uma rua onde durante o 

período de estágio não raro havia tiros. 

Diante das duas descrições é a partir dessas realidades que pensamos a escola, nos 

preocupamos com uma educação integral, cidadã, especialmente para os educandos 

desfavorecidos socialmente. Uma escola para uma enorme parte da população que é colocada 

a margem da sociedade, onde independentemente da localização, e tipos de violência 

existentes ao entorno, há uma exclusão e há também uma forte violência e privação de 

diversos direitos. Por isso, se faz necessário investimentos em políticas públicas que 

contribuam para a melhoria dessas instituições de ensino, mas que venham acompanhadas 

também de outras políticas que garantam qualidade de vida em uma perspectiva ampla.  
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Imagem 2 – Formação Robótica Educacional 

Compreendemos que o trabalho da Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias 

desenvolve uma significativa contribuição e por isso não poderíamos deixar de explicar, 

mesmo que brevemente, um recorte de seu trabalho. E o faremos usando o projeto de robótica 

educacional que era desenvolvido na escola Vila Costa Monteiro.13 É importante ressaltar que 

este reconhecimento não excluiu pontos de fragilidade existentes como veremos mais adiante. 

 

2. 3. Projeto Robótica Educacional14 

A Prefeitura de Niterói possui kits de Lego e Arduino para robótica educacional em 

algumas escolas da rede. Esse material era utilizado15 nas unidades onde os professores 

aderiam ao uso deles juntamente com o projeto que a Assessoria propunha.16 

Para o trabalho eram realizadas formações com os docentes e estagiários17 envolvidos. 

Nelas compreendíamos a perspectiva teórica em que embasava nosso trabalho, aprendíamos 

as etapas de montagem de peças de Lego, programávamos com o Arduino, refletíamos sobre a 

temática que envolvia o projeto no ano de seu desenvolvimento, consequentemente vivíamos 

a ética hacker e a interdisciplinaridade para depois desenvolvermos o trabalho pedagógico 

com os estudantes. As fotos abaixo ilustram esse processo: 

 

                                                
13 O projeto era desenvolvido a partir da adesão dos docentes. Nas escolas que não havia esta adesão eram 
desenvolvidas outras atividades de integração das tecnologias digitais nos processos educativos. 
14 O Núcleo de Mídias e Novas Tecnologias desenvolve diversos trabalhos de incentivo e integração das 
tecnologias digitais nas escolas da rede, porém fizemos o recorte do Projeto de Robótica Educacional para este 
trabalho. 
15 Durante o período em que foi realizado o estágio. 
16 Para saber sobre o projeto recomendamos  a leitura “Robótica Educacional – O Projeto”. Disponível em 
<http://portal.educacao.niteroi.rj.gov.br/roboticaEducacional.php>. Acesso em: 13/11/2020. 
17 De diversas áreas da graduação: pedagogia, história, letras, matemática. 

Fonte: Acervo Assessoria de Mídias – Facebook. Acesso: 13/11/2020. 
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Imagem 3 – Formação Robótica Educacional - Docentes e Estagiários 

Imagem 5 – Formação Robótica Educacional - Plataforma da Engenhoca 2 

Imagem 4 – Formação Robótica Educacional - Plataforma da Engenhoca 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Fonte: Acervo Assessoria de Mídias – Facebook. Acesso: 27/08/2020. 

 

 

 

                                                                                            Fonte: Acervo Assessoria de Mídias – Facebook. Acesso: 27/08/2020. 

Fonte: Acervo Assessoria de Mídias – Facebook. Acesso: 13/11/2020. 
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Imagem 6 – Robótica Educacional - Vila Costa Monteiro 1 

O objetivo consistia em trabalhar um tema18 por ano que culminaria na exposição e 

apresentação - feita pelos educandos - de uma maquete produzida com materiais de baixo 

custo, recicláveis, e protótipos das peças que foram montadas com o Lego. A apresentação 

acontecia no final do ano na Feira Municipal de Ciência e Tecnologias e Inovação de Niterói 

na Praça Campo São Bento (Niterói/RJ). 

Durante esse tempo de preparação os estagiários, docentes e discentes conheciam o 

material (Lego da robótica inicialmente), programavam as peças com o Arduino, conheciam 

conceitos de forma interdisciplinar, reproduziam peças montadas de Lego com materiais de 

baixo custo, criavam e recriavam em uma perspectiva hacker – buscando soluções não 

convencionais e criativas. Os espaços que ocupávamos para a realização dessas atividades 

normalmente era a sala de leitura onde tinham mesas compridas e o ambiente mais arejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 

                                                
18 Durante o período em que estagiamos nos foi proposto desenvolver, de forma crítica e reflexiva, a temática 
de meios de transporte (2018) e descarte do lixo (2019). 
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Imagem 7 – Robótica Educacional - Vila Costa Monteiro 2 

Imagem 8 – Plataforma Urbana Digital, localizada no bairro da Engenhoca, Niterói/RJ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 As formações com os estagiários e docentes aconteciam quinzenalmente em espaços 

como Plataforma da Engenhoca, o auditório da Prefeitura, dentre outros. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                        Fonte: Arquivo pessoal.  

 

 Incrível perceber o movimento constante de aprendizagens e como cada um que estava 

envolvido nesses processos aprendia e explicava seus conhecimentos - compreendendo que 

não há uma única forma para alcançar o resultado. Tanto nós educadores quanto os educandos 

estávamos seguindo as etapas do Projeto, a diferença eram as formas de como fazíamos. 
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 Pode parecer algo pequeno, todavia quando conhecemos a realidade de uma cultura 

escolar engessada sabemos que o que foge dela é considerado errado. Durante o estágio 

quantas vezes condicionados a querer transformar o outro em nós dizíamos “não é assim” 

para os nossos educandos... e no processo de pensar criticamente nossas práticas fazíamos o 

esforço de não cometermos o mesmo erro. O que para o contexto que estávamos inseridos não 

era difícil de fazer.  

 Sabemos que o trabalho com estagiários em vez de funcionários efetivos é um ponto 

de fragilidade, assim como não ser um projeto pertencente ao currículo escolar. Tendo o 

professor ao aderir ter que acumular mais uma função dentre vários outras que é demandado 

durante o ano escolar. Este último ponto em específico é um dos argumentos dos docentes que 

não aceitavam desenvolver a proposta juntamente com suas turmas. 

 Esse foi o nosso primeiro movimento de investida na compreensão dos usos de 

artefatos digitais no cotidiano escolar. Onde pudemos (re)inventar nossas práticas nos 

despindo de certas práticas da cultura escolar, como por exemplo a condução do docente e 

iniciar uma relação de respeito a autonomia nos percursos dos educandos no processo de 

ensino-aprendizagens.  

 

2. 4. Pesquisa qualitativa e novos recursos metodológicos  

Em março de 2020, quando fomos surpreendidos com a ruptura de todos os nossos 

planejamentos, acreditávamos que logo o “normal” voltaria. Nós, do Grupo de Estudos e 

Pesquisas Educ@ção e Cibercultur@ da Universidade Federal Fluminense (GEPEC - UFF), 

precisamos de um tempo para organizar nossos mundos e podermos nos reestruturar em meio 

ao contexto caótico em que passamos a viver. 

Em maio retornamos com encontros semanais (virtuais), tendo como movimento 

inicial acolhermos uns aos outros e debatermos de forma crítica o contexto educacional e 

movimentos que ocorriam naquele contexto. Discutimos pareceres do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), em especial o de número 5 de 2020 que orienta sobre a reorganização do 

calendário escolar e distribuição da carga horária desse ano letivo. Aconselhando ainda como 

poderiam ser realizadas atividades de ensinoaprendizagens, mediadas pelas tecnologias da 

informação e da comunicação (TIC). E neste caso sem, no entanto, sugerir políticas que 

garantissem acesso digital a educandos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, caso 

essas fossem mediadas pelas tecnologias digitais. Refletimos também o Adia ENEM, 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) oferecidos por empresas educacionais, 
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precarização do trabalho docente, dentre outros temas que se colocavam em destaque naquele 

momento. 

Aos poucos fomos, enquanto grupo, sentindo a necessidade de retornarmos aos 

estudos e as nossas pesquisas de forma mais sistematizada. Em 14 de setembro, com o início 

do semestre letivo 2020.1 da UFF, via ensino remoto emergencial, em caráter temporário e 

excepcional, passamos a nos reunir quinzenalmente, através de plataformas de web 

conferência. 

 A ideia de recorrer a métodos que dessem conta de respeitar o isolamento físico, e 

mesmo assim dar continuidade aos trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos pelos 

integrantes, surgiu em nossos encontros e desenvolvemos nossas pesquisas para além daquele 

espaço-tempo do GEPEC - UFF. Todo o processo de adaptação conceitual e de utilização da 

ferramenta Formulários Google se deu de forma colaborativa, coletiva e de compartilhamento 

nesses outros horários. Até o momento a maior parte do grupo não tinha familiaridade com 

essa ferramenta, o que promoveu a prática do compartilhamento de saberes pelos integrantes 

que sabiam e consequentemente nosso crescimento e autoria durante todo o processo. Através 

desses conhecimentos, produzidos no coletivo, chegamos a elaboração de formulários para 

pesquisas. 

 O formulário específico para esse trabalho foi construído em um mês, do dia 

14/06/2020 a 14/07/2020, sobre a perspectiva da ética hacker, conceito do qual mais do que 

“falar sobre” vivemos na prática. Movidos pela paixão através do conhecimento, pesquisas, 

descobertas, compartilhamos o que sabíamos e crescemos juntos nesse processo constante de 

ensinosaprendizagens.  

Essa foi a forma que encontramos para ouvir os educadores, mesmo estando impedidos de 

o fazer pessoalmente por causa do isolamento, criar o formulário de forma digital. O que 

gerou dados quantitativos, os quais analisamos para além dos números gerados, interpretando 

as entrelinhas. Utilizamos a ferramenta Formulários Google. E estruturamos seguindo os 

seguintes pontos: 

 apresentação da nossa proposta de trabalho; 

 solicitamos os dados pessoais dos docentes e a formação acadêmica; 

 buscamos saber sobre a realidade da escola deles em relação a integração das 

tecnologias digitais antes da pandemia do COVID-19 e durante; 

 finalizamos perguntando sobre educações hacker. Nosso objetivo com essa seção era 

saber se a teoria era conhecida e se os docentes trabalhavam com perspectivas da linha 
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teórica. Além disso, perguntamos sobre aspectos positivos e negativos desse processo 

integrativo que possivelmente poderiam estar vivenciando. 

 Mais do que dados compreendemos que a realização deste formulário gerou 

aprendizagens de forma colaborativa e escuta aos docentes que o responderam. Diversas 

questões foram colocadas por eles como o medo da volta as aulas, a insegurança por uma 

possível maior desvalorização da profissão e substituição desta pelas tecnologias digitais etc.  

Recolhemos essas falas no período compreendido do dia 16 de julho a 16 de agosto do 

ano de 2020. O formulário conteve 17 seções com 39 perguntas, sendo 23 obrigatórias, as 

demais dependendo da resposta anterior não eram lidas para serem respondidas. Obtivemos a 

participação de 58 docentes que estavam trabalhando com turmas do 3º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental pertencentes às regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste de nosso país. 

 Para conseguirmos a participação desses educadores utilizamos ferramentas como o 

WhatsApp, Facebook e o e-mail do Gmail, sendo os dois primeiros os mais utilizados. O 

objetivo do formulário foi fazer um recorte dos mesmos anos das turmas que eram 

acompanhadas no estágio não obrigatório da Prefeitura de Niterói/RJ. Trazendo alguns pontos 

sobre a utilização de TIC antes e durante o início da pandemia. 

 

2. 4. 1 - Panorama geral e pontos de destaque das realidades vivenciadas pelos docentes 

Nosso levantamento de dados, através do Formulário Google, conseguiu ouvir 58 

docentes que em sua maioria trabalham em escolas localizadas em áreas urbanas (82,8%) e 

pertencentes a redes públicas de ensino (84,5%). 48,3% deles relataram possuir formação por 

iniciativa própria no uso de tecnologias digitais para o exercício da docência, questões que 

consideramos importante ressaltar com o objetivo de um breve panorama geral. 

Quanto à realidade dessas escolas, antes da pandemia 56,9% delas não possuíam 

projetos de integração de tecnologias digitais. As 19% que integravam, 24,1% era de forma 

parcial e 60% dos docentes consideraram regular19 essa integração. Em sua maioria (60,3%) 

as escolas não disponibilizavam acesso de internet e tecnologias de informação e 

comunicação aos seus discentes como podemos ver no resumo das respostas da pergunta de 

número 14 (imagem 9). No formulário colocamos uma descrição especificando que esta 

disponibilização da qual perguntávamos poderia ser um uso de forma livre ou em um 

determinado horário de acordo com o planejamento da instituição, infelizmente mesmo diante 

dessa observação recebemos um número alto de respostas negativas. 

                                                
19 Regular em uma classificação que compreendiam as opções: ótima, regular e ruim. 
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Imagem 9 – Pergunta 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns docentes relataram também que os equipamentos que as escolas possuíam, no 

momento do formulário, não tinham um serviço de assistência técnica, funcionando assim em 

alguns momentos e em outros não. Mesmo possuindo problemas, 69% relataram já terem 

desenvolvido alguma atividade pedagógica usando tecnologia digital e para essa (as) atividade 

(es) 60% obtiveram resposta positiva de seus educandos. 

Se antes da pandemia a utilização de tecnologias digitais como projeto escolar não era 

alta, devido a vários fatores e um deles a precarização e falta de equipamentos, sendo apenas 

utilizada como iniciativa individual dos docentes, quando passamos a viver em estado de 

pandemia esses educadores passam por uma mudança abrupta. Nesse novo contexto 72,4% 

relatam estarem trabalhando com o ensino remoto emergencial utilizando tecnologias digitais, 

virando assim uma nova proposta da escola, seja por iniciativa das secretarias de educação da 

cidade da qual pertenciam ou por parte do corpo técnico administrativo, mas de toda forma 

não sendo mais uma ação realizada pelo docente de forma individual. 

De acordo com os educadores 83,9% do contato com suas turmas estava sendo 

realizado através da ferramenta WhatsApp por demandar menor consumo de internet, visto 

que os discentes possuem dificuldades de acesso à mesma segundo os relatos registrados em 

nosso formulário pelos participantes. Em segundo lugar de maior uso para contato estão as 

ferramentas do G suite com 37,5%, tais como: Google Sala de Aula (Classroom); Meet; 

Hangouts; Google Forms (formulários do Google) etc. Em terceiro, com 28,6% a rede social 

Facebook e em quarto lugar com 26,8% de aderência o canal do YouTube. 

Diante deste novo cenário 58,9% dos educadores classificaram o ensino remoto 

emergencial regular e 30,4% como sendo ruim. Dentre os principais problemas estão a falta 

de acesso por parte dos educandos – como consequência falta de participação destes – maior 

                                                                                                             

Fonte: Google Forms. 
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cansaço e maior demanda de tempo para desenvolverem o trabalho com suas turmas, falta de 

estrutura de políticas públicas e as que existiram “feitas de fora para dentro” e às vezes 

copiando de outros estados sem um “desenvolvimento local” como registrado nas respostas 5 

e 8, respectivamente, da questão número 16. 3. Também nesta questão aparece a preocupação 

de substituição do trabalho docente pelas tecnologias digitais, trazendo assim mais um ponto 

de preocupação para esses educadores. 

Dando continuidade às falas dos docentes, 50% responderam terem encontrado 

dificuldades para o uso das ferramentas digitais e/ou com o sinal da internet. Mais em meio as 

dificuldades percebemos nitidamente o movimento de colaboração entre os educadores 

quando na questão 16.4.1 ficou em primeiro lugar (42,9%) a ajuda recebida por eles através 

do grupo da escola ao qual pertencem. Em segundo lugar vieram os amigos (41,1%), em 

terceiro a família (39,3%), quarto os tutoriais do YouTube (37,5%) e treinamento 

institucionalizado recebido pela escola correspondeu apenas a 19, 6%.  

Os discentes também encontraram dificuldades, segundo 69,6% dos educadores, eles 

relataram terem percebido dificuldades de acesso ao ensino remoto emergencial mediado 

pelas tecnologias digitais por suas turmas. O que consideramos ser um número alto e que 

precisa de respostas por parte do poder público para garantir a educação aos estudantes e fazer 

com que se cumpra em especial o artigo 206, inciso I da Constituição Federal (BRASIL, 

1988) que diz respeito à igualdade de condições a fim de garantir o acesso e permanência na 

escola como direito. Assim como é de suma importância também referenciar ser direito 

público subjetivo a educação a esses estudantes como reforça na Lei 9. 495/96 (BRASIL, 

1996), em seu artigo 5º do título III, ou seja, a educação é direito desses discentes garantido 

por Lei de forma intransferível, particular. Nesse sentido é obrigação a garantia de acesso às 

aulas, independente da medição ou não das tecnologias digitais nesse processo. 

 Mesmo diante dessa realidade, 94,8% dos educadores apontam como positivo a 

implementação das tecnologias digitais nesse momento de pandemia e acreditam poder 

contribuir para uma maior integração no “pós-pandemia” quando ele chegar. Contudo, as 

dificuldades e pontos negativos não deixaram de serem descritas da mesma forma, 87,9% 

registraram perceber dificuldades e pontos negativos. Tais como cansaço, mais trabalho, 

dificuldades de acesso, sobretudo o sinal de internet, medo de terem seus cargos substituídos 

pelas máquinas, dificuldade dos educandos de acesso etc. Uma fala que ilustra os conflitos 

destes profissionais é a resposta número 39 da questão 22.1: “No fim acaba sendo como trocar 

o pneu com o carro andando. Mas poderia ser pior, não ter o carro.”. 
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Quanto ao conceito abordado neste trabalho, nossa hipótese era de que os docentes em 

sua maioria não tinham o conhecimento a respeito do assunto, o que foi comprovado quando 

93,1% responderam negativamente a nossa pergunta sobre se conheciam a conceituação 

teórica. Como o termo poderia não ser familiar, todavia os princípios vivenciados, 

perguntamos logo em seguida se trabalhavam de forma coletiva, colaborativa e horizontal 

com seus educandos. Obtivemos a maior parte das respostas positivas como podemos ver no 

gráfico abaixo, correspondente à pergunta de número 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perguntamos também se havia estímulo à autonomia dos educandos e segundo os 

docentes entrevistados todos eles trabalham sobre essa perspectiva, como ilustrado no resumo 

da pergunta de número 20. 

 

                                                                                                             

Fonte: Google Forms. 

 

                                                                                                             

Fonte: Google Forms. 

 

Imagem 10 – Pergunta 19 

Imagem 11 – Pergunta 20 
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 Em suma, esses são alguns destaques das falas dos educadores ouvidos de forma a 

respeitar o isolamento físico nesse grave período que vivemos. O material na íntegra pode ser 

lido no anexo 1 deste trabalho. 
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CAPÍTULO III – EDUCAÇÕES COMO PROCESSO 

 

 “ – Então, você será juiz de si mesmo – sugeriu o rei. – Sei que é muito 

difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se 

conseguir julgar a si mesmo, provará que é um verdadeiro sábio.” 

(Saint-Exupéry, 2015, p. 53) 

 

Hoje mais do que em qualquer outro contexto sociohistóricopolíticocultural há 

urgência em pesquisarmos, refletirmos, e mais do que isso ensinarmos/vivermos uma 

educação pautada no dialogismo, na criatividade, na coletividade, colaboração e no 

compartilhamento. Há que em primeiro lugar assumir individualmente que vivemos 

aprendendo e que juntos somos uma potência incalculável. E ter sempre como consciência 

também que “(...) Ao contrário do lema ‘aprender para viver’, trata-se de assumir 

efetivamente que ‘vivemos aprendendo’.” (GERALDI, 2010, p. 95). 

 

3. 1. Descobertas com o cotidiano 

 Durante este trabalho diversos movimentos foram realizados entre encontros, 

desencontros, pausas e acelerações. Todavia as aprendizagens na perspectiva no e com o 

cotidiano mostraram o quanto a efemeridade pode ser duradoura. Zaccur (2003) resgata à 

memória do inseto efeméride que vive apenas um dia e com esse tempo perpetua sua espécie. 

No livro O Pequeno Príncipe mesmo o Geógrafo tendo definido a Rosa como efêmera é 

perceptível o impacto que ela teve sobre o jovem príncipe que durante toda a sua trajetória se 

remete a ela com profundo desejo de reencontra-la e até mesmo consente ser picado pela 

Serpente para que possa retornar a vê-la. 

 Mesmo processo acontece no e com os cotidianos, as ações podem ser efêmeras, mas 

as repercussões duram e se desenvolvem a longo prazo. Igual quando jogamos uma pedrinha 

em águas tranquilas, “estáticas” de um lago, o movimento de lançar acontece em questão de 

segundos, ao contrário das propagações que vemos na água. E nesse mesmo processo é 

constituída a cultura escolar. Ferreira (2016) conceitua como uma tatuagem, ou seja, deixa 

marcas por toda a vida. E acrescenta “A cultura escolar escreve no corpo de seus educandos e 

dos seus futuros professores valores, crenças e ideologias, assim como entorpece nossas 

relações com o espaço institucional.” (FERREIRA, 2016, p. 2). 

 Cientes desse processo compreendemos o papel de singular importância de pensar 

uma Educação que passe por atualização. Nossas ações se perpetuam e contribuem para a 

formação da cultura escolar, sendo assim, defendemos que ações pautadas na perspectiva da 
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Educações hacker contribuem para relações interpessoais coletivas, colaborativas, de 

compartilhamento e autoria, fundamentais para nossa sociedade, e podem ampliar os 

horizontes das instituições de ensino. 

 

3. 2. O alicerce define a construção  

 Por isso é importante o educadorpesquisador compreender a partir de quais bases 

teóricas fundamenta suas práticas. E nesse mesmo caminho de autorreflexão propomos a ética 

hacker como contribuinte da cultura escolar, pois temos a ciência de práticas engessadas 

ainda presentes nas escolas, reflexo de uma sociedade desigual, competitiva, individualista em 

que vivemos e por isso se faz necessário ações contrárias a essas, sem contar nas políticas 

verticalizadas que cada vez mais burocratizam as práticas escolares.  

Contudo, importante lembrar que essas realidades são constituídas através de campos 

de disputas diários. Por isso, as ações de cada sujeito são de extrema importância para a 

construção dos rumos que serão trilhados pelo coletivo. Nesse sentido que usamos o termo de 

efemeridade duradoura. Paradoxo pensar nessas palavras antagônicas sendo usadas juntas, 

contudo uma vez compreendendo esse contexto do qual partimos podemos ampliar o debate 

sobre o importante papel que nós educadorespesquisadores ocupamos na sociedade. 

 

3. 3. Experimentações e seus afetos 

 Diante da impossibilidade da inserção no e com o cotidiano, de forma física, buscamos 

ouvir os docentes utilizando uma metodologia até então de certa forma esquecida por nós 

pesquisadores das ciências humanas que compartilhamos da compreensão da 

inserção/vivência no e com o cotidiano, de forma que não haja separação entre pesquisador e 

objeto pesquisado. Entretanto utilizar recursos metodológicos como o Formulário Google 

contribuiu de forma inesperada para a vivência da ética hacker durante todo o processo, tanto 

durante o processo de elaboração do formulário com integrantes do GEPEC-UFF quanto 

durante a participação dos docentes e escutaleitura dos dados gerados.  

 Conseguimos ouvir as dificuldades que esses educadores estavam enfrentando na 

prática diária e que representa um recorte dos dramas de muitos outros profissionais da 

categoria. Importante registrar uma retrospectiva de acontecimentos que consideramos 

históricos para se chegar a adaptação do ensino remoto emergencial, consequência da 

pandemia e causa do movimento deste trabalho.  
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No dia 11/03/2020 quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou que 

estávamos diante de uma pandemia provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2)20 e em 

poucos dias já tínhamos Municípios, em função atípica, criando Decreto-lei que suspendiam 

as aulas presenciais como tentativa de conter a propagação do vírus que tem alto índice de 

contágio, causando destruições tanto física quanto simbólica por onde passa, não 

imaginávamos o que ocorreria nos próximos dias. 

Em 16/03/2020 o governo estadual do Rio de Janeiro publica no Diário Oficial 

reconhecendo a situação de emergência na saúde pública. Passávamos por grandes 

instabilidades na área política (situação não muito diferente da atual) em especial em relação 

ao Ministério da Educação. Tanto no início da pandemia quanto agora não vemos 

aplicabilidade de políticas públicas que garantam o acesso educacional aos estudantes 

socialmente desfavorecidos, ocorrendo até mesmo uma redução em investimento quando 

deveria ocorrer o contrário21. O ensino para os discentes socialmente desfavorecidos parece 

estar estagnado. E podemos prever que isso acirrará ainda mais as desigualdades 

educacionais.  

No 28/04/2020, o Conselho Nacional de Educação (CNE) por meio do parecer 5/2020 

publica orientações a respeito da reorganização de distribuição da carga horária do ano letivo 

2020, calendário escolar e propostas de direcionamentos para continuidade dos processos 

educativos escolares. 

O documento não apontava possibilidades de políticas públicas que assegurassem o 

acesso digital aos educandos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O que através 

de nossa pesquisa vimos ter sido um recurso majoritariamente usado pelos docentes, 72,4% 

responderam usar a mediação tecnológica digital para dar continuidade as suas práticas 

pedagógicas. Movimento esperado uma vez que vivemos em uma era digital. 

O que queremos tensionar é a falta de integratividade plena de educandos ao ensino 

remoto emergencial, uma vez sendo notório que o cenário da pandemia em que vivemos 

intensifica e agrava problemas já existentes no seio social. Dizemos isso porque mostramos 

                                                
20 Disponível em: <https://saude.abril.com.br/medicina/oms-decreta-pandemia-do-novo-coronavirus-saiba-o-
que-isso-significa/>. Acesso em: 11/03/2020. Para mais detalhes do contexto histórico recomendamos a leitura 
da Informação Técnico-Jurídica CAO Educação/MPRJ nº 006, expedida em 17 de março de 2020. Disponível em:  
<http://www.mprj.mp.br/documents/20184/1375779/informacaotecnico_juridican006_2020_caoeducacaomp
rj_medidasdecompensacaocovid_19(atualizadaem18_03_2).pdf>. Acesso: 23/07/2020. 
 
21 Notícia amplamente divulgada nos canais de comunicação e podendo ser lida em: 
<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/02/21/ministerio-da-educacao-nao-gasta-o-dinheiro-que-tem-
disponivel-e-sofre-reducao-de-recursos-em-2020-aponta-relatorio.ghtml>. Acesso em: 02/03/2021. 
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através dos dados escolas que não possuíam projetos de integração de tecnologias digitais 

(56,9%) em um contexto “normal”, sem agravantes. E o movimento que vimos foi novamente 

uma falta de articulação para reverter esse vazio, que se apresenta de outra forma, 

demandando estratégias adaptadas ao contexto de não mais nos espaços físicos das 

instituições de ensino. 

Esse breve resgate de acontecimentos datados tem o objetivo de resgatar nossas 

lembranças e não esgotar as possibilidades de análises e reflexões para os encaminhamentos 

que foram feitos em relação à Educação, em especial a pública. Ao contrário disso 

objetivamos provocar inquietações e pontos de partidas para outras discussões que 

ultrapassem este trabalho. 

 

3. 4.  Planos não são realidades, mas isso não nos paralisa 

 Reconhecemos as limitações da utilização de recursos metodológicos através do 

ciberespaço diante da nossa proposta inicial de pesquisa, mas também perfilhamos e pudemos 

vivenciar o levantamento de possibilidades para se pensar o campo educacional, ouvir as 

angústias, tentar compreender as árduas realidades que os docentes estão enfrentando, 

tensionar os campos de disputas para se pensar em estratégias de enfretamento às realidades 

injustas que estamos presenciando. 

 Todos os movimentos presentes neste trabalho foram com o intuito de trazer o 

conceito de Educações hacker que tem como base os princípios da ética hacker e dialogar 

com a realidade, ou melhor, com as realidades. Um outro ponto que gostaríamos de retornar é 

a certeza de que o movimento da cibercultura não tem mais volta, no sentido que se faz 

necessário pensar na democratização de acesso a todos, independentemente de grupo social a 

que pertença. Somos humanos, olhar para nossa realidade e propor estratégias de mudanças e 

intenções de realidades, independente do contexto em que estamos inseridos é nosso dever.  

 Nesse sentido compreendemos o pensar educações como processo, processo esse que 

se inicia na certeza de que somos seres “inacabados” (FREIRE, 2018) em busca de 

construirmos a nós próprios e as realidades a nossa volta. Assim sendo, nossa luta não pode 

ser associada a tempos favoráveis, é necessário reagir independente do contexto e com isso 

não nos permitir paralisar em meio a momentos mais graves existentes. 
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CONCLUSÃO  

 

“ –Não se pode conhecer as borboletas sem suportar duas ou três lagartas. 

Dizem que são muito bonitas.” 

(Saint-Exupéry, 2015, p. 46) 

 

 Vivemos em um campo político de disputas onde nada está “dado”, dessa forma 

precisamos nos conscientizar da importância de nos compreendermos como 

educadorespesquisadores, lutando para a construção de uma sociedade mais justa e equânime. 

Com este intuito, buscamos nesse trabalho trazer o conceito de Educações hacker para dar 

brilho às nossas vistas e força as nossas práticas pedagógicas, principalmente nesse momento 

sombrio que estamos vivendo.  

Compreendemos que a rotina do nosso ofício ofusca constantemente nossos olhos, 

contudo não podemos nos dar por vencidos alimentando uma cultura escolar engessada que 

demanda atualizações. Talvez aqui a palavra utopia e resiliência sejam fundamentais para nós 

educadorespesquisadores. Precisamos acreditar na força que temos, força singular sim, mais 

que no coletivo possuiu um potencial incalculável. 

O momento em que vivemos agravou e intensificou significativamente problemas 

sociopolíticoculturais, pensar em ações coletivas, colaborativas, de compartilhamento, e que 

emergem a autoria, nesse sentido é um ato político de luta, resistência e defesa do que 

queremos enquanto educadores para o futuro de nossa sociedade.  

Compreendemos que o conceito de Educações hacker pode nos ajudar nisso, com ele 

colocamos a solidariedade e generosidade no centro de nossas ações. Trabalhamos com um 

jeito hacker de ser: um trabalho que visa buscar soluções criativas e movido por paixão nas 

nossas produções e na construção do conhecimento, no intuito de mostrar isso que os recortes 

deste trabalho foram pensados. 

Com essa perspectiva teórica podemos percorrer novos caminhos em nossas práticas 

pedagógicas para a escuta dos nossos educandos, o que é de suma importância, pois “é 

escutando que aprendemos a falar com eles” (FREIRE, 2018, p. 111). E a Educação hacker, 

através da filosofia de produção, colaboração e compartilhamento de conhecimentos, nos faz 

mover para este princípio tão nobre: a escuta.  

 Hoje, por causa da grave pandemia da Covid-19, temos mais consciência da 

importância do planejamento e da importância que esse seja realizado com a participação dos 

educandos. Que tenhamos como alma de nossos planejamentos a colabor[atividade], a escuta 

atenta no processo de ensinoaprendizagens para que cada participante deste acontecimento se 
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veja como coautor neste processo e não meros receptores imóveis de um conteúdo aplicado. 

Refletimos que o ensino remoto emergencial assemelha-se à educação bancária.  

 Estando o campo educacional ligado a toda sociedade é importante frisar a prática do 

olhar mais humano para todas as esferas da nossa vida. Temos muito a aprender uns com os 

outros.  

Compreendemos que cada pessoa que passa em nossas vidas pode nos ensinar algo – 

precisamos também ter a ação de compartilhar o que sabemos – e talvez essa pessoa não 

saiba. Para isso podemos estar em qualquer lugar, basta fazermos esse esforço – e lutar por 

aqueles que precisam estar em equidade conosco –, a pandemia nos mostrou isso. E ensinar 

isso para nossos educandos, essa visão de mundo, é potência transformadora. 

 Compreendemos que a escola é potência transformadora, porém não a única 

instituição responsável pelos caminhos que trilhamos enquanto sociedade, não cabe delegar a 

ela a missão de mudança, porém como nos lembra Freire, ela muda pessoas e pessoas mudam 

o mundo. Nosso objetivo foi através deste trabalho refletir o cenário que se apresenta e iniciar 

o pensar reflexivo do professorpesquisador. Juntamente com esse processo trazer um conceito 

teórico para dar força e mover a engrenagem das nossas ações sendo sustentada pela 

colabor[atividade]. 
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Anexo 1: O formulário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamento de dados para pesquisa monográfica – Direcionado a docentes do 3º ao 5º 

ano do Ensino Fundamental que estavam trabalhando durante o período de pandemia. A 

elaboração ocorreu do dia 14 de junho a 14 de julho de 2020 e o período das respostas do 

dia 16 de julho a 16 de agosto do mesmo ano. Contém 17 seções, 39 perguntas, sendo 23 

obrigatórias. Os e-mails e nomes não constam no anexo a fim de preservar a 

identificação dos participantes. 
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14.2- Comente a classificação da resposta anterior: 

(23 respostas) 

R

1 

Funcionavam bem nos computadores da escola 

R

2 

Às vezes os computadores disponíveis funcionam, às vezes, não. Assim 

como os equipamentos de tecnologia, por exemplo, projetor, notebook, rede 

disponível, etc. 

R

3 

Uma das escolas em que trabalho como professora é recém inaugurada, 

estamos em adaptação dos recursos tecnológicos 

R

4 

Boa 

R

5 

Não e um uso para qualquer momento do aluno 

R

6 

Nem sempre tinha todos os equipamentos necessários para os estudantes e 

a qualidade da internet e ruim. 

R Na verdade queria marcar bom... Mas não tinha essa opção. Nossa escola já 
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7 utiliza plataforma digital há algum tempo. 

R

8 

A falta de manutenção dos equipamentos 

R

9 

O sinal da internet é fraco. 

R

10 

Esses recursos facilitavam para interesse dos alunos, mas nem todos 

tinham o acesso 

R

11 

Alguns alunos acessavam a internet do celular dos responsáveis 

R

12 

Cidade lotada falta mas desenv. 

R

13 

Regular 

R

14 

Não dispõe de ferramentas e recursos adequados. Na vdd levamos tablet e 

notebook para facilitar 

R

15 

Regular porque a saia de informática esta desativada e apenas usamos sinal 

de internet no aparelho de celular ou notebook . 

R

16 

Não tenho como classificar se é forma segura, pois eu não tinha tanta 

necessidade de uso. Enta, me foge o parâmetro. 

R

17 

As vezes funcionava bem 

R

18 

Não era para todos. 

R

19 

Na Rede Pública de Ensino, seja Estadual ou Municipal, ainda temos 

dificuldades com materiais didáticos e acesso a tecnologia, como salas de 

informática para alunos, dentre outros equipamentos que possam auxiliar o 

trabalho pedagógico e didático na prática diária na sala de aula.  

R

20 

A escola aonde atuo já possuía quarenta computadores e internet de boa 

qualidade 

R

21 

O uso era da TV e data show 

R

22 

Tem sala de multimídia 

R

23 

Possui os equipamentos que são disponibilizados de acordo com a 

necessidade de uso. 
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16.3- Comente suas impressões, o que percebe tanto em relação a você quanto a 

seus educandos e/ou as políticas que estão sendo realizadas. 

(56 respostas) 

R

1 

Sei que a parte tecnológica é importante, mas nada substitui o papel do 

professor em sala de aula. 

R

2 

Estou me sentindo mais cansada do que se estivesse em sala de aula, parece 

que estou trabalhando o dobro. Os alunos se interessam menos pelas aulas, exceto 

quando utilizo recursos como vídeos e músicas, mas para os conteúdos em si, estão 

bem resistentes. Parece que entendem menos do que em sala. 

R

3 

Necessita DE uma política publica bemestruturada 

R

4 

Desafiadora 
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R

5 

A tentativa da escola que trabalho está sendo positiva no sentido de tentar 

manter os vínculos com os alunos. Ao mesmo tempo, a adesão a plataforma que 

citei acima ainda é muito pouco utilizada pelos alunos por motivos de: não tem 

acesso a internet; tem acesso, mas não participa porque não é um acesso 

obrigatório; acessa, mas pode tem dificuldade para mexer na plataforma...muitas 

possibilidades podemos pensar. Quanto as políticas feitas de fora para dentro são 

péssimas. A ideia de educação à distância e volta às aulas em meio a uma 

Pandemia é imoral. 

R

6 

Em Cariacica as atividades estão sendo fornecidas pela prefeitura com 

ajuda da secretaria de Educação, nós professores só formações on LINE pelo 

Google class room, os alunos na maioria não tem acesso a internet  

R

7 

A equipe docente e pedagógica estão realizando um bom trabalho, porém a 

falta de condições de alguns alunos e a falta de interesse de outros, acabam 

comprometendo uma participação mais consistente dos alunos 

R

8 

Lentas e pouca criatividade e cópia de outros estados..sem 

desenvolvimento local. 

R

9 

Não temos acesso quase nenhum com tecnologia nas escolas, as secretarias 

poderiam dar aulas de informática para todos os professores, assim ficaria mais 

fácil passar para os alunos a matéria, principalmente no momento que estamos 

vivendo agora. 

R

10 

Falta estrutura para realizar atividades tanto para professor e aluno . 

R

11 

Nem todos os estudantes tem acesso. 

R

12 

Poucos alunos tem acesso 

R

13 

Poucos alunos participam das aulas remotas. A maioria não tem acesso a 

internet ou a um aparelho tecnológico com acesso a rede. 

R

14 

são bem positivas, porém tem que ser aperfeiçoado 

R

15 

Na cidade temos muitas vezes dificuldades com internet, isso atrapalha um 

pouco. 

R

16 

O trabalho remoto possui um desgaste grande, mas não se compara com o 

desgaste em sala de aula. A aprendizagem dos alunos eu considero de boa a 

regular. 

R

17 

Minha escola está localizada em uma zona rural, muitos não tem acesso a 

internet, os que tem encontram dificuldade. Geralmente é um celular para a 

família com 3 ou 4 filhos na mesma escola. Sendo que cada turma é um grupo. 

Muitos pais não dão conta de acompanhar, estão trabalhando. Não está legal. Mas 

sinto que mesmo com toda a dificuldade, é importante para eles. Eles sentem 

muito orgulho quando conseguem realizar alguma tarefa, de poderem estar em 

contato com os professores. 

R

18 

Até que para a disciplina que ministro está tranquilo 

R

19 

Com essa pandemia percebemos de forma gritante as desigualdades 

existentes no país, fator que interfere de forma significativa na Educação, 

sobretudo, se for realizada remotamente. 

R

20 

O nível de exaustão, tanto da parte familiar como dos docentes. 

R Um descaso total, a prefeitura de São Gonçalo não tem dado nenhum 
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21 suporte aos alunos e aos professores. Alunos e nós professores precisamos 

improvisar para que as aulas aconteçam. 

R

22 

O ensino remoto não atende as necessidades educacionais dos meus alunos 

por conta da realidade se vulnerabilidade social em que vivem. 

R

23 

Otimas 

R

24 

As atividades não estão sendo satisfatória, pois a tecnologia não é acessível 

para todos. 

R

25 

Insuficientes, visto que para o 1°segmento principalmente,o acesso aos 

conteúdos virtuais dependem da mediação dos pais,e na rede pública, nem todos 

possuem celular ou computador para este acesso. Ou até mesmo,pela 

disponibilidade de tempo dos pais que não correspondem ao horário de interação 

aos grupos. 

R

26 

Percebo que não existe política tecnologia para o ensino fundamental e 

neste momento de pandemia está sendo exigido o trabalho remoto. No meu caso , 

o trabalho remoto está sendo utilizado como ferramenta de controle. Os órgãos de 

educação estão mais preocupados com a postagens das aulas do que com o acesso 

efetivos por parte dos alunos . 

R

27 

Regular 

R

28 

Dificuldade de acesso a internet ou aparelhos smartphone. 

R

29 

Encontramos um pouco de resistência, são poucos os alunos que acessam 

diariamente, estávamos realizando nosso encontro de 13h às 17h, algo 

cansativo...agora estamos de 16h às 18h. Tivemos uma resposta positiva. 

Geralmente o retorno não é imediato pois precisamos respeitar o tempo deles, a 

sala de aula sem dúvida é mais dinâmico o processo. 

R

30 

Percebo , que está fazendo muita falta o contato direto com os alunos e o 

ambiente de trabalho , para alcançar melhores resultados no ensino _ 

aprendizagem. 

R

31 

Não temos o alcance mínimo necessário para classificarmos que estamos 

com ensino remoto. Não funciona. 

R

32 

Acho muito evasivo ainda, pois muitas crianças não possuem o acesso a 

tecnologia e acaba prejudicando no seu aprendizado. Em relação ao meu papel, 

vejo muitas dificuldades em manter o meu planejamento em dia. 

R

33 

Tudo MUITO diferente e sinto dificuldade. 

R

34 

Não consigo atingir a metade da turma. Mesmo com as tecnologias 

assistindo, parte não tem acesso. A outra parte que tem dificilmente se engana no 

desenvolvimento das atividades. 

R

35 

Estão sendo favoráveis 

R

36 

Acho que tanto os alunos quantos os professores estão com dificuldades de 

acesso à Internet devido à abrupta necessidade de continuar as aulas de alguma 

forma. Além disso, estamos passando por momentos complicados na família.  

R

37 

Meus alunos não possuem acesso a rede, o que dificulta qualquer tentativa 

de ensino remoto 

R

38 

Muito limitadas. 

R Falta de interesse de alguns responsáveis 
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39 

R

40 

Ainda precisa melhorar. 

R

41 

O uso das tecnologias nas escolas da rede ainda são remotas. Não são todos 

os alunos, os beneficiados pela internet, por um computador muito menos por um 

celular moderno. As políticas públicas de incentivo ao uso de tecnologias, não 

saíram do papel. 

R

42 

Ainda estamos descobrindo sobre as novas ferramentas de tecnologia para 

o desenvolvimento do processo Ensino Aprendizagem. Os alunos que pensávamos 

sabedores dos mecanismos da internet, dominam mesmo em sua maioria rede 

social e em contrapartida, os professores, muitos com resistência às novas 

ferramentas pedagógicas por via tecnológicas. Muito pra se aprender, mas não 

mais poderemos resistir ao novo modelo de educação. 

R

43 

Na turma em que atuo tenho visto bons resultados e grande envolvimento 

dos pais e filhos. 

R

44 

sem comentários 

R

45 

Poucos alunos têm acesso. Trabalhamos para uma minoria. 

R

46 

No início tive muita dificuldades, foi e está sendo algo ainda muito novo 

para todos. Estamos no reinventando a cada dia. 

R

47 

Não existe e nem existiu política pública real para isso. Grande maioria da 

parte docente não estava/está preparada e parte ínfima discente sabe do que se 

trata. É um jogo de empurra. 

R

48 

Falta capacitação mais eficiente 

R

49 

O uso das tecnologias não chega para todos os alunos 

R

50 

Não promove o conhecimento adequado 

R

51 

Cansativa 

R

52 

É difícil chamar a atenção dos alunos. 

R

53 

Impressões boas, mas poderia ser muito melhor a integração. 

R

54 

Infelizmente, essas políticas agem de forma emergencial, e não poderia ser 

diferente, o que dificulta uma análise aprofundada sobre sucesso ou não desse 

processo, que já era urgente devido a sua condição contemporânea. Mas , não 

podemos descartar a possibilidade de viver essa experiência e pensar novas 

formas de ampliar a acessibilidade ao conhecimento. 

R

55 

Poucos alunos têm acesso à internet. Creio que as políticas poderiam 

atender aos mais pobres de forma mais eficaz. Temos uma internet ruim e cara. 

No momento os dados só dão para utilizar o Whatsapp sem muito acesso a vídeos 

e imagens. 

R

56 

Não conseguimos atingir a todos os alunos, devido a falta de acesso a 

celular, computador, tablet e internet dos mesmos. Às vezes falta interação da 

família com os professores, pois principalmente neste momento, precisamos de 

uma parceria com eles, para que possamos desenvolver um trabalho efetivo.  
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21.1- Comente sobre a resposta acima. 

(49 respostas) 

R

1 

Acho importante implantar sim na escola acesso a tecnologia. 

R

2 

Acredito que pós pandemia os professores estarão mais adeptos a educação 

digital e passarão a ter esse recurso como aporte para suas aulas. 

R

3 

A implantação imediata da Educação via tecnologias digitais não só faz 

com que os educandos mantenham seus hábitos de estudos como não percam o 

vinculo com a escola, vínculo esse que tem sido estreita tô não só entre alunos 

como por toda a família. 

R

4 

A tecnologia é bem-vinda se usada como conhecimento. Contextualizando-

a como ferramenta de trabalho crítico, reflexivo e novas possibilidades. 

R

5 

Mudanças são necessárias 

R

6 

Tudo novo pra todos, a implantação da tecnologia está vindo aos poucos 

com formações e vídeos 

R

7 

Nao tem como voltar..sem inserir a tecnologia nas escolas. 

R

8 

Precisa se criar meios de usar essas ferramentas, pois muitas pessoas tem 

dificuldades com ela, sem formação fica inviável. 

R

9 

A educação tem que se adaptar ao momento e essa nova geração e 

formada por tecnologia então estava mais do que na hora de adaptar esse sistema 

R

10 

Abre-se novas possibilidades e metodologias. 

R

11 

Vivemos em um mundo cada vez mais tecnológico 

R

12 

A pandemia mostrou a importância de inserir nossos alunos e 

profissionais nas tecnologias digitais. 

R

13 

é preciso revolucionar o ensino 

R

14 

Acredito que todos tenham um novo olhar para a era digital.  

R

15 

Com a pandemia, percebemos que dominar o uso das ferramentas 

tecnológicas podem agregar muito na formação do professor. 
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R

16 

A implementação da tecnologia nas escolas, auxilia na melhora da 

qualidade das aulas, tornando elas mais próximas da realidade. 

R

17 

Acredito que sim pois as tecnologias digitais proporcionam ao nosso 

trabalho mais interações aos conhecimentos. 

R

18 

Faz pensarmos no proximo 

R

19 

Não, pois a tecnologia não é acessível à todos. 

R

20 

Com estruturação é possível ser efetivamente um acréscimo ao processo 

de ensino-ensino-aprendizagem. 

R

21 

Regular 

R

22 

A tecnologia surge para facilitar a vida das pessoas. Na educação ela 

pode ser usada como ferramenta de ensino que ajudam a despertar a atenção dos 

alunos e dar mais significado ao conteúdo. 

R

23 

No começo eles estavam receosos em responder atividades propostas. 

Hoje vemos a participação deles sem inibição, por mais que o acesso não seja 

frequente. 

R

24 

Acredito que com essa nova modalidade os alunos irão ter uma 

autonomia pra avaliar o que esta aprendendo , fazendo as suas próprias pesquisas 

com consciência. Já que devido a pandemia muitos tinham que fazer pesquisas 

por conta própria, para obter maiires esclarecimentos dos conteúdos.  

R

25 

Acho que esse novo meio de proporcionar os conhecimentos aos alunos 

poderia continuar,até por que vivemos novos tempos em que o ensino a distância 

está ganhando espaço. 

R

26 

Implementar Tecnologias Digitais deveria ter acontecido MUITO antes.  

R

27 

Acredito que seja positiva a complementação da interação cotidiana em 

classe com o uso de tecnologia. Já me vali em turmas anteriores de Sala de Aula 

Invertida e Design Thinking e foi produtivo, mas utilizei como complemento 

uma vez que os alunos, em sua maioria, não têm acesso. 

R

28 

De agora em diante, será mais um recurso que terá de ser aprendido e 

acessível a todos. Nao há como frear essa evolução , enq 

R

29 

Para que os educando ficasse sem estudar 

R

30 

Acho que as coisas devem ser discutidas antes de serem implementadas. 

Além disso, é primordial que todos possam ter acesso à Internet e aos recursos 

digitais. 

R

31 

Nao houve preparo dos alunos para a implementação das tecnologias 

digitais 

R

32 

Com certeza 

R

33 

Na atual situação foi a melhor maneira para trabalhar 

R

34 

Teve mais disponibilidade e nescecida. 

R

35 

O uso das tecnologias, já fazem parte de todos, mesmo a que não possua 

uma boa internet, estamos todos inseridos nela. 

R A experiência adquirida inicialmente, com todos as dificuldades, próprias 
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36 do que é novo, acredito que servirá para um avanço e aprimoramento para se 

desenvolver melhorias tecnológicas e pedagógicas para o futuro educacional. 

R

37 

A educação precisou se reinventar para atender a realidade atual da 

pandemia. 

R

38 

sem comentários 

R

39 

É alho importante para a escola, mas nunca foi priorizado. 

R

40 

Será mais uma ferramenta de ensino. 

R

41 

É complicado. Toda evolução em TD é positiva, mas está associada a 

uma pandemia. Vamos ver o que o futuro nos reserva. 

R

42 

É algo que ja estavasendo implementado em.outras areas e passa a ser 

integrado para as series iniciais sendo para mim uma experiência positiva. 

R

43 

Autonomia e interatividade 

R

44 

Por desta forma o aluno se sente inserido, e não lhe passa a ideia de 

abandonar a sala de aula 

R

45 

A tecnologia está em todo canto. 

R

46 

Bom, se torna positivo em alguns pontos que são com aquele que 

R

47 

Sim. Muitas pessoas que sequer conheciam ou haviam pensado nessas 

possibilidades, desta forma é natural q se tenha muita resistência. No pós 

pandemia teremos despertado o interesse e esse novo conhecimento no campo 

docente. Inevitavelmente, teremos bons relatos de novas praticas na escola. 

R

48 

A educação precisa incorporar as tecnologias digitais no ensino. Mas com 

qualidade e suporte. Eu utilizo vídeos do youtube, posts do Instagram, pesquisas 

no Google. Mas faço tudo utizando meus recursos. Na escola só temos 2 

televisões e 1 computador para os professores usarem. 

R

49 

Foi necessário para conseguirmos seguir um padrão e conseguirmos 

atingir o máximo de alunos possíveis. 
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22.1- Comente sobre a resposta acima.  

(47 respostas) 

R

1 

As vezes não vejo muito entusiasmo por parte dos alunos em participar das 

aulas remotas. 

R

2 

Cansaço, mais trabalho, menos interesse dos alunos, entendimento parcial 

entre outros 

R

3 

Enfrentei dificuldades por ser um novo modo de ensinar e por perceber que 

este tipo de educação não consegue chegar a totalidade dos alunos. 

R

4 

Com a Pandemia, percebemos que temos muitos dispositivos bons à 

disposição caso precisamos. Eles só precisam fazer sentido as nossas necessidades. 

Quanto ao ponto negativo, se vocês não conhecem o dispositivo, se ele não for 

acrescentar de forma significativa, devemos repensá-lo e avaliarmos como 

poderemos fazer esse uso. O uso da tecnologia deve ser inserido, pensado com 

seriedade e compromisso. 

R

5 

Por ser analfabeta digital 

R

6 

Nosso trabalho aumentou, demoramos mais para realizar 

R

7 

Vimos imperfeições...acredito em uma educação transformadora,e somos 

tolidos pelo sistem. 

R

8 

Muitas pessoas não sabem utilizar essa ferramenta 

R

9 

Acho que tá sendo um aprendizado e um momento de se renovar para o 

futuro 

R

10 

Escola e no tete a tete 

R

11 

Não contempla a todos 

R

12 

A principal dificuldade está em ampliar a educação remota, visto que os 

alunos não tem acesso a internet. 

R

13 

dificuldades primeiramente da disponibilidade de sinal de rede 

R

14 

Resistência de alguns professores. 

R

15 

Descobrimos, e digo por experiência própria quue ter acesso a internet 

realmente boa é fundamental e nem temos esse acesso de qualidade. Há muito o 

que melhorar. E para que o ensino remoto funcione, todos deveriam ter 

condições ter acesso aos mecanismo que promovem esse acesso. 

R

16 

Que nem todos possuem os mesmo recursos, alguns melhores, outros 

piores e outros que nem possuem. 

R

17 

Percebo a grande desigualdade que existe em nosso meio. E também que 

isso pode interferir futuramente em nosso trabalho de forma negativa, pois pode 

acarretar a diminuição de vagas de trabalho, além de outros fatores como: o 

fortalecimento do homeschooling e o comprometimento do desenvolvimento dos 

alunos enquanto sujeitos e cidadãos que necessitam de interações para o seu 

crescimento. 

R

18 

Não, pois a tecnologia não é acessível à todos e os pais não incentivam as 

crianças a participarem das aulas à distancia 

R Falta de integração 
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19 

R

20 

Quanto mais elaborada for uma aula, mais difícil o acesso. O uso de 

plataformas digitais mais adequadas para aulas, como Google Classe Room, 

torna difícil a acessibilidade aos alunos. 

R

21 

Tem seu lado positivo por se tratar de uma ferraenta nova e o negativo, 

nem todos acessam. 

R

22 

A dificuldade é na questao de nem todas terem o acesso adequado as TD. 

E o positivo e que esta ferramenta fez com que neste momento , memso que de 

forma defeituosa alguns ainda conseguiram continuar com a aprendizagem em 

andamento. 

R

23 

O ponto negativo é que nem todos tem acesso a tecnologia 

R

24 

Porque me sinto Analfabeta Digital, só sei USAR o básico no 

computador. 

R

25 

Tenho receio de que isso seja percebido 1) pelo poder público como um 

substituto do trabalho docente, que agora o está realizando sem o 1/3 de 

planejamento, por exemplo; e 2) de se criar uma cultura de que se pode aprender 

sem a intervenção do professor/da escola, sem os devidos processos de curadoria 

e intervenção, já que o papel do professor é visto, tradicionalmente, como 

transmissor. Assim, em paralelo, a internet também é capaz de transmitir 

conteúdo. 

R

26 

Dificuldades na oscilação de sinal , delai quanto a qualidade da internet . 

O que dificulta o acesso. Pontos negativos: o não acesso de recurso a TODOS: 

seja por sinal de internet ou por equipamentos, simplesmente 

R

27 

Ainda tem educando sem acesso da internet 

R

28 

A mesma coisa que respondi em 21.1. Tudo antes de ser implementado 

deve haver debate. Ademais, devem ser encontradas formas que todos tenham a 

oportunidade de usufruir das mesma condições. Não adianta fazer um 

movimento abrupto sem que existam meios de se sustentar. 

R

29 

Nao me sinto preparada nem tenho equipamentos para me ajudar 

R

30 

Pela dificuldade de acesso de muitas pessoas. 

R

31 

Falta de interesse dos responsáveis 

R

32 

Falta de compromisso dos pais. 

R

33 

Enquanto não for acessível para todos, haverá desigualdades. 

R

34 

Sim. Todo projeto inicialmente passa por avaliações, e boa parte deles 

sofre modificações. Tempo de reflexão e aprendizagem. 

R

35 

Vejo como uma alternativa positiva para salvar o ano letivo e a 

capacidade de todos os envolvidos em fazer o melhor para ajudar.  

R

36 

sem comentários 

R

37 

A falta de acesso dos alunos à tecnologia dificulta muito a relação dos 

alunos com a escola nessa situação que estamos vivendo. Nós professores 

estamos nos superando diante de tudo isso. Isso em parte é muito bom, mas 

também denuncia o nosso despreparo neste aspecto. 
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R

38 

Nem todos tem acesso a internet. 

R

39 

No fim acaba sendo como trocar o pneu com o carro rodando. Mas 

poderia ser pior, não ter carro. 

R

40 

Ha uma resposta positiva em relação ao feedback, a dificuldade esta no 

acesso do aluno a internet e impresspra, e acesso a plataforma digital.  

R

41 

Nao chega para todos is alunos 

R

42 

Na escola q atuo, as atividades são digitadas e enviadas por e-mail da 

escola,. Qual imprimi e os pais tem q retirar, são feitos apostila, retira uma e 

entrega a outra, muitos pais não estão altos a auxiliar nas atividades nós 

professores não temos nenhum contato com os alunos para tirar - lhes as 

dúvidas, o contato é só com a diretora. Sinto falta do contato aluno professor 

R

43 

Afasta a interação social 

R

44 

As dificuldades tem porque temos que usar praticamente 100 de internet 

dentre outras coisas de uma hora para outra, a falta de contato TMB interfere 

muito em certas ocasiões a falta de conhecimento dentro da área da informática 

TMB se torna um ponto negativo. 

R

45 

É um momento de experiência e aprendizado para todos. O que há de 

ruim é a doença em si. 

R

46 

As crianças podem aprender a utilizar as tecnologias digitais na escola e 

com este recurso podemos melhorar o ensino ofertado. Principalmente para a 

educação pública. 

R

47 

Tudo que é novo, parece ser difícil para ambos, professores, alunos, 

familiares...mas com o tempo todos que tem acesso, estão aprendendo a lidar 

com as novas tecnologias criadas para o ensino remoto. 
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Anexo 2: Declaração 

 

 

 

 

Declaração de realização do estágio não obrigatório na Fundação Municipal de 

Educação de Niterói/RJ 
 


